
А БАБУКАР ОДЕШЕ НА ЧЕЛО
од Џовани Доѕини

Превод од италијански: Калина Јанева

Роман за четворица млади емигранти од различни
африкански земји, кои едно лето ќе се најдат во 
Италија во потрага по поу-
бава илузија. Раскажувајќи 
сосема обични и секојднев-
ни ситуации, романот 
искрено зборува за еми-
грантскиот живот и за сите 
негови предизвици. 
„А Бабукар одеше на чело“е 
италијанскиот добитник на 
Наградата за литература 
на Европската Унија за 
2019 година.

МАГНЕТЕН РИД
од Река Ман-Вархеѓи

Превод од унгарски: Златко Панзов

Приказна за една млада жена која ја напушта 
својата успешна академска кариера во САД и се 
враќа во својот роден град, 
Будимпешта, за да напише 
книга. Соочена со старите 
пријатели и некогашните 
љубови, таа е принудена да 
се соочи и со неможноста 
да побегне од себеси. 
„Магнетен рид“ е добитник 
на наградата „Дери Тибор“ 
и Наградата за литерату-
ра на Европската Унија во 
2019 година. 

ПТИЦАТА ВО МЕНЕ ЛЕТА  
КАДЕ ШТО ЌЕ ПОСАКА
од Сара Лундберг

Превод од шведски: Родна Русковска

Инспирирана од делата и животот на сликарка-
та Берта Хансон, оваа прекрасно илустрирана и 
вешто раскажана книга ќе 
ги затрепери срцата и на 
младите и на повозрасните 
читатели. 
За „Птицата во мене лета 
каде што ќе посака“ Сара 
Лундберг го има добиено 
најпрестижното шведско 
признание за книжевност, 
наградата „Аугуст“.

НАЧИН НА ЉУБЕЊЕ
од Валтер Уго Мае

Превод од португалски: Наташа Сарџоска

Приказни наменети за секоја возраст во кои се 
вткаени пораки на длабока надеж. 
Авторот се движи на работ 
меѓу зачуденоста и откри-
тието, за да создаде едно 
ремек-дело што го слави 
животот и ни дава можност 
повторно да го погледнеме 
светот низ детски очи.
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СИНАТА Е НАЈТОПЛАТА БОЈА
од Жил’ Маро

Превод од француски: Филип Илиев

Нежна и чувствителна приказна за првата љубов, 
за растењето и созревањето, за соочувањето со 
неправдите и со загубата. 
Суптилен и храбар, 
извонредно раскажан 
графички роман.
Според оваа книга е снимен 
истоимен филм, добитник 
на „Златна палма“ на 
Канскиот филмски 
фестивал.

АНТАРКТИК
од Клер Киган

Превод од англиски: Ацо Пероски

Збирка со раскази од една од најталентираните 
современи авторки на кратка проза од англи-
ското говорно подрачје. 
Приказните на Киган се ко-
лаж од впечатливи ликови, 
вешто изградени заплети и 
варијации на атмосферата 
од црн хумор до потресни 
приказни за предизвиците 
на современиот живот.

НЕВИДЛИВИТЕ
од Тена Штивичиќ

Превод од хрватски: Владимир Јанковски

Збирка од три драмски текстови што спаѓаат 
во самиот врв на современата европска дра-
матургија. Ликовите на 
Штивичиќ се емигранти, 
невработени млади луѓе, 
семејства на животен 
крстопат, сите соочени со 
парадоксите на нашата 
(не)сигурна иднина.

МАЈКИ И КАМИОНЏИИ
од Ивана Добраковова

Превод од словачки: Звонко Танески

„Мајки и камионџии“ е засега убедливо најдобрата
книга на младата словачка писателка Ивана 
Добраковова, закитена со 
престижната Награда за 
литература на Европска-
та Унија во 2019 година. 
Книгата содржи пет рас-
кази кои се поврзани на 
необичен начин, па ова 
маестрално дело може да 
се чита и како збирка рас-
кази и како фрагментарен 
роман.

ТАТКОВИНА
од Фернандо Арамбуру

Превод од шпански: Катерина Јосифоска

Роман кој опфаќа дејство во повеќе од три деце-
нии и цела галерија ликови. Моќна приказна за тоа 
како омразата може да ни 
ги уништи животите, но и за 
тоа како да ја пронајдеме 
добрината во себе. 
За овој роман авторот има 
добиено голем број кни-
жевни награди, меѓу кои и 
„Лампедуза“, Европската 
награда „Стрега“, „Нацио-
налната награда за шпан-
ска книжевност“ и други.

ИРМИНА
од Барбара Јелин

Превод од германски: Ксенија Чочкова

Графички роман со прекрасна визуелна естетика, 
кој раскажува за надежите, амбициите и љубов-
ните перипетии на една 
Германка која историски-
те околности од периодот 
на Втората светска војна 
ги доживува во сосема 
поинаква перспектива 
и мора да се соочи со 
тежок избор што ќе ѝ го 
преобрази животот.


