Jeta është e shkurtër për letërsi të keqe
Gjithmonë kam patur ndjesinë të bëj paragonata mbi shijet, deri te atok ekstremisht të pakrahasueshme. Shpesh madje edhe kam komentuar se një libër i mirë, është si një kafe e mirë mëngjesi, shija e së cilës duket se të mban
mirë gjithë ditën e lume. Apo si një film i bukur, për të cilin në fund të vjen
keq që ka mbaruar. Sikurse një ëndërr e bukur, që shkrihet në mëngjesherë
dhe ti ende ia kërkon vazhdimin e saj ditës për të të ndjekur ndjesia e mirë e
saj edhe më. Sikur vera e mirë. Pasi je mësuar me të, pra kur je mësuar të pish
verë të mirë, ti druhesh të pish çfarëdo, sepse shijet e tua të ndryshuara, nuk
pranojmë më gjithçka. Kjo shpesh keqkuptohet nga të tjerët, e ti duhet t’u
bësh shpjegime atyre që të rrethojnë, se kjo s’ka lidhje me kurrfarë kapriçio,
por me atë se shijet e tua kanë ndryshuar. A bëhesh ti “arrogant” në të njëjtën
mënyrë duke lexuar një libër të mirë, apo duke lexuar letërsi të mirë?
Po. Unë mbetem fanatike e asaj se një libër i mirë, duket se ndryshon diçka
te ty si lexues. Një libër i mirë, kam bindjen, të mëson si të jesh më sqimatar
me leximin, si të mos lexosh gjithçka që të bie në dorë, si të mund të seleksionosh, si ta ndiesh nga era çfarë është e vlefshme për t’u lexuar nga ty, çfarë jo.
Po, një letërsi e mirë të mëson t’i japësh kuptim shprehjes: Jeta është shumë
e shkurtër për letësi të keqe.
Por sigurisht, ky është një gjykim personal dhe shijet e mia janë fare personale. Duke qenë një botuese e pavarur, i kam dhënë botimeve të “Skanderbeg
books”, profilin e shijeve të mia, duke shmangur po me atë fanatizmin e leximit, gjërat që personalisht nuk më kanë dhënë kënaqësi duke i lexuar. Them
se me këtë “kapriçion” time si lexuese e pakohë të tepërt, si shkrimtare e
përgjegjshme, por edhe si botuese e lirë dhe e vetëfinancuar, filtri i zgjedhjes
sime është rafinuar me kohën. Shpresoj që zgjedhja që kam bërë t’i shërbejë
një auditori më të gjerë, që do të thotë se nuk ka qenë e gabuar.
Zgjedhja që do të gjeni në këtë katalog, është një zgjedhje personale dhe
s’do të thotë se edhe zgjedhjet e të tjerëve, por aq personale, nuk janë të
drejta. Pjesa e gjykimit i mbetet tjetërkujt, vetë lexuesit…

Flutura Açka
Tiranë, Nëntor 2008

J.M.G. Le Clézio
Çmimi Nobel në Letërsi 2008

©Mercure de France

“Për J.M.G. Le Clézio, autor i eksperimentimeve të reja, aventurave poetike të një ekstaze sensuale; një eksplorues i njerëzimit brenda dhe jashtë civilizimit mbizotërues.”

Akademia Suedeze e Çmimit Nobel për Letërsi 2008

Shkrimtari 68-vjeçar u lind në Francë, jetoi në Nigeri për një kohë të shkurtër, kur ishte fëmijë dhe ka dhënë mësim në universitete në Tailandë, Meksikë dhe Shtetet e Bashkuara. Ai është një udhëtar i përhershëm dhe i palodhshëm. Me romanin e tij të parë, “Procesverbali”, të cilin e shkroi kur ishte
tepër i ri, ai fitoi menjëherë çmimin “Ranaudot”. Përfaqësuesit ideal të një
vizioni harmonik të botës janë për Le Clézio-n indianët e Amerikës, për të
cilët ai ka shkruar “Ëndrra amerikane” (1988). Një tjetër vepër e rëndësishme
e shkrimtarit francez është edhe “Ekstazë dhe materie” (1967), përmbledhja
e tregimeve “Mondo et autres histoires”, tregimi biografik “Diego e Frida”
(1993, kushtuar Frida Kahlos dhe Diego Rivera-s), romanet e shumtë mes të
cilëve “Shkretëtirë: (1980), “Onitsha” (1991), “Ylli gabon” (1992), “Dy jetët
e Lailas” (1999), romani autobiografik “Révolutions” (2003) dhe “Afrikani”
(2004).
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J.M.G. Le Clézio

Afrikani

NOBE

L 2008

Përktheu nga origjinali frëngjisht: Urim Nerguti

Memoirs
Titulli i origjinalit:
L’Africain
Formati: 12,5 x 21 cm
Masa: 150 faqe
isbn 978 99927 817 1 5
Çmimi: 600 lekë, 5 Euro
Botohet: Pranverë 2009

“Për një kohë të gjatë, kam ëndërruar që nëna
ime të ishte zezake.
Kisha sajuar një histori, një të kaluar, për t’i
ikur realitetit pas kthimit tim nga Afrika, në
këtë vend, në këtë qytet ku nuk njihja askënd,
ku isha kthyer në një i huaj. Pastaj, kur im
atë, në moshën e pensionit, erdhi të jetojë me
ne në Francë, kam zbuluar se ishte ai Afrikani. Kjo ka qenë e vështirë për ta pranuar. Më
është dashur të rikthehem prapa, të rifilloj, të
përpiqem të kuptoj. Dhe në kujtim të kësaj,
kam shkruar këte libër të vogël.”
Sipas Le Clézio, duke e memorizuar Afrikën,
ai është i mendimit se njeriu nuk lind në ditën që del në dritë, por në ditën dhe vendin
kur bëhet, kur kupton se ekziston. “Mua nuk
më bënë vetëm kujtimet e Afrikës, por edhe
pasuria mendore dhe lumturia e prindërve të mi në Afrikë”. Le Clézio në këtë libër i
bën një parakalim kujtimeve të tij në Afrikë.
“Prindërit e mi ishin të shtrirë në shtretërit e
tyre fushorë, nën rrjetat e mushkonjave, duke
dëgjuar tingujt e trumpetave, të akorduara në
një ritëm konstant dhe ekstremisht të fortë,
si një zemrë plot nxit. Ata janë të dashuruar.
Egërsia, dhe në të njëjtën kohë, Afrika njerëzore, është nata e tyre e martesës. Dielli dogji
gjithë ditën trupat e tyre, ata janë të mbushur
me një fuqi ektreme ekektrizuese.”
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Doris Lessing
Çmimi Nobel në Letërsi 2007
“për doris lessing, për përvojën epike femërore, e cila me
skepticizëm, pasion dhe fuqi përfytyruese, ia ka nënshtruar
këtë qytetërim të ndarë shqyrtimit.”

© Jeaninne Govearts/HH

Akademia Suedeze për Çmimin Nobel në Letërsi 2007

Sërish dashuri, roman
“Sërish dashuri e mbërthen, e marros, e bën
melankolik dhe e shqetëson lexuesin qysh nga
faqja e parë deri tek e fundit”
The Times
“Një libër i madh, i prerë pas trupit… Një ndeshje
e një mendjeje mahnitëse dhe e një temperamenti
të maturuar artistik.”
Independent on Sunday

Vera para errësirës, roman
“Unë nuk e kam parë ndikimin e dashurisë
dhe rrënimin me detaje më të hollësishme se
këtu… një libër tërësisht bindës, aq energjik dhe
mendim-provokues si asgjë e shkruar më parë prej
saj [Doris Lesing].”
New Statesment
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Doris Lessing

Fëmija i pestë

NOBE

L 2007

Përktheu nga origjinali anglisht: Etleva Kondakçiu-Pushi

Roman
Titulli i origjinalit:
The Fifth Child
Formati: 12,5 x 20,5 cm
Masa: 150 faqe
isbn 978 99943 51 25 1
Çmimi: 600 lekë

Duke dëgjuar të qeshurat, zërat e fëmijëve
që luajnë, Harriet dhe David, zënë duart e
njëri-tjetrit, buzëqeshin dhe frymojnë të lumtur. Katër fëmijë, një shtëpi të bukur të
vjetër, dashuria e të afërmve dhe miqve. Jeta e
Harriet e David Loffat është një himn lavdie e
hareje familjare dhe e vlerave të familjes tradicionale. Por kur fëmija i tyre i pestë lind,
një hije e paqetë dhe sëmundjeje bie mbi këtë
idil. Madhosh dhe i shëmtuar, i dhunshëm
dhe i pakontroll, vogëlushi Ben, “plot pakënaqësira të ftohta”, qan në gjoksin e Harrietës. Në përpjekje për t’u përkujdesur për
fëmijën e sapolindur, ajo ballafaqohet me një
mosbindje të errët e të çuditshme, që nuk e
kishte njohur më parë dhe Harriet është thellësisht e trembur për çka, saktësisht, ka sjellë
në jetë…

“fëmija i pestë ka intensitetin e tmerrit… E lexon dhe dridhesh.”
Independent
“Doris Lessing mund të marrë çfarëdo gjinie – në këtë rast, si një ngjarje
horror – e rivendos atë në mënyrë brilante. fëmija i pestë është dramatik
dhe i paharrueshëm, duke u luajtur si të qe një prej frikave më të hershme.”
Guardian
“Fuqia e Doriss Lessing për të robëruar dhe bindur është e dukshme qysh në
krye… fëmija i pestë është një libër që të çon rrëqethje në shpinë, por dhe
diçka që nuk mund ta lësh pa e çuar deri në fund.”
Sunday Times
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Orhan Pamuk
“orhan pamuk është zëri që në kërkim të melankolisë
së trishtë të qytetit të tij të lindjes, stambollit, zbuloi simbolet e reja të përplasejes dhe gërshetimit të
kulturave.”
Akademia Suedeze për Çmimin Nobel në Letërsi 2006

Orhan Pamuk

Vepra në vitin 2009:

Stambolli, kujtime dhe qyteti
Muzeu i pafajësisë
Jeta e re
Vepra në proces:

Libri i Zi
Xhevdet beu dhe të bijtë
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NOBE

Orhan Pamuk

Kështjella e bardhë

L 2006

Përktheu nga origjinali turqisht: Drita Çetaku-Turdiu

Roman
Titulli i origjinalit:
Beyaz kale
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 192 faqe
isbn 978 99943 51 28 2
Çmimi: 700 lekë

“Kështjella e bardhë” është një roman i
shkurtër, një dialog i lirë rreth modernizimit
dhe ironisë së tij. Rrëfyesi në vepër është një
dijetar dhe inxhinier i ri venecian, i cili është
rrëmbyer nga turqit gjatë udhëtimit të tij me
anije nga Venecia në Napoli. Turqit e dërgojnë
atë rob në Stamboll, ku i duhet t’i mbijetojë
një jete të re e të panjohur. Është fjala për një
ngjarje të vendosur në Stambollin e shekullit
të 17. Dijetari i ri kthehet shpejt në skllav i një
atrologu të parëndësishëm, i thirrur “Profesor”. Ky i fundit i është përkushtuar ideve
mbi shpjegimin e përparësisë së Perandorisë
Otomane ndaj Evropës, përmes mjeshtërive shkencore e teknologjike që nisin nga
shkencat mjekësore deri tek ato stronomike.
Për këtë ai do të shfrytësojë edhe mendjen e
ditur të skllavit të tij, duke vendosur raporte
që shpesh humbasin në kufijnë e njeriut dhe
hijes së tij. Veç kësaj ai ka edhe pamjen pothuajse të njëjtë fizike si edhe po atë moshë
të rrëfyesit tonë të paemër evropian. Por pas
një aventure të gjatë shpikjesh e dështimesh,
suksesesh, adhurimi e urrejtjeje të heshtur,
Profesori fillon të dyshojë se përse ai dhe skllavi i tij, të cilët i kanë dhënë aq shumë njëritjetrit dhe kanë ndarë aq fshehtësira, të mos
mund të këmbejnë edhe identitetet mes tyre.
“Këshjella e bardhë” është një triumf i
imagjinatës, libër i një nënteksti të fuqishëm,
një rrëfim plot laryshi dhe intrigë njerëzore,
vazhdim i idesë unikale të Orhan Pamuk
mbi ekuilibrin e brishtë të botës, atij LindjePerëndim.
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Orhan Pamuk

Shtëpia e heshtjes
Përktheu nga origjinali turqisht: Hysen Voci

Roman
Titulli i origjinalit:
Sessiz Ev
Formati i prerë: 20.5x21 cm
Masa: 308 faqe
isbn 978-99943-51-30-5
Çmimi: 1000 lekë

Fatma, një zonjë te të nëntëdhjetat, së bashku
me xhuxhin shërbestar të familjes, Rexhepin,
fëmija i jashtëligjshëm i burrit të saj të vdekur,
jeton ende në shtëpinë e vjetër e të heshtur me
pamje nga deti. Tashmë shtëpia e saj, ku u transferua dikur me të shoqin, një mjek dështak
dhe aktivist politik, është duke u rrënuar. Qysh
nga koha kur është larguar nga Stambolli, në
fillimet e revolucionit të 1908, Fatma shtyn ditë
e netë të trishta, e shtypur nga kujtimet. Çdo
verë asaj i vijnë nga Stambolli për ta vizituar
dy nipërit, Faruku, një historian i dëshpëruar,
Metini, i cili ëndërron të emigrojë në Amerikë
dhe e mbesa, Nilguni, një studente progresiste
e hijshme. Për arsye krej të ndryshme, të tre ata
duan që Fatma ta shesë atë shtëpi ogurzezë, që
duket se e ndjek një vijë tragjike fati.
Përmes kujtimeve të Fatmës, Rexhepit dhe
opinioneve të të nipërve, Pamuk vizaton mjeshtërisht vitet e fundit të historisë së popullit
turk deri në ditët e grushtit të shtetit të Evrenit,
duke spikatur përpjekjen e shoqërisë turke për
rreze të reja drite, nevojën e ndryshimeve sociale dhe ekuilibrin e vështirë mes traditës dhe
ndikimit perëndimor.
“Shtëpia e heshtjes” është një roman intrigues
për lojën e tij me strukturën, përshkrimin universal të shoqërisë së luhatur mes Lindjes dhe
Perëndimit.
“Shtëpia e heshtjes” nuk mban vetëm sekretin
dramatik të një familjeje turke. Ai është një roman i ndjenjave njerëzore, por edhe një afresk
i madh i Turqisë moderne.
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Orhan Pamuk

Baulja a babait
Përkthyer nga: Hysen Voci &
Urim Nerguti
Titulli i origjinalit:
Babamin bavulu
Formati: 11 x 19 cm
Masa: 68 faqe
isbn 978 99943 51 19 0
Çmimi: 300 lekë
Botuar 2007

Bora

Roman
Përktheu nga origjinali turqisht:
Drita Çetaku-Turdiu
Titulli i origjinalit:
Kar
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 476 faqe
isbn 978-99943-51-09-1
Çmimi: 1200 lekë
Botuar 2007

Unë jam e kuqja
Roman
Përktheu nga origjinali turqisht:
Drita Çetaku-Turdiu
Titulli i origjinalit:
Benim adim Kirmizi
Formati 13.5x21 cm
Masa 536 faqe
isbn 978 99943-51-13-8
Çmimi 1300 lekë
Botuar 2006, 2007
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Elfriede Jelinek
“për rrjedhën e saj muzikale të zërit dhe kundërzërit
në romanet dhe dramat, ku me përkushtim të jashtëzakonshëm gjuhësor, zbulon absurdin e klikave shoqërore dhe të pushtetit të tyre nënshtrues.”
Akademia Suedeze për Çmimin Nobel në Letërsi 2004

NOBE

L 2004

Pianistja

Epshi

Dashnoret

Roman
Titulli i origjinalit:
Die Klavierspielerin
Përktheu nga origjinali
gjermanisht: Afrim Koçi
Formati: 13.5 x 21 cm
Masa: 306 faqe
isbn 99943 770 8 6
Çmimi: 900 lekë

Roman
Titulli i origjinalit:
Lust
Përktheu nga origjinali
gjermanisht: Afrim Koçi
Formati: 13.5 x 21 cm
Masa: 205 faqe
isbn 99943 850 7 0
Çmimi: 900 lekë

Roman
Titulli i origjinalit:
Die Liebhaberinnen
Përktheu nga origjinali
gjermanisht: Afrim Koçi
Formati: 13 x 20.5 cm
Masa: 200 faqe
isbn 99943 850 0 3
Çmimi: 900 lekë

Botuar 2005, 2006

Botuar 2007

Botuar 2006, 2008
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Elfriede Jelinek

Të përjashtuarit
Përktheu nga origjinali gjermanisht: Haxhire Luli
Elfriede Jelinek
Të përjashtuarit

Roman
Titulli i origjinalit:
Die Ausgesperrten
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 536 faqe
isbn 978 99943 51 34-3
Çmimi: 800 lekë
Botohet: 2008

Pa asnjë dyshim “Të përjashtuarit” është
ndër librat më të lexueshëm të Elfriede Jelinek. Ai është bazuar në fakte reale të vitete
1950. Pesë të rinj formojnë një bandë kriminale dhe nisin të bëjnë sulme brutale dhe
rrëmbyese. Ata nuk duket se kanë ndonjë
gjë të përbashkët mes tyre, veç moshës.
Binjakët,Raine dhe motra e tij, Ana, vijnë prej
një shtrese të borgjezisë së vogël. Babai është
invalid i luftës dhe një nazist i vjetër, i cili i keqtrajton të ëmën dhe e dekurajon atë. Fëmijët
e përbuzin të atin. Sofia vjen nga një familje e
pasur, me vila dhe kurse tenisi. Hansi, vetëm
pak vjet më i madh, por i paedukuar dhe pa
përvojë, është punëtor. Atë çfarë ata kanë
të përbashkët, është mospëlqimi i jetës dhe
ndjesia e të qenit të burgosur në një shqoëri
që reagon mjaft. Ata përpiqen të kapërcejnë
trubullimet e tyre duke lexuar Kamynë dhe
Sartrin dhe më vonë ata do ta përdorin brutalitetin e tyre kundër njerëzve që kalojnë në
rrugë. Spiralja e dhunës vazhdon dhe përfundon në një banjë gjaku, kur Raine vret të
gjithë familjen e tij. Çfarë në dukje shihet si
copëz edukuese, është një roman kompleks
e një histori e pasur me gjëra trishtuese. Jelinek përshkruan mekanizmin e shtypjes, depresionit dhe inatit. Gjuha e saj është e qartë,
precize dhe plot ftohtësi. Ajo nuk ka ndonjë
dhimbje me personazhet, as për viktimat, as
edhe për ata që viktimizojnë.

Botohet:
Lakmia (2009)
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J.M. Coetzee
“Dyshues, skrupuloz, që në kërkim të racionalizmit të
ashpër dhe moralit fals të qytetërimit perëndimor,
portretizon me maska të panumërta personazhesh, angazhimin befasues të vëzhduesit.”

Akademia Suedeze për Çmimin Nobel në Letërsi 2003

Turpi
botimi i dytë
Roman
Titulli i origjinalit: Disgrace
Përktheu nga origjinali anglisht:
Klodian Briçi
Formati: 13.6 x 21 cm
Masa: 240 faqe
isbn 978 99943 683 5 8
Çmimi: 800 lekë
Botuar 2003, 2006

Askund
Roman
Titulli i origjinalit: In the heart of the country
Përktheu nga origjinali anglisht:
Zymber Elshani
Formati: 13.5 x 21 cm
Masa: 198 faqe
isbn 99943 602 3 x
Çmimi: 750 lekë
Botuar 2005

I ngadalti
Roman
Titulli i origjinalit: Slow man
Përktheu nga origjinali anglisht:
Myrteza Shini
Formati: 13.5 x 21 cm
Masa: 250 faqe
isbn 978 99943 51 15 5
Çmimi: 800 lekë
Botuar 2007
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J.M. Coetzee

NOBE

Michael K.

L 2003

Përktheu nga origjinali anglisht: Klodian Briçi

Roman
Titulli i origjinalit:
Life and Time of Michael K.
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 200 faqe
Çmimi: 800 lekë
isbn 978 99943 51 14 5
Botohet: 2009

Në një qytet të shtrënguar në darën e luftës,
Michel K. ecën mes zonash të errëta, duke
patur përgjatë rrugës në të majtë të tij kolonat ushtarake, fusha pune dhe “riedukimi”
pas rrjetave të telit. Një qytet i turbulluar nga
ulërimat e sirenave, nga ndalimqarkullimi
dhe revoltat. Dhe në mes të kësaj dhune të
çmendur, ky burrë, mendjelehtë, bashkë me
të ëmën i ngjitet turmës së dëshpëruar në ikje
drejt fushave, në përpjekje të mbërrijë në tokat e origjinës së tij: në fermën ku nëna kujton vagëllimthi se ka lindur. Por udhëtimi, të
paktën për Ana K. mbaron shpejt, mes mureve të një spitali. Për Michael K. nuk mbetet
tjetër veç të vazhdojë ta kërkojë këtë kënd të
dheut, i vetëm, duke provuar t’i japë njëfarë
drite jetës së tij prej të huaji. Por lufta e ndjek
deri atje dhe e tërheq me forcë në logjikën
e saj delirante, dhe, brenda historisë, të
shpëtuar, lexuesi vëren së fundi, përmes fytyrës së një prej atyre të pakët njerëz të mbetur
të kthjellët, se brenda kësaj “maske prej bufoni” dhe kësaj butësie të çarmatosur, digjet
një shpirt i paepur, një prej atyre të paktave
e të fundëm “shpirtra universalë” të mbetur
mbi dhé.

Në 2009:

Elisabeth Costello, roman
Ditari i vitit të zi, roman
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Michel Houellebecq

Platforma

Roman
Titulli i origjinalit:
Platforma
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 358 faqe
isbn 978 99943 51 15 52
Çmimi: 900 lekë
Botuar 2007
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“Platforma nuk është një ese mbi turizmin seksual.
Është një roman i shkëlqyer mbi çështjen e përhershme të marrëdhënieve të komplikuara mes burrave
e grave, mbi keqkuptimet e përjetshme, të mohuara
një ditë nga një takim autentik, një lloj mrekullie,
një revolucion intim.”
Le Monde des Livres

Në 2009:

Mundësia e një ishulli, roman

Michel Houellebecq

Zgjerimi i domenit të luftës, roman
Përktheu nga origjinali frëngjisht: Urim Nerguti
Michel Houellebecq

Zgjerimi i
domenit të
luftës

Roman
Titulli i origjinalit:
Extension du domaine de la lutte
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 200 faqe
isbn 978 99943 891 2 4
Çmimi: 800 lekë
Botuar 2008

Shtrihem në një livadh, në diell. Dhe tani më
dhemb, i shtrirë në këtë livadh, kaq të butë,
në mes të këtij pejsazhi kaq miqësor, kaq
sigurues. Gjithçka që do të mund të kishte
qenë burim pjesëmarrje, kënaqësie, harmonie të pafajshme shqisore, është kthyer burim vuajtje dhe fatkeqësie. Në të njëjtën kohë
ndjej, me një dhunë mbresëlënëse, mundësinë e gëzimit. Prej vitesh, eci përkrah një
fantazme që më ngjan, dhe që jeton në një
parajsë teorike, në marrëdhënie të ngushtë
me botën. Kam besuar gjatë që më përkiste
mua t’i bashkohesha. Fund.
Eci dhe pak më tej në pyll. Përtej kësaj kodrine, thotë harta, janë burimet e Ardèche. Kjo
nuk më intereson më ; por vazhdoj sidoqoftë. Dhe nuk e di më ku janë burimet ; tani
gjithçka ngjan. Pejsazhi është gjithnjë e më
i butë, miqësor, i gëzuar ; më dhemb lëkura.
Jam në qendër të honit. E ndjej lëkurën time
si një kufi, dhe botën e jashtme si një shtypje.
Përshtypja e ndarjes është totale; tani e tutje
jam rob i vetvetes. Shkrirja sublime nuk do
të ketë vend; qëllimi i jetës ka dalë huq. Ora
është dy pasdite.
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Amoz Oz

Fëmija i pestë
Roman
Përktheu nga origjinali anglisht:
Etleva Kondakciu
Titulli i origjinalit:
To Know a Woman
Përktheu nga anglishtja:
Eva Kondakçiu-Pushi
Formati: 12,5 x 20,5 cm
Masa: 240 faqe
isbn 978 99943 51 23 7
Çmimi: 800 lekë
Botohet 2007

Në 2009:
Vjershë e jetës dhe vdekjes, roman
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Amos Oz

Rrëfim mbi dashurinë dhe errësirën
Përktheu nga anglishtja: Etleva Kondakçiu-Pushi

Amos Oz (m)

Roman
Titulli i origjinalit:
Sipoer al ahava wechosjech
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 400 faqe
isbn 978 99943 51 36 7
Çmimi: 1200 lekë
Botuar: Pranverë 2009

Librat mbushnin shtëpinë, babai mund të
lexonte në gjashtëmbëdhjetë a shtatëmbëdhjetë gjuhë, mund t’i fliste njëmbëdhjetë,
që të gjitha me theks rus. Nëna mund të fliste
katër a pesë dhe të lexonte në shtatë a tetë.
“Nga konsiderata intelektuale, ata lexonin
libra kryesisht në anglisht dhe gjermanisht,
dhe mbase ëndërronin në ‘yiddish’. Por të
vetmen gjuhë që ma mësuan ishte hebraishtja”.
Kështu fillon përshkrimin e familjes së tij
shkrimtari izraelit Amos Oz, në kryeveprën
autobiografike “A tale of Love and Darkness”
(“Një rrëfim i dashurisë dhe errësirës”), që
para disa vitesh shkaktoi një këso recensioni
në gazetën italiane “La Repubblica”: “Nëse
keni edhe dy ditë jetë, atëherë duhet të bëni
edhe një gjë që të mos vdisni me ndjenjë
ndjese, e kjo është të lexoni këtë libër”.
Vetë Oz, figurë e identifikueshme intelektuale, ka qenë dhe është një prej avokatëve të
paqes mes izraelitëve dhe palestinezëve. Por,
siç do të kuptohet nga leximi i librit të tij të
mrekullueshëm, kjo do të varet pikësëpari
prej një procesi të ridefinimit të asaj që dikur
ishte Izraeli, shteti i librit.
Veton Surroi, Gazeta “Shqip”, 11.05.2008
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Amos Oz

Si ta kurosh një fanatik
Përktheu nga anglishtja: Flutura Açka

Titulli i origjinalit:
How to cure a fanatic
Formati: 12 x 19 cm
Masa: 50 faqe
isbn 978 999 51 37 4
Çmimi: 300 lekë
Botohet: Pranverë 2009

“Amos Oz është zëri i pastërtisë së ardhur
prej konfuzionit, gënjeshtrave, thirrjeve histerike e botës retokrike të konfliketev të kohës. Me një pastërti brilante në “Si të kurosh
një fanatik”, ai analizon rrënjët e gërshetuara
historike që prodhojnë lulet e djallëzuara të
dhunës, të mjella sërish e sërish. Ai bën me
dije natyrën e fanatizimit, evoluimin e tij. Ai
nuk na e shëron atë.
Por ai të bind në mënyrë të padyshimtë se
konflikti Izraelito-Palestinez nuk është “Një
luftë religionesh, nuk është luftë kulturash,
jo një mosmarrëveshje mes dy kulturave,
por fare thjesht një problem real-estate në
shtëpinë e tyre”. Dhe ai nuk trembet t’i shpalosë vizionin e tij dhe integritenin e tij politiko-moral në atë se beson që problemi mund
të zgjidhet. “Mes së drejtës dhe së drejtës” i
shkon drejt në fund zgjidhjes, ai i bën avokati
nevojës së imagjinatës së qenieve humane, të
cilat në situata të caktuara kanë nevojë të nisin të kuptojnë dhe respektojnë hapësirën e
njëri-tjetrit. Humori ironik me çka ai përndrit
çështje kaq serioze, ia shton edhe më forcën
rrëfimit”.
Nadine Gordimer, Çmimi Nobel në Letërsi
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Günter Grass

Macja dhe miu
Përktheu nga origjinali gjermanisht: Afrim Koçi

Novel
Titulli i origjinalit:
Katz und Maus
Formati: 12,5 x 20 cm
Masa: 140 faqe
isbn 978 99927 732 9 1
Çmimi: 500 lekë
Botohet: 2008

“Macja dhe miu” është një metaforë. Joakim
Malke, një djalosh jetim që jeton në Dacing
të Gjermanisë, është miu dhe shoqëria që
rrethon, është macja që e përgjon ta zërë në
grackë. Rrëfimi jepet përmes Pilencit, një
prej shokëve të Malkes së Madh dhe fokusohet në kohën e Luftës së Dytë Botësore. Pjesa
më e madhe e rrëfimit është e vendosur në
anijen minakërkuese polake, vendi ku Malke
dhe miqtë e tij takohen çdo verë dhe zhyten
në thellësi për të nxjerrë prej andej gjithfarë
mbetjesh lufte. Në një nga këto ditë, Malke
i vjedh Kruqin e hekurt kapitenit të një anijeve, shkak ky për ta përjashtuar nga shkolla.
Duke iu bashkuar një batalioni luftimi, Malke shpërblehet me të njëjtin kryq për shërbimet e tij në beteja. I rikthyer sërisht në të
njëjtën shkollë, tashmë triumfator, drejtuesi
i shkollës nuk ia lejon atij të mbajë një fjalim
përpara nxënësve, për shkak të asaj të shkuare të hidhur. Grass ka thyerje të shpeshta në
libër dhe rrëfimtari flet herë në vetë të dytë,
herë në vetë të tretë, enkas për të dhënë ambiguitetin e personazhit themelor të veprës si
edhe marëdhënieve të tij me të tjerët. Duke
përfituar nga ky trishtim i radhës i Malkes,
Pilenci e shtyn atë të zhytej sërish, pa qenë i
sigurt nëse ai do të mund të mbijetojë. Dhe
Pilenz nuk e pa më kurrë Malken...?Macja
dhe mia? është një libër me stil, produkt i një
pene mjeshtërore, që me një ftohtësi klinike
analizon nën ?maskën? e metaforës Gjermaninë e Luftës.
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Ian McEwan

E shtuna

Roman
Titulli i origjinalit:
Saturday
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 294 faqe
isbn 978 99943 51 06 0
Çmimi: 800 lekë

“E shtuna” përfshin brenda një dite, një botë
të tërë të trazuar, rrëzon me dhjetëra shtylla
të brishta ku mbahet jeta njerëzore, që në
qetësinë e monotoninë e saj, trazimi i bëhet
i padurueshëm. “E shtuna” është një libër si
gisht mbi plagë, për të treguar se si mund të
ndryshojë jeta e çdokujt prej nesh nga ndikimi i çastit, për mirë apo keq qoftë.
E shtuna është vepër e një shkrimtari në kulmin e fuqisë së tij artistike.
Ian McEwan është autor i shumë romaneve
dhe fitues i çmimit Booker Prize për romanin
“Amsterdam” (1998).

Botuar 2007

Në 2008:
Antonement, roman
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Ian McEwan

Sëmundje dashurie
Përktheu nga origjinali anglisht: Albana Kozeli

Roman
Titulli i origjinalit:
Enduring Love
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 240 faqe
isbn 978 99943 51 11 4
Çmimi: 800 lekë
Botohet: 2008

Në një ditë pranvere me erë, jeta e qetë
rrëfimtarit shkencor, Xhoi Rouz, tronditet kur ai bëhet dëshmitar i një aksidenti
tragjik: një ballon me ajër të nxehtë rrëzohet nga era e fortë. Në përpjekjet për të
shpëtuar djaloshin e rrezikuar në bordin
e tij, një burrë vritet. Një i panjohur me
emrin Xhed Perri, i bashkohet Xhoit që të
mund të ndihmojë në shpëtimin e ballonistit. Por, pa e kuptuar as vetë Xhoi, atë ditë
të çuditshme ndodh diçka mes tij dhe Xhedit, një diçka e tillë që e shtyn Xhedin në
një opsesion tejet të fuqishëm, që do t’ia
testojë atij kufijtë e arsyes, që do të kërcënojë dashurinë e tij për të shoqen, Klarisën
dhe do ta çojë atë vetë, Xhoin, në zgrip të
marrësisë dhe vrasjes.
“Sëmundje dashurie” është një libër brilant kushtuar dashurisë, besimit dhe trillit
mbi atë se si jeta mund të ndryshojë themelet në një çast të vetëm rastësor të saj.
“Libër i shkruar në mënyrë të përsosur…
[McEwan] është një stilist aq i kthjellët, pa
fjalë boshe a të pakërkuara.”
The New York Review of Books
“Një roman i mrekullueshëm, që s’e shqit
dot nga dora dhe aq origjinal.”
The Washington Post
“Një fantazi e zgjuar, i mbyllur mrekullisht… Zoti McEwan ka shumë pak shokë si
ai.”
The Wall Street Journal
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Ian McEwan

Bregu
Përktheu nga origjinali anglisht: Albana Kozeli

Roman
Titulli i origjinalit:
In Chesil’s Beach
Formati 12,5x 20.5
Masa: 150 faqe
isbn 978 99943 51 38 1
Çmimi: 500 lekë
Botohet: Dhjetor 2008
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Një çift i sapomartuar po kalon natën e parë
të martesës në plazh, në një hotel të vogël.
Ndryshe nga sa mund të mendohet, e gjithë
nata ecën në rrjedhë të paparashikuar. Lidhja e tyre cënohet nga hijet e së shkuarës
dhe paragjykimet që personazhet mbajnë në
vetevete. Ndodhemi në Evropën e viteve ‘60,
ku mjaft tema ishin tabu dhe ku emancipimi
i shoqërisë po fillonte të dilte me vështirësi
drejt hapësirave të reja. Pikërisht dyzimi ndaj
tabuve bëhet shkak i dramës në këtë libër.
Personazhet duken se janë realë, por e veçanta e këtij romani qëndron në trajtimin me
objektivitet të personazheve nga ana e McEwan. Gjuha e tij është e dlirë dhe e sinqertë.
Edhe në këtë vepër, të shkruar me majft mjeshtëri, autori dallohet për fantazinë krijuese
dhe depërtimin në thelb të personazheve të
tij.

Pascal Mercier

Tren nate për Lisbonë
Përktheu nga origjinali gjermanisht: Haxhire Luli

Pascal Mercier
Roman
Titulli i origjinalit:
Nachtzug nach Lisabon
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 350 faqe
isbn 978 99943 51 39 8
Çmimi: 900 lekë
Botohet Pranverë 2009

Mësuesi bernian i latinishtes, Raimund
Gregori ngrihet në mes të mësimit dhe del
nga klasa. I tronditur nga ndjenja e befasishme e kohës që ikën, ai lë pas jetën e
tij të rehatshme dhe ulet në trenin e natës
për në Lisbonë. Në valixhen e tij ka librin
e portugezit Amadeu del Prado, që i ra në
dorë krejt rastësisht. Ai ndërmerr mbi vete
detyrën për ta shrehur me fjalë tërë këtë
përvojë të heshtur të një jete njerëzore:
përvojën e një jete të vetmuar, fundin dhe
vdekjen e saj, dashurinë, besnikërinë dhe
ndershmërinë. Ato çfarë lexon, Raimund
Gregori nuk i shpie dëm, dhe prandaj ai
përpiqet vazhdimisht për të kuptuar si do
të ngjante po të ishte ai Amadeu del Prado. Në rrjedhën e kërkimeve të tija, që e
shpien atë kryq e tërthortë nëpër Lisbonë,
ai flet me njerëz,që janë mpleksur në këtë
jetë, dhe hap pas hapi, ngrihet këtu figura e një mjeku dhe poeti të jashtëzakonshëm, që ka luftuar kundër diktaturës së
egër të Salazarit.
Por çfarë do të thotë të njohësh një njeri tjetër, të depërtosh në të fshehtat e të
kuptosh një jetë tjetër? Ç’vlerë ka kjo për
të njohur jetën tënde ? Dhe a është vallë e
mundur të ndërpresësh mënyrën e jetës
tënde të zakonshme? Ky roman është një
epos shumëzërësh nga një udhëtim jo
vetëm nëpër Evropë, por dhe nëpër mendimet dhe ndjenjat tona. Një libër, poetizimi dhe trilli sensual i të cilit, të emocionin
njësoj sikurse thellësia e mendimit të tij.
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Tessa de Loo

Miq tek Ali Pasha
Përktheu nga origjinali holandisht: Marsela Maçi

Rrrëmime udhëtimi
Titulli i origjinalit:
Een varken in het paleis
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 186 faqe
isbn 978 99943 51 10 7
Çmimi: 700 lekë
Botohet: 2008
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Tessa de Loo është shkrimtare e njohur holandeze, autore e një sërë veprash dhe e publikuar në shumë gjuhë të botës. Në vitin 1996,
e tërhequr nga jeta e Bajronit dhe rrugëtimeve
të tij, vendos që të ndjekë gjurmët e poetit të
madh në udhëtimin e tij nga Janina në Tepelenë. «Miq tek Ali Pasha» është një përzierje
mes një rrëfimi udhëtimi dhe fiction, ka ngjyra
të forta letrare, përshkrime befasuese dhe
luhatet mes reales dhe fantazisë. Dritëhijet
dhe tonet që Tessa de Loo vizaton me gjuhën e
saj, që shpeshherë duket e hidhur, më shumë
se një vrojtim kritik për hollësi të padëshirueshme, janë një dhembje e heshtur e dëshirës
për të gjetur atë çka autorja kishte ëndërruar
se do të gjente kur e mendoi këtë udhë. Tessa
de Loo kërkon që ta ringrejë po aq të ëndërrt udhëtimin e saj, por, thotë ajo «…me një
ndjenjë mërzie vajta në shtrat. Kishte ikur
dehja e mesditës, kur me botëkuptimin tim
të mirëqenies perëndimore, i isha dorëzuar
pa turp romanticizmit të jetës në fshatrat nga
kaluam. Më kishte pushtuar diçka nga braktisja, nga mungesa e shpresës së Shqipërisë.
Dukej sikur të gjitha përpjekjet për zhvillim,
dështonin në këtë vend, një situatë, e cila,
duke marrë parasysh historinë, kishte zgjatur
tashmë shumë gjatë, megjithëse çdo herë në
një formë tjetër. Dikush mund të ketë lindur
në çastin e gabuar në vendin e gabuar. Në
Shqipëri, me ç’dukej, kishe lindur gjithmonë
në çastin e gabuar. Fakti që ky vend kishte më
shumë bukuri se viset klasike të Greqisë, nuk
ishte ngushëllim.»

Elena Ferrante

Bija e panjohur
Përktheu nga origjinali italisht: Shpëtim Kelmendi

Roman
Titulli i origjinalit:
La figlia oscura
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 200 faqe
isbn 978 99943 51 40 4
Çmimi: 700 lekë
Botuar: Pranverë 2009

Leda është një mësuese anglishteje, e divorcuar prej kohësh, e dedikuat plotësisht
fëmijëve dhe punës. Por të dyja vajzat e saj
nisen për të takuar të atin në Kanada. I pret
një periudhë e dhimbshme, një kohë melankolie. Në të njëjtën kohë gruaja ndihet më e
lirë dhe jeta e saj bëhet më e lehtë. Kështu
vendos të pushojë për njëfarë kohe në një
qytezë bregdetare në jug të vendit. Por vetëm
pak ditë të qetësimit të saj atje, ai përballet
me shqetësimet e një familjeje të pasigurtë
dhe të kërcënuar. Faqe pas faqeje të këtij libri
Leda do të shpalosë një shqetësim që ecën
nëpër errësinë e eksperiencës së saj si nënë.
Me këtë roman të ashpër dhe tërheqës, Elena
Ferrante jep një tjetër histori të gjallë gruaje
që të lë pa frymë.
Nga e njëjta autore: Ditët e braktisjes
Botuar 2007
“Ditët e braktisjes” i Elena Ferrantes të rimbart në temperaturat dhe në avujt e tragjedisë
greke, ndonëse nën petkun e një ngjarjeje
të zakonshme, e tëra e rrokjezuar nga gjestet e jetës shtëpiake. Nga shkrimi, mund të
thuhet, si edhe nga vetë natyra e kësaj autoreje, del në pah zjarrmia e një temperamenti
krejt mesdhetar, një forcë që ngjitet drejtpërdrejt nga shpirti.
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Haruki Murakami
Libra të Haruki Murakamit
të botuar nga Skanderbeg
books:
E dashura ime Sputnik, roman
Së afërmi:
Kronika e zogut kurdisës, roman
Druri norvegjez, roman
Kafka në breg, roman
Haruki Murakami ka lindur në
Kyoto të Japonisë në 1949 dhe
tani jeton në afërsi të Tokios.
Veprat e tij janë përkthyer në
mbi tridhjetë e pesë gjuhë të
botës dhe renditet ndër shkrimtarët më të rëndësishëm japonezë mes Yukio
Mishima, Kenzaburo Oe etj., si edhe mes shkrimtarëve më të kërkuar sot
në botë. Haruki Murakami është autor i shumë romaneve dhe është cilësuar
nga kritika botërore si një ndër përfaqësuesit më të sofistikuar të realizmit
magjik. Prezantimi i tij për herë të parë për lexuesin shqiptar, do të sjellë një
botë të re letrare pak të njohur më parë, që vjen nga Lindja e Largët me një
mjeshtëri të lartë artistike.
Tri veprat e para që do t’i prezantohen lexuesit shqiptar:
E dashur Sputnik
‘Një roman me një bukuri mahnitëse, i lehtë si pupël dhe, megjithatë, i pabesueshëm
i trishtë... Një libër rrëqethës i një prej prej autorëve më interesantë në botë.’ Sunday
Herald
‘Një roman që të kënaq, të rrëqeth dhe të jep energji’ The Guardian
Norwegian Wood
Ky libër i bukur dhe i trishtë ishte romani i parë që e bëri të njohur Murakamin në
Japoni. 4 milion kopje të shitura. ‘Një pjesë mjeshtërore, një vepër e padiskutueshme e
karakteristikave të duarve të Murakamit.’ The New York Times Book Review.
‘Ka diçka nga e parezistueshmje në veprën e tij, diçka toksikuese dhe rrëmbyese: po u
zhyte në të, humb, sepse do të të duhet të lexosh gjithçka të tij.’ de Volkskrant
Kafka në breg
‘Është një pjesë befasuese arti e pakrahasim. Varësuese, stimuluese. Një kënaqësi!’
Evening Standard
‘Një arritje e shkëlqyer dhe befasuese.’ Independent on Sunday.
‘Kafka nuk mund ta lësh pa kthyer faqet, që ju shtyn vazhdimisht të mendoni rreth të
mbinatyrshmes.’ John Updike në The New Yorker.
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Haruki Murakami

E dashura ime Sputnik
Përktheu nga anglishtja: Elvana Zaimi
Haruki Murakami, një autor i përbotshëm
bestseller, autor i shumë romaneve, na fut
me këtë libër në Japoninë urbane të bareve të
xhazit, në kafenetë, në botën e Jack Kerouac
dhe Beatles, për të rrëfyer historinë e ngatërruar të dashurisë vetmëvetëse e joshpaguese.

Roman
Titulli i origjinalit:
Supuutoniku no koibito
Formati 13x20.5 cm
Masa: 208 faqe
isbn 978 99943 51 35 0
Çmimi: 800 lekë
Botohet: 2008

Një student i kolegjit, i identifikuar vetë si K.,
bie në dashuri me shoqen e klasës së tij, Sumiren. Devotshmëria ndaj një jete të çrregullt letrare, e pengon atë nga ndonjë vetëvrasje
e mundhsme, derisa ajo takon Miun, një
grua bisnesmene shumë më e vjetër dhe
shumë më e sofistikuar se ajo. Kur Samirja,
e cila e shoqëron Miun në udhëtimet e saj,
zhduket në një nga ishujt grekë, K. tundohet
dhe i bashkohet kërkimeve dhe e gjen veten
sërish të zhytur në botën e saj dhe nis e rrethohet nga vizionet përndjekëse e ugurzeza.
‘E dashura ime Sputnik? është një histori
dashurie e kombinuar me një histori detektive që të mbetet në mendje si një meditim i
thellë mbi mungesën njerëzore.
“Murakami ka një dhunti të pakrahasueshme
për ta kthyer metaforën psikologjike në një
rrëfim të mistershëm?”
The New York Times Book Review
“Të mbërthen qysh në krye të rreshtave të tij?
Murakami nuk ka shkruar ndonjëherë ndonjë gjë kaq të dukshme emocionale?”
Los Angeles Magazine
“Murakami është një gjeni.”
Chicago Tribune
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Haruki Murakami

Kronika e zogut kurdisës
Përktheu nga anglishtja: Etta Klosi

Roman
Titulli i origjinalit:
The Windup Bird Chronicles
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 400 faqe
isbn 978 99943 51 41 1
Çmimi: 1000 lekë
Botohet: 2009
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Shpesh të shoh në ëndërr-ëndërra të gjalla me
histori shumë të qarta. Në këto ëndërra ti je gjithmonë duke më kërkuar me dëshpërim. Jemi
në një lloj labirinthi, dhe ti vjen gati deri aty ku
jam unë? Bëj edhe një hap! Jam mu këtu!? dua
të bërtas unë dhe sikur ti të më kishe gjetur dhe
të më merrje në krahë, ky tmerr do të mbaronte dhe çdo gjë do të kthehej siç kishte qenë. Por
unë nuk isha kurrë në gjendje të bërtisja. Dhe ti
nuk më gjeje dot në errësirë dhe më anashkaloje dhe zhdukeshe. Ishte gjithmonë njësoj. Por
megjithatë këto ëndërra më ndihmuan dhe më
dhanë kurajo. Të paktën, e kisha akoma fuqinë
të ëndërroja. E dija që im vëlla nuk më ndalonte
dot të ëndërroja. Isha në gjendje të ndiej që ti po
bëje gjithçka që mundje për të mu afruar. Ndoshta ndonjë ditë do të më gjëje, do të më shtrëngoje në krahë dhe do ta shkundje këtë pisëllëk që
më mbuolntë dhe do të më hiqje përherë nga ky
vend. Ndoshta ti do ta prishje magjinë dhe do të
vijë vulën tënde që vetvetja ime e vërtetë të mos
ikte më kurrë prej teje. Kështu mund ta mbaja një
flakëz të vogël shprese gjallë në atë vend të ftohtë, të errët pa dalje-kështu munda të ruaja notat
më të vagullta të zërit tim. E mora fjalëkalimin
për të hyrë në këtë kompjuter sot mbasdite. Dikush ma dërgoi me postë speciale. Këtë mesazh
po ta dërgoj nga zyra e tim vëllai. Shpresoj që do
e marrësh.

Sigrid Undset

Zonja Marta Uli
Përktheu nga origjinali norvegjisht: Myrteza Shini

Sigrid Undset, Nobel 1928
Roman
Titulli i origjinalit:
Fru Marta Oulie
Formati: 12,5 x 20 cm
Masa: 150 faqe
Çmimi: 600 lekë
Botohet: 2009

Më 1907 autorja norvegjeze, Sigrid Undset,
nobeliste e 1927, iu prezantua publikut për
herë të parë me romanin “Zonja Uli”. Atëherë
ky libër u cilësua si një nga librat ku shkruhej
për kohën, jo siç ishte mësuar gjer atë kohë
letërsia të shkruante, vetëm për të shkuarën.
Ajo përshkruan konfliktim midis opinionit klasik për kohën si një e tërë, dhe idesë
moderne se jeta është shpehje e bashkimit
të fragmenteve. Karakteri kryesor në libër
është mësuesja dhe gruaja, Marta Benniche.
Undset e fillon romanin e saj me shprehjen
e famshme: “Unë nuk i kam qenë besnike
tim shoqi.” Me këtë thënie Marta hap pas 11
vjetësh martese ditarin, si një lloj rrëfimi që
do ta bëjë për dy vjet. Ditari është vetë romani, sepse Marta ka një monolog ku shpjegon
ndjenjat e saj të fajit për të shkuarën dhe e jep
këtë hapur. Kështu Undset i fut lexuesit në
radhën e parë. Gjatë romanit është e qartë se
çfarë kishte para së pavërtetës tradhëtuese të
Martës. Mënyra e rrëfimit të Unset të kujton
mënyrën retrospektive të teknikës së Ibsenit
në dramat e tij.
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Arthur Japin

Në sytë e Luçias
Përktheu nga anglishtja: Brunilda Nebo

Roman
Titulli i origjinalit:
In Lucia’s Eyes
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 250 faqe
isbn 978 99943 ?????
Çmimi: 800 lekë

Amsterdam 1758. Një burrë që e njeh artin e seducionit po përpiqet të joshë një grua. Ajo është
një kurtizane e njohur në rrethet e larta, një
kurtizane që nuk e heq kurrë velin e saj dhe ai
guvernatori frëng. Ai i kërkon asaj një shërbim
të vogël, nëse ajo mundet që t’i gjejë një grua që
ka vuajtur shumë pasi ka rënë me të në dashuri.
Por guvernatori nuk e di fare se gruaja me vel që
ka përballë është një grua që e ka njohur vite më
parë. Ajo që kurtizania nuk di është se guvernatorin do ta ndjekë një histori e gjatë e njërit
prej dashnorëve më të njohur, ai i Kazanovës.
Ky libër është inspiruar nga kujtimet personale
të Kazanovës. Një barcoletë e thjeshtë e thënë
nga Kazanova e ka inspiruar Arthur Japin të
shkruajë këtë libër të mrekullueshëm.
“Ta shohësh botën prej ‘Syve të Luçia’ është si
ta shohësh atë në një plotëri dyshimesh dhe
rreziqesh të panjohura më parë.”
Paulo Coelho

Botohet: 2009

Arthur Japin
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Chimamanda Ngozi Adichie

Gjysma e diellit të verdhë
Përktheu nga anglishtja: Egla Murati

Chimamanda Ngozi Adichie

Roman
Titulli i origjinalit:
Half of a Yellow Sun
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 400 faqe
isbn 978 99943 51
Çmimi: 1000 lekë

Viti 1960, Nigeri. Një vend i i përgjakur nga
lufta civile. Ugu, një djalë nga një fshat i vogël, punon si shtëpiar në shtëpinë e një profesori universiteti. Olama, një grua e re, e ka
braktisur jetën e saj plot privilegje në Lagos
që të jetojë me të dashurin e saj, profesorin
tonë. I treti është Richardi, një anglez i joshur nga motra binjaske e Elamas. Kur tmerret shokuese të luftës nisin atyre u duhet të
përballen me vetveten, ata duhet të testohen
si do të regojnë, si do të sillen, njélloj si më
parë apo ndryshe...
“Një libër shenjues. Adichie sjell në histori
një inteligjencë brilante dhe fuqi dhe me një
lojë shpirtërore për kujtesën.”
The Guardian
“Shokues. Ky libër është një arritje e pamasë.”
Observer

Botohet: 2009
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Julia Franck

Gruaja e Mesditës
Përktheu nga origjinali gjermanisht: Jonila Godole
Julia Franck

Gruaja e Mesditës

Roman
Titulli i origjinalit:
Die Mittagsfrau
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 300 faqe
isbn 978 99943 51 42 8
Çmimi: 900 lekë
Botohet 2009

Julia Franck
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1945. Pak kohë pas përfundimit të Luftës
një grua dhe djali i saj shtatëvjeçar janë në
arrati e sipër. Helene kërkon të lër pas një
jetë të vështirë, një dashuri të lënë përgjysmë, një martesë të marrë fund, një motër me të cilën i ka humbur prej kohësh
lidhjet, dhe punën e saj si infermiere mes
dhjetra të plagosurve. Prej vitesh Helene
nuk flet më. Spital, shtëpi; në këtë rutinë
duket se ka gjetur lirinë e saj, për të jetuar
me “zemër të verbër”. Me përfundimin e
luftës mund të fillonin një jetë të re. Por
Helene nuk ndjen se mund t?i duhet më
dikujt. As të birit jo, të cilin e braktis në
një stacion të vogël treni, për t?u kthyer?
tepër vonë.

Dag Solstad

Turbullimi dhe dinjiteti
Përktheu nga origjinali norvegjisht: Myrteza Shini

Roman
Titulli i origjinalit:
Genanse og verdighet
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 50 faqe
isbn 978 99943 51
Çmimi: 600 lekë
Botohet: Januar 2009

Historia është e vendosur në vendet dordike, praj nga edhe Solstad vjen. Kjo
histori merret me vitevt universitare të Elias Rukla, një njeriu me pasione dhe
i pavendosur në një botë të mbushur me ambiguitete. Rrëfimi eksploron në
miqësisë së tij me Johan Corneliussen dhe martesës së tij me të bukurën Eva
Linde. Cfarë do të ndodhë me trininë e tyre njerëzore. Libri ka një konstatim kritik mbi dështimet qe i kanë ndjekur zhvillimet sociale të dekadave të
fundit.
Dag Solstad nuk është vetëm një zë i veçnatë, por ai shkon përtej, madje tej
edhe dëshpërimit. Zëri që Elias Rukla kërkon të përhapë, duket se nuk ka
dëgjues në atë shoqëri, kur duket se bashkëbisedimet e kané humbur kuptimin.
“Me ndërthurje sublime dhe modelime në nënkuptueshme, Solsdtad krijonnjë epokë të tërë të fajësimit dhe humbjes.”
Publishers Weekly
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Timo Flloko

Rob i Manive

gjumi është vdekje
Orët e gjata vonë përcjell,
Gjumin mposht në rrekje,
Mbahu, them, do flesh pafund,
Gjumi është vdekje...!
Sa herë ndodh të më mashtrojë,
Tinëzisht si t’ish dehje,
I tromaksur ngrihem çart,
Gjumi është vdekje...!

Poezi
botimi i katërt
Formati: 13 x 20,5 cm
Masa: 165 faqe
isbn 978-99943-602-6-4
Çmimi: 600 lekë
Botuar: 2003/04/06/08
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Kur më merr, më vë poshtë,
Më përhumb në prehje,
Nëpër ëndrra druaj, mos
Zgjimi është vdekje!

Pamela E. Butler

Vetëpohimi i gruas
Përktheu nga origjinali anglisht: Kostandina Murzaku/ Brunilda Nebo
Një libër që të ndryshon jetën
“Vetëpohimi i gruas” ofron këshilla praktike
me dialogje realë dhe ushtrime hap pas hapi
që tregojnë se si gratë mund të:

Titulli i origjinalit:
Self-Assertion for Women
Formati: 13,5 x 21 cm
Masa: 136 faqe
isbn 978-99943-51-26-8
Çmimi: 800 lekë
Botuar: 2008

- mësojnë të komunikojnë qartë dhe me
efektshmëri
- mbrojnë veten nga sinjalet e lexuara keq në
publik
- jenë të mbrojtura edhe nga keqkuptimet në
rrethana intime
- ruajnë autoritetin profesional pa u bërë
agresive
- të përballen në mënyrë të përshtatshme me
ngacmimet seksuale
- shprehin ndjenjat pozitive dhe negative pa
pasur ankth
- vendosin kufij dhe të pohojnë lirshëm vetveten
- dinë të mbajnë marrëdhënie të dashura
- identifikojnë “pikat e errëta të pohimit” të
tyre.
Strategjitë e Butlerit mund të zbatohen nga
të gjitha gratë në çdo situatë që kërkon një
veprim të drejtëpërdrejtë, i efektshëm dhe
pozitiv.
“Një libër i mrekullueshëm që tingëllon si
një novelë”.
Journal of Clinical Child Psychology
“Një udhëheqje e mençur, jo nervozuese.”
San Francisco Chronicle
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Lista e plotë
Prozë shqipe
Açka, Flutura, Vetmi gruaje 99927-817-0-x
Balliu, Fahri, Arkitekti, novelë 99927-732-4-3
– , Prilli qante papritur, tregime 99927-732-3-5
– , Panteoni i zi 99927-732-6-x
Canaj, Arlinda, Dashuri bjonde 99927-817-1-8
– , Ankth virgjëreshe 99943-602-9-9
Drishti, Elmiha, Lëmoshë në prehër të fatit, tregime e novela 99927-775-6-7
Guma, Arlinda, I kuq buzësh i përgjysmuar 978 99943 51 20 6
Guskiqi, Artian, Fushat me dasmorë 99943-891-0-6
Hoxha, Shazie, Për dashurinë tënde 99927-817-8-5
– , Loti i patharë 99927-886-1-5
Kadia, Ilir, Dyzetë sy të majtë 978 99943 51 04 6
– , Damarët e ujit 978 99943 51
Lahi, Riza, Vorri i Ashikut, 99943-683-7-0
Margjonaj, Adelina, I dua sytë e tu, novelë 99943-602-2-1
Nesturi, Kliton, Një mijë 978 99943 51 02 2
Prozë e huaj
Adichie, Chimamanda Ngozi, Gjysma e diellit të verdhë 978 99943 xxxx
Beckett, Samuel, Udhëtim i mbyllur 978 99943-51-16-9
Bukowski, Ch., Këtë nuk e ka bërë as Shekspiri, për. Artian Guskiqi
99927-732-7-8
Coetzee, J.M., Turpi, për. Klodian Briçi 99927-683-5-4
– , Askund, për. Zymber Elshani 99943-602-3-x
– , Michael K., për. Klodian Briçi 978 99943-51-14-5
– , I ngadalti, për. Myrteza Shini 978 99943-51-12-1
Doolaard, A. den, Bujtina me potkua 99943-683-6-2
De Loo, Tessa, Miq tek Ali pasha 978 99943-51-10-7
Esquivel, Laura, Recetat e pasionit 99943-602-4-8
Ferrante, Elena, Braktisja 978 99943-51-07-7
– , Bija e panjohur 978 99943 51 40 4
Franck, Julia, Gruaja e Mesditës 978 99943 51 42 8
Ginzburg, Natalia, Dashuria imefatale, për. Hektor Xhomara
99927-817-6-9
Grass, Günter, Marcja dhe minjtë
Hoibraaten, Kjell, Aleksandra, një histori shqiptare 978 99943-51-22-0
Houellebecq, Michel, Platforma 978 99943-51-15-2
– , Mundësia e një ishulli 978 99943 xxxxx
– , Zgjerimi i domenit të luftës, roman 978 99943 891 2 4
Japin, Arthur, Në sytë e Luçias 978 99943 xxxxxxx
Jelinek, Elfriede, Pianistja 99943-770-8-6
– , Dashnoret 978-99943-850-0-3
– , Epshi 978 99943-850-7-0
– , Të përjashtuarit 978 99943 xxxxxxx
– , Lakmia 978 99943 xxxxx
Lessing, Doris, Fëmija i pestë 978 99943 51 25 1
Mercier, Pascal, Tren nate për Lisbonë 978 99943 51 39 8

McEwan, Ian, E shtuna 978 99943-51-06-0
– , Sëmundje dashurie 978 99943-51-11-4
– , Bregu 978 99943 51 38 1
Moore, Suzanne, Çarja 99943-683-2-x
Murakami, Haruki, I dashur Sputnik 978 99943 51 35 0
– , Kronika e zogut kurdisës 978 99943 51 41 1
– , Norwegian Wood
– , Kafka në breg
Oz, Amos, Të njohësh një grua 978 99943-51-23-7
– , Rrëfim mbi dashurinë dhe errësirën
– , Vjershë e jetës dhe vdekjes
Pamuk, Orhan, Unë jam e kuqja 99943-850-6-2
– , Unë jam e kuqja, ribotim 978 99943-51-13-8
– , Bora 978 99943-51-09-1
– , Baulja e babait 978 99943-51-19-0
– , Kështjella e bardhë 978 99943 51 28 2
– , Shtëpia e heshtjes 978-99943-51-30-5
– , Muzeu i pafajësisë 978-99943 xxxxx
– , Jeta e Re 978-99943 xxxxxxxxx
– , Stambolli, kujtime dhe qyteti 978-99943 xxxxxxxxxx
Sebold, Alice, Eshtrat e dashura 978 99943-51-08-4
Shaw, G.B, Qezari dhe Kleopatra, dramë, përkth. A. Karagjozi
99943-891-1-4
– , Dishepulli i djallit, dramë, përkth. A. Karagjozi 99943-850-1-1
Solstad, Dag, Turbullimi dhe dinjiteti
Undset, Sigrid, Zonja Marta Uli
Venturi, Maria, Përgjithmonë e imja 99943-770-9-4
Veronesi, Sandro, Shembja e burrit, 99943-683-0-3
Walner, Michael, Prill në Paris 978 99943-51-21-3
Woolf, Virginia, Zonja Dalloway 99927-886-9-0
Ørstavik, Hanne, Dashuri, për. Myrteza Shini 99943-850-9-7
– , E vërteta, për. Myrteza Shini 99943-891-3-0
Të tjera
Ajazi, Beqir, Nuk m’u nda burgu i Burrelit, kujtime 99927-775-5-9
Brando, Marlon, Përtej fames, përkth. Timo Flloko 99943-770-0-0
Bruna, Dick, Mifi, 90 76905 07 x
– , Mifi në plazh 90 76905 08 8
– , Mifi në parkun e lodrave 90 76905 09 6
Butler, Pamela, Vetëpohimi i gruas 978-99943-51-26-8
Detrez, Raymond, Kosova. Lufta e shtyrë, përkth. Mirela Shuteriqi
99943-602-5-6
Dino, Luljeta, ABC e kozmetikës 99927-775-3-2
Elsie, Robert, Leksiku i Kulturës Popullore Shqiptare 99943 683 4 6
– , Letërsia sqhipe: një histori e shkutër 99943-850-4-6
Fabius, F., Gjashtë muaj në Shqiperi, ditar 99943 770 3 5
Fischer, Joschka, Vrapi drejt vetes, vetërrëfim 99927-886-0-7
Isufi, Nezir, Ditar personal 978 99943-51-05-3
Lahi, Ledia, Aventura nëpër kozmoz 99943-886-8-2
Le Clézio, J.M.G, Afrikani 978 99927 817 1 5
Loo, Tessa de, Miq tek Ali Pasha 978 99943 51 10 7
Mazower, Mark, Ballkani, përkth. Klodian Briçi 99943-850-8-9

Murtishi, Kaim, Plagët e një shekulli 978-99943-51-01-5
Oz, Amos, Si ta kurosh një fanatik 978 999 51 37 4
Pasini, Willy, Xhelozia 99943 891 6 5
Prendi, Vlash, Kurbini, tradita-kultura, monografi 99927-775-1-6
– , D. Sh. Kurti: kronikë e një jete në amshim, v. i, mon. 99927 -817 -5-0
– , D. Sh. Kurti: Kronikë e një jete në amshim, v.ii, mon. 99927 -886-2-3
Mençuria e njerëzimit, për. Afrim Karagjozi, thënie ang-shqip 99927-775-4-0
‘Serembe» 2001, poezi-tregime-kritika, antologji 99927-775-8-3
Poezi
Açka, Flutura, 10 vjet poezi 99927-817-2-6
– , Kurth’ i diellit 99927-732-5-1
Agalli, Nazif, Pas meje vjen Sifizi 99927-886-5-8
Balili, Ilir, Pengu i fjalës 99927-817-7-7
– , Shenjtorë të dhimbjes 978 99943 51 17 6
Bashkautorë, Syri i ujt’ i Strugës, , antologji poetike 99927-775-7-5
Bregu, Irfan, Homazh dashurie 978 99943 51 03 9
Cane, Ilir, Përndiqen dashuritë 99927-732-9-4
Cukali, Koloreto, Ky libër kushton sa një redbull 99943-891-4-9
Çulli, Izet, Pesha e fjalës: vjersha dhe epigrame fluturake 99943-683-3-8
Dede, Vasil, Nukfryn më erë e gjethit 99927-775-2-4
Farrukhzad, Furugh, Fluturoi qielli nga cepi i velit tim: poezi të
zgjedhura 99943-891-7-3
Flloko, Timo, Rob i Manive 99927-886-4-x
Gjergji, Demir, Digjet ylli i ikur 99927-775-9-1
Lami, Adriatike, 7 prajmet e rrugës sime 99927-817-9-3
Mesuli, Dritan, Ungjilli modern 99943-602-0-5
Muçaj, Bujar, Piruni dhe daullja, fabula 99927-817-3-4
Muharrerni, Asllan, Të pathënat nesër 99927-732-0-0
Morina, Kujtim, Dehja nën mjegull 978-99943-51-00-8
Noka, Zaide, Mall i padukshëm 99943-602-7-2
Palushi, Petrit, Para pasqyrës, antologji 99943-602-8-0
Sula, Mirela, Fundjavë me Florën 99927-732-2-7
– , Gjëra që (s)na takojnë 99927-886-7-4
– , Gënjeshtra të bardha 99943-770-7-8
Tosku, Xhelal, Asgjë më pastaj 99943-770-5-1
Voko, Borina, Dilemë njerëzore 99943-683-1-1
Vyshka, Musa, Pse rënkon kumuria ime? 99927-775-0-8

