Од 7 до 107 е книжевен проект насочен кон создавање
нова публика и постигнување поголема видливост на
висококвалитетните книжевни дела од јазиците и културите што се помалку застапени во македонскиот културен релјеф.
Проектот опфаќа десет современи дела од книжевната
фикција, сите со значителен уметнички дострел, кои се
објавуваат во период од две години. Опфатените книги се во авторство на писатели што уживаат статус на
современи класици кај публиката и критиката во своите земји: Чешка, Полска, Бугарија, Хрватска, Словенија,
Шведска, Естонија, Германија и Франција. Поаѓајќи од
намерата да се одговори на потребата од квалитетна
литература за различните читателски генерации, интереси и вкусови, селекцијата покрива десет оригинални
книжевни врски на европската книжевност со современоста и со книжевната култура.
Издавачкиот план е соодветно поделен на две еднакви
половини: едната опфаќа пет книги наменети за младите читатели, а другата половина носи пет книги за
возрасната и искусна читателска публика. Целта на широкиот читателски спектар кому му се обраќа проектот
Од 7 до 107 е да се пополни генерациската празнина
што го оневозможува создавањето континуирани чита-

телски навики што се задоволуваат и развиваат квалитетно од раната младост до доцните години. Замислата
подразбира и приближување на авторите и преведувачите до публиката преку дополнителна интерактивна
програма надвор од самите изданија.
Проектот е поддржан од програмата „Креативна Европа“ на Извршната агенција за образование, аудиовизуелни уметности и култура на Европската Унија.
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Пјотр Пажињски (род. 1973 г.) завршил филозо
фија на Варшавскиот Универзитет и е доктор на
хуманистички науки. Од 2000 година е главен
уредник на месечникот „Мидраш“. Автор е на монографијата Лавиринт и дрво (2005) и на лични
от водич Даблин со Улис (2008), посветени на
Улис на Џејмс Џојс. Пансион е неговото книжевно деби, за кое ги добива престижните награди
„Пашпорт Политики“ (2009) и Европската награда
за литература (2012), а романот бил номиниран
и за највисоката национална награда во Полска
– „Нике“.
Филозофска приказна за истрајноста, за минливоста и за распадот, а воедно и книжевен обред за воскреснување на сеќавањето. Создавајќи ја
одново стварноста, која исчезнала во виорот на времето, Пјотр Пажињски
го избегнува патосот, затоа, пак, се служи со иронијата и хуморот.

Пажињски го изб
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Превод од словенечки јазик:
Давор Стојановски
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Библиотека: Аквамарин
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Драго Јанчар
Џојсовиот ученик

Очекувајте во 2021

Драго Јанчар (1948) – прозаист, драмски писател
и есеист – е афирмиран како еден од водечките
гласови на современата словенска книжевност.
Роден во партизанско семејство во Марибор,
студира право, а подоцна работи како уредник
на младинско списание со остри политички
коментари против тогашниот политички естаблишмент на Југославија. По преселувањето
во Љубљана, работи како новинар и се вбројува
во редовите на важните современи писатели на
Словенија, со десетици влијателни и наградени
романи и збирки раскази.
Џојсовиот ученик, веројатно најпознатото дело на Драго Јанчар, е огледало на целиот XX век. Збирката раскази е населена со ликови замешани
во големи историски настани. Гласот на нараторот го распостила животот
преку различни историски и политички рамништа, низ различни места и
ситуации, од деловно патување во Њујорк до аџилак во Сантијаго де Компостела, водејќи ја приказната по тенката на линија што ги дели познатото
и непознатото, трагичното и комичното, убавото и ужасното.
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Библиотека: Аквамарин

Очекувајте во 2021
Паво Матсин (1970) е естонски писател и книжевен критичар. Автор е на неколку прозни дела,
како Сината гарда, Црно сонце, а за романот
Гогољовото диско е награден со Европската награда за литература. Во областа на критиката,
носител е на наградата „Сирби“.

Гогољовото диско e третиот роман на Паво Матсин, во кој тој продолжува
да го развива својот интерес за експерименталната и авангардна книжевност, но задржува раскажувачка кохерентност. Држејќи се до превртливоста и интертекстуалноста на приказната, успева да задржи чиста рамнотежа помеѓу книжевната игра и
вештата авторска нарација.
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Алек Попов
Митологија на транзицијата

Очекувајте во 2021
Алек Попов (1966) е еден од најважните и нај
познатите современи бугарски писатели. Автор е
на романите Мисија Лондон, Црната кутија, Сестрите Палавееви во бурата на историјата, како
и на неколку збирки раскази. Попов е познат
како мајстор на спојот на комичното и сериозното преку вешто ситуирање на животот на балканецот во матичната средина и во западниот свет.
Како автор од европски ранг, Попов е преведен
на повеќе од 15 јазици. Член е на најважните писателски институции во Бугарија и награден е со
многу домашни и меѓународни награди.
Митологија на транзицијата е збирка од петнаесет раскази на Алек Попов,
инспириранa од симболиката на тоталитаризмот и на транзициските
приказни. Давајќи ѝ слобода на својата сатирична фантазија, Попов
создава вознемирувачка реконструкција на митовите исковани во јавната
свест во 90-тите. Притоа, типично за неговиот стил, се служи со апсурдот и
со црниот хумор како изразни средства, создавајќи уметничка верзија на
споделената транзициска реалност и меморија на Балканот, која може да
е и поверодостојна од самата стварност.

Библиотека: Аквамарин
Превод од хрватски јазик:
Ѓоко Здравески
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Миљенко Јерговиќ

Иншала, Мадона, иншала

Очекувајте во 2021

Миљенко Јерговиќ е роден 1966 година во Сараево. За првата збирка поезија, Опсерваторија
Варшава, ја добива Горановата награда и наградата Мак Диздар. На почетокот на деведесеттите започнува соработка со Неделна Далмација, а
во 1993 се сели во Загреб. Веќе со првата збирка
раскази, Сараевско марлборо стекнува меѓународно признание, а потоа пишува повеќе од триесет книги раскази и романи и станува најпреведуваниот хрватски автор во последните неколку
децении.
Иншала, Мадона, инашала е збирка кратки раскази во кои се прекрстуваат традиционалната и современата проза, Западот и Ориентот, минатото и
сегашноста, христијаните и муслиманите, босанските севдалинки и далматинските клапи, Каурите и Турците, Османската и Хабсбуршката империја,
старата и новата Југославија, Хрватите, Босанците, Србите, Црногорците,
Далматинците, Херцеговците, Арапите, Евреите – сето она што ја прави
Босна истовремено меланхоличен и живописен предел, исто како што во
севдата се соединети љубовта и болката.
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Алек Попов
Црната кутија

Библиотека: Аквамарин
Превод од бугарски јазик:
Душко Крстевски
Редовна цена: 350 ден.
Цена: 300 ден.
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Алиас Грејс

Библиотека: Аквамарин
Превод од англиски јазик:
Кристина Димкова
Редовна цена: 600 ден.
Цена: 500 ден.
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Библиотека: Аквамарин
Превод од хрватски јазик:
Ѓоко Здравески
Редовна цена: 300 ден.
Цена: 250 ден.

Миљенко Јерговиќ сараевско марлборо

РОД.

Миљенко Јерговиќ
Сараевско марлборо

ISBN: 978-608-4869-14-6
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Миљенко Јерговиќ
Бјуик Ривера

Библиотека: Аквамарин
Превод од хрватски јазик:
Ѓоко Здравески
Редовна цена: 350 ден.
Цена: 300 ден.

Миљенко Јерговиќ
Рута Таненбаум

Rута
tanenbaum

Миљенко Јерговиќ

Библиотека: Аквамарин
Превод од хрватски јазик:
Ѓоко Здравески
Редовна цена: 400 ден.
Цена: 350 ден.

Виктор Пелевин
Синиот фенер

Библиотека: Аквамарин
Превод од руски јазик:
Андреј Јованчевски
Редовна цена: 500 ден.
Цена: 300 ден.

Шчепан Твардох
Морфиум

Библиотека: Аквамарин
Превод од полски јазик:
Илија Трајковски
Редовна цена: 500 ден.
Цена: 350 ден.

Други изданија во Аквамарин:
1. Стефан Мендел-Енк Три мајмуни (ред. 200/саемска 50 ден.)
2. Патрик Девит Браќата Систер (300/150 ден.)
3. Радка Денемаркова Парите од Хитлер (250/150 ден.)
4. Никола Дикнер Шест степени слобода (300/100 ден.)
5. Јунас Карлсон Собата (200/100 ден.)
6. Игнаци Карпович Соња (250/100 ден.)
7. Марио де Карваљо Вагабонтски раскази (250/150 ден.)
8. Гај Вандерхаге Тате Ленин и други приказни (300/100 ден.)
9. Доминик Фортје Во опасност од морето (250/50 ден.)
10. Ева-Мари Лифнер Lacrimosa (350/150 ден.)
11. Даниела Ходрова Спирални реченици (400/200 ден.)
12. Хелија Кореја Дваесет скали и други раскази (200/100 ден.)
13. Пер Улоф Енквист Втор живот (500/250 ден.)
14. Марлен Хаусхофер Мансарда (250/200 ден.)
15. Мадлен Тиен Не вели дека немаме ништо (500/250 ден.)
16. Једрт Л. Малезич Воени бои (250/100 ден.)
17. Карл-Јохан Валгрен Приказна на една гротескна љубов (350/250 ден.)
18. Ирена Вркљан Свила, ножици (200/150 ден.)
19. Јоханес Анјуру Ќе се удават во солзите на своите мајки (350/250 ден.)
20. Даниела Ходрова Повикување (400/300 ден.)
21. Гонсало Тавареш Кварт (600/500 ден.)
22. Томас Кинг Грбот на желката (500/350 ден.)
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Превод од германски јазик:
Катерина Јосифовска
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Библиотека: Вртелешка

Очекувајте во 2020

Милена Баиш е родена во 1976 г. и пораснала во
Вупертал. Првата книга за деца ја напишала во
1995 г. и оттогаш има објавено голем број книги,
особено за помладите читатели.
Студирала сценаристика на Deutsche Film und
Fernsehakademie во Берлин. Автор е на сценари
ја за ТВ серии и филмови. Во 2011 год., ја добива
наградата Jugendliteraturpreis за нејзината книга
за деца Антон нурка. Милена Баиш живее во
Берлин.
Антон е забавно, чудно момче што сака да игра видеоигри и има многу
пријатели во виртуелниот свет. Но, кога еден ден, баба му и дедо му ќе го
одведат на одмор на кампување покрај темно, калливо езеро, тој брзо ќе
се најде надвор од својата комфорна зона. Антон очекува базен и е збунет
од инсистирањето на баба му и дедо му да пливаат. И како да не е доволно тоа, сакаат Антон да запознава пријатели, вистински пријатели. Така
започнува летна авантура, поинтригантна одошто си замислувал некогаш
и што, несомнено, ќе го примами секое дете со своите настани.
Добитник на наградата The German Youth Literature Prize (Deutscher Jugen
dliteraturpreis) и наградата на Германското радио за деца.
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Превод од шпански јазик:
Сања Михајловиќ-Костадиновска
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Диего Арболеда
Забрането читање
на Луис Керол

Очекувајте во 2020

Диего Арболеда е роден во Стокхолм, Шведска,
во 1976 година. Дипломирал шпанска филологија на Автономниот универзитет во Мадрид.
Работел во една од најголемите книжарници во
овој град. Добитник е на повеќе книжевни награди за илустрирани книги за деца, а во 2012
година ја освоил наградата Лазариљо за книгата
Забрането читање на Луис Керол, со која ќе ја
освои и Националната награда за литература за
деца и младинци во 2014 година. Во соработка
со илустраторот Раул Сагоспе, покрај Забрането
читање на Луис Керол, има објавено уште неколку врвни книжевни дела за деца и младинци.

Исклучително оригинално дело со брилијантно чувство за хумор и одличен наративен ритам. Текстот, одново создавање на една ера, е прикажан
со литературни и историски референции. Се истакнува со цврстите и добро конструирани карактери, како и со одличната иронија на јазичните
игри.Добитник на најпрестижната награда за литература за деца во Шпанија „Lazarillo Award“.
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Павел Чех
Големите авантури на
Пепик Стреа
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Превод од чешки јазик:
Маргарета Карајанова
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Библиотека: Вртелешка

Очекувајте во 2020
Павел Чех е уметник и автор на уметничките книги и стрипови за деца. Во 2013 година ја добива
наградата Магнезија Литера за Големите авантури на Пепик Стреа, како и две награди за стрип,
Murial and the Golden Ribbon, за првите стрипови
од серијата Авантурите на брзата верверица.
Роден е во Брно во 1968 год.

Тоа е имагинативна bildungsroman за срамежлив и интровертен обожавател на книги, кој балансира на границата на сонот и реалноста, лебдејќи
навидум лесно помеѓу едното и другото. Стилот на пишување комбинира носталгични тонови што го поетизираат секојдневието на светот кога
децата не го поминуваа времето на мобилните телефони, но доживеаја
возбудливи авантури во правливите ќошиња на градовите и селата, со
мистериозни мотиви. Големите авантури на Пепик Стреа честопати ја опишуваат како најзначајно дело на Павел Чех и, навистина, му ја заработија
речиси секоја важна награда во Чешка.
Награди „Магнезија Литера“ во 2013 година и „Хавличков Брод“ за Најубава книга за деца, освоена една година порано.
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Превод од француски јазик:
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Ол
ив

Библиотека: Вртелешка

АЈ
ЌИ

Оливие Бурдо
Чекајќи го Боџенглс

Очекувајте во 2020
Оливие Бурдо е француски современ писател
роден во 1980 во Нант. Човекот, чијашто единствена диплома е „изводот на родени”, трага по
своето место под сонцето пловејќи во различни
професии, а љубовта кон пишаниот збор е негов
неразделен сопатник. На 30 години, откако ја
губи работата како агент за недвижности, решава конечно да се посвети на неговата голема љубов – литературата. Неговиот прв роман Чекајќи
го Боџенглс (2016), објавен во издание на „Финитид” доживува огромен успех и ги добива наградите „France Culture-Télérama”, „RTL-Lire”, „roman
France Télévisions 2016”, „Emmanuel-Roblès”. Неговиот втор роман Пактум Салис е издаден во
2018 година.
Со нескриена референца Чекајќи го Годо од Бекет, романот е забавен, но
истовремено и тажна ода на максимата carpe diem, потресен потсетник
за грижата за залудноста на бескрајното чекање; чекањето на забавата,
љубовта или исполнувањето. Исто така, Чекајќи го Боџенглс е одлична
љубовна приказна што, исто како и најдобрите, има трагичен крај. Екстравагантната и трогателна приказна ќе ве насмеа, ќе ве расплаче и дефинитивно ќе ве поттикне да ја прочитате во еден здив.
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Превод од шведски јазик:
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Оскар Крон
Чекајќи го ветрот

Очекувајте во 2021
Оскар Крон (род. 1980 г.) е шведски писател. Студирал новинарство и работел како новинар во
Сидсвенскан, Sydsvenskan, Blekinge Läns Tidning
и како уредник во Dagens Nyheter. Дебитира во
2018 година со книгата за младинци
Мојот прозорец во вселената.
Во 2019 г. ја добива највисоката национална награда во Шведска „Аугуст“ за книгата за деца и
млади Чекајќи го ветрот.

Винга сонува за морето. Tаа ќе биде морнар кога ќе порасне, пловејќи
кон далечните пристаништа и, можеби, спасувајќи некој бродоломник.
Чекајќи го ветрот е возбудлива приказна за читатели на средна возраст
за едно необично лето кога детството се приближува кон својот крај. Со
многу емпатија и љубов, Оскар Крон пишува за тоа како Винга учи да го
одржува курсот за време на бурата предизвикана од разделбите, новото
пријателство и заглавениот кит.

Маќеј Шиманович
Најмалиот слон на светот
доаѓа на свет во зоолошката градина и веднаш сака да
појде во потрага по родната Африка. За жал, неговото
живеалиште и целата зоолошка градина се опколени
со решетки. За да се провлече помеѓу нив, Слончето
решава да се смали, па затоа треба да престане да јаде...
• Што ќе кажат за тоа мама слоница и тато слон?
• Кои се Господинот Мачор, Румена, Мена
Вирче и Мацко, а исто така и Маестро?
• Каква полза и какви опасности
произлегуваат од тоа што умееш да читаш?
• Колку кикиритки дневно може
да изеде мало Слонче, а да не порасне?
• И зошто животните се најважни,
а од сите животни најважни се амебите?
• А... и каде сета таа Африка?

Библиотека: Вртелешка
Маќеј Шиманович дипломирал на

Факултетот за куклена уметност при Варшавската
театарска академија. Познат е главно по илустрации,
плакати за театарот Гротеска во Краков и по
графички обвивки за друштвени игри. Добитник
е на Литературната награда на Варшава за
илустрациите за книгата Asiunia на Јоана Папужињска
(2011). Неговите книги се впишани на Листата
на богатства на Музејот на детската книга.

Превод од полски јазик:
Филип Димевски

www.begemot.mk

Цена: 600 ден.
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Сања Михајловиќ-Костадиновска
Сонувалко

Библиотека: Вртелешка

Цена: 300 ден.

Петр Станчик и
Луцие Дворжакова
Јазовецот Итре
снима филм

Библиотека: Вртелешка
Превод од чешки јазик:
Маргарета Карајанова
Редовна цена: 350 ден.
Цена: 300 ден.

Петр Станчик и
Луцие Дворжакова
Јазовецот Итре
ја освојува вселената

Библиотека: Вртелешка
Превод од чешки јазик:
Маргарета Карајанова
Редовна цена: 350 ден.
Цена: 300 ден.

www.begemot.mk

9 786084 869283

Петр Станчик и
Луцие Дворжакова
Јазовецот Итре
ја најде големата љубов

Библиотека: Вртелешка
Превод од чешки јазик:
Маргарета Карајанова
Редовна цена: 350 ден.
Цена: 300 ден.
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Библиотека: Вртелешка
Превод од чешки јазик:
Маргарета Карајанова
Редовна цена: 300 ден.
Цена: 200 ден.

Радек Мали

Радек Мали и
Галина Миклинова
Франтишек од костенот,
Анежка од сончогледите
Ретко кој ја сака есента. Во градовите жолта магла, смог и кисел дожд, во шумите суров студ, а на
голите полиња – влажна земја. Токму во такво сурово невреме во шипкова грмушка се среќаваат двајца
мали кревки бездомници... Приказната за Франтишек од костенот и Анежка од сончогледите е расказ за
средба и за долго патување, кое на крајот е поважно од тоа до каде, всушност, треба да стигнеме. Патот
станува поважен од целта. Со прекрасен јазик талентираниот поет Радек Мали (добитник на Магнезија
литера за поезија во 2006 година) ги составува сликите на својата есен, која на крајот нè намамува, па
можеби затоа одиме да собираме паднати костени во главната алеја во паркот... Галина Миклинова е
илустратор, режисер и цртач на многубројни анимирани филмови, наградувани дома и во странство.
Прочуена е по своите весели цртежи, во кои очекуваната одмерена разиграност се претвора во
незадржлива желба за правење палавости, кои од љубов ќе им ги простите на двајцата јунаци.

ФРАНТИШЕК ОД КОСТЕНОТ, АНЕЖКА ОД СОНЧОГЛЕДИТЕ
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Радек Мали

Галина Миклинова

ФРАНТИШЕК ОД КОСТЕНОТ, АНЕЖКА ОД СОНЧОГЛЕДИТЕ

Роксана Ј. Врубел и
Гражина Ригал
Расположенијата на
Хиполит Колбас

Библиотека: Вртелешка
Превод од полски јазик:
Филип Димевски
Редовна цена: 500 ден.
Цена: 400 ден.

Гжегож Касдепке и
Томек Козловски
Во моето меше живее
некое животинче

Библиотека: Вртелешка
Превод од полски јазик:
Филип Димевски
Редовна цена: 350 ден.
Цена: 300 ден.
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ЧЕСЛАВ МИЛОШ (1911–2004) – полски
поет, прозаист, есеист, историчар на
книжевноста, преведувач и дипломат.
Од 1951 г. до 1989 г. живеел во емиграција – до 1960 година во Франција,
потоа во САД. До 1980 година, во Полска
бил забранет од цензурата. Од 1961 г. до
1978 г. бил професор по словенски
јазици и книжевност на Калифорнискиот универзитет во Беркли и на Харвард.
Во 1993 г. се вратил во Полска. Добитник е на Нобелова награда за литература во 1980 година. Носител е на најголеми книжевни и општествени признанија.
Бил член на Полската академија на
науките и на Здружението на полските
писатели. Почива во Криптата на
заслужните во Скалка, Краков, Полска.
Автор е на голем број поетски и
есеистички дела, како и на три романи:
„Долината на Иса“, „Освојување власт“
и недовршениот роман „Планината на
Парнас“. Неговото творештво е преведено на 44 јазици.
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Превод од полски јазик:
Филип Димевски
Редовна цена: 600 ден.
Цена: 550 ден.
ISBN 978-608-4869-06-1

9 786084 869061

Хенрик Шенкевич
Со оган и со меч

Библиотека: Атлас
Превод од полски јазик:
Филип Димевски
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Редовна цена: 800 ден.
Цена: 700 ден.

Чеслав Милош

„Мојата книга, во одредена смисла, беше обид за борба
против својот сопствен фатализам и песимизам.“
Чеслав Милош
C

ЗАРОБЕНИОТ УМ

Чеслав Милош
Заробениот ум

„Заробениот ум“ е збирка од девет есеи пишувани во
1951 г., а објавени во 1953 г. од Литературниот институт
во Париз. Првото издание во Полска било објавено во
1978 г., во тајност од цензурата, а официјалното – дури
во 1989 г. Делото, во кафкијанско-орвеловски стил, преку
параболи и алегории, го анализира процесот на развојот
на интелектуалната зависност кај источноевропската
интелигенција во однос на политичките и економските
принципи на сталинистичката доктрина. Карл Јасперс го
опишал „Заробениот ум“ како фантастична студија за
„разбивањето на човекот на две личности“ под влијание
на огромен идеолошки притисок.

Џозеф Конрад
Пред западни очи

Библиотека: Атлас
Превод од англиски јазик:
Андреј Јованчевски
Редовна цена: 600 ден.
Цена: 500 ден.

Владислав Рејмонт
Ветената земја

Библиотека: Атлас
Превод од полски јазик:
Филип Димевски
Редовна цена: 700 ден.
Цена: 600 ден.

Другата страна
Ѓорѓи Крстевски

Библиотека: Наше маало
ија
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Цена: 200 ден.

Ѓоко Здравески
Отсечки стварност

Библиотека: Наше маало
Цена: 150 ден.

Жил Менар
50 раскази
(избор од 10 збирки
раскази)

Библиотека: Наше маало
Цена: 250 ден.

Владимир Мартиновски
Зоостории

Библиотека: Наше маало
Цена: 250 ден.

Сања Михајловиќ-Костадиновска
(Бес)конечни модели
на расказот

Библиотека: Наше маало
Редовна цена: 250 ден.
Цена: 200 ден.

Виолета Бојковска
Барем наутро

Библиотека: Наше маало
Редовна цена: 150 ден.
Цена: 100 ден.

Златко Ѓелески
Понор

Библиотека: Наше маало
Редовна цена: 300 ден.
Цена: 200 ден.

Други изданија од Наше маало:
1. Александар Прокопиев: Делфинот (ред. 300/200 ден.)
2. Очудувања #1/2 (200/150 ден.)
3. Очудувања #3 (150/50 ден.)
4. Милко Бојковски: Фотографии од пеколот (150/50 ден.)

Томислав Османли
Медиумот што
недостасува

Библиотека: Плочка
Цена: 300 ден.

Васко Марковски
Урбани легенди

Библиотека: Плочка
Редовна цена: 400 ден.
Цена: 350 ден.

Ѓоко Здравески, Ана
Голејшка Џикова и
Фросина Стојковска
Астални проекции

Библиотека: Плочка
Редовна цена: 400 ден.
Цена: 350 ден.

Светлана Алексиевич
Цинковите момчиња

Библиотека: На пат
Превод од руски јазик:
Андреј Јованчевски
Редовна цена: 350 ден.
Цена: 250 ден.

Светлана Алексиевич
Последните сведоци

Библиотека: На пат
Превод од руски јазик:
Андреј Јованчевски
Редовна цена: 350 ден.
Цена: 250 ден.

Светлана Алексиевич
Времето secondhand

Библиотека: На пат
Превод од руски јазик:
Максим Каранфиловски
Редовна цена: 500 ден.
Цена: 250 ден.

Ришард Капушќињски
Уште еден ден живот

Библиотека: На пат
Превод од полски јазик:
Лидија Танушевска
Редовна цена книга: 250 ден.
Редовна цена аудио: 300 ден.
Цена: 200 ден. (книга)
Цена: 100 ден. (аудиобук)

Ришард Капушќињски
Империјата

Библиотека: На пат
Превод од полски јазик:
Лидија Танушевска
Редовна цена: 400 ден.
Цена: 250 ден.

Антологија на хрватски
модернистички расказ
Доктор Квак

Библиотека: Ars Magna
Превод од хрватски јазик:
Ѓорѓи Крстевски

Цена: 250 ден.

Михаљ Бабич
Калифот штрк

Библиотека: Ars Magna

Превод од унгарски јазик:
Златко Панзов и
Анамарија Цинеге-Панзова
Цена: 250 ден.

Хорхе Луис Борхес
Книга за измислените
суштества

Библиотека: Ars Magna
Превод од шпански јазик:
Ненад Велковски

Редовна цена: 300 ден.
Цена: 250 ден.

Хорхе Луис Борхес
Историја на вечноста

Библиотека: Ars Magna
Превод од шпански јазик:
Ненад Велковски

Редовна цена: 300 ден.
Цена: 250 ден.

Хорхе Луис Борхес
Сеќавањето на Шекспир

Библиотека: Ars Magna
Превод од шпански јазик:
Ненад Велковски

Редовна цена: 150 ден.
Цена: 100 ден.

Хорхе Луис Борхес
Универзална историја
на нечесноста

Библиотека: Ars Magna
Превод од шпански јазик:
Ненад Велковски

Редовна цена: 200 ден.
Цена: 150 ден.

Хорхе Луис Борхес
Фикции

Библиотека: Ars Magna
Превод од шпански јазик:
Ненад Велковски

Редовна цена: 300 ден.
Цена: 250 ден.

Хорхе Луис Борхес
Извештајот на Броди

Библиотека: Ars Magna
Превод од шпански јазик:
Ненад Велковски

Редовна цена: 280 ден.
Цена: 250 ден.

Хорхе Луис Борхес
Книга од песок

Библиотека: Ars Magna
Превод од шпански јазик:
Ненад Велковски

Редовна цена: 280 ден.
Цена: 250 ден.

Хорхе Луис Борхес
Алеф

Библиотека: Ars Magna
Превод од шпански јазик:
Ненад Велковски

Редовна цена: 300 ден.
Цена: 250 ден.

Витолд Гомбрович
Бакакај

Библиотека: Ars Magna
Превод од полски јазик:
Филип Димевски

Редовна цена: 300 ден.
Цена: 250 ден.

Витолд Гомбрович
Фердидурке

Библиотека: Ars Magna
Превод од полски јазик:
Филип Димевски

Редовна цена: 320 ден.
Цена: 250 ден.

Витолд Гомбрович
Транс-Атлантик

Библиотека: Ars Magna
Превод од полски јазик:
Филип Димевски

Редовна цена: 250 ден.
Цена: 150 ден.

Бруно Шулц
Митизација нареалноста

Библиотека: Ars Magna
Превод од полски јазик:
Лидија Танушевска
Редовна цена: 250 ден.
Цена: 150 ден.

Алис Манро
Месечините на Јупитер

Библиотека: Ars Magna
Превод од англиски јазик:
Кристина Димкова
Редовна цена: 350 ден.
Цена: 250 ден.

Алис Манро
Мил живот

Библиотека: Ars Magna
Превод од англиски јазик:
Кристина Димкова
Редовна цена: 350 ден.
Цена: 250 ден.

Алис Манро
Бегалка

Библиотека: Ars Magna
Превод од англиски јазик:
Кристина Димкова
Редовна цена: 350 ден.
Цена: 250 ден.

Валтер Бенјамин
Еднонасочна улица/
Детството во Берлин

Библиотека: Ars Magna
Превод од германски јазик:
Катерина Јосифовска
Редовна цена: 300 ден.
Цена: 250 ден.

Семјуел Бекет
Повеќе бодила од
ритање

Библиотека: Ars Magna
Превод од англиски јазик:
Кристина Димкова
Редовна цена: 300 ден.
Цена: 200 ден.

Славомир Мрожек
Слон

Библиотека: Ars Magna
Превод од полски јазик:
Филип Димевски
Редовна цена: 300 ден.
Цена: 200 ден.

Михаил Булгаков
Доживувањата
на еден мртовец

Библиотека: Ars Magna
Превод од руски јазик:
Ѓорѓи Крстевски
Редовна цена: 300 ден.
Цена: 250 ден.

Михаил Булгаков
Белата гарда

Библиотека: Ars Magna
Превод од руски јазик:
Мирјана Наумовски
Редовна цена: 300 ден.
Цена: 250 ден.

Михаил Булгаков
Ѓаволијада/ Кобни јајца

Библиотека: Ars Magna
Превод од руски јазик:
Фросина Манева
Редовна цена: 300 ден.
Цена: 200 ден.

Други изданија во Ars Magna:
1. Ципријан Норвид Цивилизација (ред.230/ саемска 50 ден.)
2. Теодор Фонтане Ефи Брист (380/100 ден.)
3. Болеслав Прус Повратен бран (380/50 ден.)
4. Оскар Вајлд Пропаста на лагата (190/100 ден.)
5. Еухенио Камбасерес Беспаќе (200/50 ден.)
6. Вилијам Батлер Јејтс Келтскиот самрак (200/100 ден.)
7. Амадо Нерво Балкони (150/50 ден.)
8. Марио де Са-Карнеиро Исповедта на Лусио (170/50 ден.)
9. Марио де Са-Карнеиро Небо во оган (250/50 ден.)
10. Јакуб Арбес Свети Ксавериј (120/50 ден.)
11. Владислав Ванчура Разуздано лето (120/50 ден.)
12. Фернандо Песоа Филозофски раскази (200/150 ден.)
13. Мигел де Унамуно Магла (250/150 ден.)
14. Евгениј Замјатин Џенем (150/100 ден.)
15. Станислав И. Виткевич Ненаситност (500/300 ден.)
16. Ладислав Клима Страдањата на кнезот Штерненхох (250/100 ден.)
17. Теофило Брага Фантастични раскази (250/50 ден.)
18. Федериго Тоци Три крста (200/50 ден.)
19. Боб Дилан Тарантула (300150 ден.)
20. Вилијам Б. Јејтс Црвениот Ханрахан и др. приказни (250/150 ден.)

Ирса Сикуртартоутир
Те паметам

Библиотека: Мрачна серија
Превод:
Драган Георгиевски
Редовна цена: 450 ден.
Цена: 150 ден.

Ирса Сикуртартоутир
Студ

Библиотека: Мрачна серија
Превод:
Дарко Русевски
Редовна цена: 450 ден.
Цена: 150 ден.

Арне Дал
Мистериозо

Библиотека: Мрачна серија
Превод:
Елена Крстевска
Редовна цена: 500 ден.
Цена: 150 ден.

Арне Дал
Зла крв

Библиотека: Мрачна серија
Превод:
Елена Крстевска
Редовна цена: 500 ден.
Цена: 150 ден.

Марек Крајевски
Крај на светот во
Бреслау

Библиотека: Мрачна серија
Превод:
Филип Димевски
Редовна цена: 420 ден.
Цена: 150 ден.

Други изданија во Мрачна серија:
1. Крис Твет Кругот на смртта (ред.500/ саемска 150 ден.)
2. Јорн Л. Хорст Затворено преку зима (420/150 ден.)
3. Аудни Тоураринсон Глуво доба (400/150 ден.)
4. Зигмунт Милошевски Трошка вистина (450/150 ден.)
5. Јорн Л. Хорст Ловечки кучиња (420/150 ден.)
6. Маја Новак Карфанаум или As Killed (250/50 ден.)
7. Александра Маринина Игра на туѓ терен (200/50 ден.)
8. Марта Гузовска Жртвата Поликсена (500/150 ден.)

Луфтираме

(книги

по

50

Александра Маринина
Игра на туѓ терен
Редовна цена: 200 ден.
Саемска цена: 50 ден.

магацин
и

100

ден.)

Маја Новак
Карфанаум или as killed
Редовна цена: 250 ден.
Саемска цена: 50 ден.

Други книги по 50 ден.
1. Ципријан Норвид Цивилизација (230/50 ден.)
2. Болеслав Прус Повратен бран (380/50 ден.)
3. Еухенио Камбасерес Беспаќе (200/50 ден.)
4. Амадо Нерво Балкони (150/50 ден.)
5. Марио де Са-Карнеиро Исповедта на Лусио (170/50 ден.)
6. Марио де Са-Карнеиро Небо во оган (250/50 ден.)
7. Јакуб Арбес Свети Ксавериј (120/50 ден.)
8. Владислав Ванчура Разуздано лето (120/50 ден.)
9. Теофило Брага Фантастични раскази (250/50 ден.)
10. Федериго Тоци Три крста (200/50 ден.)
11. Стефан Мендел-Енк Три мајмуни (200/50 ден.)
12. Доминик Фортје Во опасност од морето (250/50 ден.)
13. Очудувања 3# (150/50 ден.)
14. Милко Бојковски Фотографии од пеколот (150/50 ден.)

Оскар Вајлд
Проспата на лагата
Редовна цена: 190 ден.
Саемска цена: 100 ден.

Евгениј Замјатин
Џенем
Редовна цена: 150 ден.
Саемска цена: 100 ден.

Други книги по 100 ден.
1. Теодор Фонтане Ефи Брист (380/100 ден.)
2. Ладислав Клима Страдањата на кнезот Штерненхох (250/100 ден.)
3. Вилијам Батлер Јејтс Келтскиот самрак (200/100 ден.)
4. Једрт Л. Малезич Воени бои (250/100 ден.)
5. Хелија Кореја Дваесет скали и други раскази (200/100 ден.)
6. Никола Дикнер Шест степени слобода (300/100 ден.)
7. Јунас Карлсон Собата (200/100 ден.)
8. Игнаци Карпович Соња (250/100 ден.)
9. Гај Вандерхаге Тате Ленин и други приказни (300/100 ден.)
10. Виолета Бојковска Барем наутро (200/100 ден.)

Комплети со дополнителен попуст

БЕГЕМОТ
Бул. АСНОМ бр. 94-1/12
1000 Скопје
тел. +389 70741782
info@begemot.mk
www.begemot.mk

