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Za sve knjige sajamski popust

30 do 50 %
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 Слобода нема цијену.  Човјек без слободе и није, заправо, човјек.

 Крајње вријеме је да направимо нове основе за односе државе и 
Цркве.  

 У Србији је велика криза у којој се урушава држава.

 Ниједна  љубав на овом свијету неће отићи у празно. Све што 
дарујеш биће враћено.

 Не треба градити толико цркава , јер имамо болнице у којима 
нема пешкира, нема папира, све је запуштено.

 Све је веће продубљивање подјела у друштву и то мора да 
престане.  А може да престане само демократизацијом друштва. 

 Данас се у политици не траже људи – траже се бројеви.

 У случају Срба важно је памтити, али не и злопамтити.

 Један добар вриједи више од хиљаду злих. 

 Опозиција мора да буде бескомпромисна и искрена.

 Тјерају нас да зажмуримо за Косово, док се не заврши.

 Мир и помирење требало би да нас извуку из блата.

 Национална држава, монолитна, једнорелигијска – не може 
више да опстане.

 Црква никог не треба да одбацује – она је ту да помогне.

GLEDAJMO SE U OČI
Vladika Grigorije

Odan Bogu i narodu, svestranog 
obrazovanja, kosmičke inteligencije, 
neiscrpnog hrišćanskog pomiriteljstva, 
vladika Grigorije u ovoj knjizi razgrće 
mnoge teme i dileme savremenog 
čoveka.
U ovim prоmišljanjima, ovaj borac bez 
uzmaka želi da se društvo, pa i sama 
crkva, brže menjaju. Nema tajni kada 
govori i o politici, komšijama, veri, 
suživotu, Kosovu...
Mudra, snažna, lekovita knjiga.

Strana 216, broš
CENA 850/600
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МАЊО ВУКОТИЋКада бисмо Мања Вукотића ставили на све оне 
медицинске направе, скенере и чуда која су неопходна 
за одржавање здравља људима његових година, 

вјерујем да би умјесто снимака и рендгенских слика, из тих 
машина, испадала слова, кључне реченице које су пратиле 
дуги период распада Југославије и, касније, вријеме када је 
Србија закорачила у капитализам и његову сурову природу. 

Када би, опет, неко други покушао да поиспадале ријечи 
и слова врати у новинске ступце Борбе, Блица, Гласа 
јавности, Вечерњих новости и реконструише стање 
ствари био би то неуспјех. Нема тог уредника који је тако 
вјешто баратао поменутим словима и реченицама. Са 
невиђеним инстинктом хроничара он је држао руку на 
пулсу свога времена и знао да вага опозицију са влашћу, 
раздвоји патриотизам од шовинизма, знао је да личности 
чије смо слике и интервјуе пратили чине новине и тираж.

 У времену иза нас остале су да лебде у сјећању стотине 
хиљада његових редигованих страница, дубоки трагови 
о југословенској и  српској реалности. Као прави уредник 
држао је великом вјештином нашу пажњу и одговарао на 
напетости и кризе, забаву и културне катарзе.

 Зачет на здравим цетињским вјетровима, који бистре 
ум и који учине да човјек са лакоћом везује југ и сјевер, 
исток и запад, његова разборита и знатижељна природа 
је учинила да новинарство изабере Мањa Вукотића да 
обогаћује нашу социјалну арену, прије него што је он и 
помислио да постане новинар и уредник.

Наш први сусрет је био у вријеме распада Југославије 
и свих који су идеалистички вјеровали у реформисте 
Марковића. Када су наше наде згажене у ратовима 
деведесетих, он је остао да ратује за јавну ријеч и да 
нас скреће са пута пропадања које је нашем друштву 
било одређено. Данас, као издавач, бори се за исту ствар: 
обезбјеђује шаролика издања као да прелама насловне 
стране својих новина, само што сада вријеме мјери 
књигама и писцима пријатељима.

Емир КУСТУРИЦА
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Svedok svih velikih događaja u poslednjih 
gotovo pola veka, mnogih lomova i raspada, 
smena i uspona, prvi put otvoreno iznosi 
svoje zapise i sećanja o jednom dugom 
vremenu bogate novinarske i uredničke 
karijere. 
Kako je bilo raditi u vreme Tita, Miloševića, 
Tadića, Koštunice i Vučića? 

Strana 416, broš
CENA 850/600 

Ova knjiga i jeste i nije autobigrafi ja. Jer, 
u njoj je sve: emocije, sudbine, drame, 
ličnosti, ideje, stavovi, polemike... Živ u 
pisanju, ubedljiv u dočaravanju ambijenta, 
sugestivan u ideji, žestok u obračunu sa 
napadačima. Vispren i duhovit. 
Svu svoju neizmernu darovitost, ugradio je 
u ove opojno sočne i gorko opore dnevničke 
sekvence. Više od dve decenije ovde su se 
sklupčale. I sve je živo kao da je juče bilo.

Strana broš, broš
CENA 850/650

OLOVNE 
REČI
Manjo Vukotić

ŠTA MI 
OVO TREBA 
Emir Kusturica

Strana 416, broš
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Синиша Ковачевић, драмски 
писац, редитељ, професор, 
романсијер, рођен је 1954. 
године у селу Шуљам у Срему. 

Основну школу и гимназију 
завршио је у Сремској 
Митровици, Факултет 
драмских уметности, група за 
драматургију, у Београду. 

Добитник је многобројних 
домаћих и иностраних 
награда. Превођен је на 
енглески, руски, македонски, 
немачки, грчки, бугарски и 
јерменски.

Живи и ради у селу Сурдук у 
Срему, селу Пристан у Боки 
Которској и у Београду.

OSVAJANJE ZAVIČAJA
Siniša Kovačević

Porodica Vučić krenula je iz krša 
Crne Gore u predele mnogoplodne 
Vojvodine, koju su napustile hiljade 
ratnogubitničkih nemačkih porodica. 
Kroz njihovu veliku dramu, lomove, 
smrti, sukobe, podele, ljubavi, 
Kovačević je oživeo jedno davno 
vreme, koje još nije prošlo. Ni u Crnoj 
Gori, ni u Vojvodini, ni u celom ovom 
regionu. Jer, ovde još vladaju ratničke 
prečice, partijska vernost, poslušnost 
vođi, izdaje, prevare, rušenja crkava i 
spomenika, otimačine imanja i kuća… 
Roman – svedočanstvo!

Strana 264, broš
CENA 950 /650

Да ли су звона Нотр Дама одјекивала због победе Срба 
на Косову пољу; где је сахрањен деспот Стефан; да ли 

је Стефан Немања јео златним виљушкама; где су главе 
кнеза Лазара и Карађорђа; да ли је Марко Краљевић јунак 
или турски вазал; да ли је Вук Бранковић издајник; да ли је 
краљица Драга у тренутку убиства била трудна; да ли је 
Гаврило Принцип написао чувене стихове о „бечким сјенама“, 
да ли је мајор Гавриловић изговорио чувени борбени поклич; 
зашто на Титовом гробу нема петокраке?

Ово је само део од 20 великих дилема које у овој књизи 
развејава историчар Дејан Ристић. Он тих двадесет 
традиционалних митологизираних догађаја осветљава 
рефлекторима историјских научних чињеница.

Трагајући прецизно, историјским и научним чињеницама, 
аутор је доказао шта је мит, а шта се заиста збило. 
Сазнајемо како су публицисти, народни приповедачи, гуслари, 
путописци, песници, бројним преломним догађајима додали 
своје визије, домишљали их, домаштавали, заоденули у 
ново рухо. Како се то улило у „измишљену традицију“, у 
једну широку реку митова, која вековима или деценијама 
запљускује српски народ, буди његову радозналост, води га ка 
странпутици, али и у опојне пределе веровања и задовољства. 

Књига за све генерације. Књига за учтиве расправе и учење 
на истинитим темељима.

Дејан Ристић

МИТОВИ 
СРПСКЕ 

ИСТОРИЈЕ
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Синиша
Ковачевић

ГОДИНЕ ВРАНА

Da li su zvona Notr Dama odjekivala zbog 
pobede Srba na Kosovu polju; gde je 
sahranjen despot Stefan; da li je Stefan 
Nemanja jeo zlatnim viljuškama; gde su 
glave kneza Lazara i Karađorđa; da li je 
Marko Kraljević junak a Vuk Branković 
izdajnik; da li je kraljica Draga u trenutku 
ubistva bila trudna; da li je Gavrilo Princip 
napisao čuvene stihove; zašto na Titovom 
grobu nema petokrake? Ovo je samo deo...

Strana 240, broš
CENA 790/600

Grad okovan ledom. Promrzao. Vreme 
neočekivanih ljubavi, ofi cirskih dvoboja, 
tihih sahrana, bežanije, spasavanja časti. 
Vreme prekog suda, vešala, izroda… 
Vreme kada čak i vrane napastvuju grad i 
nebo pretvaraju u crni oblak.
Vreme je Prvog svetskog rata i prve 
godine slobode.
Roman je najautentičnije viđena sudbina 
Beograda pre jednog veka. 

Strana 292, broš 
CENA 950/650

MITOVI 
SRPSKE 
ISTORIJE
Dejan Ristić

GODINE 
VRANA
Siniša Kovačević
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LA KRALJEVI 
FUDBALA

Fudbalska lopta ne staje. Smenjuju 
se prvenstva, kupovi, međunarodne 
kvalifikacije, kontinentalna 
nadmetanja...

Ova magija opčinila je svet – od Amerike 
do Kine. Milijarde ljudi odlaze na 
stadione da uživaju u nadmetanjima 
svojih ljubimaca.

Evropa je i dalje centar planete. Ko su 
fudbalske zvezde koje najjače svetle, 
najviše lete, najprivlačnije igraju?

U ovoj knjizi je jedno novo sazvežđe 
mađioničara. Njih trideset. Predvode ih 
asovi generacije Ronaldo, Mesi, Suarez, 
Modrić, Matić, ali i novi talas oličen u 
Pogbi, Salahu, Tadiću, Van Dajku, ili onim 
najmlađim kao što su Embape, Rašford, De 
Jong, De Brajne i Luka Jović.

Upoznajte se sa njima. Još više ćete 
voleti fudbal.

Porodične firme najžilaviji su deo nacionalnih ekonomija. 
U Sjedinjenim Američkim Državama 90 odsto svih kompanija 

zapravo su porodični biznis. Te porodične firme prave 50 odsto 
američkog BDP-a i zapošljavaju 63 odsto ukupne radne snage. U 
Evropi od svih kompanija 75 odsto su porodične firme. U Indiji, na 
Dalekom i Srednjem istoku porodične kompanije čine 95 odsto svih 
preduzeća, a u Latinskoj Americi privatne kompanije generišu 60 
odsto bruto društvenog proizvoda. Na globalnom nivou, 75 odsto 
radnih mesta kreiraju porodične kompanije. 

Porodični biznis bio je tradicija i u Srbiji. Često se pominje 
podatak da i danas postoji preduzeće koje nastavlja tradiciju 
porodične firme osnovane 1830. godine uz pomoć Miloša 
Obrenovića. Porodice Dunđerski, Vajfert, Teokarević, Krsmanović... 
bile su najviđeniji predstavnici porodičnog biznisa u Srbiji. Tako je 
bilo sve do 1945. godine i dolaska komunista na vlast. Tek početkom 
devedesetih godina prošlog veka porodični biznis počinje ponovo 
da se podiže u okviru ekonomskih reformi, reanimacije privatne 
svojine i tržišne privrede. 

Slika porodičnog biznisa u Srbiji izgleda ovako: četiri od 
pet gazda su osnivači firmi; sedam od deset firmi još vodi prva 
generacija; svaki peti vlasnik planira da u naredne tri godine ode u 
penziju; 3/4 vlasnika sigurno je da će se sledeća generacija uključiti 
u porodični biznis; 75 odsto vlasnika smatra da direktor treba da 
bude naslednik vlasnika; 60 odsto beleži rast prihoda u prethodne 
tri godine; tri od četiri firme planira rast u narednom periodu; 
polovina ima problem da nađe kvalitetne radnike i menadžere; 
44 odsto planira da investira u ljudske resurse; polovina vlasnika 
smatra da direktor može biti neko ko je izvan porodice. 

U ovoj knjizi sabrana su iskustva nekih od najviđenijih srpskih 
poslovnih ljudi koji su se ohrabrili da izgrade i neguju porodični 
biznis. Osim preduzetničke hrabrosti i vizije, zajednička im je 
posvećenost i istrajnost u vođenju pravih porodičnih kompanija, ali 
i dileme i strahovi kako da to što su postigli naslednici sačuvaju i 
još nadograde.

SRPSKI 
DOMAĆINI

MIŠA BRKIĆ

SRPSKI DOMAĆINI
M
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ISKUSTVA USPEŠNIH PORODIČNIH FIRMI

И
во Андрић 

Иво АндрићКњига садржи текстове Иве Андрића, објављене 1918. године – песме, 
аутобиографски запис, прву објављену књигу, први приповедачки 

рад, есеје, приказе и преводе, необјављену једночинку, приватна 
писма, факсимиле страница из пишчеве најстарије сачуване 

рукописне бележнице, фотографије. У њој је и календар који 
предстaвља Андрићево кретање и стварање током 1918. године. 

На основу објављених дела и сачуване грађе, верно се приказује 
Андрићева целокупна књижевна делатност и пишчев свет идеја, 
који су се развијали готово паралелно са победама српске војске у 
Великом рату, стварањем и јачањем Југославије, током једне од 

најбурнијих година у историји Европе.

Андрић се истовремено огледао у свим књижевним родовима – 
лирском, епском и драмском – поједине напуштајући заувек, а друге 

пак развијајући до уметничких врхунаца. 

Година 1918. је година у којој почиње да се конституише Андрићево 
поимање нове домовине и његов прелазак из хрватског у српски 

географски, културни и књижевни круг.

ALEKSANDAR ĐURIČIĆ

ILUSTRACIJE: ANDREJ JOSIFOVSKI PIJANISTA

Tajne 
slavnih 

Srba

Neispričane priče o najznačajnijim srpskim 
umetnicima, ljudima koji su oblikovali vreme od 
19. do 21. veka, intimna kazivanja o tome kako 
su preko svojih leđa prebacivali kilograme slave, 
izdržali kilometre pohvala i milje uvreda, a ostali 
da žive zauvek. 
U ovoj knjizi su odgovori na mnoga pitanja.
Da li je Isidora Sekulić izmislila da je imala muža 
i drugu knjigu o Njegošu, kako je Ivo Andrić zbog 
ljubavne afere za ženom Gustava Krkleca, ili pak 
sa samim Krklecom, izbačen iz masonske lože, 
koliko je Miru Stupicu boleo šamar koji je dobila 
od svoje najveće ljubavi, kako se Pavle Vuisić borio 
za Čkalju, s kojim nije razgovarao... 
Ali i mnoge tajne koje niste znali.
O strasti Desanke Maksimović i Oskara Daviča, 
ludilu Save Šumanovića, ljubavnim avanturama 
Miloša Crnjanskog, boemiji Danila Kiša i Mike 
Antića, misterioznoj smrti i tajnom testamentu 
Milene Pavlović Barili i stepeništu na kojem je 
nađen Libero Markoni... 
O pustolovinama Jovana Dučića, vratolimijama 
Branislava Nušića, erotskim avanturama 
Milorada Pavića, bitkama Nadežde Petrović, prvi 
put objavljenim intimnim pismima Koče Popovića, 
neponovljivim egzibicijama Zorana Radmilovića...
O životima Mire Trailović i Jovana Ćirilova, u 
kojima nije bilo ručne kočnice, ubistvu brata Meše 
Selimovića koje je bilo potka za „Derviš i smrt“, 
čudesnim šetnjama Alekse Šantića bez Emine i 
izgnanstvu Borislava Pekića... 

9 788681 510025
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ЧЕТНИКА

После завршетка рата, 9. маја 1945, на простору 
Словеније нашло се око 300.000 разних бегунаца: 
Немаца, усташа, домобрана, четника из Србије и 

Црне Горе, припадника других снага које су бежале испред 
партизанских јединица.
Ова књига први пут историјским чињеницама 
појашњава ту дуго скривану државну тајну о 
масовном стрељању, ноћу и дању, после ослобођења, 
на пропланцима у Словенији. Према неким изворима, 
партизански одреди су ту усмртили око 100.000 
непријатеља комунизма.
Једна од најдраматичнијих епизода било је одступање 
црногорских четника и њима оданог народа од Подгорице 
до Зиданог Моста. Рачуна се да је у том збегу било 15.000 
до 20.000 људи. Они су прешли пут голготе преко Босне и 
Херцеговине, Хрватске, Словеније...
Током преговора у БиХ, ђенерал Дража Михаиловић 
није прихватио предлог вође црногорских четника 
потпуковника Павла Ђуришића да заједно одступају 
на запад. Нису далеко одмакли ни раздвојени: Ђуришић 
је, према већини мишљења, убијен у Јасеновцу, а 
Михаиловић ухваћен код Вишеграда.
Књига „Голгота четника“ Бојана Димитријевића, 
на упечатљив, документован и аутентичан начин 
показује сву трагичност четворогодишњег рата и 
братоубилаштва у Црној Гори и Србији, чије неизлечиве 
последице трају и данас.

KRALJEVI 
FUDBALA
Vladimir Novaković
Ko su fudbalske zvezde koje 
najjače svetle, najviše lete, 
najprivlačnije igraju? U ovoj 
knjizi je njih trideset. Predvode 
ih Ronaldo, Mesi, Suarez, 
Modrić, Matić, ali i novi talas 
oličen u Pogbi, Salahu, Tadiću, 
Van Dajku, ili onim najmlađim 
kao što su Embape, Rašford, 
De Jong, De Brajne i Luka Jović.

Strana 280, broš
CENA 750 dinara/500

SELFI
Biljana Vilimon
Selfi  je odiseja, u potrazi za 
srećom kao večitom ženskom 
temom. Zabavna, poučna, 
duhovita, dirljiva, autoironična, 
satirična… Zaigrana, kako to 
samo može da bude ispovest 
o ženskom odrastanju, 
sazrevanju i oslobođenju. Ovo 
su memoari o pravu na izbore 
pred švedskim stolom života. 
Ova uzbudljiva ispovedna 
proza čita se u jednom dahu. 

Strana 216, broš
CENA 850/600

ANDRIĆ, 2018
Ivo Andrić
Knjiga sadrži tekstove 
Ive Andrića, objavljene 
1918. godine – pesme, 
autobiografski zapis, 
prvu objavljenu knjigu, 
prvi pripovedački rad, 
eseje, prikaze i prevode, 
neobjavljenu jednočinku, 
privatna pisma, faksimile 
stranica iz piščeve najstarije 
sačuvane rukopisne 
beležnice, fotografi je. 
Strana 164, tvrd
CENA 850/700

TAJNE SLAVNIH 
SRBA
Aleksandar Đurčić
Neispričane priče o 
najznačajnijim srpskim 
umetnicima, ljudima koji su 
oblikovali vreme od 19. do 
21. veka, intimna kazivanja 
o tome kako su preko svojih 
leđa prebacivali kilograme 
slave, izdržali kilometre 
pohvala i milje uvreda, a 
ostali da žive zauvek. 

Strana 368, broš
CENA 850/650

GOLGOTA 
ČETNIKA
Bojan Dimitrijević
Prvi put se istorijskim činjenicama 
pojašnjava dugo skrivana državna 
tajna o masovnom streljanju, 
posle oslobođenja. Knjiga na 
upečatljiv, dokumentovan i 
autentičan način pokazuje svu 
tragičnost četvorogodišnjeg rata i 
bratoubilaštva u Crnoj Gori i Srbiji, 
čije neizlečive posledice traju i 
danas.
Strana 368, broš
CENA 800/5004

SRPSKI 
DOMAĆINI
Miša Brkić
Iskustva nekih od najviđenijih 
srpskih poslovnih ljudi koji 
su se ohrabrili da izgrade i 
neguju porodični biznis. Osim 
preduzetničke hrabrosti i vizije, 
zajednička im je posvećenost i 
istrajnost u vođenju porodičnih 
kompanija, ali i dileme kako 
da to što su postigli naslednici 
sačuvaju i još nadograde. 
Strana 248, broš
CENA 890/500
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Д. Ковачевић / Љ. Симовић / Л. Перовић / В. Огњеновић / В. Пешић 
Г. Марковић / З. Живковић / Б. Лечић / Г. Матковић / Б. Прелевић 
З. Стојиљковић / В. Малишић / Д. Великић / Д. Ћосић / М. Вукотић

ЂИНЂИЋ

Давно, када је уз премијеру филма „Живот је чудо“ свечано отворен 
Дрвенград и када су на брежуљак окружен браћом брдима стизали 
званичници, међу њима је био и новинар „Политике“ Баћо Баћовић који ми 
је рекао: „Ено, онај тамо црни ти је најбољи наш журналиста путописац!“ 
Показао ми је Зорана Шапоњића, тада дописника „Kурира“. Исте вечери, 
Мањо Вукотић, уредник „Вечерњих новости“, рекао ми је да je тај новинар 
одличан и да је био у његовом тиму два пута.

Прво ме је збунило одакле толике похвале човјеку који пише за новине, а 
није већ у Београду. Убрзо су стигли догађаји на Мећавнику, побуна сељана из 
Kремана због стварања Парка природе, чије постојање је спријечило копање 
никла које би од етно села направило смјештај за рударе. И нас двојица смо, 
без много ријечи и са много пауза, постали пријатељи. Сазнао сам да је то 
новинар прекаљен на Kосову, један од оних који нису писали да би испунили 
недељну шихту, него узбуђени темом стизали на свако мјесто гдје се дешавала 
истинска драма.

Тако је и уз моју личну драму опстанка на Мокрој гори, тачније својим 
писањем и храбрим иступима у новинама, постао један од најзаслужнијих што 
је пројекат Мокра гора успио.

Правдољубив до бола, интелигентан као вук, родољуб и славенофил, овај 
човјек је ушао у круг пријатеља на којег сам увијек рачунао. Његови путописи 
су били рањиви као што је и његова природа, ријечи биране сваки пут, као 
што Андрић написа „тежином властитог тијела“. Нису ме његови коментари 
у „Искри“ остављали равнодушним, увијек је стајао на црти одбране наше 
културе и достојанства нашег народа. Зато ми је драго што пишем ове 
редове које прилажем уз штампање његове књиге путописа из Русије, гдје се 
споменути таленат и језик преплићу у ритму путовања и откривања руског 
карактера скривеног у духовном пејзажу наше братске земље.

Емир Kустурица
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  Како је само упечатљива њена имагинација и 
стилске фигуре које користи! Готово да је сваки 
њен стих изненађење, један неочекиван обрт 
маште. То је због тога што она истовремено руши 
табуе и чува традицију женске лирске поезије.

Чарлс Симић

  Одавно српска поезија није добила тако 
самосвојан, искрен и провокативан песнички глас 
као што је то глас Радмиле Лазић… Могло би се 
рећи да Лазићка исписује поезију на сопственој 
кожи. Та поезија је дубоко аутобиографска, дубоко 
лична. И све јечи управо од тог болног писања-
тетовирања по сопственој кожи.

Милисав Савић

  Радмила Лазић уноси у нашу савремену поезију 
аутентичан потрес. Њено песничко дело је нешто 
ново и јесте прави одговор на изазов времену…  
Kaда читамо њене песме, бива нам јасно чему 
поезија. Лирски набој, драмски интензитет, 
беспрекоран ритам и, као круна, пуна и модерна 
животност одликују њено песничко дело. 
Најпресуднији доказ је да ту поезију можемо 
волети, и да сваком ко је чита није могућно да 
одоли њеном изразу...  

Гојко Тешић

СЛИКА НА НАСЛОВНОЈ СТРАНИ 
МИЋА ПОПОВИЋ

Ekskluzivne priče velike petorke

DARKO PLAVŠIĆ

KOMANDANT
Bojan Dimitrijević
Divljenje njegovoj odlučnosti 
i umešnosti u komandovanju, 
smenjuje se i suprotstavlja 
optužbama za brutalnost, 
ratne zločine i „genocid“.
Ali, malo se ko zapita ko je, 
van mitova, general Ratko 
Mladić?
Biografi ja generala u sebi 
sadrži mnoge osobenosti koje 
izmiču stereotipnom pogledu 
na njegov ratni put. 
Strana 344, broš, ilustrovano 
CENA 750/600

ĐINĐIĆ
Najvažniji, najbolji, 
najpoznatiji predstavnici 
srpske intelektualne 
elite ekskluzivno za ovu 
knjigu napisali su tekstove 
posvećene Đinđiću i 
njegovom delu. U knjizi 
Đinđić moći ćete da pročitate 
tekstove akademika 
Ljubomira Simovića i Dušana 
Kovačevića, Latinke Perović, 
Vide Ognjenović, Dragana 
Velikića, Gorana Markovića...
Strana 256, broš 
CENA 850/600

RUSKI KRST
Zoran Šaponjić
Putovanje novinara Zorana 
Šaponjića kroz predele 
prostrane i nikad dokučive 
Rusije. Ali, ovo nisu novinarske 
reportaže, nego autentični 
putopisi, nadahnuti, zreli, sa 
talasima literarnih opservacija 
i zapisa. Nisu razglednice iz 
Rusije, nego koloritne freske 
njenih gradova i predela, ljudi 
i zbivanja. 
Strana 240, tvrd, 
luksuzno, ilustrovano
CENA 1.600/1.200

PLANETA 
ZVEZDA
Jovan Sekulić
Pet je najvećih!
Rajko Mitić, Dragoslav 
Šekularac, Dragan Džajić, 
Vladimir Petrović Pižon, 
Dragan Stojković Piksi. Ali, 
Zvezda je velika jer je svaka 
generacija stvarala velike. 
U knjizi govore: Savićević, 
Jugović, Pančev, Prosinečki, 
Savić, Stojanović, Belodedić...
Strana 272, broš, ilustrovano
CENA 700/500

ONO ŠTO ZVAH 
LJUBAV
Radmila Lazić
Radmila Lazić unosi u našu 
savremenu poeziju autentičan 
potres. Njeno pesničko delo 
je nešto novo i jeste pravi 
odgovor na izazov vremenu…
Lirski naboj, dramski 
intenzitet, besprekoran ritam 
i, kao kruna, puna i moderna 
životnost odlikuju njeno 
pesničko delo. 
Strana 180
CENA 750/500

NBA SRBIJA
Darko Plavšić
Velika petorka – pet 
reprezentativaca Srbije, svoje 
uzbudljive i lepe košarkaške 
priče, uz puno iskrenosti 
i emocija, izneli su pred 
čitaoce na stranicama ove 
knjige. 
To su Miloš Teodosić, Nikola 
Jokić, Bogdan Bogdanović, 
Nemanja Bjelica i Boban 
Marjanović.
Strana 200, broš, 
ilustrovano 
CENA 750/500 5
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U haosu modernog Beograda kidnapovan je 
mladi albanski plejboj, naslednik moćnog 
vođe klana Krasnići. Mladić, koji je ključna 
figura i za koga se interesuju američke 
službe bezbednosti, postaje „predmet“ 
internacionalne potere. 

Formira se tročlana Jedinica za posebne 
zadatke koju sačinjavaju bivši načelnik 
SAJ-a, direktorka Forenzičkog centra Srbije 
i američki operativac. Kroz beogradsko 
podzemlje kreće vrtoglava potera za otetim 
mladićem pod stalnom pretnjom stranih 
agenata i albanskih plaćenika, koji ne znaju za 
neuspeh.

Jedinica je u očajničkoj trci sa vremenom, 
njihove porodice su taoci i život im je u 
opasnosti. Vođeni željom za osvetom, kroz 
rasulo u gradu paralisanom terorističkim 
napadima, naši heroji će morati da se ujedine 
sa svojim neprijateljima da bi ostvarili zadatak.

Oni imaju zajednički cilj, ali je pitanje – na 
koliko dugo?
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ГОСПОДАР 
др Живко Андријашевић

SRPSKA 
ISTORIJA
Čedomir Antić
Originalna, zanimljiva, 
poučna knjiga iz pera jednog 
od najuglednijih istoričara 
mlađe generacije, koji, kroz 
preko 70 poglavlja, priča 
istoriju srpskog naroda od 
neolita do današnjih dana.
Strana 368, broš
CENA 750/500

GOSPODAR
Živko Andrijašević
U knjizi je obuhvaćen ceo 
bogati i dramatični život 
stvaranja nove Crne Gore 
– državni sistem, značajne 
bitke, obrazovanje, ekonomija, 
vera, proširenje granica male 
države, veze sa Srbijom, 
sve do svakodnevnog života 
Crnogoraca u periodu od 
gotovo šest decenija dugoj 
vladavini kralja Nikole.
Strana 232, broš, 
ilustrovano
CENA 850/500

VRT TAJNI
Slavica Garonja
Zbirka pripovedaka najpoznatijih 
i najvećih imena ženske 
literature do 1950. godine.
Među izabranim imenima su 
Milica Stojadinović Srpkinja, 
Draga Gavrilović, Milka 
Grgurova, Danica Marković, 
Milica Janković, Milka Žicina, 
Isidora Sekulić, Leposava 
Mijušković, Milica Janković, Jela 
Spiridonović, Anđelija Lazarević, 
Isidora Sekulić, Frida Filipović.
Strana 360, broš, ilustrovano
CENA 850/600

ISTORIJA 
CRNE GORE
Živko Andrijašević
Pregled i tumačenje nastanka 
Crne Gore: od dolaska prvih 
plemena na taj prostor, 
stvaranja države Duklje, 
sve do realnosti novog 
crnogorskog društva i 
državnosti 2006. godine.
Strana 380, broš
CENA 790/600

VRT NADE
Slavica Garonja
U ovoj zbirci sakupljene 
su najbolje priče od 1950. 
godine do danas. 
U “Vrt nade” su ušetale 
Svetlana Velmar Janković, 
Jara Ribnikar, Vida 
Ognjenović, Grozdana Olujić, 
Ljubica Arsić, Ljiljana Đurđić, 
Gordana Ćirjanić, Jelena 
Lengold, Mirjana Mitrović, 
Boba Blagojević...
Strana 436, broš, 
ilustrovano
CENA 850/6006

JOŠ JEDNO 
LICE U GOMILI
Đorđe Vlajić
U Beogradu je kidnapovan mladi 
albanski plejboj, naslednik moćnog 
vođe klana Krasnići. Mladić, 
koji je ključna figura i za koga 
se interesuju američke službe 
bezbednosti, postaje „predmet“ 
internacionalne potere. Kreće 
vrtoglava potraga za otetim 
mladićem pod stalnom pretnjom 
stranih agenata i albanskih 
plaćenika, koji ne znaju za neuspeh.
Strana 336, broš
CENA 790 din/500
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ZAVRŠNA REČ
Toma Fila
Iskrena, uzbudljiva i 
dramatična ispovest o odbrani 
poznatih klijenata, oslikana u 
autobiografi ji najpriznatijeg i 
najtraženijeg advokata u Srbiji.
U ovoj knjizi slučajevi 
Slobodana Miloševića. Žarka 
Lauševića, Borke Vučić, Nikole 
Šainovića, Šefke Hodžić, 
haških osuđenika, ubica i 
kriminalaca, nevinih i krivih...
Strana 500, broš, kolor, 
ilustrovano
CENA 750/600

KNEZ MILOŠ 
VLADAR I MASON
Aleksandar V. Todorović
Branko S. Božanić
Po prvi put, uz pomoć ozbiljne 
dokumentacije, autori dokazuju 
da je knez Miloš bio – mason 
i da su masoni postavljali 
temelje moderne Srbije, imali 
odlične veze sa masonima iz 
Rusije, Engleske, Francuske, 
sve do turskih sultana i paša.
Strana 160, broš, kolor, 
ilustrovano
CENA 750/400

ŠMEKERI
Vanja Bulić
Knjiga u kojoj su opisani životi 
43 poznate ličnosti: sportisti, 
glumci, književnici, slikari, 
političari… U toj galeriji su: 
Novak Đoković, Zdravko Čolić, 
Saša Đorđević, Momo Kapor, 
Moka Slavnić, Emir Kusturica, 
Matija Bećković, Dušan 
Savić, Duško Vujošević, Duda 
Ivković, Duško Kovačević, 
Bata Živojinović, Gaga 
Nikolić… 
Strana 272, broš, ilustrovano
CENA 750/500

LJUPKO - IME 
FUDBALA
Jovan Sekulić
Ljubomir Ljupko Petrović - 
od prvih fudbalskih koraka 
i golova u Osijeku, preko 
stvaranja šampionskog 
tima - Crvene zvezde, 
do  pobedničkog hoda u 
Vijetnamu... Predgovor za 
knjigu napisao je Dragan 
Džajić, a o Ljupku govore 
mnogi saradnici i učenici.
Strana 192, broš, kolor, 
ilustrovano
CENA 750/400

ŠMEKERKE 
Vanja Bulić
Najveće dive srpske glume, 
sporta, umetnosti, kroz 
anegdote kojima su obogatile 
svoj, ali i naše živote, još 
jednom će nam se predstaviti na 
način na koji ih nismo poznavali. 
Mira Stupica, Ljubinka Bobić, 
Olja Ivanjicki, Mira Bobić, 
Anica Dobra, Ljubica Otašević, 
Slađana Milošević... samo su 
deo ovog sjajnog tima.
Strana 232, broš, 
ilustrovano
CENA 750/500

BIZNIS KLASA
Miša Brkić
Prvi put o svom životu i 
bogatstvu, o putu kojim su 
prošli, o mukama i sreći koje 
su ih pratile otvoreno govore 
najbogatiji ljudi u Srbiji: Miroslav 
Mišković, Miodrag Kostić, 
Bogoljub Karić, Andrej Jovanović, 
Veselin Jevrosimović, Miroljub 
Aleksić, Branislav Grujić, Zoran 
Drakulić, Miodrag Babić...
Strana 400, kolor, ilustrovano
CENA
mek povez 899/600,
tvrd povez 3.000/1.500

Strana 400, kolor, ilustrovano
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GORSKA LUČA
Petar Petrović Njegoš
Pisac Gorskog vijenca, Luče 
mikrokozme i Lažnog cara 
Šćepana Malog, u jednom 
novom ruhu.
Akademik Miro Vuksanović 
probrao je stihove iz ova tri 
velika Njegoševa dela i od tri 
celine napravio jednu. Ova 
knjiga je pokušaj da se na 
drugačiji način bolje vidi i čita 
ono što je središno u stihovima.
Strana 144, tvrd povez, 
ilustrovano
CENA 1.200/900

SLIKAJ I ĆUTI
Miloš Šobajić
Knjiga predstavlja 
autobiografski spis i 
„autobiografi ju o drugima“. 
Umetnik ogoljava veliku 
obmanu iza koje stoje ljudi koji 
su se „silom uvalili u likovnu 
umetnost“ i ukazuje na krizu 
modernog čoveka, ustaje protiv 
destrukcije i nihilizma, postavlja 
bolesniku tačnu dijagnozu i 
upozorava na pogubne izbore, 
ali i na nove, spasonosne izlaze.

Strana 256, broš, ilustrovano
CENA 890/700

NJEGOŠ - 
DOVIJEK
Miro Vuksanović
Knjiga je izbor najboljih tekstova 
(više od 40), koje su o Njegošu 
napisali domaći i strani autori, 
među kojima su Ivo Andrić, Isidora 
Sekulić, Matija Bećković, Jovan 
Skerlić, Nikolaj Velimirović, Milovan 
Đilas… Na skoro 500 strana, 
bogato ilustrovanih fotografijama, 
sabrane su i najbolje pesme. 
Strana 500, tvrd povez, 
kolor, ilustrovano
CENA 1.500/1.200

OLJA
Dragoš Kalajić
Velika slikarka, jedna od 
najomiljenijih žena Beograda, 
Olja Ivanjicki, dobila je još 
jedan omaž svom raskošnom 
stvaralaštvu.
Kroz 12 efektnih poglavlja, 
pisac i novinar Dragoš Kalajić 
“odslikao” je Oljino bogato 
slikarstvo.
Knjiga je luksuzna, sadrži više 
od 50 produkcija Oljinih slika.
Strana 144, tvrd povez, 
ilustrovano
CENA 1.500/1.000

NJEGOŠEVE 
STOPE
Dragan Lakićević
Život Petra II Petrovića Njegoša 
u oko stotinu priča koje je 
sastavio Dragan Lakićević.
Oslanjajući se na autentične 
podatke i oplemenjujući ih 
svojom maštom, Lakićević je 
toplo, ubedljivo, odslikao jedan 
Njegošev mogući život – idući 
njegovim stopama od detinjstva 
do počivanja na vrhu Lovćena.
Strana 206, broš
CENA 790/400

STARO 
KREMANSKO 
PROROČANSTVO
Radoje Andrić
Knjiga sabira dugu i zagonetnu 
priču o prorocima Milošu i Mitru 
Tarabiću. Kako su predvideli 
ubistvo kraljevskog bračnog 
para Obrenović, početke i ishode 
ratova, sudbinu Srba, pojave 
novih istorijskih ličnosti, da li 
se naslućuje drama Kosova, 
čekaju li nas katastrofe… 
Strana 236, broš, ilustrovano
CENA 750/500

GORSKA LUČA
ЊЕГОШГОРСКА ЛУЧА

Антологија стихова

NJEGOŠ - NJEGOŠEVE 

SLIKAJ I ĆUTI

Милош Шобајић
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Милош ШобајићМилош Шобајић

OLJA STARO 

Радоје Андрић

СТАРО 
КРЕМАНСКО 

ПРОРОЧАНСТВО

upozorava na pogubne izbore, 
ali i na nove, spasonosne izlaze.

Strana 256, broš, ilustrovano
CENA 890/
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NAJBOLJE SRPSKE KNJIGE

LUDORIJE KRAJ 
REKE STIKS
Gordana Ćirjanić
Zbirka priča dobitnice NIN-ove 
nagrade.
Malo nas je koji se nećemo 
prepoznati u njenim likovima koji 
su proživeli muke sa tvrdokornom 
birokratijom, nesređenim 
bolnicama, skrivenim pratiocima, 
lažnim preprodavcima kulture, 
sve do ljubavi, usamljenosti i 
bojazni od sutrašnjeg dana.

Strana 244, broš
CENA 850/600

VIDOVDAN - 
SUDNJI DAN
Dejan Stojiljković
Šta se sve na Vidovdan dogodilo 
srpskom narodu?
Zašto je taj dan postao sudnji? 
Između ostalog, zbio se Kosovski 
boj, Princip je ubio Ferdinanda, kralj 
Aleksandar je doneo oktroisani 
ustav, objavljena je Rezolucija 
Informbiroa, Milošević je izručen 
Hagu…
Svi ti događaji, uz anegdote, stihove, 
predanja, opisani su u ovoj knjizi. 

Strana 272, broš 
CENA 750/500

EUTANAZIJA
Miodrag Stojković
Svetski slavan naučnik, 
genetičar dr Miodrag 
Stojković, izlazi pred publiku 
sa drugim romanom, posle 
romana “Crničani”. I ovaj put 
je reč o delu sa istorijskim 
elementima, ali sada govori 
o bližoj istoriji, tragediji jedne 
zemlje, porodice, a ponajviše 
mladih ljudi koji pokušavaju da 
se reše ratnog zarobljeništva i 
dokopaju se boljeg života.
Strana 256, broš
CENA 750/300

RUKE ČE 
GEVARE
Borislav Lalić
Bogata, uzbudljiva, 
dramatična priča o krkhom 
doktoru i divovskom 
romantičaru i revolucionaru. 
O idolu i mitu kojeg milioni 
mladih ljudi širom sveta i 
dalje vole, noseći na svojim 
majicama njegov lik.
Strana 280, broš, 
ilustrovano
CENA 750/400

KRV JE VODA
Igor Marojević
Upečatljiva galerija likova, 
od Lakija Lučana, Ala 
Kaponea, Čapa Guzmana, 
pa preko brojnih zloglasnih 
porodica, sve do “zemunaca”, 
“surčinaca” i “škaljaraca”. 
Crvena nit koju Marojević 
provlači kroz sudbine, 
obračune, pogibije, zatvore, 
osvete – jeste veza između 
mafi je i politike. Na svim 
meridijanima.
Strana 260, broš
CENA 850/300

SEDAM ŽIVOTA 
PRINCEZE 
SMILJE
Gordana Ćirjanić
Roman na temelju autentične 
priče o Beograđanki Smilji 
Konstantinović, lepoj i 
obrazovanoj, koja je rano 
ušla u lavirinte visokog 
društva, bila lična sekretarica 
i ljubavnica Petra Drugog 
Karađorđevića. 
Strana 370, broš
CENA 750/500

LUDORIJE KRAJ 

Гордана ЋирјаниЋ
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удорије крај реке Стикс

Лудорије 
крај реке Стикс

EUTANAZIJA

Miodrag Stojković

Eutanazija

KRV JE VODA

IGOR MAROJEVIĆ

KRV JE VODA
qqq

KAKO VEZA MAFIJE I POL ITIKE VLADA SVETOM

VIDOVDAN - SEDAM ŽIVOTA RUKE ČE 
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PISMA IZ 
ZATVORA
Milovan Đilas      
 Knjiga koja baca novo 
svetlo na političko delovanje 
i zatvorski život jednog 
od najviših funkcionera 
Komunističke partije. Zbirka 
do sada neobjavljenih 
originalnih pisama, koje je 
čuveni Đido slao supruzi 
Štefi ci.
Strana 456, broš, 
ilustrovano
CENA 850/600

SVA LICA 
OPOZICIJE
Zoran Stojiljković
Knjiga obuhvata 25 poslednjih 
godina razvoja, uspona i 
padova, koalicija i raspada, 
srpske opozicije. Šta se sve 
dešavalo na političkoj sceni 
Srbije, mene, smene, programi, 
obećanja, neposlušnosti, 
nedostatak programa, 
neispunjena obećanja, liderske 
sujete i svađe...

Strana 296, broš
CENA 750/300

MILOŠEVIĆ 
- JOŠ NIJE 
GOTOVO
Slobodan Antonić
Prva politička biografi ja 
Slobodana Miloševića! U više 
od 70 poglavlja, skenirani 
njegovi potezi, uzleti i padovi, 
pobede i porazi, odmereno i 
očišćeno od brojnih domaćih i 
svetskih laži i optužbi.

Strana 500, broš
CENA 700/500

SRBIJA TRAŽI 
VOĐU
Zoran Stojiljković
Zašto su Srbi narod koji voli 
čvrstu ruku? Zašto ne biramo 
najbolje, nego one koji uspeju 
da se nametnu snagom vođe? 
Ko su lideri kojima je srpski 
narod verovao kroz vekovima 
dugu istoriju, zašto su se Đinđić 
i Milošević svrstali u legende, a 
Vučić, Dačić, Drašković decenijama 
drmaju političkom scenom. 
Strana 216, broš
CENA 690/300

DRAŽA - ISTINA 
O ČETNICIMA
Dušan Stupar
Knjiga urađena na osnovu 
(po prvi put korišćenih) 
dokumenata o četnicima 
koji su se čuvali u državnim 
arhivama i koji govore o 
njima verodostojno, uvidom u 
njihovu dokumentaciju

Strana 384, broš
CENA 700/400

PLAY AND LEARN
Luciana Popović Miloš
Igrati se, a učiti! Učiti lako. 
Učiti tačno. Da to bude brzo i 
opušteno, a na profesionalan 
i didaktički tačan i proveren 
način. U knjizi profesorke 
Luciane Popović Miloš, data su 
osnovna gramatička pravila koja 
se utvrđuju kroz mnoštvo vežbi.
Ova vrsta knjige namenjena je 
i za srednjoškolski uzrast i za 
odrasle.

Strana 400, broš, ilustrovano
CENA 850/600

PISMA IZ 

ĐILAS
PISMA IZ ZATVORA

Milovan

MILOŠEVIĆ DRAŽA - ISTINA 

SVA LICA SRBIJA TRAŽI PLAY AND LEARN

neispunjena obećanja, liderske 
sujete i svađe...

Strana 296, broš
CENA 750/10



NAJBOLJE SRPSKE KNJIGE

LIČNA 
DOKUMENTA
Ljubivoje Tadić
Topla, iskrena i potresna 
životna, porodična i 
profesionalna ispovest našeg 
poznatog glumca Ljubivoja 
Tadića. Sve to sažeo je u 
uzbudljivi venac događaja koji 
su obeležili našu javnu scenu 
– političku i kulturnu - od 
velikih predstava do velikih 
afera.
Strana 400, broš 
CENA 800/300

NA GRANI 
VREMENA
Dragan Jovanović Danilov
Prvi put u jednoj knjizi 
sakupljene su najlepše 
pesme o Srbiji. O njoj su 
pevali svi poznati srpski 
pesnici, pesnici svih 
generacija, i svi oni su u ovoj 
antologiji.

Strana 200, tvrd povez
CENA 850/500

ŠAKA SOLI
Mira Stupica
Iskrena i potresna, do suza, 
autobiografi ja nenadmašne 
glumice. Sve je tu sažeto, 
toplo - i mladost, i velika 
ljubav sa Bojanom Stupicom, 
brakovi, uloge, političari... 
Uzleti i padovi... Šaka soli za 
svačiju glavu

Strana 239, ilustrovano
CENA 750/500

DRŽEĆI SE ZA 
VAZDUH
Zdravko Šotra
Jedan od najpoznatijih 
fi mskih i televizijskih 
reditelja upustio se u 
avanturu da ispriča svoj 
život. Jednostavno. Iskreno. 
U epizodama otkriva vreme 
koje je preneo na leđima.
Strana 380, broš
CENA 700/300

SRPSKE TAMNICE
Vojislava Crnjanski 
Spasojević
Ovo je prva knjiga u Srbiji koja 
predstavlja srpske zatvore, 
tamnice, logore, konc-logore, 
od vremena cara Dušana. Ali i 
zatvorske dane Milovana Đilasa, 
Dragog Jovanovića, Borislava 
Pekića, Draže Mihajlovića, 
Slobodana Miloševića, sve do 
pripadnika “zemunskog klana” i 
kriminalaca sa vrelog asfalta. 

Strana 320, broš
CENA 750/500

CRNIČANI 
dr Miodrag Stojković
Uzbudljiva, dramatična, 
fascinantna i nepoznata priča 
o kolonizaciji Srba iz južne 
Srbije na jug Makedonije, 
početkom prošlog veka, 
u čijem vrtlogu se našla i 
Stojkovićeva porodica 

Strana 327, broš
CENA 700/300

LIČNA ŠAKA SOLI
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SRPSKE TAMNICE

DRŽEĆI SE ZA CRNIČANI NA GRANI 
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cmyk cmyk

ISBN 978-86-89613-30-8

9 788689 613308

www.vukoticmedia.rs

И ВРЕМЕНУ СЕ
ЗАТУРИО ТРАГ

Петар Сарић

И ВРЕМЕНУ СЕ
ЗАТУРИО ТРАГ
И ВРЕМЕНУ СЕ
ЗАТУРИО ТРАГ

Петар СарићПетар Сарић
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cmyk cmyk

ISBN 978-86-89613-22-3

9 788689 613223

www.vukoticmedia.rs

Радован Бели Марковић
Нема више лајковачке пруге.

Има ли неког ко ће кад то чује главом да климне 
и да се насмеши?

Господ је велики, али лајковачка пруга на 
гробљански пут сад личи и у траву све више 
обраста. Понегде је трава и до појаса висока.

Нико неће живети вечно.

Зашто шине нису оставили, макар неко време, 
није то у реду и уопште неће на добро изаћи.

Од свег клопотања, од све ватре, од толиких 
возова, Бого мој, остала је само тишина – као 
кад из куће мртваца изнесу.

Иза последњег воза остао је колут дима и ено га 
још у небесима. То је тај облак, а сви мисле да у 
празно као ћалов зурим.

Укинули су је напречац, без размишљања.

Све ми се чини да воз кроз поље усталасаног 
живота јури.

Од укидања пруге, странац сам себи, а мој живот 
је у времену службе канда остао...

Радован Бели МарковићРадован Бели Марковић
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Nikola 
Savić

POBEDNIK ITALIJANSKOG RIJALITIJA„MASTERPEACE”

cmyk cmyk

ISBN 978-86-89613-39-1

9 788689 613391

www.vukoticmedia.rs

Наталија Б. Кридеани

  Пољубац
за хиљаgу гоgина‐  Пољубац  Пољубац‐  Пољубац
за хиљаgу гоgина
  Пољубац

за хиљаgу гоgиназа хиљаgу гоgиназа хиљаgу гоgиназа хиљаgу гоgина

М
ирослав Б

. М
арић  l
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“Да ли је домовина једино тамо где су мајка и нау чени го-
вор који је постао наш, лични и свој, говор на коме се објашња-
ва и вређа, псује, мисли, сања, шали и рачуна, говор на коме се 
готово све може објаснити? Или је тамо где је наше прохујало 
детињство, где су се први и рани табуи живота упознали са пре-
високом це ном и казном за премијеру? Или тамо где су се десили 
они каснији, већи, а ипак некажњавани греси? Или је тамо где 
су остале врхунске и увредљиве сцене потај но филмованог зрења, 
све тајне вруће младости? Или је она тамо где се прошлост него-
вала у виду традиције и њеног чудног смисла који много, мало или 
ништа, или, пак, све значи? Можда су то гробови предака или 
прве бајке доживљене врелим срцем и пуним ткивом? Можда су 
то прва истина, први бол који се са истином рађа скоро паралел-
но, прва лаж, та дрхтава, збуњена и храбра прва лаж? Или још 
много, много важније, што нас најтрајније сече и остаје – прва 
љубав? Или је то оно двориште у коме мисли не одводе тело у 
затвор и прогонство, или баш управо одводе? Где се и пустиња 
идеализује? Где се у другима препознаје своја крв? Где људи са ос-
мехом једни другима пожеле Лаку ноћ и До бро јутро? Где је сунце 
познаник и пријатељ са небом припитомљеним за трен и нашом 
немирном децом? 

Или је тамо где су гени очева и мајки победили нос талгију за 
изгубљеним, свим изгубљеним и ненађеним, чега је премного било, 
па се посумњало у рај? Где се вековима живи у складу са зави-
чајем и његовим хировима, уз прадавно потпи сани пакт о подно-
шљивости са климом, ветровима и ињем? Где се поред дуката, 
ледина и винограда наследи и поетика и поглед на свет? Где је 
све лако, спонтано и природно и има своју сврху и разлог? Где 
су локал ни демони потопљени, припитомљени и ћуте, а зли и 
добри духови играју карте? Где се људи разумевају уз немушту 
сагласност погледа само?

Где си се сакрила и побегла, домовино?”

Мирослав Б. Марић

Тридесет хиљада
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 „
Брачни пар из Београда, он новинар, 
она учитељица, одлучио се за 
коренити преокрет – за живот на 
селу. Радовали су се новом почетку: 
кућица, баштица, чист ваздух, 
здрава храна... „
Изместивши своје јунаке из њиховог 
амбијента, Гордана Ћирјанић 
виртуозно испреда бизарну и 
напету причу у чијој основи лебди 
питање: Може ли се живети на 
селу с градском памећу?

  „
У иронијском кључу, али у исто 
време са много благонаклоности, 
списатељица прати искривљену 
перцепцију света главне јунакиње 
током неколико дана. Мало ко зна 
шта преживљава Соња Урушевић, 
удата Лончар, чији се живот 
претворио у ружан сан има томе и 
годину дана. Неко, по свему судећи 
нека жена из села уврачала ју је.
И, коме да се пожали?

  „
Кроз интимну драму преламају се 
и драме читавог друштва,
од сујеверја и алкохолизма,
до корупције и пропасти српског 
села. Већ доказана вештина 
приповедања Гордане Ћирјанић 
тера читаоца да прогута роман
у једном даху. 

Данило Николић
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Iz svakog komadića kamena gleda takva ljepota i takav mir i 
snaga, da sam često srećan i ponosan što je u ljudskoj svijesti 
moglo biti toliko ljepote i što su ruke čovjekove imale snagu 
da joj daju oblik...

Ivo Andrić

Sicilija mi je dala sve ono što sam očekivao putujući u pravu 
Grčku. Našao sam jednu razbijenu barku Odisejevu, koju 
kupaju talasi najdivnijeg mora, pevajući elegiju. Sicilija 
- ulazi cela u jednu pomorandžu. To je sunce koje zalazi i 
pokriva svojom svetlošću...” 

Rastko Petrović

Rim nije samo večit, nego i večno drukčiji... Rim je jedini 
grad koji ima sva naša doba, i kad god se vratimo ovamo, mi 
otkrivamo ovde nova čudesa i nove lepote... Nigde istorijska 
vizija nije moćna ni sugestivna koliko u Rimu...

Jovan Dučić

Vezujmo svet i ne rasparčavajmo ga. Treba ga grliti kao 
jedno, drago, nedeljivo brdo; smrti su prolazne, a bitke šareni 
leptirovi; ali vedrine su večne, vazduh i skok igrača. Ljube li 
se redom sredozemne obale, ukus je jedan isti... 
... I ja videh da me je Italija zaludela, a da nije opasnost u 
tome da se vratim svome, već da se ne vratim...

Miloš Crnjanski
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