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Смех је сунце које тера зиму са људског лица.
Виктор Иго

Каталог је осмишен тако да нашим читаоцима пружи основне
информације о садржини књиге и библиографске податке о књизи, са
главним задатком да се представе публикације које могу да забаве и
насмеју.
Каталог обухвата монографске публикације које су коришћене за
излозбу а налазе се на Одељљењу белетристике Народне библиотеке
„Стеван Сремац“ у Нишу.
Опис публикације је преузет из „Билтена приновљених књига“,
на сајту Библиотеке, и из програма НИБИС (Нишки библиотечкоинформативни систем).
У одредници је ћирилично писмо а опис грађе на писму
публикације. Сваки запис садржи редни број, УДК индекс и ИД број у
програму НИБИС. Грађа је сређена у оквиру УДК групе по презимену
аутора или наслову дела. Каталог саджи регистар аутора и регистар
наслова.

Аутор

1.

О књизи:
Лара је одувек имала бујну машту.
Сад се пита да ли је сишла с ума. Савршено
нормалне девојке у двадесетим годинама не
разговарају с духовима! Међутим, пред Ларом се
необјашњиво појављује дух њене баба-тетке Сејди –
у обличју одважне, захтевне девојке која игра
чарлстон – са својом последњом жељом: Лара мора
пронаћи огрлицу без које Сејди једноставно не може
да се смири.
Лара има довољно сопствених мука. Њена тек
основана фирма посрће, најбоља другарица и
пословни партнер побегла је у Гоу, а момак кога је
обожавала управо ју је оставио.

Међутим, уз Сејди Ларин живот постаје гламурозан,
а њихова потрага за огрлицом је романтична и
узбудљива. Да ли би Сејдин дух могао представљати
решење свих Лариних тешкоћа – и могу ли две
девојке из различитих доба научити нешто важно
једна од друге?

2.
821.111-31
БРАЈСОН, Бил
Beleške s malog ostrva / Bil Brajson ; prevela Eli
Gilić. - Beograd : Laguna, 2008 (Beograd : Margo-art
). - 324 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-7436-883-1(broš.)
НИБИС ИД : 72298
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821.111-31
КИНСЕЛА, Софи
Devojka iz dvadesetih / Sofi Kinsela ; prevela
Aleksandra Čabraja. - Beograd : Laguna, 2009
(Beograd : Margo-art ). - 426 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-0216-7
NIBIS ID 111032

https://www.laguna.rs/n1198_knjiga_devojka_iz_dvadesetih_laguna.html

https://www.laguna.rs/n818_knjiga_beleske_s_malog_ostrva_laguna.html
Љубавни / Комедија

Комедија / Путописи

О књизи:
После готово две деценије у Енглеској, Бил Брајсон
одлучује да се на извесно неко време пресели у
Сједињене Америчке Државе како би његова деца
искусила живот у другој земљи, његова жена могла
да ужива у куповини до десет увече седам дана
недељно и, што је најважније, зато што је прочитао
да три милиона и седам стотина хиљада
Американаца верује да су их у неком тренутку
отели ванземаљци и – схватио је да је потребан
свом народу.
Али пре него што напусти своју вољену кућу у
северном Јоркширу, Брајсон инсистира пошто-пото
жели да још једном пропутује Енглеску, да крене
на неку врсту опроштајног пута зеленим и
пријатним острвом које му је толико дуго било дом.
Његов циљ је да истражи лице и наличје земље
(онакво какво јесте) и да испита шта је то што
толико воли у земљи која је измислила сос
мармитмармајт, поморског хероја чија је жеља на
самрти била да га пољуби тип по имену Харди,
имена градова као што су Фарлиј Валоп, Титси и
Шелоу Боуелс, људе које говоре „не треба гунђати“
и квиз Питајте баштована

4.

3.
821.111-31
КИНСЕЛА, Софи
Iznenadi me! / Sofi Kinsela ; prevela
Aleksandra Čabraja. - Beograd : Laguna, 2018
(Beograd : Margo-art ). - 384 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-2899-0
NIBIS ID 85145
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О књизи:
Нешто да ти кажем прати судбину успешног
психоаналитичара који се присећа свог пунолетства
негде у седамдесетим, у предграђу велеграда, своје
прве љубави (везе која наставља да га прогања) и
чина бруталног насиља од ког не успева да побегне.
Књига бриљантно дочарава доживљај сексуалних
слобода ове деценије, разиграност културе
уживалаца дроге – као и жестоки сукоб између снага
рада и капитала. Догађаји из тог периода живописна
су позорница на којој се одвија драма која ће се
распламсати тридесет година касније, када се њени
учесници суоче с уласком у средње доба а да још
увек нису разрешили трауме из младости.
Нешто да ти кажем је у директној комуникацији са
зебњама и страховима наше нације и са нашом
потребом за љубављу. Као и Буда из предграђа, и
овај роман пуца од енергије и рвања са сопственим
жудњама. На тренутке комичан, на тренутке болно
нежан, одражава природу односа између жене и
мушкарца, родитеља и деце. Непогрешивом
вештином свог пера Курејши је створио упечатљиву
лепезу препознатљивих ликова који се сви боре с
ограничењима свога бића, прогоњени прошлошћу,
све док не смогну снаге да опросте – себи самима,
пре свега.
821.111-31
КУРЕЈШИ, Ханиф
Nešto da ti kažem / Hanif Kurejši ; prevela
Tatjana Medić. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd :
Margo-art ). - 468 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-0100-9
NIBIS ID 109194

https://www.laguna.rs/n1047_knjiga_nesto_da_ti_kazem_laguna.html

https://www.laguna.rs/n3744_knjiga_iznenadi_me_laguna.html
Драма / Љубавни / Комедија

Љубавни / Комедија

О књизи:
После десет година заједничког живота Силви и Ден
имају удобан дом, добре послове, дивне близнакиње
и толико се добро разумеју да једно другом
завршавају реченице. Имају срећан брак и верују да
се одлично познају. Све док им неко узгред не
спомене да би могли да остану заједно још шездесет
осам година... и тада се успаниче.
Они брзо одлуче да почну једно другом да приређују
изненађења како би одржали свежину и узбуђење у
својој вези. Међутим, док спроводе пројекат
Изненади ме – који подразумева све и свашта, од
неочекиваних поклона и излазака у ресторане до
сеанси фотографисања – дешавају им се незгоде са
комичним и катастрофалним исходима.

5.

6.
821.111-31
ЛЕВИЦКА, Марина
Dve prikolice / Marina Levicka ; preveo Nenad
Dropulić. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd :
Margo-art ). - 310 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-0068-2
NIBIS ID 114383
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821.111-31
ЛЕВИЦКА, Марина
Svi smo mi od istog lepka / Marina Levicka ;
preveo Nenad Dropulić. - Beograd : Laguna, 2010
(Beograd : Margo-art ). - 400 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-0473-4
NIBIS ID 127807

https://www.laguna.rs/n1463_knjiga_svi_smo_mi_od_istog_lepka_laguna.html

О књизи:
Од лепљења до кућних поправки, од робне куће
технике до Белорусије, заједно са седам смрдљивих
мачака, три мајстора сметењака, два препредена
агента за некретнине, неколико социјалних радница
и једном шашавом старицом, ово је прича о врло
необичном пријатељству.
Џорџију
Синклер
је
оставио
муж;
њен
шеснаестогодишњи син заузет је трагањем по
хришћанским сајтовима, а недовршени чланци за
часопис Адхезиви у савременом свету полако је
затрпавају. Када опази госпођу Шапиро (стару
ексцентричну јеврејску емигранткињу из суседства,
вичну куповинама на снижењу и склону
проводаџисању) како копа по њеном контејнеру за
смеће у пола ноћи, стиче разоноду каква јој је
неопходна. Иако у почетку не верују једна другој
(Џорџији се не свиђа риба којој је истекао рок
употребе, док госпођа Шапиро сматра да Џорџија
треба да се дотера и улови новог мужа) поред полице
с производима на снижењу склапа се чврсто
пријатељство. Госпођа Шапиро затим одлази у
болницу и, на огромно Џорџијино запрепашћење,
именује њу као најближег сродника....

Драма / Комедија

https://www.laguna.rs/n976_knjiga_dve_prikolice_laguna.html

Драма / Комедија

О књизи:
Енглеска сеоска идила: предивно летње вече на
пољима Кента, а око две камп приколице мала група
берача јагода спрема се за прославу рођендана.
Али, ко ових дана бере јагоде? Украјинци: Ирина,
управо стигла возом из Кијева, жељна да побољша
свој одлични енглески и нађе праву љубав с
романтичним Енглезом, и Андриј, рударски син из
Украјине. Пољаци: Томаш, обожавалац Боба Дилана
(чије ће смрдљиве патике ускоро постати покора
станара мушке приколице), Јола, ситна и путена
предводница групе, и њена религиозна нећака
Марта, која налази и спрема дивље печурке. Ту су и
Виталиј, краљ новог света мобилних телефона нове
блиставе источне Европе, две младе Кинескиње,
Емануел, крупнооки осамнаестогодишњак из
Малавија који је дошао у Енглеску да нађе своју
сестру. Најзад, иако не уме да бере јагоде, ту је и
Пас...
Али, сви они воде опасан живот. Бездушни
послодавци, британски закони и шефови банди с
пиштољима угрожавају њихово постојање, па група
креће неистраженим путевима и осипа се, док њени
чланови један по један одлазе да пронађу своју
судбину.

7.

8.
821.111-31
О`ФАРЕЛ, Џон
Ovo je tvoj život / Džon O`Farel ; preveo
Aleksandar Milajić. - Beograd : Laguna, 2005
(Beograd : Margo-art ). - 237 str. ; 20 cm.
ISBN 86-7436-246-X(broš.)
НИБИС ИД : 2771
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821.111-31
ПАТРИК, Федра
Zagonetna narukvica Artura Pepera / Fedra
Patrik ; prevelaTatjana Bižić. - Beograd : Laguna,
2016 (Novi Sad : Artprint ).- 316 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-2481-7
НИБИС ИД 15736

https://www.laguna.rs/n3334_knjiga_zagonetna_narukvica_artura_pepera_laguna.html

О књизи:
Четрдесет година брака.
Осам тајанствених привесака на наруквици.
Једна велика авантура.
У овом роману пуном снажних осећања и ведрог
духа један допадљиви удовац отискује се у авантуру
која ће му изменити живот.
Артуру Пеперу је шездесет девет година, а његов
живот је врло једноставан. Ујутру устаје тачно у
пола осам, баш као и док је његова жена Миријам
била жива, затим облачи сваког дана исте сиве
панталоне и тамножути пуловер, залива своју папрат
Фредерику и излази у врт. На годишњицу
Миријамине смрти нешто се изненада мења.
Распремајући Миријамине ствари, Артур проналази
скупоцену златну наруквицу с привесцима коју
никад пре није видео. Уследиће изненађујућа,
незаборавна одисеја, која ће одвести Артура до
Лондона, Париза, и чак у Индију, док буде трагао за
причама које крије сваки привесак и откривао
истину о тајном Миријамином животу пре него што
је упознала њега…

Драма / Комедија

https://www.laguna.rs/n248_knjiga_ovo_je_tvoj_zivot_laguna.html

Љубавни / Комедија

О књизи:
Џими Конвеј је одувек желео да буде познат. Као
дечак је чак и написао низ писама са упутствима
будућем себи како да се носи са славом и богатством
што му се смеше. Када је дебело зашао у тридесете,
поново их је прочитао и није се могао отети утиску
да је прилично изневерио сопствена очекивања.
Тако почиње ово невероватно путовање у свет
славних. Џими полако али сигурно гради каријеру
комичара, да би се на крају обрео пред дупке пуним
позориштем и милионском телевизијском публиком.
Постоји само један проблем: он никада, али баш
никада није наступао на сцени...

9.

10.
821.111-31
ПРАЧЕТ, Тери
Poštašavili / Teri Pračet ; prevela Nevena
Andrić. – Beograd : Laguna, 2017 (Beograd : Margoart ). - 459 str. ; 18 cm.
ISBN 978-86-521-2627-9
НИБИС ИД 35796
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821.111-31
ПРАЧЕТ, Тери
Tras! : roman o Disksvetu / Teri Pračet ; prevela
Nevena Andrić. - Beograd : Laguna, 2017 (Beograd :
Margo-art ). - 427str. ; 18 cm.
ISBN 978-86-521-2743-6
НИБИС ИД 29708

https://www.laguna.rs/n3578_knjiga_tras_laguna.html

О књизи:
Ако Сем Вајмс не реши убиство извесног патуљка,
нова битка за долину Кум заподенуће се испред саме
његове канцеларије.
Долина Кум? Тамо су тролови напали патуљке из
заседе или су патуљци из заседе напали тролове.
Било је то далеко. Догодило се давно.
Ипак, ако Сем Вајмс, командант Градске страже
Анк-Морпорка, не реши убиство извесног патуљка,
нова битка за долину Кум заподенуће се испред саме
његове канцеларије.
Док му се вољена Стража распада и градом се оре
ратни бубњеви, на њему је да распетља сваки траг,
надмудри сваког убицу и храбро се запути у таму у
потрази за решењем. Ипак, у сабласној помрчини
тајног рудничког лавиринта прокопаног испод улица
Анк-Морпорка, Вајмса не чека само један леш.
Смртоносна загонетка одвлачи га дубоко у баре и
блатишта сујеверја, мржње и страха – а можда чак и
до саме долине Кум. А тама га прати. Ах, да... А
сваког дана у шест по подне – без изузетка, без
изговора – он мора кући, јер треба синчићу
прочитати сликовницу под називом Где ми је крава?
Уз подражавање гласова свих домаћих животиња.
Када си родитељ, понешто се напросто мора…

Комедија / Комична фантастика

https://www.laguna.rs/n3464_knjiga_postasavili_laguna.html

Комедија / Комична фантастика

О књизи:
Влажа фон Липвиг је преварант...
...и мућкарош, и човек стављен пред избор од ког му
зависи живот: да заврши на вешалима или да
оспособи пропалу поштанску службу АнкМорпорка.
Незгодна одлука.
Ипак, мораће некако да испоручи писма упркос
киши, граду, суснежици, псима, Благонаклоном и
пријатељски настројеном реду анкморпоршких
поштанских радника, злом директору семафорског
предузећа Велика лоза и једном поноћном убици.
А било би лепо изаћи и на састанак са Адором Бел
Драгомиље.

11.
821.111-31
СТРАХАН, Бернадет
Dijamanti i bele rade / Bernadet Strahan ; prevela
Marijana Grujić. - Beograd : Magnet, 2007 (Beograd
: Megraf ). - 295 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-85279-24-0(broš.). - ISBN 86-8527927-5
НИБИС ИД : 82974

12.

6

821.111-31
ХАДОН, Марк
Sporna tačka / Mark Hadon ; prevela Iva
Pajvančić. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd :
Margo-art ). - 469 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-0276-1
NIBIS ID 112639

https://www.laguna.rs/n1252_knjiga_sporna_tacka_laguna.html

О књизи:
У својој педесет седмој години Џорџ одлучује да се
препусти лагодном пензионерском животу, изградњи
атељеа у дворишту, читању историјских романа,
слушању лаганог џеза. Међутим, његова
темпераментна ћерка Кејти објављује да ће се
поново удати, и то за потпуно неприкладног Реја,
који по речима њеног брата Џејмија има „шаке
давитеља“. Њена породица се не радује томе. Кејти
није сигурна воли ли Реја или само то како он брине
о њеном сину Џејкобу, а њена мајка Џин није
најсрећнија што јој припреме за венчање ометају
аферу с бившим мужевљевим колегом. А уредан и
пријатан живот који је Џејми себи изградио руши се
када не стигне да позове свог момка Тонија на ту
фамозну свадбу.
Заборављен услед целе те гужве, Џорџ открива
сумњиву раницу на боку и тихо почиње да губи
разум.
Док се чланови породице сукобљавају и мире, Хадон
слика узнемиравајући, али и урнебесно забаван
портрет достојанственог човека који покушава да
пристојно скрене с ума.

Комедија

https://www.knjigaknjiga.com/proizvod-dijamanti-i-bele-rade.html

Љубавни / Комедија

О књизи:
Сани Паркинсон је успешни, надахнути и
самоуверени писац јефтиних љубића. Уз две сестре
од тетке с којима станује у Чадли корту, увек гладну
Џоџо и увек затворену Елен, Сани има још и тетку
опатицу која је изненада банула у госте, бившег
момка који јој је сада најбољи друг, и гене своје бабе
за коју се подозревало да је вештица.
У најнапетијем тренутку, док кућни савет Чадли
корта покушава да разоткрије манијака који краде
женски веш са прозора и жица и док се травњак
истог тог велелепног (мада мало рушевног) здања
претвара у поприште необичних телевизијских и
љубавних догађања, Сани упознаје момка који је
отелотворење савршенства из њених романа. И као
да ту љубав диктирају Санини вештичји гени: шта
год да напише, исто се то остварује и у њеном
животу и Сани почиње да премире од страха над
сваком речју коју ће написати. Јер да ли је живот
роман или је роман живот? Или је живот – живот?
Одговор на то даје до сада најбољи, најистинитији и
најљубавнији роман Бернадет Страхан.

13.

14.
821.111-32
ХОЛМС, Луси-Ен
(Ne)savršena devojka / Lusi-En Holms ; prevela
Aleksandra Čabraja. - Beograd : Laguna, 2011 (Novi
Sad : Artprint ). - 426 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-0703-2
NIBIS ID 118935

821.111-992
БРАЈСОН, Бил 1951Putovanje u Mali Dribling / Bil Brajson ; preveo
Goran Skrobonja. - Beograd : Laguna, 2016 (Beograd
: Službeni glasnik ). - 441 str. : ilustr. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-2389-6(broš.)
НИБИС ИД : 74283
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https://www.laguna.rs/n3205_knjiga_putovanje_u_mali_dribling_laguna.html

О књизи:
Нове белешке с малог острва.
Урнебесни наставак омиљеног путописа и класика
Белешке с малог острва, љубавно писмо Била
Брајсона земљи која га је усвојила.
Године 1995. Бил Брајсон је сео у ауто и започео
опроштајно путовање по Енглеској, које је трајало
недељама, пре него што се са породицом вратио у
Сједињене Америчке Државе. Књига о том путовању
– Белешке с малог острва – бескрајно је срдачан
приказ Енглеске и један од најдовитљивијих икад.
Две деценије касније одлучио је да поново открије
ту земљу, а резултат је Путовање у Мали Дриблинг.
Крећући се трасом од Богнора на југу до Кејп Рата
на северу, Брајсон нам открива чудесно лепу,
ексцентричну, дражесну и јединствену земљу. Са
својим ненадмашним смислом за хумор и
непогрешивим оком за необично и неочекивано, он
нуди проницљив увид у данашњу Британију – оно
најбоље и оно најгоре у њој.
Припремите
се
за
потпуно
уживање
и
неконтролисани смех. Ништа не може бити
забавније од Била Брајсона на путовању.

Комедија / Путописи

https://www.laguna.rs/n1628_knjiga_nesavrsena_devojka_laguna.html

Љубавни / Комедија

О књизи:
Љубили смо се све док нисмо били принуђени да
престанемо да бисмо дошли до даха, а дотад су ми
усне већ тако натекле да сам изгледала као да сам се
љубакала са жицом за рибање судова. Опет смо се
радосно искезили једно другом и осетих потребу да
кажем неку невиђену мудрост. „Јесам ли ти
поменула да сам безнадежно заљубљена у тебе?“
Глумица Сара Сарџент коначно је пронашла оног
правог. Али кад напусти Лондон и оде у Лос
Анђелес, Сара се ођедном из савршене девојке, која
слатким гласићем говори „волим те“, преобрази у
лудачу која вришти и баца телефоне.
Одакле је све пошло наопако? Да ли од фотографије
полуголе бивше девојке у пози „изврнутог пса“ коју
је Сара нашла у роковнику свог дечка? Или можда
од вреле секси сцене коју Сара снима с најзгоднијим
мушкарцем на свету?
Урнебесно смешна и сурово искрена, књига
(Не)савршена девојка јесте прича о потрази једне
жене за вечном љубављу. Овим романом Луси-Ен
Холмс потврђује да је један од најбољих савремених
писаца романтичне комедије.

16.

15.
821.111(540)-31
ЏОЗЕФ, Ману
Ozbiljni ljudi / Manu Džozef ; preveo Nikola
Pajvančić. - Beograd : Laguna, 2010 (Novi Sad :
Artprint ). - 336 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-0565-6(broš.)
НИБИС ИД : 43674
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821.111(73)-31
ЛУЦ, Лиса
Dos[i]jei o Spelmanovima / Lisa Luc ; prevela
Eli Gilić. - Beograd : Laguna, 2009 (Beograd :
Margo-art ). - 380 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-0052-1
NIBIS ID 109174

https://www.laguna.rs/n1046_knjiga_dosijei_o_spelmanovima_laguna.html

О књизи:
Она је делом Бриџет Џоунс, а делом Колумбо.
Сналажљиви приватни детектив Изабел Спелман
појављује се као сасвим необична јунакиња у
сјајном забавном роману Лисе Луц... Луцова успева
да задржи динамичан заплет и да држи читаоца
прикованог за њена чудна и симпатична њушкала.“
УСА Тодаy
„Изабел Спелман је дете љубави Прљавог Харија и
Шпијунке Харијет... Читаоцима пажњу не држи
толико тајанственост случајева, који ће се на крају
решити, већ духовити дрски дијалози јунакиње
приче, врхунског детектива рођеног из њеног срца.“
Пеопле

https://www.laguna.rs/n1451_knjiga_ozbiljni_ljudi_laguna.html
Комедија / Криминалистички

Комедија

О књизи:
Ајан Мани ради на Институту за теорију и
истраживање као бедни помоћник генијалном,
неподношљивом астроному Арвинду Ачарји, који је
опседнут својом теоријом о микроскопским
ванземаљцима што падају на Земљу.
Насукан у суморној свакодневници, Ајан је свестан
да можда неће успети да побегне из таквог живота.
Да би се забавио и да би развеселио своју уморну
жену, измишља невероватне приче о свом
десетогодишњем сину и тако покреће ланац
изузетних догађаја које не може да заустави. У
међувремену, на Институту се спрема рат између
научника а изузетно лепа жена астробиолог додатно
све компликује. Проницљив посматрач, Ајан помно
прати догађаје, смишљајући нове начине да оствари
свој животни циљ.

17.
821.111(73)-31
ШАФЕР, Мери Ен
Udruženje ljubitelja knjige i pite ljuskuše /
Meri En Šafer I Eni Barouz ; prevela Dubravka
Srećković Divković. - Beograd : Laguna, 2009
(Beograd : Margo-art ). - 282 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-0164-1
NIBIS ID 110444
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О књизи:
У славу оних појединаца који су обезбедили
дуготрајни опстанак наше врсте тиме што су се
уклонили из банке гена на величанствено глуп
начин.
„Само су две ствари вечите – космос и људска
глупост, мада за космос и нисам толико сигуран.“
Алберт Ајнштајн
Прозване по Чарлсу Дарвину, родоначелнику
еволуције, Дарвинове награде се додељују онима
који унапређују нашу банку гена тиме што себе
уклањају из исте, показујући притом колико је здрав
разум далек појам за неке.
Упознајте расејаног терористу који отвора писмобомбу које му се вратило због недовољне
поштарине. Дивите се лопову који краде електричне
водове не искључивши пре тога напон. Останите
запрепашћени пред несуђеним пилотом који лети у
својој баштенској столици окаченој на хелијумске
балоне право у коридоре ваздушног саобраћаја. И
учите од човека који завирује у канту с бензином
помоћу свог упаљача. Сви су они ушли у
конкуренцију за Дарвинове награде када су се
њихови
поступци
окончали
величанственим
недаћама.

18.
821.111(73)-36
НОРТКАТ, Венди
Darvinove nagrade : evolucija na delu / Vendi
Nortkat ; preveo Srđan Petković. - Beograd : Laguna,
2001 (Beograd : Čigoja ). - 301 str. ; 20 cm.
ISBN 86-7436-010-6(broš.)
НИБИС ИД : 9520

https://www.laguna.rs/n13_knjiga_darvinove_nagrade_laguna.html

Комедија

https://www.laguna.rs/n1081_knjiga_udruzenje_ljubitelja_knjige_i_pite_ljuskuse_laguna.html

Драма / Комедија

О књизи:
Јануар 1946: Лондон васкрсава из сенке Другог
светског рата, а списатељица Џулијет Ештон тражи
тему за своју следећу књигу. Ко би се надао да ће је
наћи у писму од човека којег никада није упознала,
рођеног на Гернзију, британском острву које су
својевремено окупирали Немци. Он је на њено име
налетео у половној књизи Чарлса Лема. Можда би
могла да му каже где да нађе још књига од истога
писца?
Кроз необичну коресподенцију с њим, Џулијет бива
увучена у свет Удружења љубитеља књиге и пите
љускуше, јединственог књижевног клуба који је
настао у такође јединственом, преломном тренутку:
као алиби који ће заштитити чланове од хапшења.
Написано с топлином и хумором у виду низа писама,
Удружење љубитеља књиге и пите љускуше слави
писану реч у свим њеним видовима, и стварање веза
међу људима колико год изненађења оне носиле.

20.

19.
821.111(73)-94
АБАГНЕЈЛ, Френк В.
Čik me uhvati / Frenk V. Abagnejl sa Stenom
Redingom ; preveo Goran Kapetanović. - Beograd :
Laguna, 2002 (Beograd : Čigoja štampa ). - 260 str. :
autorova slika ; 21 cm.
ISBN 86-7436-054-8(broš.)
NIBIS ID 9515

О књизи:
Брит-Мари не може да поднесе неред. Она увек
вечера у исто време и започиње свој дан у шест
ујутру, јер се само лудаци буде касније. И није
пасивно-агресивна. То нипошто. Мада људи понекад
тумаче њене добронамерне предлоге као критику.
У шездесет трећој години свега јој је доста. Најзад
напушта свој четрдесетогодишњи брак лишен
љубави и проналази посао на једином месту где је то
могуће: у Вароши, оронулом насељу разореном
економском кризом. За ситничаву Брит-Мари,
навикавање на тај нови свет са бучном децом,
блатњавим подовима и цимером који је (дословно)
пацов неће ићи нимало лако.
Што се тиче самих становника Вароши, на самој
ивици очаја предају се баш оном чега се Брит-Мари
апсолутно ужасава: великој љубави према фудбалу.
Када локални омладински тим изгуби сваку наду да
ће пронаћи тренера, ангажоваће њу.
Брит-Мари нерадо прихвата нову улогу ментора тим
изгубљеним дечацима и девојчицама, али убрзо
примећује како јој значај у заједници расте. А што је
још чудније, постаје предмет романтичног
интересовања љубазног и згодног локалног
полицајца по имену Свен…
821.113.6-31
БАКМАН, Фредрик
Brit-Mari je bila tu / Fredrik Bakman ; preveo sa
švedskog Nikola Perišić. - Beograd : Laguna, 2019
(Beograd : Službeni glasnik ). - 380 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-3324-6(broš.)
НИБИС ИД : 89618
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Преузето са; ttps://www.laguna.rs/n4235_knjiga_brit-mari_je_bila_tu_laguna.html

https://www.laguna.rs/n56_knjiga_cik_me_uhvati_laguna.html
Драма / Комедија

Акциони / Комедија

О књизи:
Украо сам сваки новчић, до последњег, и страћио
новац на лепе крпице, луксузан смештај,
фантастичне цице и друга чулна задовољства. Био
сам на журкама у свим европским престоницама и
на свим познатим светским плажама.
Френк В. Абагнејл, алијас Френк Вилијемс, Роберт
Конрад, Френк Адамс и Роберт Монџо, један је од
најсмелијих
превараната,
фалсификатора,
самозванаца и бегунаца у историји. У својој краткој,
али злогласној каријери криминалца, Абагнејл је
обукао пилотску униформу и копилотирао
млазњаком Пан Ама, прерушио се у шефа стажиста
једне болнице, био помоћник државног тужиоца,
издавао
се
за
универзитетског
професора
социологије и зарадио преко 2.500.000 долара на
фалсификованим чековима, све пре своје двадесет
прве године. Познат полицији двадесет шест страних
земаља и педесет америчких држава као „Ваздушни
разбојник“, Абагнејл је живео раскошан бегуначки
живот – све док га се власти нису дочепале. Сада
један од водећих националних стручњака на пољу
финансијских малверзација, Абагнејл је шармантни
нитков чије урнебесне, међународне ескападе, често
чудније од маште, и ингениозна бекства…

21.

821.113.6-31
БАКМАН, Фредерик
Moja baka vam se izvinjava / Fredrik Bakman ;
preveo sa švedskog Nikola Perišić. - Beograd :
Laguna, 2018 (Smederevo : SD press ). - 454 str. ;
20 cm.
ISBN 978-86-521-2896-9
НИБИС ИД 85196

22.
821.113.6-31
БАКМАН, Фредерик
Čovek po imenu Uve / Fredrik Bakman ; preveo
sa švedskog Nikola Perišić. - Beograd : Laguna, 2017
(Beograd : Margo-art ). - 354 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-2465-7
НИБИС ИД 72887
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https://www.laguna.rs/n3366_knjiga_covek_po_imenu_uve_laguna.html

О књизи:
Упознајте Увеа. Он је џангризало – један од оних
који упиру прстом у људе који му се не допадају као
да су провалници затечени под његовим прозором.
Сваког јутра Уве иде у инспекцију по насељу у ком
живи. Премешта бицикле и проверава да ли је ђубре
правилно разврстано – иако је већ неколико година
прошло откако је разрешен дужности председника
кућног савета. Или откако је „извршен преврат“,
како Уве говори о томе. Људи га зову „огорченим
комшијом из пакла“. Али зар Уве мора да буде
огорчен само због тога што не шета около са
осмехом залепљеним на лице?

Драма / Комедија

https://www.laguna.rs/n3745_knjiga_moja_baka_vam_se_izvinjava_laguna.html

Драма / Комедија

О књизи:
Елса има седам година. Њена бака има седамдесет
седам година и мало је луцкаста – између осталог
има обичај да са балкона гађа пејнтбол куглицама
непознате људе. Она је такође и Елсина најбоља, и
једина, другарица. Елса ноћу тражи уточиште у
бакиним причама, у Земљи скоро будних и
Краљевини Мијами, где су сви другачији и нико не
мора да буде нормалан.
Када Елсина бака умре и за собом остави низ писама
у којима се извињава људима којима се замерила,
почиње Елсина највећа авантура. Бакина упутства је
воде кроз зграду испуњену пијанцима, чудовиштима,
опасним псима и старим закералима, али јој
откривају и тајну о бајкама и краљевствима из прича
и о баки којој ниједна друга није налик.
Моја бака вам се извињава испричана је са истом
комичном прецизношћу и топлином као и
дебитантски бестселер Фредрика Бакмана, Човек по
имену Уве. То је прича о животу и смрти, и једном од
најважнијих људских права: праву на различитост.

О књизи:
Молијерово име је синтагма за комичко позориште,
не само у француској књижевности већ у историји
драмске књижевности уопште. његово име је
основна референца за комедију, она копча која везује
античко, средњовековно и ренесансно позориште са
позориштем каснијих епоха. Као и Шекспирово
дело, и Молијерово дело досегло је сам врхунац у
књижевном роду коме припада. Иако се због свог
високог уметничког домета Молијерово позориште
дефинише као универзално, а због своје изванредне
комике независно од земље, језика и времена
доживљава као домаће и савремено, оно је ипак
дубоко укорењено у своје француско тле и у своје
време, „златни“ период владавине Луја XИВ.

24. 821.133.1-2

23.

МОЛИЈЕР, Жан Батист

821.112.2-31
ЗАФИР, Давид
Loša karma / David Zafir ; prevela s nemačkog
Irena Lea Janković. - Beograd : Laguna, 2010
(Beograd : Margo-art ). - 260 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-0557-1(broš.)
НИБИС ИД : 118876
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Тврдица : драма у три чина / Молијер ; превео
Душан З. Милачић ; приредила и пропратне текстове
написала Љиљана Глумац-Томовић. - 2. изд. - Београд
: Завод за уџбенике, 2009 (Лозница : Младост ). - 114
стр. ; 20 cm. - (Библиотека Избор / Завод за уџбенике,
Београд).
ISBN 978-86-17-16530-5(брош.)
НИБИС ИД : 119682

http://www.knjizara.zavod.co.rs/tvrdica-molijer-izdanje-2016-godine?search=Tvrdica

Драма / Комедија

https://www.laguna.rs/n1631_knjiga_losa_karma_laguna.html

Комедија

О књизи:
Медијска звезда Ким Ланге успешно води један токшоу. Круна њене блиставе каријере је освајање
Немачке телевизијске награде. Али у приватном
животу не иде јој баш најбоље: муж јој пребацује да
је заокупљена послом, а кћи Лили осећа се
запостављено. И мада водитељки није свеједно што
се додела телевизијске награде поклапа с кћериним
рођенданом, дечје славље за њу није разлог да
одустане од гламурозне вечери. Напослетку, сутра је
нови дан.
Али ништа се не дешава као што је планирала.
Непосредно после уручења награде, Ким погоди
олупина руске свемирске станице и она умире. У
оностраном свету шокира је сазнање да је привукла
много лоше карме као немарна мајка и лоша
супруга. За казну, поново је враћена у живот – као
мрав. Мала и беспомоћна, Ким сада мора да гледа
како друга жена покушава да заузме њено место у
породици. Она то, међутим, не жели да допусти!
Намерава да почини што више добрих дела како би
се брзо поново попела на лествици инкарнација.

25.
821.133.1-31
ПУЕРТОЛАС, Ромен
Izuzetno putovanje jednog Fakira / Romen
Puertolas ; prevela Svetlana Nešić. - 2. izd. - Beograd
: Vulkan izdavaštvo, 2017 (Beogra
:Vulkan štamparija ). - 237 str. ; 21 cm.
ISBN 978-86-10-01169-2(broš.)
НИБИС ИД : 136609
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О књизи:
Капетану Панталеону Пантохи, који се никад није
огрешио о дужност, додељен је специјалан задатак –
да оснује тајну службу проститутки како би утолио
незајажљиву глад војника по забитима Перуа, да не
силују више сељанке. Но „да је ту ствар бар
половично,
фушерски
организовао“!
Под
руководством
ревносног
Пантохе
Служба
посетитељки
постаје
најделотворнији
орган
оружаних снага.

26. 821.134.2(85)-31
ВАРГАС ЉОСА, Марио
Pantaleon i posetiteljke / Mario Vargas Ljosa ;
prevela sa španskog Silvija Monros-Stojaković. Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art ). - 286
str. ; 20 cm. - (Romani Marija Vargasa Ljose ; knj. br.
4).
ISBN 978-86-521-0674-5
NIBIS ID 118974

https://www.laguna.rs/n1608_knjiga_pantaleon_i_posetiteljke_laguna.html

https://www.delfi.rs/knjige/63327_izuzetno_putovanje_jednog_fakira_knjiga_delfi_knjizare.html
Драма / Комедија

Комедија/ авантура

О књизи:
Пошто прођемо цео свет, једино што искрено
пожелимо јесте повратак кући.
Шармантна и необично поучна прича лажног
факира, који из Индије пристиже у Француску, не
слутећи да му судбина припрема незаборавну
авантуру и чудесно путовање које оставља
неизбрисив траг.
Аџаташатру Лаваш Пател прешао је велики пут,
уверен да ће прегршт уобичајених, уиграних трикова
бити довољни да се домогне нечег што одавно
прижељкује. Међутим, после неуспеле преваре,
закључан у гардероберу чувеног произвођача
намештаја, започеће урнебесно путавање по Европи.
Док на путу спознаје жеља и снова при сваком
кораку вреба нови изазов, срце нашег јунака,
узбуркано љубављу, окусиће осећај истинске среће.

27.

Контејнер са пет звездиац, Доктор шустер,
Поноцна поста и Звездана прашина.
Исписујићи драме у којима позористе
потказује живот, писац нас непрестано пита
где је граница између стварности И илузије.

28.
821.14`02-22
АРИСТОФАН
Žabe / Aristofan ; prevod sa starogrčkog, uvod i
komentar Radmila Šalabalić. - Beograd : Kosmos
izdavaštvo ; Podgorica : Nova knjiga, 2018 (Novi Sad :
Artprint ). - 285 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Karakteri).

821.163.41-2
КОВАЧЕВИЋ, Душан

Одабране драме . 4 / Душан Ковачевић. Београд : Стубови културе, 2005 (Београд : АМД систем ). 211 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Одабрана дела / Душан
Ковачевић)
Из садржаја: Звездана прашина ; Контејнер са пет звездица ;
Поноћна пошта ; Доктор шустер.
ISBN 86-7979-146-6
НИБИС ИД : 4375

kkogjik

ISBN 978-86-6369-228-2
НИБИС ИД : 138294
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https://www.delfi.rs/knjige/3812_odabrane_drame_iv_knjiga_delfi_knjizare.html

О књизи:
https://www.knjizara.com/Zabe-Aristofan-154884
Комедија / Драма

Комедија / Драма

О књизи:
Жабе је комедија атинског драматурга Аристофана,
први пут изведена 405. године п.н.е. Предмет
комедије јесте Атина, при крају Пелопонеског рата,
између победе код Аргинуских острва 405. године
пре нове ере и коначног слома годину дана касније
код Егоспотама.
Према тумачењу Радмиле Шалабалић идеја
садржана у комедији односи се на напоре песника да
укаже Атињанима на могући излаз, спас од потпуне
пропасти у рату са Спартом. Аристофан излаже
идеју да за Атињане спас није више ни у миру, ни у
рату већ у повратку идеалима прошлости, идеалима
из времена победа на Маратону и Саламини које
симболишу на литерарном плану Есхилови трагички
јунаци. Спас је у пропуштеном: да су се држали
начела мере и правичности не би ни дошло до
атинског империјализма и бескрајног ратовања.
Сам наслов пародира софистичко надговарање,
односно аристократско-олигархијско интелектуално
блебетање
и
демократско-демагошко
гласно
крекетање.

30.

29. 821.163.41-2
НУШИЋ, Бранислав
Сабране комедије / Бранислав Нушић ; приредио
Горан Максимовић. - Београд : Завод за уџбенике и
наставна средства, 2005 (Београд : Интерграф ). - 641
стр. ; 25 cm. - (Библиотека ``Један минут`` / Завод за
уџбенике и наставна средства ; књ. 1)
Из садржаја: Не очајавајте никад!
ISBN 86-17-12756-2(картон)
НИБИС ИД : 101779

Стеријине комедије су уметнички верна слика
једног дела српског друштва у Војводини у првој
половини XИX века и носе богату галерију ликова.
Стеријине комедије су прешле оквире свога
времена, добиле трајну вредност и улазе у наше
културно наслеђе. Разноврстан као писац, Стерија
је писао и сатире, романе, расправе о књижевности
и језику и рефлексивну поезију коју је издао у
збирци "Даворје", једној од најбољих књига
рефлексивне поезије у нашој књижевности.
Боравећи у Србији као министар просвете, Стерија
је основао Друштво српске словесности (сада
Српска академија наука и уметности) и Народни
музеј. Постави је и темеље модерном школству
Србије и био писац многих уџбеника. Јован
Стерија Поповић је сахрањен на Православном
гробљу у Вршцу.

15

821.163.41-2
ПОПОВИЋ, Јован Стерија
Изабране комедије / Јован Стерија Поповић ;
приредио Васо Милинчевић. - Београд : Драганић, 2003
(Београд : Култура ). - 295 стр. ; 21 cm. - (Библиотека
Наследства)
Садржај: Лажа и паралажа ; Тврдица ; Покондирена
тиква ; Родољупци.
ISBN 86-441-0210-9
НИБИС ИД : 1416

https://www.knjizare-vulkan.rs/klasici/3574-izabrane-komedije-sterija

Комедија / Драма

О књизи:
http://www.knjizara.zavod.co.rs/sabrane-komedije

Комедија / Драма

О књизи:
Од када се појавио на позоришним сценама, у
српској књижевности и култури, Бранислав Нушић
је као нико у нас, остварио јединствену
привилегију, да га све до данас, бројне генерације
позоришне
и
читалачке
публике
изнова
доживљавају као свог савременика. Његов опус је
препознатљив по оригиналним комедијама и
неспутаном смеху које су доносиле, али и по
гротескној и трагикомичној слици света и човека
која ће му донети наследнике у савременој српској
комедији. Ово издање Нушићевих Сабраних
комедија, које је приредио професор др Горан
Максимовић, заснован је на досадашњим сличним
подухватима, али се од њих разликује, не само што
су у њему поправљене неке раније штампарске и
графичке грешке и недоследности. У овом издању,
за разлику од сличних ранијих, први пут су
објављени Нушићеви комедиографски текстови: Не
очајавајте никад, и Предговор. Уз све то, сви
текстови
су
усаглашени
са
савременим
правописним нормама.

31.

32.
821.163.41-31
БАКИЋ, Даниела
Dnevnik čuda Dude Alapače / Daniela Bakić. Beograd : Laguna, 2016 (Beograd : Službeni glasnik
). - 318 str. ; 21 cm.
ISBN 978-86-521-2236-3
NIBIS ID 29769

821.163.41-31
БАКИЋ, Даниела
Čudima nikad kraja / Daniela Bakić. - Beograd :
Laguna, 2018 (Beograd : Margo-art ). - 256 str. ; 21
cm.
ISBN 978-86-521-3171-6(broš.)
НИБИС ИД : 29306
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https://www.laguna.rs/n4116_knjiga_cudima_nikad_kraja_laguna.html

О књизи:
Наставак вашег омиљеног Дневника чуда Дуде
Алапаче.
У својој новој књизи Чудима никад краја Даниела
Бакић наставља да прати доживљаје своје расејане и
бескрајно духовите јунакиње Дуде Алапаче. Нешто
зрелија али пођеднако истрајна и храбра, Дуда
успешно одолева свим недаћама и проблемима са
којима се суочава свака породична жена у својим
четрдесетим.

https://www.laguna.rs/n3141_knjiga_dnevnik_cuda_dude_alapace_laguna.html
Комедија

Комедија

О књизи:
Колумна Дуда Алапача, коју Даниела Бакић већ дуже
од десет година пише за магазин Лепота и здравље,
једна је од најчитанијих и најомиљенијих рубрика у
читавом региону. Јунакиња ове колумне Дуда је
савремена жена која се пођеднако добро (не) сналази
у улози пословне жене, мајке, ћерке, супруге и
пријатељице.
У свом дневнику чуда она непретенциозно, духовито
и самоиронично пише о свакодневним ситуацијама и
проблемима са којима се суочава у представи званој
живот. Дуда игра своје улоге без генералних проба и
унапред припремљеног текста – импровизује, смеје
се, плаче, разоружава хумором и бескомпромисном
искреношћу. Док будете читале ову књигу, уз осмех,
схватићете: Дуда, то сам ја!

33. 821.163.41-31
ВИТЕЗОВИЋ, Милован
Лајање на звезде : роман о матурантима и
љубави : нова верзија бестселер романа
генерација / Милован Витезовић. - 19. изд. Београд : Дерета, 2001 (Београд : Дерета ). - 241
стр. ; 17 cm. - (Библиотека Џепна књига / [Дерета]
; коло 9, књ. 26)
НИБИС ИД : 67352

34.
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821.163.41-31
ЂУРЂЕВИЋ, Мирјана
[Đakuzi]
Jacuzzi u liftu / Mirjana Đurđević. - Beograd :
Čigoja štampa, 2005 (Beograd : Čigoja štampa ). 246 str., [1] presavijen list sa planom grada ; 18 cm
ISBN 96-7558-356-7
НИБИС ИД : 6411

https://www.laguna.rs/n2402_knjiga_jacuzzi_u_liftu_laguna.html

...У њој постоји врста игре која је императив
младости...
...Милован Витезовић је прави писац јер је овом
књигом доживео своју младост, али и младост оног
ко је чита...
...Феномен Витезовићеве књиге Лајање на звезде је
да је она написана на начин да читалац, док је чита,
помисли: Ово ми је било на врх језика, само се
нисам сетио да напишем... Љубивоје Ршумовић

О књизи:
Солидан секс у несолидно грађеном објекту између
градског секретара за комунално-стамбене послове
Спасоја и његове љубавнице Кристине изазива
рушење ђакузија. Сапуница налази свој пут до
поџемља, активира клизиште и читави делови града
„оживљавају“ и почињу да угрожавају људске
животе. Из поглавља у поглавље, стицајем сулудих
али у нашим условима тако уобичајених околности,
београдске улице постају каљаве реке, бензинске
пумпе лете у ваздух, нестаје струја, а штампа се
пита „Ко је убио водовод?“. Тих дана, новине доносе
и наслове: „Обрачун грађевинских мафија“,
„Мистериозни нестанак градитеља“, „Киднапован
шеф грађевинске мафије“... Сав тај „комунални
каламбур“ дешава се пред очима приватне
детективке Харијете, коју су две енергичне бакице
ангажовале да реши наивни случај „дивље градње“.
Кад Мирјана Ђурђевић у роману-катастрофи Јацуззи
у лифту почне систематски да разваљује Београд,
моћи ћете само да се развалите од смеха.

Комедија / Криминалистички

Комедија

...Та књига, која је, као роман у афоризмима и
импресионистичка хроника наше младости...

https://www.laguna.rs/n681_knjiga_lajanje_na_zvezde_laguna.html

О књизи:
Ретко која српска књига доживи за три деценије
више од двадесет издања, а заједно са преводима на
друге језике, да буде штампана у више од 150.000
примерака, чиме се може подичити роман Лајање на
звезде...

35.

36.

821.163.41-31
ЂУРЂЕВИЋ, Мирјана
Odlazak u Jolki Palki ili Lažna uzbuna u Aleji
zaslužnih / Mirjana Đurđević. - Beograd : Laguna,
2016 (Beograd : Margo-art ). - 238 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-2194-6(broš.)
НИБИС ИД : 76494
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821.163.41-31
МАРКОВИЋ, Предраг

Ковчег комедијант : местимично забавни
роман са и без илустрација / Предраг Марковић. Нови Сад : Соларис, 2018 (Нови Сад : Даниел
принт ). - 244 стр. ; 19 cm.
ISBN 978-86-7560-145-6 (брош.)
НИБИС ИД : 25357

https://www.delfi.rs/knjige/127312_kovceg_komedijant_knjiga_delfi_knjizare.html

О књизи:
„Плакаћете сигурно. Некад од смеха, некад од туге.
Од тренутка када ковчег Предрага Mарковића
изложе у Дому Народне скупштине па га ту
забораве, до авантура када га једна девојчица одатле
украде. Али и током гусарке отмице ковчега Св.
Николе. И млетачке преваре. И сеоба ковчега Св.
Симеона и Св. Саве. И краља Милутина и цара
Душана. Кнеза Лазара, чији се ковчег шест векова
селио од Приштине до Сент Андреје и његових
синова чији су се ковчези помешали. И Хромог Вука
и краља Александра. И Тита чији је ковчег заливен
бетоном испод златних слова на мермеру.
И ковчега који лете над Србијом. Пошто ово јесте и
књига о Косову. Пре свега то. И има неке више
правде када ковчег аутора гори заједно са
Нушићевом књигом о Косову. Запаљен руком
избеглице у славу одржања голог живота.
Ковчег комедијант јесте и забавна и поучна авантура
о веселим ковчезима али можемо да је читамо само
са стидом пошто у њој и учествујемо. И кад јој се
смејемо и када плачемо.“

https://www.laguna.rs/n3085_knjiga_odlazak_u_jolki_palki_ili_lazna_uzbuna_u_aleji_zasl
uznih_laguna.html
Драма/Комедије

Комедија / Криминалистички

О књизи:
Знате ли како живе угледни Срби у леденој, вољеној
Москви? А посебно Фамилије са Интерполових
потерница?
Детективка Харијета се принудно враћа из
инвалидске пензије како би решила најтежи и
најкомпликованији случај са којим се усамљена,
климактерична жена може сусрести: мајчину
галопирајућу деменцију усред нарастајуће свеопште
беспарице. Не би ли збринула мајку у старачком
дому Мањифико, принуђена је да продаје душу,
показаће се, одбеглим духовима из прошлости. Као у
типичној српској заблуди, све до потпуног
разрешења, новац пристиже из Америке, а љубав из
Русије.

37.

О књизи:
Ниједан човек није сам. Не може да доноси одлуке,
да поступа, а да не мисли на друге. Живот сваког од
нас клупко је од многих нити, свако са својим
крајем. Ко ће који крај повући, да ли ће то изаћи на
добро, или на зло – то нити знамо, нити је до нас.
Славен долази код тетка Катице у предратни
Београд, у времену кад су се ценили манири и
истинске вредности. Као дошљак он има проблеме
да се привикне на живот у великом граду и његове
законитости. Посебно на послу у полицији, где је
запослен
као
правник-иследник.
Међутим,
самоубиство пословног човека, угледног и на
врхунцу каријере, промениће не само Славенов
живот него и животе многих људи: једног полицајца,
удаваче, тек свршеног правника и напослетку једног
брокера. Читава радња романа одвија се у току
једног преподнева, када су се судбине свих ликова
испреплетале у једној канцеларији, без њиховог
знања и воље, и одредиле им будућност…
Пољубац михољског лета је роман на граници
комедије и сатире, изузетна прича која ће сваког
читаоца насмејати до суза. Топли, емотивни и
позитивни догађаји, са врцавим хумором и
урнебесним расплетима, откривају људске слабости
и искушења.

38. 821.163.41-31
821.163.42-31
ТРИБУСОН, Горан
Ne dao Bog većeg zla / Goran Tribuson. Beograd : Laguna, 2007 (Beograd : Margo-art ). - 242
str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-7436-631-8
NIBIS ID 82707
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ШТИМАЦ, Милко
Poljubac miholjskog leta : [roman nastao
prema pozorišnom hitu Menica bez pokrića] / Milko
Štimac. - Beograd : Laguna, 2018 (Novi Sad :
Artprint media ). - 203 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-3010-8(broš.)
НИБИС ИД : 41487

https://www.laguna.rs/n4024_knjiga_poljubac_miholjskog_leta_laguna.html

Драма / Трилери / Комедија

https://www.laguna.rs/n620_knjiga_ne_dao_bog_veceg_zla_laguna.html

Комедија

О књизи:
– Ти се не слажеш ни с ким осим с карташком
фукаром из Обртничког дома. И са шверцерима, с
којима ћеш кад-тад завршити иза браве.
Ту, наравно, ујак Емил устаје, тобоже увријеђен каже
како на њега, будући да је непожељан у овој кући,
више не треба ни рачунати, и одлази ван, велик у
својој патетичној гести, без обзира на то што је све
што је отац казао чиста истина, и што је прије
театралног одласка појео све, од говедске јухе, преко
двоструке порције паприка, па све до десерта у виду
бухтли, за које бака управо говори како су тамнији од
лигнита и мањи од јаребичјих јаја. Никога то у кући
не дира, јер сви добро познају ујакову глуму, никога
осим мајке, којој само што нису сузе у очима због
тужне судбине њезина несхваћена брата.
– Сад си га увриједио... – говори мајка дрхтавим
гласом и почиње прати посуђе не би ли се тако
обранила од навале емоција. – Не бих се зачудила да
сада збиља оде.
– Е, а ја бих се баш зачудио! Дошао је овамо на три
дана и остао четири године. Он да оде! Нисмо ми те
среће!...

39.
821.163.41-36
SMEH kao lek / [priredila] Dušanka StevovićGojgić ; [ilustracije Špiro Radulović]. - Beograd :
Čigoja štampa : D. Stevović Gojgić, 2011 (Beograd :
Čigoja štampa ). - 177 str. : ilustr. ; 21 cm
ISBN 978-86-7558-813-9(ČŠ; karton)
НИБИС ИД : 54690

.
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40.
821.163.41-7
ЉУБЕНОВИЋ, Бојан
Србијо, Бог ти помого / Бојан Љубеновић. 2. изд. - Београд : Лагуна, 2019 (Београд : Маргоарт ). - 343 стр. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-3051-1 (брош.)
НИБИС ИД : 100877

https://www.laguna.rs/n4013_knjiga_srbijo_bog_ti_pomogo_laguna.htm

О књизи:
Тодор Трајковић је шумадијски сељак који једнога
дана одлучује да води дневник. Доскора је мислио
„умерено и повремено“, а одскора мисли
непрестано. „А кад српски сељак почне да мисли, то
на добро не може да изиђе.“ Дневник постаје његов
саговорник, пријатељ коме се исповеда. Сликовито,
духовито, са смехом и подсмехом сагледава свет и
описује људе и догађаје у свом селу Милошеву.
Читалац се њиховим догодовштинама слатко смеје,
листа дневник и наглас чита. Чак и кад схвати: да се
смеје себи самом. И земљи у којој живи...

Комедија

https://dereta.rs/4520ce9e-8621-4e34-8dd3-3f55fbe46118/Smeh-kao-lek.aspx#.XqsQnmgza70

Комедија

О књизи:
Кад се неко одлучи да целог живота помаже људима
на један начин, а онда осети сопствени дар и потребу
да им помогне и на други начин, то се онда зове – др
Душанка Стевовић Гојгић.
Многи су славни писци били у исто време и лекари,
сетимо се само Антона Чехова и Лазе Лазаревића,
али нису писали искључиво о пацијентима и нису
вредно, као докторка Душанка, скупљали бисере из
ординације. И не само из ординације, него и са
телефона хитне помоћи у којој ради. И није било
довољно само их сакупити, него и имати духа да се
уобличе и саставе у целину као што је ова књига.
А ти бисери смо, у ствари, сви ми. Ми као
пацијенти, са свим својим манама, врлинама,
незнањем,
лукавошћу,
бахатошћу,
па
и
неписменошћу. И таквима какви смо др Душанка се
не руга, већ само добронамерно показује слику
нашег друштва, са видљивим напором да га поправи,
да не кажем излечи. А излечење зависи и од самог
пацијента.

ЉУБИЧИЋ, Драгољуб
Nacionalni park Srbija / napisao Dragoljub
Ljubičić Mićko ; ilustrovao Dobrosav Bob Živković.
- [6. izd.]. - Beograd : Kreativni centar, 2000
(Beograd : Grafiprof ). - 73 str. : ilustr. ; 24 cm. (Biblioteka ``Bez dlake na jeziku``)
ISBN 86-7781-027-7
НИБИС ИД : 54771

О књизи:
Врхунско сатирични сајт стар свега нешто више од
годину дана, појављује се већ и у штампаном,
светски опремљеном издању. На овој књизи нису
радили само аутори потписаних текстова, већ је овај
вид израза код нас пренет практично из народне
традиције, а затим и медија који су одувек имали
фантастичан осећај за надреално, нарочито током
читавог XX века када су доживели свој врхунац
(поготово деведесетих година). Ни ситуација данас
није ништа боља, и то не само код нас, тако да
уредници и аутори Њуза с правом говоре да су код
њих вести најистинитије. “Вести у огледалу”, како је
насловљен сам сајт самим тим имају одређену
тематику. Преко духовито срочених лажних вести
између редова прочитаћете сушту истину. А истина
боли. Боли не само нас, него на срећу и политичаре
који нам раде о глави.
Да не буде забуне, ова књига није искључиво
политички настројена. У њој ћете наћи све
занимљиве друштвене, спортске, научне, културне и
остале информације.

42.
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821.163.41-7
NJUZ : ovo nam možda nije trebalo _ _ _ : [vesti
u ogledalu] / [urednici Nenad Milosavljević i Marko
Dražić]. - Beograd : Njuz Net : Kornet, 2011
(Beograd : Otvorena knjiga). - 207 str. : ilustr. ; 27
cm.
ISBN 978-86-86673-27-5
NIBIS ID 76582

https://www.delfi.rs/knjige/10939_njuz_-_ovo_nam_mozda_nije_trebalo_knjiga_delfi_knjizare.html

41. 821.163.41-7

https://www.delfi.rs/knjige/7127_nacionalni_park_srbija_knjiga_delfi_knjizare.html
Комедија

Комедија

О књизи:
Драгољуб Љубичић Мићко, познат као хумориста и
члан Индексовог позоришта, овом књигом на
сатиричан начин прилази политичким и социјалним
превирањима у Србији током последње деценије XX
века. Посебним "шарлатинским" научним језиком,
он нас води кроз Србију препуну необичне флоре и
фауне. Урнебесно забавна књига за читање, али са
укусом горчине у себи.

Афоризми

Човече, наљути се, Задње мисли, Мислим, докле
постојим (...Стрељање је први почасни плотун,
Кадио је у комитету, Идиоте имамо! Недостаје нам
Достојевски, Диктатура: било лево, било десно, у
јарму сте, Од жртви се очекују нова признања,
Живот је и даље сан.

43.

44.
821.163.41-7
NJUZ : prava istorija sveta / [autori Marko Dražić
... et al.]. - 6. izd. - Beograd : Laguna, 2016 (Beograd
: Margo-art ). - 143 str. : ilustr. ; 30 cm.
ISBN 978-86-521-2117-5(broš.)
НИБИС ИД : 65298
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821.163.41-84
ВИТЕЗОВИЋ, Милован
Čoveče, naljuti se! : aforizmi / Milovan
Vitezović ; [ilustracije Jugoslav Vlahović]. - Gornji
Milanovac : Dečje novine, 1990 (Beograd : Kultura ).
- 149 str. : ilustr. ; 21 cm.
ISBN 86-367-0395-6 (karton)
NIBIS ID 18113

https://www.knjizara.com/antikvarnica/COVECE-NALJUTI-SE-Aforizmi-386183

О књизи:
https://www.laguna.rs/n2991_knjiga_prava_istorija_sveta_laguna.html

Комедија

О књизи:
Забавна, духовита, паметна, оригинална књига.
Врхунско сатирични сајт поново се појављује у
штампаном издању. Преко духовито срочених
лажних вести између редова прочитаћете сушту
истину. Из ње ћете сазнати праву историју света: од
тренутка кад је Адам посумњао да га Ева вара до
параноје Бобија Фишера.

45.

46.
821.163.41-84
МАРКОВИЋ, Илија
Pljačka im materina! : aforizam je priča / Ilija
Marković. - Novi Sad : Kuća dobre knjige, 2013
(Novi Sad : Spirit ). - 255 str. ; 22 cm
ISBN 978-86-87445-23-9(broš.)
НИБИС ИД : 31867
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821.163.41-92
ЉУБЕНОВИЋ, Бојан
Писма из Србије / Бојан Љубеновић. - 2. изд.
- Београд : Лагуна, 2016 (Београд : Марго-арт ). 292 стр. ; 20 cm
ISBN 978-86-521-2227-1(брош.)
НИБИС ИД : 56956

https://www.laguna.rs/n3138_knjiga_pisma_iz_srbije_laguna.html

О књизи:
Упутство за употребу
Садржај: ова књига садржи стотину сатиричних и
духовитих писама која Љубеновићев измишљени
странац пише својима негде у иностранству,
описујући данашњу Србију.
Дејство: књига је намењена оболелима од
митоманије, егоманије, повишеног национализма,
галопирајућег глобализма и осталих тешких
заразних болести.
Начин употребе: књигу читати два пута дневно,
после ручка и пре спавања, до побољшања општег
стања. По потреби, поновити поступак.
Неминовни ефекти: ова књига код већине читалаца
изазива максилофацијални грч, у народу познат као
осмех.
Начин чувања: чувати на собној температури или
морској плажи, ван домашаја особа без смисла за
хумор.
Рок трајања: док је Срба и Србије.
Бојан Љубеновић
З.П. Србија

https://www.delfi.rs/knjige/39830_pljacka_im_materina_knjiga_delfi_knjizare.html
Комедија / Публицистика

Комедија

О књизи:
Илија Марковић је геније најмање књижевне форме афоризма. Чини ми се као да је искочио из Гогољевог
шињела да би, са неочекиване стране, прејаком речи
и непоновљивом ведрином осветлио нашу стварност,
беду и јаде нашег живота. Толико је свој да би свака
сличност са другима била случајна.

47.

821.163.41(497.16)-2
КАРАЏИЋ, Миодраг
Urnebesne komedije i jedna bolna priča / Miodrag
Karadžić. - Beograd : Laguna, 2017 (Beograd : Margo-art
). - 197 str. ; 20 cm
Iz sadržaja: Đekna još nije umrla, a ka` će ne znamo ;
Prva bračna noć ; Ču ja ljubomoran ; Zlatni lančić od
bižuterije ; Tazbina ; To kad uvati ne pušta ; Zašto volim
svoju domovinu.
ISBN 978-86-521-2658-3(broš.)
НИБИС ИД : 26396
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О књизи:
Имам већ тридесет осам година. И већ најмање
десет година ме ниједан мушкарац није погледао
онако...“
„Ја сам кô нека пећина. Све празно. Уморна сам… И
онда сам нешто размишљала: кад бих била
заљубљена, мој живот би макар имао неки смисао.
Не би више био овако бљутав и испран. Сигурна сам
да би ми се вратила енергија. Сећам се како је било
кад сам још била заљубљена у Рудија. Могла сам да
студирам, да радим преко омладинске, да излазим.
Све сам радила с таквом лакоћом и радошћу.
Недостаје ми тај осећај. Волела бих да се још само
једном заљубим. Па не може мој живот већ сад да се
заврши!“
Тамара је рекла:
„Тражиш ђавола!“
И тако је све то почело.

48.
821.163.6-31
МУК, Деса
Panika / Desa Muk ; prevela Jelena
Budimirović. – Beograd : Laguna, 2017 (Novi Sad :
Artprint media ). - 236 str. ; 20 cm.
ISBN 978-86-521-2594-4
NIBIS ID 18125

https://www.laguna.rs/n3649_knjiga_panika_laguna.html

https://www.laguna.rs/n3679_knjiga_urnebesne_komedije_i_jedna_bolna_prica_laguna.html
Драма / Комедија

Комедија

О књизи:
Комедије карактера, изникле из дубоког познавања
црногорског менталитета и фасцинантно уверљивог
подражавања народног говора севера Црне горе,
обликовале су живописне ликове у којима читалац
препознаје људе који га окружују: свог стрица, ујака,
тетку или бабу, пријатеља, брачног друга, свекра или
ташту – и добронамерно се смеје догодовштинама и
страдањима њихових крутих и неприлагођених
карактера.
У шта ће се претворити писање породичног писма
потомку, како брачна постеља постаје огледало
разлике између речи и дела, какве су мужевљеве
муке у страху од жениног неверства, како у Београду
наћи богату жену а не оженити се притом и њеном
породицом, да ли је тазбински иметак довољан залог
брачне среће, које су границе љубави уображеног
болесника према самом себи – открићемо уз смех и
сузе у овом избору урнебесних комедија и једне
приче која је своје место нашла као омаж публици
расутој негде између некадашње домовине и
данашњих држава.

821.411.16`08-7
КИШОН, Ефраим
Код куће је најгоре : породичне приче /
Ефраим Кишон ; [превод Саша Новак]. - 3. изд. Београд : Book , 2013 (Београд : Кум ). - 178 стр. ;
19 cm. - (Библиотека Бисери / [Book ] ; књ. 4)
ISBN 978-86-7572-135-2(брош.)
НИБИС ИД : 130384

Komedije

О књизи:
Ништа човека не може толико да фрустрира као
чињеница да је најзад пронашао прави лек - за који
нема одговарајуће болести.
Грчка бесмислица, 300. година пре нове ере. Ова
књига је замишљена као практичан приручник за оне
здраве читаоце који су открили позитивне стране
боловања у данашњем друштву.

50.
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821.411.16`08-7
КИШОН, Ефраим
Кућна апотека за здраве / Ефраим Кишон ;
превео Златко Црнковић. - Београд : Book, 2015
(Београд : Бубањ ). - 236 стр. ; 19 cm. (Библиотека ``Бисери`` / [Book]).
ISBN 978-86-7572-162-8(брош.)
НИБИС ИД : 27075

https://www.delfi.rs/knjige/83015_kucna_apoteka_za_zdrave_knjiga_delfi_knjizare.html

49.

https://www.delfi.rs/knjige/43868_kod_kuce_je_najgore_knjiga_delfi_knjizare.html

Комедија

О књизи:
Једна од најпродаванијих и најпревођенијих књига
израелског писца Ефраима Кишона у којој
инспирацију за своје приче налази у свакодневним
ситницама породичног живота. Као врстан
хумориста, још једном доказује како наизглед обична
свакодневница крије у себи обиље смешних
ситуација којима се од срца смејемо јер у њима
препознајемо и нас саме...
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