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Текстови коришћени у изложби потичу са сајтова издавачких кућа и Википедије



Трилер је филмски, телевизијски и књижевни жанр препун напетости и изненађења. Овај тип
уметничког изражавања јако стимулише расположење, пружајући осећаје напетости, узбуђења,
изненађења, ишчекивања и стрепње.
У својој основи држе гледаоце, односно читаоце ''на ивици'' док се радња филма приближава свом

врхунцу. Скривање важних информација је уобичајен елемент. Трилер се обично окреће око негативног
лика, који представља врсту препреке коју главни јунак мора да прескочи.

Хомерова "Одисеја" сматра се једном од најстаријих прича у западном свету и сматра се прототипом,
најстаријим представником овог жанра.

Неизвесност је битан фактор у жанру трилера. Изазива осећаје задовољавајуће фасцинације и узбуђења
помешаних са разумевањем, ишчекивањем и тензијом. Ово се развија од непредвидљивих,
мистериозних и узбуђујућих догађаја током радње, које терају гледаоца или читаоца да размишљају о
последицама одређених акција. Неизвесност се појачава како би оне финалне моменте, без обзира
колико кратки они били, учинили незаборавним. Неизвесност у причи тера читаоца да не престаје са
читањем или гледањем све до самог краја.У оквирима очекивања од саме приче, може се упоредити са
знатижељом и изненађењем. Циљ је пренети причу одржавањем непрекидне тензије, изненађењем и
сталним осећањем неизбежне пропасти.
Ево неколико наших предлога , најбољих представника овог књижевног жанра у нас.Уживајте у
невероватним заплетима и неустрашивим јунацима.



Смештене у блиску будућност, четири приповести у овој књизи, која се не испушта
из руку до последње странице, дају верну слику данашње Србије над којом се
надвија сенка светске катаклизме.

Уверљив и духовит дијалог, без много дескрипције и мудровања, у новели Десет дана
јуна пружа слику расула у војсци и распада свих вредности у друштву које је
изгубило тле под ногама у време новог сукоба на Косову; Сајџија је књижевно
изузетно успела психолошка студија карактера различитих ликова у престоници у
данима глобалне економске кризе пред распад Европске уније: ситних криминалаца,
изгубљених наркомана, покварених полицајаца, корумпираних лекара и позитивних
„негативаца“ који су себе жртвовали за своју најближу околину јер су били
најспособнији да се боље снађу и опстану у турбулентно време; Конус је прави мали
дипломатски трилер у чијој је позадини блиски нуклеарни рат између Русије и САД,
узбудљива прича са политичком и контраобавештајном позадином којаговори о
судбини младог брачног пара, сарадника страних обавештајних служби, који то крију
једно од другог; Финална револуција сагледава настанак и ширење намерно изазване
светске пандемије у причи о нашим успешним и неуспешним људима...



У Београду се догодило још једно убиство, ко зна које у црној серији. Вест о
смрти Милана Милутиновића прошла је готово незапажено – попунила је
једну десетину странице у дневним новинама и затим се утопила у мору
сличних трагедија које свакодневно потресају главни град и Србију.
Полиција сматра да је младић жртва пљачке која је пошла по злу, али адвокат
Борис Настасијевић мисли другачије...



Где се крије рукопис који ће променити историју?
«Виза за небо» је онеспокојавајући роман о таблоидној Србији која је загазила у 
неморал, крв и безакоње.

У свом новом роману Вања Булић наставља да прати узбудљива истраживања 
новинара „црне хронике“ Новака Ивановића, овога пута поводом убиства власника 
ноћног клуба Лалета Свица, некадашњег жестоког момка са београдског асфалта. Када 
из ноћног клуба добије анонимни позив, са обавештењем да је његов власник убијен, и 
када схвати да полиција занемарује и заташкава злочин, овај бескомпромисни новинар 
упустиће се у трагање за позадином крвавог догађаја.

Полако постаје јасно да је убијени био уплетен у мрежу корупције, спрегу власти и 
криминала и у секс-афере. Осим тога, послао је загонетну поруку тако што је у 
смртном часу раздрљио кошуљу и открио груди на којима је имао истетовираног Белог 
анђела, реплику чувене милешевске фреске. Новак почиње да пише серију чланака и да 
повезује скривене и моћне протагонисте једне далекосежне завере. Али, трагање за 
истином прекинуће отмица његовог сина и Новак ће се наћи у незавидној ситуацији да 
мора да га спасе тако што ће у својим текстовима заметнути прави траг...

Догађаји који следе смењују се као на филму: бивши и садашњи моћници вуку конце 
из сенке, прошлост и садашњост повезани су бескрупулозним играма, а невидљиви 
играчи не презају да зарад личног богаћења посегну и за највреднијим културним 
светињама. 



Какву тајну крије плави сафир са огрлице Мајке Божје?
Каква је судбина две највеће хришћанске светиње које су некад штитиле малтешке
витезове, а данас се налазе на Цетињу?
Чудном игром судбине или Божје промисли, две највеће хришћанске светиње – десна
рука Јована Крститеља и чудотворна икона Богородица Филермоса нашле су се у
Цетињу. Однете из Јерусалима у једанаестом веку, током крсташких ратова, реликвије
су седам векова биле заштитни знак малтешких витезова. Бежећи пред Наполеоном,
витешки ред их је предао руском цару Павлу I, а после Октобарске револуције
преживели наследници династије Романов дају светиње на чување династији
Карађорђевић.
Други светски рат светиње проводе скривене у манастиру Острог. Након ослобођења,
комунистичке власти их пребацују у полицијски сеф у Титограду, данашњој
Подгорици. Проћи ће скоро четврт века док коначно не изађу на светлост дана... Једна
од њих, међутим, сада је оскрнављена: са Богородичине огрлице украдени су један
дијамант и велики плави сафир непроцењиве вредности.
Ова вест подстаћи ће новинара Новака Ивановића да крене у потрагу за украденим
драгуљима. На том опасном походу Новак постаје талац међународне завере у чијој
сенци је млади арапски принц, школован у Америци, који, иако противник тероризма,
доживљава напад Америке на Ирак као поновни рат хришћана и муслимана.
Храбри новинар тако улеће у међусобне конфликте две религије, две цркве, две
државе, две тајне полиције, а прате га још увек моћне сени прошлости малтешких
витезова, Удбе, Јосипа Броза, Винстона Черчила, енглеског и руског двора…
Истовремено, користећи пометњу насталу трагањем за несталим драгуљима, плаћени
убица упада у Цетињски манастир…



Зло има хиљаду лица, али само један циљ.
„Све судије да суде, право, по закону, а не да суде по страху од цара.“
Душанов законик
Испред Палате правде, наслоњена на споменик цару Душану, пронађена је кеса за
ђубре и у њој одсечена рука. Какву поруку шаље одсечена рука човека који је три
пута био у затвору због силовања? Одговор тражи новинар Новак Ивановић, док
полиција по нечијем наређењу успорава истрагу.
Сумња пада на друштво Душанови следбеници, које се залаже за стриктну примену
закона као у време владавине цара Душана („ако властелин узме другу без њеног
пристанка, да му се обе руке одсеку“). Чланови друштва су родитељи, браће, сестре
и пријатељи силованих жена, или деце која су претрпела тортуру педофила, или
девојака које су завршиле као бело робље... Да ли су Душанови следбеници
друштво осветника или неформално удружење које покушава да пробуди успавану
савест земље у транзицији?
Кад сазна да из Београда ка Косову креће већ утабаном стазом минибус са
девојкама које ће завршити као проститутке у ноћним клубовима и борделима на
Косову, у Италији или на Блиском истоку, Новак креће у Митровицу, Призрен,
Приштину... У Манастиру Свети Архангели, крај гроба цара Душана, среће монаха
Онуфрија, који му говори о Душановој клетви на потомство.
После повратка у Београд, монах постаје Новакова ноћна мора. Док истражује ко
стоји иза трговине белим робљем и прикрива главне актере због којих је уздрмана
влада, Новак више није сигуран да ли је косовски монах сан или јава…



Припремајући се за модну ревију на којој ће манекенке носити и средњовековни
српски накит, новинар Новак Ивановић одлази у манастир Бањску и обилази
рушевине рударског града Ново Брдо... Тамо назире део страшне тајне и старе
легенде о прстену византијске принцезе и потом српске краљице Теодоре, мајке
цара Душана Силног: умреће брзо свако ко га стави на руку!

Још 1915. године, разбивши у Бањској саркофаг краљице Теодоре, прстен је узео,
тачније – украо, регент Александар Карађорђевић и однео га у Београд. Сто
година касније прстен се појавио на руци лепе манекенке на ревији уприличеној у
част модног магната из Милана. Позајмљен за ту прилику из Народног музеја у
Београду, прстен је истовремено и опсесија тајног друштва из Италије заклетог у
намери да обнови источно римско царство, па агент тајног друштва такође долази
на ревију којој присуствује београдски џет-сет, амбасадори, полицајци,
обавештајци, политичари, тајкуни, мафијаши, новинари...

За непун сат, у току модне ревије у угледном београдском хотелу, догодиће се три
убиства, а сви убијени, како ће се показати, били су у непосредном додиру с
кобним прстеном.
Хоће ли новинар Новак Ивановић коначно разоткрити његову тајну?



Неке тајне треба заувек да остану далеко од очију.
Кад књига изгори, пепео проговори.
На рушевинама Народне библиотеке, уништене током бомбардовања Београда 6.
априла 1941. године, једног сунчаног београдског јутра пронађено је тело
немачког новинара Рихарда Генца. Тај догађај означиће почетак потере за убицом
која ће новинара Новака Ивановића увести у лавиринт лажи, обмана,
обавештајних интрига, историјских неправди, међународних завера... А на самом
крају тог лавиринта чека шокантна истина.

После серије убистава и отмица, на први поглед међусобно неповезаних, Новаку
постаје јасно да је постао пион у игри моћника чији је једини циљ проналажење
Теслиних „зрака смрти“. Тесла је тврдио да је тај проналазак наменио својој
отаџбини. Да ли је проналазак уочи рата стигао у Србију и да ли се налазио баш у
Народној библиотеци, чија је целокупна архива требало да буде измештена у
манастир Благовештење? У тој архиви се налазило и Мирослављево јеванђеље,
али га је неко уочи бомбардовања сакрио у манастир Рачу. Да ли су тада склоњени
и Теслини проналасци?
Новак схвата да сви путеви воде у манастир Благовештење и сазнаје да на врху
Орлових стена, у неприступачној пећини, живи свети човек који може бити кључ
за решење загонетке.
Горе, у врлетима које вековима шибају ветрови и где је време стало, сачекаће га
један монах, један орао и један вук.



Тајна због које је принц Ђорђе Карађорђевић морао бити уклоњен.
„Не смемо дозволити да будемо затворени у кавез; не можемо, не смемо
дозволити да нам се животне жиле подвежу, што би нас довело у потпуну
несносну зависност, политичку и привредну. Српски народ је ову груду српске
земље ослободио такорећи голим рукама; он не сме никада напустити ту своју
крвљу затопљену слободу, а ко би нас на то гонио, гони нас намерно и са циљем у
неотклониви очајни рат.

Данас је моја дужност да спремим себе и свој народ, и сад, у овом тешком
тренутку, за мене нема другог избора, до тај, да своју част заложим за успех
нашег животног боја и да свој живот посветим и жртвујем том рату.“

Историјска истина о судбини принца Ђорђа Карађорђевића, који је провео
петнаест година у душевној болници у Топоници код Ниша, преплиће се у овом
роману са окултним и магијским. На почетку Другог светског рата, у окружењу
коме не припада, принц Ђорђе покушава да открије мистериозног убицу који
застрашује болеснике али и да утиче на одлуке краљевске породице. Тајну
историју човечанства пренеће му један необичан посетилац и тако потврдити
непролазност људских вредности.



Београд је коначно добио свог приватног детектива!

Београдска позоришна публика била је луда за Емилијом Аврамовић. Представе у 
којима је играла постајале су хит преко ноћи, њен приватни живот омиљена тема 
таблоида, а њена гардероба модни тренд. Чиме је то владала публиком? Они који 
су њене представе видели једном желели су да их гледају увек изнова. Како је 
тако успешно владала мушкарцима и зашто су јој испуњавали све жеље?

Када је пронађена мртва на позорници Алт Театра, на себи је имала само пар 
црвених ципела и плаву сатенску траку, везану око врата. Слика њене смрти била 
је верна копија једне од поза из њене најновије и најуспешније представе –
Магични Кабаре.

Андреја Авакумовића Кума, бившег београдског новинара и оснивача детективске 
агенције „Град“ посећује Анаис Сиеминска, његова прва љубав и жена позната 
јавности по својим ексклузивним удајама за богаташе интернационалног реномеа, 
захтевајући од њега да нађе Еминог убицу.

Тајни је понекад превише и таман када се чини да је једна разрешена и да је 
решење Еминог убиства на помолу, нека друга заузме њено место. Где је крај?



Роман о људима који су се вратили из заборава.
Рано пролеће 1916. године: поручник српске војске Милош Војновић опоравља се
на Крфу, у вили «Ахилеон», од преласка преко Албаније. Ту упознаје необичну
Холанђанку Фани де Грот и постаје очевидац самоубиства српског мајора кога
нико није ословљавао по имену. Напета потрага за изгубљеним писмом које је
остало иза мајора, Војновића ће водити кроз улице Крфа, до врхова Кајмакчалана,
а затим назад, до солунских кабареа и Солунског фронта. Његова судбина ће се
преплитати са животима Станислава Кракова, војводе Вука, мајора Калафатовића,
као и са акцијама тајанственог бугарског официра кога ће пратити у стопу, да би се,
на крају пута, суочио са маглом.

„На велика врата вративши у нашу књижевност тему српског страдања и хероизма
у Првом светском рату, Слободан Владушић показује како национално и
космополитско, управо као и традиционално и савремено, могу да имају смисла
једино уколико корачају заједно. «Велики јуриш» је отелотворење тог прожимања.“
Владимир Кецмановић, писац



Помислио сам: у Метрополису је све оно чему су људи некада тежили доживело
потпуно остварење: лепота се више не разликује, одећа и обућа се више не
разликују, искуства се више не разликују. Ово је равна линија и ово је смрт. Јер
живи су они који разликују, они који умеју да разликују, они који имају храбрости
да разликују.
Укључите се у потрагу за човеком и девојком која ће вас водити од виртуелног
света Метрополиса, преко Фејсбук страница, до мрачних улица и станова једног
пропалог града...
Седећи за шанком ресторана «Делфин», у виртуелном свету програма
Метрополис, М. П. упознаје девојку под именом Кети Пери. Забринута, она му
спомиње извесног Анђела Фројнда који јој је пришао на некој журци са речима да
ће јој убити дечка... Исте вечери, у реалном свету, М. П. случајно наилази на
мистериозну Фејсбук страницу са причом о девојци која је нага избачена на снег
из аудија у покрету. Иако није сигуран да је прича истинита и да девојка заиста
постоји, М. П. одлучује да је потражи, вођен нејасним разлозима које ни сам себи
не може да објасни. Али, да би нашао њу, мора прво да пронађе јединог сведока
догађаја, који је причу и поставио на Фејсбук: особу са сајбер надимком Анђело
Фројнд...
«Ми, избрисани» доноси јединствену атмосферу сајбер-мистике и америчког
филм ноара, иза које се наслућују обриси постоктобарске Србије и епохе у којој
људе више неће убијати, већ брисати.



Роман о тајнама око нас и људима који су с њима повезани.

Понекад нас сплет околности наведе на пут за који ни слутили нисмо куда ће нас
одвести.

То ће се догодити новинару београдског листа «Аргумент» Бошку Стевановићу
кад у пролеће 2002. године добије задатак да напише текст о научној оставштини
преминулог српског етнолога Арсенија Мишковића. Уместо очекивано досадног
разговора с удовицом Мишковић, женом у годинама која чека последње животно
путовање, он ће се сусрести са серијом мистериозних и научно необјашњивих
догађаја о којима није ни сањао да су могући, а камоли да су се одиграли и да још
увек трају у Србији.

Ти догађаји чине садржај једне мале бележнице са црним корицама, коју ће
удовица Мишковић поклонити новинару Стевановићу. Оно што тамо пише
годинама опседа неке људе из иностранства – Беча, Лондона, Москве... и једног
градића у Аризони – а на крају покреће и лавину чудних догађаја који породицу и
пријатеље београдског новинара Бошка Стевановића доводе у животну опасност...



Није Југославија грешка. Грешка смо сви ми, овакви какви смо сада...
Губили су Обреновићи ратове, а снажили Србију. Да ли је то пораз? А он, ево,
победио у свим ратовима, слави га цео свет, а Србија, биолошки, на умору. Да ли
је то победа?
Да ли је стварање Југославије било велико дело или трагична заблуда – гласи
питање над питањима које у новом роману Вука Драшковића сам себи поставља
главни протагониста, краљ Александар Карађорђевић, творац и први владар нове
државе Јужних Словена на почетку XX века.

Са којим се дилемама носио, са каквим се наслеђем и препрекама сусрео по
завршетку Првог светског рата, које су домаће и стране силе ометале стварање
велике државе од Солуна до Алпа, која је била његова државна идеја и како је
замишљао будућег грађанина земље четири пута веће од предратне Србије –
читалац ће сазнати из ове књиге која преиспитује историјску улогу и успоставља
људски лик краља Александра Карађорђевића, од стварања Краљевине СХС 1918.
до атентата у Марсељу 1934. године.



Кад нестану границе између стварности и илузије живот постаје или кошмар или
сан.
Психолошки роман који дубоко продире у најскривеније слојеве личности.

Он је посветио свој живот уређењу света по сопственој мери. Ако је нешто умео,
умео је да прилагоди стварност својим потребама – милом или силом. Али његов
свет има само једну несавршеност: нико у њему не може да опстане.
Не схватајући како то да људи не разумеју његову беспрекорност и значај
животних улога које им додељује, откриће најефикасније средство контроле –
страх. Друштвени положај и богатство обезбедили су му моћ, а боравак на Истоку
мудрост и постојаност самураја. Од јакуза је научио како се треба опходити са
људима, а проститутке су га васпитале како се треба односити према женама.
Колико год да је доследно спроводио све што је научио, чинило се да ипак ни за
кога нема наде. Све док због милионског посла није отпутовао у Москву и
упознао Симону.

Да ли ће коначно веровати некоме, макар то била жена? Хоће ли мајка његовог
будућег детета коначно успоставити границе? Или се ради о врхунској завери која
захтева акцију са каквом се чак ни он до сада није суочио.



Деведесетих година прошлог века Анастас Јовановић, ратни фотограф стране
новинске агенције, истовремено трага за заробљеним братом на хрватском
ратишту и младалачком љубављу коју није преболео. Да би добио неопходне
информације, мора да претражи Београд уздуж и попреко, па је принуђен да се
сусреће са домаћим и страним криминалцима, агентима обавештанијх служби,
корумпираним полицајцима, поквареним политичарима... Све док изненада у
једној новобеоградској кафани не сазна за мрачну тајну насталу давно при
изградњи Народне скупштине. Он не слути да ће разоткривање те тајне решити
судбине свих јунака овог романа.

Роман «Манастир» представља изузетно и аутентично књижевно дело у којем се
писац непрекидно поиграва са причом и њеном формом, меша књижевне
жанрове, укршта иронију и гротеску и жестоко критикује друштво.
„Радња романа је занимљива и интригантна: преплићу се љубавна и крими прича,
обликоване сложеним постмодерним поступком. Ово дело је гротескна слика
нашег времена. Због те слике и завидне уметничке вредности, роман Манастир је
дело које свако треба да прочита.“ Милисав Савић



"Роман који открива како се скриваои др радован Караџић"
(Тањуг)

У појавни маскенбал српског друштва с почетка XXI века спада и потрага за
хашким оптуженицима. Како то изгледа у црнохуморној верзији новог романа
Мирјане Ђурђевић?

У јеку припрема за руску акцију пребацивања ПИФЊИЦС Но1 на сигурну
локацију, испоставља се да из српске обавештајне службе цуре информације - на
све стране. Лалу, агента привремено распоређеног на административне послове
(будући да се већ година код Службиног психијатра лечи од косовског синдрома),
шеф одељења Жмигавац задужује да истражи које његове колеге "хонорарно" раде
за Американце и Русе...

Отварају се бројна питања - каква је веза између две бабе од којих је једна
домаћица у Балтимору, а друга жива легенда руске шпијунаже? Зашто се уопште
Руси баве скривањем осумњичених за ратне злочине по Србији? Каква је улога
детективке Харијете и посредно, ЦИА, у свему томе? И постоји ли за све ово неко
логично објашњење?



Књига о љубави, смрти и жељи за опростом.

У врелини топчидерске ноћи неко је свирепо пресудио Милошу Обреновићу,
кнезу српском и ослободиоцу. Али његова породица, као и владајућа клика, вешто
све заташкава и саопштава народу да је кнез умро природном смрћу. Ипак, његов
наследник, кнез Михаило, одлучује да поведе истрагу и за тај опасан и деликатан
посао ангажује Јеврема Утвића, распопа и истражитеља, развратника и
егоцентрика, интелигентног и ретко интуитивног човека кога прогањају демони
прошлости и изузетан дар који је истовремено и његово проклетство. У две
паралелене приче, Бранислав Јанковић у свом до сада најбољем роману трага за
убицом кнеза Милоша, али читаоцима открива изузетну причу о Јеврему Утвићу,
који је још као нејаки дечак због греха своје мајке проклет да може да види духове
и са њима комуницира. На размеђи два света, кроз интриге у које су подједнако
умешани масони и српска тајна полиција, кроз трагично завршену причу о
љубави главног јунака према кнегињи Савки, аутор слика и портрет
деветнаестовековне Србије, земље загонетки, крви и немирних духова.

Када ветрови зла почну да дувају са све четири стране света, неће бити тајне која
ће остати сакривена, душе којој неће бити суђено ни сигурног места да се сакрије.
А кога ће ови ветрови заувек однети, сазнајте у овом узбудљивом историјско-
акционом трилеру чија радња ће вас повући као вртлог.



Нове хронике Јеврема Утвића, распопа и истражитеља.

Неко убија жене у харему Зекерија-паше, једног од заповедника Ниша. Пошто не
може да сам пронађе убицу, паша тражи помоћ од Узун-аге, свог највећег
непријатеља, да пронађе и доведе распопа Јеврема Утвића, развратника и бившег
убицу, припадника Обреновићеве тајне полиције.
Иако му је глава уцењена због учешћа у Милојевој буни, Јеврем се одазива позиву,
али ни његово присуство на пашином двору не спречава нова убиства. Постаје
свестан да злочини нису пука и насумична смакнућа и да трагови воде до грчких
фанариота, Србије, Стамбола и... једне жене – Булут-хануме, главне жене
Зекерија-паше.

У лагумима испод пашиних дворова распоп проналази тајне које ће бацити сенку
сумње на сваког у истрази.
Али ко је убица?

Бесомучна потрага води читаоца од циганских шатри до турских зиндана, од
спаљених српских села до нишких џамија, од издаја до вечних пријатељстава, од
сенки до сунца.
И до једне љубави због које се паша и ага никада неће помирити.



Кроз векове... постојала је ТАЈНА...

У измаглицама далеке прошлости стари богови су оставили људима Тајну на
чување и нестали пред хришћанима. Од тог времена не престаје потрага за
дрвеном кутијом која скрива Тајну и Мудрост. Главни јунак романа Сибин
Марковић-Вук, пензионисани мајор српске војске, инициран је у „Верне“,
организацију која вековима чува дрвену кутију. Према њој аспирације има и
главна јунакиња, Сенка Богдановић, као припадница антитерористичке
организације Српске православне цркве. У борби за моћну посуду која крије
тајну спознаје учествују и темплари, комунисти и неке веома познате историјске
личности. Преломни тренуци српске историје у овом роману виђени су очима
оних који су, кроз векове, долазили у додир са њом. Свети Сава, принцеза
Оливера Хребељановић, Стеван Синђелић, Александар Ранковић… били су само
неки од чувара Тајне.

Ова књига је паралелна историја Србије, али и паралелна прича о љубави која
спаја припаднике сукобљених страна, Сенку и Вука.



Серија експлозија у познатим локалима и дискотекама у транзиционом Београду
носи све више жртава. Медији су пуни нагађања о виновницима. У исто време,
главни јунак романа Никола, млади менаџер једног великог страног инвестиционог
фонда, приведен је у полицијску станицу због безазленог изгреда. Он позорнику,
свом чувару у притвору износи тврдње о виновницима серије експлозија које
одударају од главне медијске верзије. Да ли напади на београдске ноћне клубове
ипак имају политичку позадину, како претпостављају штампа и телевизија, или
личну, насталу огромним разочарањем једног младог пословног човека у љубав?
Уз ове две постоји и трећа „могућност“, која уноси посебне обрте у овај до
последње речи узбудљиви роман...

„Необично је да у нашој јавности, неизлечиво зависној од гласина, није процурела
прича о томе како је Фредерик Бегбеде приликом својих честих посета Београду
оставио иза непријатељских линија једног свог агента-спавача са задатком да у
критичном тренутку напише роман који ће у себи спојити трилер, друштвену
критику и опис наличја свега онога што смо хтели а нисмо желели од транзиције.“
Димитрије Војнов



Врело лето – хладнокрвна убиства.

Приватни детектив и бивши полицијски инспектор Озрен Луковић, шармантни
стари момак и духовити циник, после хватања масовног убице напушта полицију
али га сенке прошлости упорно прате. Једног сасвим обичног дана у његову
канцеларију долази забринути отац чија је ћерка нестала у Тивту, само тренутак
после јавља се и инспектор Ђорђе Матић; полиција је у ћорсокаку – злочин је
добио сасвим нову димензију. Убиства се надовезују једна на друга а "потпис"
јасно указује на реинкарнацију убице кога је Луковић "оладио" пар година пре.
Сви трагови воде у Тиват, успавану варошицу на приморју која тавори у мртвој
сезони. Са Луковићевим доласком мртва морска сезона прераста у хаотичну
сезону смрти и тајни. Ко су момци у аутомобилу са тамним стаклима који
Луковићу "дувају у врат", ко је масакрирао породицу на летовању и каква је улога
бившег полицајца чија је вереница била жртва масовног убице? Ко слика
морбидне слике на којима зарађује локални галериста? Превише питања а
премало одговора, тајне и лажни идентитети се умножавају; иза сваког лица живе
бар још два. Ко говори истину, ко штити мистериозне рониоце који свакако нису
подводни риболовци?

Иза морске сиесте дивља олуја скривених интереса, новца и моћи, изневерених
љубави, тајних страсти и јавних смрти. Мистеријама нема краја и резрешење се
креће у смеру детективових најстрашнијих стрепњи. Убица се сакрива иза лика
који је Луковић најмање очекивао.



Ријалити програм. Кућа из које изласка нема. Пет парова, десет тајни. Награда.

Пред будним очима камера које их прате двадесет четири сата дневно, славне
личности живе своје животе. А онда, нестанак струје, потпуни мрак. Ускоро,
један човек са тајном биће убијен. Некоме од њих тајна је изгледа дошла главе.

Детектив Богдан Савић трага за дрским убицом уз помоћ своје бивше љубави
Јане Ковач, уреднице магазина о славнима, и упознаје другу страну естрадног
џет-сета. Мрачну.



Роман о мисији Иве Андрића у нацистичкој Немачкој

Каинов ожиљак, роман писан у четири руке, први пут је објављен 2014. и за
кратко време стекао наклоност читалаца и постао регионални бестселер. Радња
се дешава уочи избијања Другог светског рата и покрива берлинске дане Иве
Андрића, као опуномоћеног посланика Краљевине Југославије у нацистичкој
Немачкој. Дане за које је он сам тврдио да су му били најтежи и најмучнији у
животу. Писан као политички трилер, роман је својеврсна посвета Андрићевом
ремек-делу „Проклета авлија“ и парабола о злу у свету који се руши. По роману
је наш познати редитељ Југ Радивојевић режирао позоришну представу.

Додатак овог посебног издања отварају две приповетке које су претходиле
писању романа, а за свог главног јунака имају Андрића: Кецмановићева „Турска
вазна“ и Стојиљковићеве „Мртве ствари“. За њима следе есеји о Андрићевој
дипломатској каријери, његовом односу са Милицом Јовановић и нацистичкој
држави у којој се наш нобеловац обрео као амбасадор. Све је обогаћено
фотографијама из тог периода, од којих се неке први пут стављају на увид
јавности.



Роман о краљевом заштитнику.
За краљем се не жали, од краљеве смрти се страхује.

Иван Тимотијевић, врсни детектив и оперативац, зауставио је многе завере против
краља и поретка, али не и ону која је тријумфовала у Марсељу 1934. године. Зашто
је краљ Александар игнорисао прецизне информације и напета уверавања да га
атентатори спремно чекају? Каква је улога усташа, бугарских и мађарских
националиста, италијанских фашиста и самог нацистичког врха у злочину који је
променио историју? Откуд убицама чешки пасоши, како су ухваћени, шта су
говорили, ко су они у ствари били?

Откривајући слој по слој једне епохалне и личне драме, овај мрачни историјски и
психолошки трилер продреће дубоко у таму старе Југославије и тадашњег света. На
сцени су и Павелић, Хитлер, Мусолини, Гебелс – ликови пуни живота, језиви у
својој природности, начину изражавања и политичкој логици, тако слични
лидерима нашег доба. Атмосфера је испуњена дубоким поделама и мржњом, а
духови завера и злочина владају на смрт осуђеном земљом.

У таквим околностима Иван Тимотијевић изгара да открије истину о атентату, али
и да се ослободи ужасне тајне која га прогања: ко је и зашто убио његовог оца,
полицајца на дужности током једне од многих демонстрација на улицама Београда.
А најтежи терет тек треба да понесе: да сачува непроцењиву драгоценост коју је
током истраге ненадано стекао. Ако је изгуби, изгубиће и себе, а злом времену
отвориће се пут да разори човека што посвећено служи земљи која умире.



Узбудљива и напета прича о напуљској мафији.
Мали град: мало царство Каморе.
Камора: криминална организација са преко шест хиљада чланова.
Главне активности: дрога, рекет, бетон.
Годишња зарада: неколико милијарди евра.
Годишња колатерална штета: стотине живота.

У наизглед идиличном градићу у околини Везува догодила се трагедија. Да ли је
реч о самоубиству или о само још једном убиству у овом опасном крају, мораће да
открије инспектор Андреа Вале. Доводећи сопствени живот у опасност, он ће се
ухватити у коштац са једном од најопаснијих мафија на свету, напуљском
Камором.

Марио Лигуори овим телеграфским романом, написаним бритким и убојитим
реченицама, отвара ново поглавље у својој списатељској каријери. Инспирисан
традицијом италијанског детективског романа, Лигуори нам открива тајне свог
опорог Југа, вешто преплићући фикцију и факте.



Геополитички трилер о корпорацијској контроли света.
Ко ће чути пад дрвета у пустој шуми?

Покушавајући да открије смисао ове загонетке и мотиве њеног пошиљаоца,
њујоршки новинар Хуго Вулф прати трагове које му с непознате адресе доставља
некадашњи управник федералног затвора, данас преобраћеник савести. Шта је то
узнемиравало његову савест и зашто се пробудила после скоро пола века? Вулф
није једини који жели то да открије.

Праћен и прогањан, Вулф прелази пут од лавиринта њујоршких архива, преко
холандског седишта Билдербергове групе, која на тајним састанцима окупља
најмоћније људе света, све до последњих хришћанских оаза у Сирији, у којима се
још може чути језик Исуса Христа. Означен као мета, зависећи на крају само од
једне жене из срца система, у коју се боји да верује, Вулф открива обрисе
чудовишног механизма који моделује савремени свет. Међутим, кад се иза тог
открића помоли и решење почетне загонетке, које буди наду, чак ни његове
метафизичке димензије и судбински значајне консеквенце неће испунити дубину
грешке коју је починио и величину губитка који ће због тога носити.



Убијање је, једноставно, било његов посао и он га је радио како је најбоље знао.
Прича о злочину, кривици и праштању.

Црнчуга, црначко копиле, берач памука – само су нека од погрдних имена којима
су га ословљавала деца у малом селу на северу Шведске. По природи свадљив и
ратоборан, одговарао им је песницама, а када је схватио да је физички
супериорнији, почео је и сам да изазива туче. Још као тинејџер заинтересовао се
за књиге с ратном тематиком и први пут се сусрео с нацистичком идеологијом,
коју ће касније у потпуности прихватити и следити, упркос свом афричком
пореклу и боји коже. Његова опсесија одвешће га крајем 1992. у Херцеговину, где
ће се прикључити јединици ХВО. Ту започиње његова ратна прича, која ће
довести до десетина мучених и убијених махом бошњачких, али и српских
цивила. Након пресуде Вишег суда у Мостару, 1995. године, на тринаест година
затвора, Џони Акер је убрзо изручен Шведској, где је ослобођен због недостатка
доказа.

Четири године касније, када су двојица полицајаца из Мјелбија, у Шведској,
обавештени да се у граду удаљеном неких стотину километара догодила пљачка,
одлучили су да крену у потеру, и не слутећи да је један од бегунаца Акер.
„Незировић пише о шведском злочинцу који убија ако може, а увек хоће. 



Једна од највећих тајни Балкана је она о гробу хунског војсковође Атиле, који је
сахрањен на дну реке да му нико никада не пронађе гроб. Потрага за њим траје
све док таква легенда живи, а трагачи су све упорнији без обзира што тајна
измиче све дубље у историјску тмину.

Београдског новинара, стручњака за тајну историју, ангажује богати Американац
да буде члан екипе која ће кренути у потрагу за Атилиним гробом. Али тајна
Атилиног вечног почивалишта није једина тајна која ће их пратити на том путу, то
је само почетак нечег већег и мистичнијег – кључа свих тајни.
Ко су чланови тајног друштва, власници историје или њене тајне?
Зашто је краљ Александар Карађорђевић држао у руци масонски чекић док је
рушио древни град Жрнов на Авали да би направио споменик Незнаном јунаку?

Николић је написао књигу о временима далеко иза наших трајања у простору и
времену и, што је веома битно за читатељство, питку и занимљиву књигу која ни
у једном тренутку суочавања са текстом читаоца не оставља равнодушним и
незапитаним.
Перо Зубац



Тролејбус је милео Теразијама, аутомобили су трубили пошто је Газела била
практично затворена, а Бранков мост практично запушен, и клинке су ћеретале о
неком новом певачу који је баш сладак, пензионер је читао таблоид и сам са собом
пенио на Запад са којег су нам дошли педери и људска права и који нам је узео
Косово, клинац са натученом капуљачом причао је мобилним и саговорнику
обећао да ће му поломити све кости, две жене су се жалиле како је све опет
поскупело, а девојка обучена као да је луда или као да студира неку од
уметничких академија седела је незаинтересована за све те догађаје и маникирала
нокте, у тролејбусу који се дрмао и тресао док је прелазио преко силних рупа и
лоших закрпа. Те рупе и лоше закпре платила је Европске унија, тачније, ЕУ је
платила да се друмови поправе, али и градски функционери морају ваљда од нечег
да живе...
Новинарка сазнаје за текст објављен у „Политици“ 1968. у којем су тачно
предвиђени датум и време Титове смрти, дванаест година пре него што је Тито
заиста умро. Почиње да истражује ко је и како ово успео да изведе, а, у
међувремену, иако у немилости владајуће странке, добија акредитацију да
извештава са скупштине на којој се бирају нови лидери и владари Србије. И тамо
ће је брзо заокупити нови злочин.
«Тито је умро» је узбудљива књига у којој ћете уживати као у напетом
криминалистичком роману са истрагом, незаборавним ликовима, немогућим
убиствима и неочекиваним преокретима.
А новинаркини јетки коментари, описи корупције, насиља и спреге политичара,
тајкуна, полицајаца, криминалаца и естраде утврђују роман као бритку критику
савременог српског друштва.



Главни јунак «Српског психа» је натпросечно интелигентан
двадесетпетогодишњак чији живот је под савршеном контролом док га околности,
без икакве најаве, не испуне правим унутрашњим паклом. До тада заинтересован
једино за секс, музику и изласке по дискотекама и клубовима савременог
Београда, младић постаје објекат мистериозног прогонитеља и сведок опскурних
магијских ритуала. Истовремено, на кућна врата почињу да му стижу касете
необичне садржине. У настојању да себи разјасни нове, непознате околности, он
даје жесток одговор на свако искушење и постепено се претвара у серијског убицу.
Да ли ће и колико том страном своје личности угрозити и своје најближе, девојку
Ребеку и пријатеље, с којима је до тада, бар наизглед, градио хармоничан однос?
Сигурно је једино да ће се на коначној листи његових жртава појавити и имена
која читалац није могао да очекује.

Писан „у четири руке“, али врло уједначеним стилом, лишен свих компромиса, а
прожет најсавременијим поп, филмским и књижевним референцама, «Српски
психо» је редак шамар учмалој и старомодној српској савременој књижевности и
један од ретких шамара српске књижевности учмалом и старомодном српском
друштву.



Писац популарних трилера Саша води девојку Мију, ауторку дечјих књига и
илустраторку, на север Војводине да је коначно упозна са својом породицом. У
питању није било која фамилија, него Витасови – моћни клан уметника, чије су
четири генерације музичара, сликара, глумаца и књижевника мање или више
вешти манипулатори који воде рачуна о томе кога примају у своје окриље.

И док даје све од себе да им се допадне, Миа се успут труди да игнорише све
учесталије знакове да се глава породице, најуспешнији певач шлагера у Србији и
бившој Југославији Роб Витас понаша необичније и од онога како је представљен
у таблоидима. Миа ће открити да он деценијама љубоморно чува тајну о
породичном проклетству и расколу унутар фамилије, а да су Витасови подељени
крвавим ривалитетом још од 19. века.

У роману «Ивер» на видело испливавају стогодишње тајне, сплетке и необуздане
страсти. «Ивер» је истовремено породична сага и узбудљив психолошки трилер
пун обрта у којем ћете уживати до последње странице.



Крајем 19 века, једне мрачне ноћи, свет је угледало женско дете. По древним
веровањима девојчица је рођена са посебним даром који Србији може донети
крвопролиће уколико се одмах не убије. Мајка оставља новорођенче и поруку о
њеном пореклу у близини једног манастира. Сакривена међу зидинама,
Анастасија током одрастања проживљава тешку драму због жига којим је
обележена, али постаје и једини сведок свих злочина почињених унутар
манастира.

Почетком 21. века млада новинарка Дрина наћи ће се на рубу живота од тренутка
када буде оптужена за тежак злочин. Инспектор задужен за случај отпочеће
истрагу. Када схвати да траг води у далеку прошлост, покушава да пронађе
мистериозни сеф који повезује две жене. Једини начин да спаси Дрину је
суочавање са мртвом Анастасијом. Тајна обавијена велом судбине, историје,
злочина и једна страшна истина коју нико никада није успео да открије…..



Овај историјски трилер о последњим данима римског императора Галерија
Максимијана с почетка IV века, који се од дачког говедара уздигао до царског
достојанства, користи елементе криминалистичког романа и лирске прозе, али
истовремено сецира психолошки профил једног владара, његово поимање власти
и њеног утицаја на човека који је носи.

У успелој романескној реконструкцији једног давно минулог времена на
територији данашњег Балкана, пред читаоцима се на убедљив начин оживљава
доба ширења хришћанства и рађа универзална прича о заблудама и краху
преамбициозних идеја о уједињењу света. Геостратешки положај центра
Источног римског царства, шарена демографска карта тадашње Горње Мезије,
коју су насељавали Трачани, Дачани, Карпи и Бастарни – чине сликовит миље
једног суровог и тешког времена, где се одвија радња пуна преокрета и
изненађујућих перипетија.

У улози приповедача нашао се Галеријев ратни друг, легионар Леокрит, који је
дошао да због личне освете убије овог владара Источног царства, док је место
дешавања – августова летња резиденција Феликс Ромулијана – данашњи
Гамзиград у Србији. Користећи се знањем о прогонима хришћана и мало познатој
историјској личности Галеријевог сина Кандидијана, те његовој парадоксалној
судбини, Миомир Петровић написао је роман који се чита у једном даху.



– Какво је ово место? – готово омађијано је тек сада упитао Арсеније.
– Капела у сланој стени – рекао је Фејез – Кућа молитве сачињена од соли која се
вековима круни и нестаје мало-помало. Два, три дана јаче кише спрале би ову
планину и све би се истопило, као да није овде од постанка света.
– Као и наше животе.

Средином тридесетих година прошлог века један необичан човек започиње
неизвесну авантуру по Медитерану. Арсеније Мартиновић, Србин католик,
Которанин и Београђанин, римски студент филозофије и трговац уметничким
делима, апатрид и дипломата, ангажован је на прикупљању уметничких дела за
колекцију будућег музеја кнеза Павла. Током својих трговачких и дипломатских
активности он постаје активни сведок турбулентних историјских догађаја: успона
фашизма, асимилације националних мањина у Италији, контрадикторних
поступака обавештајне службе Краљевине Југославије и атентата на краља
Александра.

Како би заштитио део своје уметничке колекције, кнез Павле Арсенија шаље на
тајну мисију у Северну Африку пред сам почетак рата. Као чувар уметничког
блага, принуђен је да мења идентитете који му омогућавају несметани приступ
Французима, Италијанима и Немцима током превирања за превласт над Сахаром.

Кућа од соли је узбудљива драма о трагичној усамљености појединца у изузетним
историјским околностима.



„Дечак из воде» Ксеније Поповић је трилер из нашег живота и из наше
свакодневице. У овом узбудљивом роману догађају се и разрешавају убиства, воде
приватне истраге, пада из среће у несрећу и обрнуто, а угледни људи из јавног
живота показују се као свирепи родитељи и сурови насилници.

«Дечак из воде», као добро вођен крими трилер са елементима психо трилера,
говори о обести локалних моћника, о лицемерју институција, о невиним људима
који су без дијагнозе затворени на психијатријској клиници, ужасу свакодневнице.
Потресна књига о уништеним животима, књига у којој се препознајемо, књига
против равнодушности.



Неки греси из младости не могу се окајати.

После изласка из затвора, Горан Борота покушава да се врати нормалном животу,
али крхки свет који гради око себе руши се када сазна да је његов млађи брат
Душан, успешан доктор који води миран породичан живот, изненада нестао.

Горан убрзо сазнаје да полиција сумњичи његовог брата за убиство. И док
непознати људи прете Душановој жени и сину, Горан нема коме да се обрати за
помоћ. Мораће сам да пронађе брата и заштити његову породицу. Потрага за
Душаном увешће Горана у замршен круг насиља, лажи и уцена и натерати га да
учини нешто од чега је годинама бежао – да закорачи дубоко у тајне из
прошлости и суочи се са истином о свом брату, али и о себи.



Софија Волк, градоначелница Београда, на седници Скупштине града
супротставља се пројекту студије о изводљивости изградње београдског метроа и
захтева прецизну финансијску конструкцију, чиме изазива реакцију супротне
стране на чијем се челу налази министар за инфраструктуру и енергетику Мирко
Стојић.

Софија живи у идеалном браку са Давидом Волком, академ-ским сликаром и
професором Академије за ликовну уметност. Волкови имају кћер Кристину,
необичну личност, новинарку таблоида Флеш вести у коме једном недељно пише
колумну која изазива општу саблазан читалаца.

На дан када градоначелница ставља вето на Студију, Мирко Стојић, заједно са
министром полиције и челницима неколико странака, одлучује да Софију Волк
треба уклонити са функције. Мајсторском оркестрацијом моћника, Софију и њену
породицу скоро неприметно уплићу у мрежу прељубе, издаје и емотивног
уништења које ће ескалирати убиством.

Градоначелница је не само изврстан политички трилер препун неочекиваних
обрта, узбудљиво штиво које се чита у једном даху, већ и литература у којој
препознајемо снажне обрисе нашег времена, чији смо сведоци и жртве.



Нови роман прослављеног писца Верослава Ранчића који ће одушевити све
љубитеље добрих трилера.
Република Србија има часног председника. Његова политика не одговара неким
политичким странкама, иако су неке у коалицији са председниковом, тајкунима и
криминогеним групацијама. Тајна коалиција ових људи обраћа се Европској
елити, организацији у затамњењу, конституисаној на принципима Клуба
Билдерберг, која би требало да уклони председника са чела државе.

Али, не смакнућем. Искуство је показало да би популарност председника у том
случају неограничено расла, па би нови, пажљиво одабрани председник имао
силне проблеме у спровођењу идеја које би се косиле са идејама убијеног
председника. Много бољи ефекат постигла би афера, која би председника и у
земљи и у иностранству компромитовала до те мере да би морао да поднесе
оставку.



Зашто професионалац ликвидира невине људе?

Неко убија обичне грађане, људе без икакве везе с криминалом. Инспекторка
Софија преузима случај, упркос томе што се још није опоравила од самоубиства
свог супруга. Њој помаже млади инспектор Петар, али они су немоћни јер нема
никаквих трагова.

Риђокоса је теоретичарка завере чији је брат једна од жртава у низу неразјашњених
убистава. У магновењу, она покреће сопствену истрагу. Успут упознаје Безименог,
ћутљивог мушкарца са амнезијом који има необичну способност емпатије: он све
време осећа оно што осећају људи око њега, чак и ако ти други своја осећања
потискују или покушавају да прикрију. Риђокоса одлучује да га употреби у истрази
јер би јој својом способношћу помогао да препозна убицу међу онима које
сумњичи.

Полицијска потрага за убицом се неминовно укршта са Риђокосиним, а тада следе
невероватни обрти...

Убисвет почиње као оригинални психолошки трилер, а прераста у јединствени спој
жанрова, који стилом и структуром превазилази познате поступке и постаје много
више од крими приче какве сте досад читали – постаје метафора данашњег
друштва.



Нови случај иследника Крсте Павловића.

Од аутора бестселера «Убиство у Капетан Мишиној» стиже нова, још
узбудљивија истрага иследника Крсте Павловића.

Кад је телефон изненада зазвонио, иследник Крста Павловић није могао ни да
претпостави да ће га у пола ноћи пробудити због убиства у Патријаршији. Најдан
Лукић, професор Богословског факултета и чувени проучавалац светосавског
мита, хладнокрвно је убијен у старој патријаршијској пекари.

Потрага за убицом професора Лукића водиће Крсту од интерната за младе
православце, Дома Светог Саве, преко скривених тунела калемегданске тврђаве,
све до манастирских ћелија у Милешеви. Решавајући случај мистериозног
убиства, Крста ће се наћи на прагу тајне, вековима чуване унутар Српске
православне цркве.



Београд, 1924. година. Град је на почетку свог златног доба. Нове могућности и
његов нагли раст привлаче људе са свих страна света. Међу њима била је и Олга,
богата Рускиња која је по првим званичним увиђајима извршила самоубиство.
Истражујући овај наизглед једноставан случај, млади и непоткупљиви иследник
Крста Павловић открива да су емигранти донели у Београд и мистерије својих
претходних живота. Размотавање једног таквог клупка неочекивано ће
преусмерити истрагу.

Крсту посебно копка значење речи коју је у последњим тренуцима живота Олга
уцртала врхом ципеле у бетон. Док му колеге и надређени траже да се случај што
пре затвори, млади иследник остаје потпуно сам у трагању за непорецивим
доказима, присиљен да први пут стави на искушење оно што му је најважније –
своју храброст и моралне принципе. Закључивши да је заправо реч о убиству и да
не може да реши случај без туђе помоћи, Крста се обраћа свом професору с
Полицијске академије, чувеном криминалисти Арчибалду Рајсу. Уз припаднике
царске породице Романов, он је тек један од упечатљивих историјски ликова овог
напетог романа...



Према легенди, клинови којима је Исус Христос био прикован за крст нестали су 
након Његовог васкрсења. Један је уметнут као део у круну, други је стављен на врх 
копља, а трећи је претопљен у сечиво мача... Онај ко буде имао у поседу ове три 
ствари завладаће светом. Иста легенда каже да се трећа света реликвија налази на 
Балкану, на југу земље коју потреса грађански рат, у граду где је рођен Константин 
Велики.

У пролеће 1939. Хајнрих Химлер поклонио је Адолфу Хитлеру мапу са уцртаних
шест праваца у којима би требало да се крећу истраживања древне аријевске
прошлости.

Један од тих праваца показивао је на Србију.
Пет година касније, у Нишу, официр СС Хајнрих Кан успева да пронађе локацију
места које крије тајне великог римског императора. Мач за којим Хитлер толико
жуди налази се испод темеља античког Наиса, у збирци оружја означеној као
КОНСТАНТИНОВО РАСКРШЋЕ. Али на путу који Кан треба да пређе, испречиће
се двојица људи: загонетни четнички мајор Немања Лукић и командант одбране
града - баварски племић Ото фон Фен. У исто време, поред бомби које савезници
бацају са неба, Ниш потреса серија стравичних убистава... У лудилу рата, то
наизглед никог не узбуђује, али једна древна реч може се чути како је тихо изговарају
војници на мртвој стражи, та реч је ВАМПИР. У ноћи када савезнички бомбардери
буду запалили небо изнад Ниша, недокучива жудња одвешће у подземље оне који
немају шта да изгубе. У мрак, где сијају очи боје пурпура, ка месту где се секу
границе два света, ка КОНСТАНТИНОВОМ РАСКРШЋУ.



У свету који нестаје, нема историје и нема знања, зима је паклено врела, а лето
поларно хладно. Самоћа је једина извесност за јунака романа „Quтatro stagioni“,
најновијег остварења Слободана Тишме, аутора хваљене и награђиване књиге
прича Урвидек.

Неколико украдених уметничких слика полиција повезује са убиством два
позорника и анархистичким деловањем уметничких комуна по Европи; у некима
од њих је живео и безимени главни јунак овог романа. Док гоничи стежу обруч
око његове куће, неколико њему блиских људи нестаје, укључујући и девојку
Шмиц. Полако али сигурно тонемо у причу о нестајању, где се приказани свет на
обали Дунава неочекивано претвара у амбијент који добија графитне обрисе
ноћног града. Кроз узбудљиву фабулу испресецану изненађујућим обртима и
новим елементима приче, Слободан Тишма нас уводи у параноични врли нови
свет у коме и главни јунак нестаје, док скривен у подруму своје куће измиче
потери и слуша радијске вести о почетку рата између Империје и Уједињеног
Краљевства, измаштане државе у којој се одвија радња романа Quattro stagioнi“.

О томе колико свако од нас другачије доживљава епохална искуства чији смо били
део, Тишма сведочи нижући асоцијације на нашу тренутну и недавну стварност
на сасвим посебан начин: упечатљиво и дискретно.



Рука чијим је замахом отпочела ера хришћанства и даље управља нашим
судбинама.

Древни монашки ред
Тајне службе
Православна црква
И две хиљаде година хришћанске историје

Далеко од очију света, у рушевинама старог напуштеног манастира, лежи
сакривен метални ковчежић. Они који жуде за његовом тајном неће презати ни од
чега да га се докопају. Али... истина коју та лимена кутија чува ужаснија је од
свега што би ико могао да замисли.

Схвативши да се игром случаја нашао у вртлогу сукоба, између Руске цркве,
интереса Малтешких витезова и људи чије су намере крајње сумњиве, главни
јунак Јан Новак, преводилац КФОР-а на Косову, сусреће се са страшном истином
која се скрива од свију нас.

Омега је роман о крају и почетку историје, о владарима из сенке и сучељавању
појединца с тајном на којој почива цивилизација.
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