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UMBERTO ECO

Lavjerrësi i Fukoit
Përktheu: Shpëtim Çuçka 

652 f., 1800 lekë 

Flaka misterioze 
e mbretëreshës Loana

Përktheu: Diana Çuli
456 f., 1600 lekë

Numri zero
Përktheu: Ledia Dushi

208 f., 1000 lekë

Emri i trëndafilit
Përktheu: Donika Omari

600 f., 1500 lekë

Varreza e Pragës
Përktheu: Ledia Dushi

432 f., 1250 lekë
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Si të udhëtosh 
me një salmon

Përktheu: Dhurata Shehri
168 f., 700 lekë

Pape Satàn Aleppe
Përkthyen: Agim Doksani, 

Mariana Ymeri
448 f., 1000 lekë

Historia e Bukurisë
Përktheu: Shpëtim Çuçka

440 f., 4000 lekë

Si shkruhet  
një punim diplome

Përktheu:  Shpëtim Çuçka
264 f.,  900 lekë

Gjashtë shëtitje 
në pyjet e tregimtarisë

Përktheu: Diana Kastrati
184 f., 700 lekë

Të thuash gati 
të njëjtën gjë

Përktheu: M. Ymeri & A. Ylli
416 f., 1000 lekë

Për letërsinë
Përktheu: Donika Omari

320 f.,  800 lekë

Mbinjeriu i masës
Përktheu: Diana Kastrati

240 f.,1000 lekë

I RI
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Labirinti i Shpirtrave
Përktheu: Flavia Kaba

716 f.,1800 lekë

CARLOS RUiz zAFOn

Libri i fundit i sagës së Varrezave të Librave të Harruar!

Labirinti i Shpirtrave është një roman pasionant, plot intriga dhe 
aventura. Përmes këtyre faqeve do të zbulojmë finalen madhështore 
të sagës, që ka filluar me Hijen e erës, e cila arrin këtu kulmin e forcës 
dhe njëkohësisht i ngre një himn madhështor botës së librave, artit 

të rrëfimit dhe lidhjes magjike midis letërsisë dhe jetës.

I RI
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Hija e erës
Përktheu: Ardian Klosi

456 f., 1250 lekë
Loja e engjëllit

Përktheu: Ledia Dushi
524 f., 1250 lekë

Marina
Përktheu: Ledia Dushi

228 f., 800 lekë

I burgosuri i Qiellit
Përktheu: Flavia Kaba

296 f., 1000 lekë

Trilogjia e mjegullës
Përktheu: Flavia Kaba

568 f., 1500 lekë
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Asgjë të re 
nga fronti i perëndimit

Përktheu: Robert Shvarc
252 f., 700 lekë

Obelisku i zi
Përktheu: Robert Shvarc 

416 f., 900 lekë

Harku i Triumfit
Përktheu: Robert Shvarc 

522 f., 1000 lekë 

Tre shokë
Përktheu: Robert Shvarc 

416 f., 1000 lekë 

ERiH MARiA REMARK

I RI I RI
Kohë për të jetuar, 
kohë për të vdekur

Përktheu Edvin Cami
416 f.,1000 lekë

Një natë në Lisbonë
Përktheu: Aristidh Ristani

324 f., 900 lekë
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Julia navarro
Qëllo, tashmë 
jam i vdekur

Përktheu: Flavia Kaba 
648 f., 1800 lekë 

Julia navarro
Më thuaj kush jam

Përktheu: Arta Marku 
704 f., 1800 lekë 

Julia navarro
Vëllazëria e pëlhurës 

së shenjtë
Përktheu: Aida Baro 

480 f., 1250 lekë 

Hilary Mantel
Ana Bolena. Një çështje familjare

Përktheu: Ledia Dushi 
464 f., 1400 lekë 

Hilary Mantel
Salla e ujqërve

Përktheu: Kujtim Ymeri 
732 f., 1600 lekë 
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Identiteti
Përktheu: Mira Meksi 

172 f., 800 lekë 

Shakaja
Përktheu: Mirela Kumbaro

368 f., 1000 lekë

Mosdija
Përktheu: Mirela Kumbaro

168 f., 800 lekë

MiLAn KUnDERA

Lehtësia 
e padurueshme e qenies

Përktheu: Saverina Pasho
304 f., 1250 lekë

Valsi i lamtumirës
Përktheu: Saverina Pasho

Ngadalësia
Përktheu: Mirela Kumbaro

160 f., 800 lekë

NËNTOR 2020

MARS 20
20
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Shtatë motrat
Përktheu: Jorgji Qirjako

576 f., 1250 lekë

LUCinDA RiLEY

Motra e perlave
Përktheu: Agim Doksani

632 f., 1400 lekë

Motra në hije
Përktheu: Erblina Kërçishta Kaba

640 f.,1400 lekë

Motra e hënës
Përktheu: Agim Doksani

704 f.,1500 lekë

Motra në stuhi
Përktheu: Dhimitër Gjodede

640 f., 1400 lekë

I RI

NËNTOR 2020
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Vrasje në Orient Ekspres
Përktheu: Virgjil Muçi

280 f., 800 lekë

Misteri i trenit blu
Përktheu: natasha Bombaj

276 f., 800 lekë

Funeralet janë të 
rrezikshme

Përktheu: natasha Bombaj
260 f., 800 lekë

AGATHA CHRiSTiE

Shtëpia e shtrembër vazhdon të vlerësohet ndër 
veprat më të arrira të A. Christie. Dëshmi janë 
edhe përshtatjet e saj të shumta për radio e 
kinema. Më i fundit ishte filmi me të njëjtin titull 
(2017), i regjisorit francez Gilles Paquet-Brenner, 
që u mirëprit nga publiku, shtatë dekada pas 
botimit të parë të romanit.

“Ky libër është një ndër të preferuarit e mi. 
E ruajta për vite me radhë këtë histori, duke 
menduar për të e duke thënë shpesh me vete: 
‘një ditë, kur të kem shumë kohë dhe kur të dua 
vërtet të argëtohem, do të nis ta shkruaj’.”

Agatha Christie

Shtëpia e shtrembër
Përktheu: Edon Qesari
232 f., 800 lekë

I RI
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E fshehta e sëndukut 
spanjoll

Përktheu: Agim Doksani
280 f., 800 lekë

Dëshmitari i akuzës
Përktheu: Agim Doksani

262 f., 800 lekë

Zonja e krimit
Përktheu: ilira Shurbani

152 f., 600 lekë

Dhe nuk mbeti më askush
Përktheu: Virgjil Muçi

220 f., 800 lekë

Portret i papërfunduar
Përktheu: Edon Qesari

232 f., 800 lekë
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I RI

SOPHiE KinSELLA

Më befaso!
Përktheu: Agim Doksani

360 f., 1000 lekëJeta ime jo aq e përsosur  
Përktheu Agim Doksani

400 f., 1000 lekë
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Vajza e mjaltit
Përktheu: Renato Kalemi 

332 f., 1000 lekë 

Shtegu i parfumeve
Përktheu: Renato Kalemi 

392 f., 1000 lekë 

Kopshti i luleve sekrete
Përktheu: Agim Doksani

360 f., 1000 lekë

CRiSTinA CABOni

Libralidhësja 
e historive të humbura

Përktheu: Agim Doksani
308 f., 1000 lekë

Dhoma e endëses
Përktheu: Agim Doksani

312 f., 1000 lekë

I RI
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irène némirovsky
Keqkuptimi

 & Balloja
Përktheu: nasi Lera

200 f., 800 lekë

Dhjetë e gjysmë e mbrëmjes
Përktheu: Mira Meksi

140 f., 600 lekë

Dhimbja
Përktheu: Krenar Hajdëri

164 f., 700 lekë

Dashnori i Kinës së Veriut
Përktheu: Krenar Hajdëri

192 f., 800 lekë

Dashnori
Përktheu: nasi Lera

104 f., 400 lekë

MARGUERiTE DURAS
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irène némirovsky
David Golder
Përktheu: nasi Lera
178 f., 700 lekë

irène némirovsky
Keqkuptimi

 & Balloja
Përktheu: nasi Lera

200 f., 800 lekë

irène némirovsky
Afshi i gjakut

Përktheu: nasi Lera
148 f., 600 lekë

irène némirovsky
Suitë franceze
Përktheu: nasi Lera
384 f., 800 lekë

Justine Lévy
Vajza e keqe

Përktheu: Diana Çuli
152 f., 700 lekë

Justine Lévy
Asgjë me rëndësi
Përktheu: Edit Dibra 

160 f., 700 lekë
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Burri që këqyr
Përktheu: Diana Kastrati

204 f., 800 lekë

Leonardo Sciascia
Secilit hakun

Përktheu: Shpëtim Çuçka 
148 f., 800 lekë 

Leonardo Sciascia
Todo modo & 

Konteksti
Përktheu: nasi Lera 

224 f., 750 lekë 

ALBERTO MORAViA

Agostino
Përktheu: Diana Kastrati

144 f., 600 lekë

I RI

I RI

Çoçarja
Përktheu: Sotir Caci

408 f.,1250 lekë
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Antonio Pennacchi 
Kanali Musolini, pjesa e dytë

Përktheu: Diana Kastrati 
432 f., 1250 lekë 

Antonio Pennacchi
Kanali Musolini

Përktheu: Diana Kastrati 
464 f., 1250 lekë 

Salvatore Basile
Udhëtimi i çuditshëm 
i një sendi të humbur
Përktheu: Alba Skëndaj 

288 f., 850 lekë 

Matteo Bussola
Net pa gjumë, puthje për mëngjes

Përktheu: Erion Kristo
184 f., 800 lekë
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Gruaja e bankierit
Përktheu: Diana Kastrati

136 f., 500 lekë

Tregime 
të Montalbanos

Përktheu: Amik Kasoruho
456 f., 1000 lekë

Një të shtunë me miqtë
Përktheu: Ledia Dushi

120 f., 500 lekë

Pensioni Eva
Përktheu: Amik Kasoruho

140 f., 600 lekë

Vdekja e Amalia 
Saçerdotes

Përktheu: Diana Kastrati
176 f., 800 lekë

AnDREA CAMiLLERi
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S. K. Tremayne
Binjakja e heshtur

Përktheu: Enkeleida Ferrollari 
328 f.,1000 lekë 

Një familje thuajse e përsosur
Përktheu: Jorgji Qirjako

362 f., 1000 lekë 

David Ebershoff
Vajza daneze

Përktheu: Jorgji Qirjako
316 f., 1000 lekë 

irvine Welsh
Trainspoting

Përktheu: Lori nikolla 
328 f., 1000 lekë 

JAnE SHEMiLT

Një shtëpi tepër e qetë
Përktheu: Jorgji Qirjako

304 f.,1000 lekë

I RI
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Leon Uris
Eksodi

Përktheu: Robert Shvarc
816 f., 1500 lekë

Dymphna Cusack
Valë të nxehta në Berlin

Përktheu: Enver Fico
280 f., 800 lekë

Anne Holt
Porosia e tetë

Përktheu: Eliverta Kanani
368 f., 900 lekë

Anne Holt
Vrasje në shtator

Përktheu: Miranda Xhomara
296 f., 800 lekë
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Krimbi i mëndafshit
Përktheu: Virgjil Muçi 

588 f., 1500 lekë 

Kënga e Qyqes
Përktheu: Virgjil Muçi

576 f., 1500 lekë

Rruga e së keqes
Përktheu: Dhimitër Gjodede

572 f., 1500 lekë

Rastësisht një vend bosh
Përktheu: Rudi Erebara 

568 f., 1500 lekë 

J. K. ROWLinG 
(ROBERT GALBRAiTH)
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Marente de Moor
Virgjëresha holandeze

Përktheu: Albana Shala 
284 f., 800 lekë 

Maro Douka
Ari i rremë

Përktheu: Maklena nika
280 f., 800 lekë

Marica Bodrožić
Dru qershie dhe ndjenja të vjetra

Përktheu: Edvin Cami
200 f., 800 lekë 

Vassilis Vassilikos
Z. Orgjia e Pushtetit

Përktheu: Kleo Lati
384 f., 1200 lekë 
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Simfonia e pambaruar
308 f., 1000 lekë 

Aromat e vjeshtës
348 f., 1000 lekë

GRiGOR BAnUSHi

I RI
Vals në shkretëtirë

352 f., 1000 lekë
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Histori fatesH njerëzore

Vassilis Vassilikos
Shtëpia në udhëkryq
Përktheu: Kleo Lati
164 f. 700 lekë

Shtëpia në udhëkryq, roman për dashurinë, që shënoi 
majën në krijimtarinë letrare të Vassilis Vassilikos, 
është përkthyer në 40 gjuhë dhe ka fituar Çmimin 
Shtetëror për Prozën e Shkurtër më 1980, si dhe 
shumë çmime të rëndësishme letrare.

Sara Stridsberg
Pesha e dashurisë

Përktheu: Sokol Demaku
256 f., 800 lekë

Pak shkrimtarë suedezë kanë një zë të tillë të da-
llueshëm si Sara Stridsbergu. Ligjërimi i saj lë gjurmë 
edhe në qëndrimin ndaj njerëzve që përshkruan. 
një qëndrim lirik dhe elegant, që krijon empati ndaj 
ngjarjes dhe personazheve.

Lennart Bromander, Arbetarbladet
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UdHëtim në dritëHijet e sHpirtit
2019-2020

ina Vëllçanova
Ishulli i Dështimit
Përktheu: Rajna Kovaçi
180 f., 700 lekë

“ishulli i Dështimit i ina Vëllçanovës është një ngjarje 
e rëndësishme në skenën letrare bullgare. Rrëfimi i 
gjallë ndërthur një udhëtim në hapësirën fizike me 
një rrugëtim psikologjik dhe ndërton ura lidhëse 
mes ishujve të detit dhe ishujve të shpirtit.”

Bulgarian PEn Centre

Bianca Pitzorno
Udhëtimi i mrekullueshëm i Poliksenës

Përktheu: Erion Kristo
368 f., 900 lekë

“Kurrë nuk lodhem së përsërituri se duhet të ketë më 
shumë Bianca Pitzorno!
Pasioni im për të lexuar besoj se lindi me Udhëtimin e 
mrekullueshëm të Poliksenës...”

Il Libraio
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Jani Ricos
Erotika
Përktheu: Eleana zhako
124 f., 800 lekë

Dinamizëm i imazhit, intensitet lirik dhe shprehje 
mahnitëse gati surreale... ja çfarë përcjell Erotika e 
Ricosit.

M. Byron Raizis,  World Literature Today

Drago Jančar
Atë natë e pashë

Përktheu: nikollë Berishaj
216 f., 700 lekë

“Miqësia e tradhtia, shpresa e faji dhe vuajtja ndërsa 
kujton të shkuarën, janë temat e preferuar të Jančarit. 
Ekuilibri i brishtë mes iluzionit dhe realitetit e bën të 
veçantë këtë roman kaleidoskopik për luftën dhe 
dashurinë, me ngjarje që lëvizin pa mëshirë drejt një 
akti të dukshëm e simbolik dhune.” 

Kirkus Reviews

Histori fatesH njerëzore
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Carlos Ruis zafon
Labirinti i Shpirtrave
Përktheu: Flavia Kaba
716 f.,1800 lekë

Labirinti i Shpirtrave është një roman pasionant, plot 
intriga e aventura. Përmes këtyre faqeve zbulohet 
finalja madhështore e sagës, që ka filluar me Hijen e 
erës, e cila arrin këtu kulmin e forcës dhe njëkohësisht 
i ngre një himn madhështor botës së librave, artit të 
rrëfimit dhe lidhjes magjike mes letërsisë e jetës.

Sara Waters
Mysafirë me pagesë
Përktheu: Kujtim Ymeri

600 f.,1250 lekë

“Me Mysafirë me pagesë, Sarah Waters na befason me 
një histori të mrekullueshme dashurie dhe një roman 
psikologjik plot suspansë... Lexuesi ka përpara një 
udhëtim që do t’i mbetet gjatë në mendje e do ta lërë 
pa frymë...”

Washington Post

UdHëtim në dritëHijet e sHpirtit
2019-2020
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Malorie Blackman
E bardha dhe e zeza

Përktheu: Virgjil Muçi 
472 f., 900 lekë

Jan de Leeuw
Babeli

Përktheu: Mimoza Dino
456 f., 900 lekë

Malorie Blackman
Çunat nuk qajnë
Përktheu: Virgjil Muçi
328 f. 900 lekë

“Çunat nuk qajnë duhet të lexohet me zë të lartë në 
çdo shkollë të mesme. E tillë është mjeshtëria dhe 
inteligjenca emocionuese e Blackmanit në këtë 
roman.” 

The Times

Histori fatesH njerëzore

Malorie Blackman
Në teh të thikës

Përktheu: Virgjil Muçi
388 f., 900 lekë

I RI
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Juha Varto
Arti dhe mjeshtëria 

e bukurisë
Përktheu: Gëzim Qëndro 

224 f., 1000 lekë 

David Freedberg
Fuqia e imazheve

Përktheu: Gëzim Qëndro 
560 f., 3000 lekë 

Matei Calinescu
Pesë fytyrat 

e modernitetit
Përktheu: Gëzim Qëndro

400 f., 1250 lekë

Bruno zevi
Historia e arkitekturës 

moderne (vëll. I, II)
Përkthyen vëll. i: Ark. Arta Marku, 

Ark. Artan Shkreli
784 f., 2500 lekë

Përkthyen vëll ii.: Ark. Albana Tollkuçi,
 Ark. Dorina Papa

788 f., 2500 lekë

Leonardo Benevolo
Origjinat 
e urbanistikës moderne
Përktheu: Ylli Ymeri
184 f., 600 lekë

Leonardo Benevolo
Hyrje në arkitekturë

Përktheu: Arta Marku
256 f., 750 lekë

Vëllimi 2         Nga Frank Lloyd Wright te Frank O. Gehry: itinerari organik

Bruno Zevi  Historia
e arkitekturës moderne  
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arkitekturës moderne janë dokumentuar 
origjina e lëvizjes moderne (nga Revo-
lucioni francez e këndej), periudha e 
parë pioniere me Arts and Crafts të 
Morris dhe Art Nouveau të arkitekteve 
Horta, van der Velde, Olbrich, Gaudi 
dhe Loos, periudha racionaliste e 
shënjuar nga Le Corbusier, Gropius dhe 
Bauhaus, Mies van der Rohe dhe nga 
ekspresionizmi i Mendelsohnit dhe, në 
fund stina organike, protagonist i së cilës 
është arkitekti i shquar, Alvar Aalto. 
Në këtë vëllim, historia është zgjeruar me 
itinerarin organik amerikan, ku shkëlqen 
gjenia e Frank Lloyd Wright-it dhe me 
kontributet komplekse gjuhësore të 45 
viteve të fundit, të iniciuara nga Scharoun, 
Pietilä, Utzon, Gehry. Arkitektura 
moderne po bëhet gjithnjë e më e 
diferencuar, pa humbur identitetin e vet. 
Stimuli krijues është i orientuar drejt asaj 
që Ajnshtajni e quajti “hapësirë pa kuti, 
ngjarje e lokalizuar jo vetëm në kohë 
por edhe në hapësirë.” Kjo është ëndrra 
dhe angazhimi i çliruar nga dogmat e 
klasicizmit, nga pengu i një vizioni statik, 
perspektiv, tredimensional, i trashëguar 
nga Rilindja. Hapësira si një mjet për 
emancipimin vetjak dhe të komunitetit, 
që reflekton e sfidon shoqërinë për të 
stimuluar rinovimin e saj.
Ky vëllim përfshin tabela kronologjike 
për vitet 1725-1995, aparatin bibliografik 
më të gjerë që ekziston dhe treguesin e 
emrave, vendeve dhe imazheve aktuale, 
nga kubizmi te dekonstruktivizmi.
Për pafundësinë e materialeve ilustruese, 
dy librat mund të titulloheshin “Enci-
klopedia e arkitekturës moderne,” 
dhe do të ishin midis Enciklopedive, 
vëllimi më i plotë dhe aktual, sepse 
përfshijnë edhe të gjithë industrinë 
urbane, punimet e mëdha të shekullit 
të nëntëmbëdhjetë në Paris, Vjenë, 
Madrid në “New Towns” britanikë dhe 
skandinavë dhe projektet e qytetit të 
viteve 2000.

Bruno Zevi (Romë, 1918-2000) u diplo-
mua në arkitekturë në Graduate School 
of Design në Universitetin e Harvardit, që 
drejtohej nga Walter Gropius; në SHBA 
drejtoi “Fletoret italiane” të lëvizjes Dre-
jtësi e Liri. U kthye në Europë më 1943 
e mori pjesë në luftën antifashiste në ra-
dhët e Partisë së Aksionit. Pas lufte orga-
nizoi Shoqatën për Arkitekturë organike 
(APAO) e revistën “Metron-arkitektura”. 
Nga 1955 drejtoi revistën mujore “Arki-
tektura - kronikë dhe histori” e kujdesej 
në “Espresso” për një rubrikë, artikujt 
e së cilës u mblodhën në njëzet e pesë 
vëllimet e Kronika të arkitekturës. Profe-
sor i historisë së arkitekturës në Venecia e 
Romë, me diplomë honoris causa të uni-
versiteteve të Buenos Airesit, të Miçiganit 
e Technion në Haifa, anëtar nderi i In-
stitutit Mbretëror të Arkitektëve Britani-
kë e Institutit Amerikan të Arkitektëve, 
përveç se zëvendëspresident nga theme-
limi më 1959, i Institutit Kombëtar të 
Arkitekturës. Akademik i Institutit Inter-
nacional të Arkitekturës, president eme-
ritus i Comité International des Critiques 
d’Architecture (CICA) e kryetar nderi 
i Partisë Radikale, ishte edhe sekretar 
i përgjithshëm i Institutit Kombëtar të 
Problemeve urbane (INU) e anëtar i Par-
lamentit në legjislaturën e dhjetë. 
Ndër veprat e tij, përmendim: Saper ve-
dere l’architettura, bestseller i përkthyer 
në njëzet gjuhë, Il linguaggio moderno 
dell’architettura,  Storia dell’architettura 
moderna dhe Controstoria e storia 
dell’architettura, në tri vëllime. 

Në kopertinë: “Shtëpia e kuqërremtë” për Wi-
lliam Morrisin më 1859, në Bexley Heath (Kent) 
nga Philip Webb; Vila Savoye  në Poissy, nga Le 
Corbusier më 1931; Mummers Theater në Okla-
homa City nga John Johansen më 1971. Djath-
tas: Shtëpia mbi ujëvarë në Pensilvani, nga 
Frank Lloyd Wright më 1936; Qendra ameri-
kane në Paris, nga Frank O. Gehry më 1994. 
Kopertina e pasme: Muzeumi Guggenheim në 
Nju Jork, nga Frank Lloyd Wright më 1946-59.

ISBN 978-9928-103-38-3
2500 lekë

Bruno zevi
Si ta kuptosh arkitekturën

Përktheu: Arta Marku
288 faqe, 1400 lekë
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zhang Qizhi
Kultura tradicionale kineze

Përktheu: Kujtim Ymeri        
344 f., 1500 lekë

FEi XiAOTOnG
Globalizimi dhe vetëdija kulturore

Përktheu: Kujtim Ymeri
404 f., 1500 lekë

I RI

zhao Qiguang
Mos bëj asgjë & Bëj gjithçka 
Taoizmi i Ri i ilustruar
Përktheu: Kujtim Ymeri

240 f., 800 lekë

“Urtësia e thellë dhe praktike buron në jetë 

në këtë paraqitje të mprehtë të mësimeve 

të lashta dhe gjithnjë të pranishme taoiste. 

Dhuntia e zhao Qiguang si tregimtar, 

bashkohet me kuptimin e thellë të 

parimeve taoiste, duke e bërë këtë libër të 

këndshëm dhe instruktiv.”

Judith Blackstone, autore e 

The Enlightement Processs
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I RI

LU XUn

Thirrje nën armë
Përktheu: Kujtim Ymeri

176 f., 700 lekë
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Rrëfenjat e Bardit Bidëll
Përktheu: Marsiano Qëndro
140 f., 800 lekë

Kafshët fantastike 
dhe ku mund të gjenden

Përktheu: Mira Kroqi
304 f., 1000 lekë

J. K. ROWLinG

Kafshët fantastike. Krimet e Grindelvaldit  
Përktheu: Anxhela Çikopano
304 f., 1000 lekë

Udhëtimi në Botën Magjike vazhdon:
ngjarjet ndodhin më 1927,  disa muaj pas 
ngjarjeve te Kafshët Fantastike dhe ku mund të 
gjenden  dhe lëvizin nga nju Jorku në Londër, 
në Paris dhe kthehen në Hogouorts. Kjo histori 
misteri dhe magjie do të zbulojë një kapitull 
të ri dhe emocionues të Botës Magjike të J. K. 
Rowlingut.
Për moshat mbi 10 vjeç.

I RI
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Harry Potter 
dhe Guri Filozofal  

Autore: J. K. Rowling
Përktheu: Amik Kasoruho          

266 f., 800 lekë

Harry Potter 
dhe Dhoma e të Fshehtave

Autore: J. K. Rowling
Përktheu:  Amik Kasoruho           

276 f., 800 lekë

Harry Potter  dhe
i Burgosuri i Azkabanit  

Autore: Joane K. Rowling
Përktheu:  Amik Kasoruho           

328 f., 800 lekë

Harry Potter 
dhe Kupa e Zjarrit  

Autore: Joane K. Rowling
Përktheu:  Amik Kasoruho           

560 f., 1250 lekë

Harry Potter 
dhe Urdhri i Feniksit  

Autore: Joane K. Rowling
Përktheu:  Amik Kasoruho           

720 f., 1400 lekë

Harry Potter 
dhe princi gjakpërzier 

Autore: Joane K. Rowling
Përktheu:  Amik Kasoruho           

500 f., 1250 lekë

Harry Potter
dhe Dhuratat e Vdekjes  

Autore: Joane K. Rowling
Përktheu:  Amik Kasoruho           

560 f., 1250 lekë

Harry Potter
dhe Fëmija i Mallkuar

Autore: Joane K. Rowling
Përktheu: Mira Kroqi

368 f., 1000 lekë
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ELiSABETTA GnOnE
SAGA FAiRY OAK

Magjia e Territ
Përktheu: Albana nexhipi

368 f., 1000 lekë

Aventurat e jashtëzakonshme të dy motrave, që i bashkon një dashuri më e 
fortë se çdolloj fuqie tjetër!

Qysh prej mijëra vitesh, pikërisht në mesnatë, në shtëpitë e Fairy Oak ndodh 
diçka magjike: zana të vogla të shndritshme u rrëfejnë fëmijëve histori me shtriga 
syëmbla, të dashura e të kujdesshme. E pazakontë, apo jo?! Të gjithë e dinë që 
zanat dhe shtrigat nuk shkojnë dhe se fëmijëve nuk u pëlqejnë aspak shtrigat. 
Por ndodhemi në Luginën e Sheshnajgjelbrës, në fshatin Fairy Oak dhe aty gjërat 
shkojnë ngaherë cazë më ndryshe…

Sekreti  i Binjakeve
Përktheu: Albana nexhipi
324 f. 1000 lekë

I RI

I RI
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Olga prej letre
Përktheu: Albana nexhipi 

304 f., 900 lekë

Misteriozja
Përktheu: Albana nexhipi 

Olga prej letre. Xhumi i zi
Përktheu: Albana nexhipi
224 f. 800 lekë

MARS 20
20
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 BARBARA CAnTini
Mortina
Përktheu: Ana Sheldia
48 f., 500 lekë 

Mortina është një vajzë, që ndryshon paksa nga të tjerat: ajo 
është një vajzë zombi. Jeton në Vilën e Rrënuar me teton Yllshuar 
dhe ka për shok një zagar albin, Rrodhen, nga i cili nuk ndahet 
kurrë. Mortina digjet nga dëshira që të ketë shokë moshatarë, 
me të cilët të  luajë dhe të argëtohet, por ia kanë ndaluar: nuk 
duhet të diktohet nga të tjerët, se do t’u shtinte frikën. Por një 
ditë mbërrin çasti i përshtatshëm: festa e Hallouinit! Mortinës 
nuk i duhet as të maskohet… Por çfarë ndodh kur fëmijët e tjerë 
zbulojnë që ajo nuk mban asnjë lloj maske?

Mortina dhe shoku i saj fantazmë
Përktheu: Ana Sheldia
48 f., 500 lekë 

Kush është fantazma misterioze që përpiqet të hyjë në Vilën e 
rrënuar pikërisht në prag të festës së Vitit të Ri Antik?  Së bashku 
me Rrodhen, zagarin besnik, Mortina kërkon ta ndihmojë, që të 
marrë vesh nga vjen shoku i ri, kaq i zbehtë! Ajo do të zhytet 
në një  hetim argëtues, që do t’ju bëjë t’ju rrahë zemra fort... 
Mortina, një seri librash me sukses ndërkombëtar, botuar në 
njëzet e tre gjuhë.  Kthimi i vajzës zombi më qesharake në botë, 
për kënaqësinë e të gjithë fëmijëve!

Mortina dhe kushëriri i tmerrshëm
Përktheu: Ana Sheldia

48 f., 500 lekë 

Mortina dhe shoku i saj më i mirë, një zagar albin i quajtur Rrodhe, 
jetojnë me teton Yllshuar dhe e kalojnë kohën duke luajtur me 
fantazmat e Vilës së Rrënuar. një ditë prej ditësh, ndodh diçka e 
papritur: disa fëmijë të fshatit, shokë të Mortinës, mbërrijnë në Vilë, 
sepse kanë marrë një ftesë misterioze. ndërkohë, tetoja Yllshuar 
zhduket pa lënë gjurmë. Mos lidhet kjo me Dilbertin, kushëririn e 
tmerrshëm, që sapo ka ardhur për vizitë? Pas librit Mortina, që pati 
një sukses ndërkombëtar dhe u përkthye menjëherë në 23 gjuhë, 
aventura e re e vajzës zombi do t’ju bëjë të shkriheni gazit.
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Dëgjoje zemrën time
Përktheu: Erion Kristo 

436 f., 900 lekë 

Një shkollë për Lavinjën
Përktheu: Dhurata Shehri

144 f., 600 lekë

BiAnCA PiTzORnO

Udhëtimi i mrekullueshëm i Poliksenës
Përktheu: Erion Kristo
368 f., 900 lekë

Poliksena jeton e lumtur me familjen e saj, 
por një ditë prej ditësh mëson se është e birë-
suar. E tronditur, ajo largohet nga shtëpia në 
kërkim të prindërve të saj të vërtetë... Është 
në të vërtetë një jetime apo një princeshë?  
Çfarë do të zbulojë Poliksena?

I RI
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 PAUL VAn LOOn

I RI

I RI
I RI

Autobusi i drithërimave 4
Përktheu: ilira Shurbani
272 f., 800 lekë

Tmerri vrapon mbi rrota. Për klasën e Julias, 
këtë vit Java e Librit për Fëmijë ka ruajtur diçka 
të veçantë: kaq të veçantë, sa do t’i bëjë të 
ulërijnë... por, sigurisht, jo nga gëzimi. Profesori  
do t’i çojë fëmijët në ekskursion shkollor, tamam 
me Autobusin e Drithërimave!
Çdo vend është një shtysë për një tregim tmerri 
gjithnjë e më rrëqethës... Por a janë vërtet vetëm 
tregime? Dhe profesori, a është vërtet ai që 
thotë se është? Udhëtimi i tmerrshëm rrezikon 
të bëhet vetëm vajtje... një aventurë tjetër 
emocionuese, e frikshme në autobusin më të 
tmerrshëm por edhe më të dashur që ekziston.  

2020

Autobusi i 
drithërimave 1

Përktheu: ilira Shurbani
168 f., 600 lekë

Autobusi i 
drithërimave 2

Përktheu: ilira Shurbani
236 f., 800 lekë

Autobusi i 
drithërimave 3

Përktheu: ilira Shurbani
248 f., 800 lekë
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Janneke Schotveld
Gjyshja në arrati
Përktheu: Agim Doksani
164 f., 600 lekë

Shumica e fëmijëve e kanë një vëlla apo një motër. 
Matilda ka një gjyshe, që jeton me të dhe nënën e 
saj... Dhe kur nëna e saj vendos ta çojë gjyshen në 
një shtëpi për të moshuar, Matilda nuk dorëzohet: ajo 
largohet nga shtëpia për të çliruar gjyshen e dashur, në 
një aventurë plot humor e të papritura! Por nuk do të 
jetë aq e lehtë sa e mendonte...

Martha Heesen
Motra ime është djalli vetë

Përktheu: Evis Babani
140 f., 600 lekë

Martha Heesen
Kush është në papafingo?

Përktheu: Evis Babani
148 f., 600 lekë

I RI
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Erik Orsena
Princesha Histaminë

Përktheu: Venera Domi 
120 f., 600 lekë

Antoine de Saint-Exupéry
Princi i vogël

Përktheu: Diana Çuli
104 f., 600 lekë

Theresa Tomlinson
Mbretëresha e Majit

Përktheu: Holta Ymeri
112 f., 500 lekë

Theresa Tomlinson
Gruaja e Pyllit

Përktheu: ilira Shurbani
160 f., 600 lekë
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Ulf Stark
A di të fërshëllesh Johana?

Përktheu: Sokol Demaku 
52 f., 500 lekë

Janja Vidmar
Kebaria vajza që lexonte bukur

Përktheu: nikollë Berishaj 
128 f., 500 lekë

David Almond
Skellig

Përktheu: Erblina Kërçishta 
192 f., 700 lekë

Alki zei
Çadra e purpurt
Përktheu: Kleo Lati 

224 f., 600 lekë

Alki zei
Kostandina

Përktheu: Maklena nika 
208 f., 700 lekë
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Një vit ka katër stinë. Kinezët e lashtë i ndanë katër stinët në 24 periudha diellore. Secila prej tyre 
përfaqëson një fazë të dallueshme të ndryshimit stinor. Fazat diellore jo vetëm mund të na ofrojnë 
këshilla për prodhimin bujqësor, por edhe të na ndihmojnë që të parashikojmë ndryshimet e motit 
në jetën tonë të përditshme.

 Libri na rrëfen historinë e një vajze të vogël, Jajës, që viziton gjyshërit e saj në fshat dhe përjeton 
atje ndryshimet e 24 fazave diellore gjatë gjithë vitit. Duke e shfletuar këtë libër, së bashku me Jajën, 
do të kryeni një udhëtim të paharrueshëm në festat folklorike tradicionale kineze, do të mësoni për 
ritualet e vjetra, do të vëzhgoni kafshët dhe bimët dhe do të dëgjoni gjuhën e natyrës.

9 789928 217950

ISBN 978-9928-217-95-0

www.dituria.al

400 lekë

Shkruar nga Gao Chunxiang, Shao Min           Ilustruar nga Xu Mingzhen, Li Jing

KeTO JANe 24 FAZAT DIELLORE:
.. ..
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Një vit ka katër stinë. Kinezët e lashtë i ndanë katër stinët në 24 periudha diellore. Secila prej tyre 
përfaqëson një fazë të dallueshme të ndryshimit stinor. Fazat diellore jo vetëm mund të na ofrojnë 
këshilla për prodhimin bujqësor, por edhe të na ndihmojnë që të parashikojmë ndryshimet e motit 
në jetën tonë të përditshme.

 Libri na rrëfen historinë e një vajze të vogël, Jajës, që viziton gjyshërit e saj në fshat dhe përjeton 
atje ndryshimet e 24 fazave diellore gjatë gjithë vitit. Duke e shfletuar këtë libër, së bashku me Jajën, 
do të kryeni një udhëtim të paharrueshëm në festat folklorike tradicionale kineze, do të mësoni për 
ritualet e vjetra, do të vëzhgoni kafshët dhe bimët dhe do të dëgjoni gjuhën e natyrës.

9 789928 217974

ISBN 978-9928-217-97-4

www.dituria.al

400 lekë
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Shkruar nga Gao Chunxiang, Shao Min           Ilustruar nga Xu Mingzhen, Li Jing

KeTO JANe 24 FAZAT DIELLORE:
.. ..

Një vit ka katër stinë. Kinezët e lashtë i ndanë katër stinët në 24 periudha diellore. Secila prej tyre 
përfaqëson një fazë të dallueshme të ndryshimit stinor. Fazat diellore jo vetëm mund të na ofrojnë 
këshilla për prodhimin bujqësor, por edhe të na ndihmojnë që të parashikojmë ndryshimet e motit 
në jetën tonë të përditshme.

 Libri na rrëfen historinë e një vajze të vogël, Jajës, që viziton gjyshërit e saj në fshat dhe përjeton 
atje ndryshimet e 24 fazave diellore gjatë gjithë vitit. Duke e shfletuar këtë libër, së bashku me Jajën, 
do të kryeni një udhëtim të paharrueshëm në festat folklorike tradicionale kineze, do të mësoni për 
ritualet e vjetra, do të vëzhgoni kafshët dhe bimët dhe do të dëgjoni gjuhën e natyrës.

9 789928 217967

ISBN 978-9928-217-96-7

www.dituria.al

400 lekë
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Shkruar nga Gao Chunxiang, Shao Min           Ilustruar nga Xu Mingzhen, Li Jing

KeTO JANe 24 FAZAT DIELLORE:
.. ..

KeTO JANe 24 FAZAT DIELLORE

Një vit ka katër stinë. Kinezët e lashtë i ndanë katër stinët në 24 periudha diellore. Secila prej tyre 
përfaqëson një fazë të dallueshme të ndryshimit stinor. Fazat diellore jo vetëm mund të na ofrojnë 
këshilla për prodhimin bujqësor, por edhe të na ndihmojnë që të parashikojmë ndryshimet e motit 
në jetën tonë të përditshme.

 Libri na rrëfen historinë e një vajze të vogël, Jajës, që viziton gjyshërit e saj në fshat dhe përjeton 
atje ndryshimet e 24 fazave diellore gjatë gjithë vitit. Duke e shfletuar këtë libër, së bashku me Jajën, 
do të kryeni një udhëtim të paharrueshëm në festat folklorike tradicionale kineze, do të mësoni për 
ritualet e vjetra, do të vëzhgoni kafshët dhe bimët dhe do të dëgjoni gjuhën e natyrës.

9 789928 217943

ISBN 978-9928-217-94-3

www.dituria.al

400 lekë
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Shkruar nga Gao Chunxiang, Shao Min           Ilustruar nga Xu Mingzhen, Li Jing

KeTO JANe 24 FAZAT DIELLORE:
.. ..

.. ..

Pranvera
Përktheu: Ledia Dushi
36 f., 400 lekë

Vjeshta
Përktheu: Ana Sheldia
36 f., 400 lekë

Vera
Përktheu: Ledia Dushi

36 f., 400 lekë

Dimri
Përktheu: Ana Sheldia

36 f., 400 lekë

Shkruar nga Gao Chunxiang, Shao Min           ilustruar nga Xu Mingzhen, Li Jing

I RI

I RI

I RI

I RI
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Odhise K. Grillo
Don Kishoti i Mançës

168 f., 500 lekë 

Çarls Dikens
David Koperfild

Përktheu: Ana Sheldia
326 f., 800 lekë

Jules Verne
Dy vjet pushime

Përktheu: Gëzim Shkupi 
312 f., 800 lekë 

Edith nesbit
Pesë fëmijë dhe Xhuxhi i Rërës

Përktheu: Margalina Sina
232 f., 800 lekë 
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I RI

Skënderbeu. Ideja dhe ndërtimi i shtetit
240 f., 1200 lekë

Kjo është një histori e përpjekjes së Gjergj Kastrioti Skënderbeut për 
të krijuar, aty nga fundi i Mesjetës, një shtet të bashkuar shqiptar. 

një përpjekje, e parë si vazhdim e si pikë kulmore 
e përpjekjeve të ngjashme që krerë të ndryshëm shqiptarë 

kishin çuar përpara duke filluar nga shek. Xii. 

PËLLUMB XHUFi
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Historia e Italisë
Përktheu: A. Papa, S. Kora, 

n. Lera, M. Ymeri 
968 f., 2000 lekë 

Historia e Belgjikës
Përktheu: Krenar Hajderi 

336 f., 1000 lekë 

Historia e Spanjës
Përktheu: A. Bitri, S. Kora, 

K. Ymeri 
560 f., 1500 lekë 

Historia e Rusisë
Përktheu: Kujtim Ymeri 

468 f., 1800 lekë 

Historia e Polonisë
Përktheu: Erblina Kërçishta 

376 f., 1500 lekë 

Historia e Kinës
Përkthyen: iljaz Spahiu, 

Valbona nathanaili
498 f., 1500 lekë

Historia e Frrancës
Përktheu: A. Papa, 

S. Haxhimusai, A. Vebiu, n. Lera 
1176 f., 2500 lekë 

Historia e Finlandës
Përktheu: Erblina Kërçishta 

280 f., 1000 lekë 

Historia e Vendeve të Ulëta
Përktheu: Kujtim Ymeri

440 f., 1500 lekë

I RI
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Historia e Anglisë
Përktheu: Asti Papa 

488 f., 1500 lekë 

Historia e Zvicrës
Përktheu: Genc Lafe 

304 f., 1250 lekë 

Historia e ShBA
Përktheu: A. Pinari, E. Hyskaj, 
K. Ymeri, M.  Ymeri, M. Kroqi

896 f., 2500 lekë

Historia e Austrisë
Përktheu: Genc Lafe 

384 f., 1500 lekë 

Historia e Kanadasë
Përktheu: Kujtim Ymeri

408 f., 1500 lekë 

Historia e Turqisë
Përktheu: Kujtim Ymeri 

392 f., 1500 lekë 
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Historia e kanadasë

Desmond Morton

D
es

m
o

n
d

 M
o

rt
o

n

9 789928 217271

ISBN 978-9928-217-27-1

www.dituria.al

1500 lekë

“Të shkruash një histori popullore të Kanadasë që është sa 
argëtuese aq edhe informuese nuk është aspak e lehtë. Desmond 
Morton duhet përgëzuar sepse ia ka dalë më së miri ta bëjë këtë.”

Canadian Historical Review

“Një libër interesant, i përmbledhur, i ndjeshëm dhe i balancuar 
si për nga këndvështrimi ashtu edhe për nga përfshirja.”

Quill & Quire Magazine

Libri i Desmond Mortonit është e para 
histori e Kanadasë e botuar në shqip. Me 
një gjuhë të pasur dhe stil të zhdërvjelltë 
e tërheqës, lexuesi ka rastin të ndjekë 
ecurinë historike të një kombi të ri, të 
lindur e të formuar historikisht në një 
hapësirë të gjerë, pjesërisht të banuar 
qysh mijëra vjet më parë nga “kombet e 
para” indigjene, prej kolonëve të ardhur 
nga Britania e Madhe, Franca dhe vende 
të tjera europiane.
Autori pasqyron procesin e brumosjes 
së shtetit kanadez që nga bashkimi i 
kolonive të shekullit XIX në një dominion 
të kurorës britanike deri në Kanadanë 
bashkëkohore, një vend i zhvilluar, i 
pasur dhe me një rol të rëndësishëm 
ndërkombëtar. Protagonistët që nisën, 
udhëhoqën dhe vazhduan këtë proces, 
në fushën e politikës, ekonomisë, por 
edhe të jetës shoqërore e kulturore janë 
evidentuar përmes një analize realiste 
dhe objektive të veprimtarisë së tyre dhe 
të rrethanave historike kur jetuan dhe 
punuan.
Diversitetet etnike, fetare, kulturore 
dhe shoqërore që karakterizuan këtë 
proces, burim pasurie dhe ndonjëherë 
kontradiktash, pajtimi i tyre përmes një 
fryme karakteristike kompromisi dhe 
tolerance, e bëjnë gjithashtu tërheqës dhe 
instruktiv librin e Mortonit.
Libri Histori e Kanadasë është një tregim 
joshës për një vend që tashmë është bërë 
atdheu i dytë edhe për mijëra shqiptarë 
që kanë emigruar dhe jetojnë atje.

Desmond Mortoni (Kalgari, 1937) 
historian kanadez, i specializuar në 
historinë ushtarake dhe të marrëdhënieve 
politike e industriale. Mortoni u 
diplomua në Kolegjin mbretëror 
ushtarak të Kanadasë, në Universitetin 
e Oksfordit (ku mori PhD në kërkime) 
dhe London School of Economics. Në 
vitet 1954-1964 shërbeu në ushtrinë 
kanadeze dhe më pas nisi karrierën në 
mësimdhënie. Profesor Hiram Mills i 
historisë në universitetin McGill, ka qenë 
drejtor i Institutit McGill të Studimeve 
Kanadeze, në Monreal, Kebek. Në vitet 
1986-1994 drejtoi Erindale College, 
Universiteti i Torontos. Nga viti 2011 
është profesor emeritus në McGill. 
Nga mesi i viteve 1960, për gati dy 
dhjetëvjeçarë, D. Mortoni ka qenë 
këshilltar për drejtues të rëndësishëm të 
partive apo lëvizjeve politike kanadeze. 
Më 1996 mori titullin Oficer i Urdhrit të 
Kanadasë. Anëtar i Shoqatës Mbretërore 
të Kanadasë nga viti 1985. Mortoni 
është autor i më shumë se 35 veprave për 
historinë e Kanadasë. 
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