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Delia Owens, Mark James Owens

Zew Kalahari
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Bestseller „New York Timesa”, opisujący przygody Marka i Delii Owensów. Para 

młodych amerykańskich zoologów w 1974 r. wsiada na pokład samolotu do 

RPA, mając przy sobie niewiele ponad zmianę ubrania i lornetkę. Jadą w głąb 

pustyni Kalahari. Tam, na dotąd niepoznanym terenie, Owensowie zaczynają 

badania zwierząt, które nigdy wcześniej nie widziały człowieka.

15 (u)ważnych 
opowieści

69 99

Spójrz na świat inaczej niż dotąd! Pewnego dnia 12 autorek i autorów z różnych stron Polski 

usiadło w swoich domach przed telewizorem, by obejrzeć ulubione filmy Disneya i Pixara. 

A potem każde z nich spisało te opowieści od nowa. Tak powstała wyjątkowa książka pełna 

przyjaźni, uważności na innych, empatii i otwartości oraz mierzenia się z uprzedzeniami.
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Roma Ligocka

Dziecko wojny
Dziecko, które przeżyło piekło wojny, już 

zawsze będzie ją w sobie nosić. Roma 

Ligocka osobiście, szczerze, wprost intymnie 

opowiada o tragedii, o zagładzie, którą 

przeżyła w dzieciństwie. Dziś, w obliczu 

wojny, która dzieje się tu i teraz – autorka 

zdecydowała się przybliżyć czytelnikom 

fragmenty swoich bestsellerowych 

powieści, Dziecko wojny stanowi jedyny 

w swoim rodzaju zapis wojennych przeżyć 

widzianych z zupełnie nowej perspektywy.

Natalie Haynes

Tysiąc okrętów
Myślisz, że słyszałeś już wszystko o wojnie 

trojańskiej? Ta powieść to epopeja, w której 

kobiety, dziewczęta i boginie znalazły się 

w centrum największej opowieści świata 

zachodniego. To była wojna kobiet, 

tak samo jak mężczyzn. Poczynając od 

trojańskich kobiet, których los leży teraz 

w rękach Greków, przez amazońską 

księżniczkę, która w ich imieniu walczyła 

z Achillesem, Penelopę oczekującą 

powrotu Odyseusza, aż po trzy boginie, 

od których waśni wszystko się zaczęło…
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Willy Vlautin

Zawsze przychodzi noc
Willy Vlautin prowadzi nas przez 48 

godzin z życia Lynette, która zrobi 

wszystko, by spełnić swoje pragnienia. 

I wbrew słowom matki, przekonującej, 

że niektórzy przychodzą na świat po to, 

żeby utonąć, przekracza własne granice, 

by utrzymać się na powierzchni. W tej 

poruszającej opowieści o biedzie, ludzkiej 

chciwości i rozpaczy razem z bohaterką 

spoglądamy za siebie w lęku przed 

wewnętrznym mrokiem, mając nadzieję, 

że tym razem noc jednak nie nadejdzie.

39 90
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Szczepan Twardoch

Chołod
Pochodzący z Górnego Śląska Konrad Widuch jest weteranem Wielkiej Wojny, komunistą 

całym sercem oddanym rewolucji. Po wojnie razem z Karolem Radkiem wyjeżdża do Rosji 

i wciela w życie proletariacki porządek. Widuch trafia do osady nazywanej Chołodem. 

Mieszkańcy żyją w niej zgodnie z rytmem surowej natury, hodują renifery, polują na 

foki i niedźwiedzie, mówią swoim językiem i nigdy nie słyszeli o Stalinie. Do czasu…

Dilly Court

Święta handlarki 
starociami
Paradise Row, Londyn. Grudzień 1865 r. 

Sally jest córką handlarza starociami. 

Kiedy ojciec zaczyna chorować, 

odpowiedzialność za utrzymanie 

rodziny spada na dziewczynę. W świecie 

spekulantów młoda kobieta spotyka wielu 

szubrawców. Sally pokonuje przeciwności 

losu, starając się pomóc także przyjaciółce 

oraz chłopcom, którymi się opiekuje.  

Czy determinacja dziewczyny sprawi,  

że przetrwa wśród wilków w owczej skórze? 
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Nina Majewska-Brown

Ocalona z Auschwitz
PÓJDĘ ZA TOBĄ NA KONIEC ŚWIATA

Maria Paszyńska

Listy do Gestapo

44 90

44 90

1 września 1941 roku w niemieckim mundurze z pistoletem w kieszeni i na rowerze ucieka 

z Auschwitz Jan Nowaczek. Los sprawia, że ratując się przed pościgiem, trafia do 

mieszkających w pobliżu Franciszki i Wawrzyńca Kuligów. Mimo obawy o własne życie 

rodzina pomaga zbiegowi. Po kilku miesiącach Nowaczek ponownie pojawia się w ich 

domu w towarzystwie esesmanów, zdradzając osoby, które pomogły mu w ucieczce…

Warszawa, wiosna 1938 r. Osiemnastoletnia Zuzanna wierzy, że jej życie będzie usłane różami. 

Potem przychodzi wojna. Znaczy kolejne miesiące pasmem strat, cierpienia i bólu. Zuzanna 

zaczyna pracę na Poczcie Głównej i włącza się w podziemną walkę z okupantem. Zostaje 

przydzielona do komórki P zajmującej się przechwytywaniem anonimowych donosów 

pisanych przez Polaków do Szanownego Pana Gestapo. Jeden z listów rozdziera jej serce…
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Joanna Tekieli

Zaczarowana zima 
w Olszowym Jarze
Olszowy Jar to mała wioska, w której 

Weronika spędzała w dzieciństwie 

każde święta i wakacje. W pełnym uroku 

domu dziadka wraz z kuzynką Małgosią 

i przyjaciółką Patrycją przeżyła wiele 

beztroskich chwil. Z czasem jednak, 

pochłonięte przez dorosłe życie,  

przestały bywać w Olszowym Jarze.  

Po latach przed Weroniką staje trudne, 

ale bardzo przyjemne zadanie: ma 

przywrócić duszę domowi dziadków…
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Katarzyna Kostołowska

Czterdzieści dni 
do świąt

39 90

Czterdziestki dwadzieścia lat wcześniej, czyli początki wielkiej przyjaźni i Wrocław 

u progu nowego tysiąclecia. Boże Narodzenie już blisko. W domach pachnie 

cynamonem, mrok grudniowych ulic rozświetlają elektryczne gwiazdy, a wnętrza 

modnych kawiarni rozbrzmiewają świątecznymi szlagierami. Cały Wrocław oddaje 

się gorączce przygotowań do najważniejszego dnia w roku. Prawie cały…
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Sara Weber

Wikingowie
ZEW ODYNA

IX w. Średniowieczna Norwegia. Ingrid, 

córka jarla Sigurda Czerwonookiego, 

ma zostać wydana za mąż za jednego 

z lokalnego wodzów. Dziewczyna jednak 

nie chce zostać żoną starszego, gnuśnego 

wikinga. Pragnie cieszyć się wolnością, 

ale sojusze zawarte przez jej ojca skazują 

ją na inny los. Przygotowania do ślubu 

zostają przerwane przez niespodziewany 

najazd wrogiego jarla Hrafna Niskiego…

Marcin Margielewski

Kłamstwa arabskich 
szejków
Szokująca opowieść człowieka, który był 

świadkiem okrutnej zemsty w saudyjskiej 

rodzinie królewskiej. Następca tronu 

Arabii Saudyjskiej niemal oficjalnie 

posługuje się grupą tajnych zabójców 

i usuwa swoich przeciwników. Szejkowie 

od dawna kupują sobie bezkarność, 

a ich pieniądze sprawiają, że świat 

wierzy w każde ich kłamstwo. Autor 

w swoich książkach zdemaskował już 

wiele z nich. Teraz pora na kolejne…
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Marcin Wolski

Międzymorze
Akcja rozpoczyna się w II poł. XIV w.  

na dworze królowej Jadwigi 

Andegaweńskiej na krakowskim Wawelu. 

Głównym bohaterem jest niezwykle 

barwna postać królewskiego błazna, 

karła Mieszka, obdarzonego zarówno 

licznymi umiejętnościami w sferze 

sprawności fizycznej, jak również 

nieprzeciętną inteligencją i wiedzą daleko 

wykraczającą poza epokę, sięgającą 

aż do czasów nam współczesnych…
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Diana Gabaldon

Powiedz pszczołom, 
że odszedłem

Dziewiąty tom fascynującej sagi Obca. W 1743 roku powstanie jakobitów rozdzieliło 

Jamiego Frasera i Claire Randall. Minęło dwadzieścia lat, zanim się odnaleźli, 

ale rewolucja amerykańska ponownie grozi im rozstaniem. Jest rok 1779. Claire 

i Jamie wreszcie spotykają córkę Briannę, jej męża Rogera oraz ich dzieci na farmie 

Fraser’s Ridge, choć sądzili, że już nigdy nie zdołają zjednoczyć całej rodziny.
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Agnieszka Olejnik

Dużo miłości
Od pewnego pamiętnego poranka nic 

w życiu Bożydara nie jest takie jak dawniej. 

Rozstanie z żoną, przeprowadzka, kłopoty 

z dorastającą córką, a na dokładkę 

problemy ze zdrowiem… Co jeszcze może 

pójść nie tak? W dodatku zbliżają się 

święta Bożego Narodzenia – pierwsze od 

czasu, gdy życie rodzinne roztrzaskało 

się w drobny mak. Bożydar postanawia 

jednak, że stawi czoła temu wyzwaniu.
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Kristin Hannah

Wyśnione szczęście
Niezwykła powieść autorki bestsellerów 

Słowik oraz Gdzie poniesie wiatr.Joy, 

zdradzona przez męża bibliotekarka 

z małego miasteczka, ma w perspektywie 

pierwsze od lat samotne Święta. W odruchu 

desperacji jedzie na lotnisko i wybiera 

daleki lot do nieznanej sobie miejscowości 

o nazwie Hope, ponieważ jak nigdy 

potrzebuje nadziei. Nieoczekiwany 

bieg wypadków sprawi, że jej życie 

znajdzie się w niebezpieczeństwie, lecz 

i nabierze nowych barw i sensu…

Gigi Griffis

Cesarzowa Sisi
Rok 1853. Bawarska księżniczka Helena przygotowuje się do poślubienia cesarza 

Austrii Franciszka Józefa. W tym czasie jej młodsza siostra Elżbieta, nazywana Sisi, 

marzy o romantycznej miłości. Kiedy młody cesarz spotyka obydwie młode kobiety, 

natychmiast zwraca uwagę na Sisi. Z dala od ciekawskich oczu i nieustających 

krytycznych ocen dworu, rodzi się między nimi więź, której nie potrafią się oprzeć. 
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Arthur Golden

Wyznania gejszy

47 90

Opowieść Sayuri, córki prostego rybaka, zaczyna się w 1929 roku, gdy jako dziewięcioletnia 

dziewczynka zostaje sprzedana przez ojca do renomowanej szkoły gejsz w Kioto. Oczami 

Sayuri śledzimy jej edukację podporządkowaną uprzyjemnianiu czasu mężczyznom: naukę 

tańca, muzyki, noszenia kimona, sztuki makijażu i układania włosów, nalewania sake.
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Agata Przybyłek

Moje serce pamięta
Michał Piotrowski to znudzony mężczyzna, 

który żył na garnuszku rodziców. Pracuje 

w biurze detektywistycznym, ale nie 

wykazuje inicjatywy. To wszystko do 

czasu, gdy zostaje wysłany do niewielkiej 

miejscowości w Zachodniopomorskiem. 

Ma udowodnić niewinność mężczyzny 

oskarżonego o morderstwo. Początkowo 

podchodzi do sprawy niechętnie, ale 

z czasem coraz bardziej się w nią angażuje. 

Dokąd zaprowadzi Michała śledztwo?
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Josie Silver

Podwójne życie Lydii Bird
Lydia i Freddie. Freddie i Lydia. Wszędzie 

razem od niemal dekady, za chwilę się 

pobiorą. Lecz w 27. urodziny Lydii, Freddie 

ginie w tragicznym wypadku. I nagle  

dzieje się coś nieprawdopodobnego.  

Lydia dostaje jeszcze jedną szansę – może 

przeżyć swoją miłość ponownie.  

Ale w jej nowym życiu pojawił się ktoś,  

kto chce, aby to z nim została… Cudownie 

romantyczna historia miłosna skłania i do 

śmiechu, i do płaczu oraz przypomina, jak 

wspaniale jest kochać i być kochanym.
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Danielle Steel

Podejrzani
Theodora Morgan należy do elity 

świata mody. Założycielka popularnego 

internetowego serwisu zakupowego 

jest jedną z najlepiej prosperujących 

biznesmenek na świecie. Nie lubi 

jednak rozgłosu, zwłaszcza w ostatnim 

czasie. Rok wcześniej jej rodzinę dotknął 

niewyobrażalny dramat, gdy mąż i syn 

Theodory zostali porwani dla okupu – 

koszmar, który zakończył się tragedią.

Ałbena Grabowska

Doktor Zosia
UCZNIOWIE HIPPOKRATESA, T. 3

Doktor Zosia to książka wyjątkowa. Losy 

głównej bohaterki przeplatają się tu 

z opowieścią o Szpitalu Ujazdowskim, 

który jeszcze nigdy nie został tak szeroko 

i szczegółowo opisany, a jego dzieje można 

określić „historią Polski w pigułce”. Autorka 

dokonała rzeczy wielkiej – sprawiła, że historia 

medycyny uwolniła się z podręczników 

i stała się dostępna dla każdego. Grabowska 

opisuje historię polskiej medycyny, i robi 

to tak, że nie sposób się oderwać.

Jakub Nowak

To przez ten wiatr
Jakub Nowak tworzy nowoczesny western, 

burzy mity narodowe i strąca z cokołu 

legendarne postaci. Brawurowy debiut 

to pachnąca whiskey, potem i krwią, 

wielogatunkowa powieść o emigracyjnych 

losach warszawskiej bohemy. Powieść 

oparta na faktach, lecz pozostawiająca 

furtkę dla wyobraźni i przemyśleń, kim 

bylibyśmy, gdyby za sprawą przypadku 

historia potoczyła się odrobinę inaczej. To 

literatura, którą czyta się jednym tchem – 

zaskakująca, świeża i bardzo współczesna. 
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Anna Todd

After
T. 1

Światowy bestseller opowiedziany na 

nowo w formie powieści graficznej. Tessa 

ma już wyraźnie zarysowany plan na 

życie: staż w wydawnictwie, powrót do 

rodzinnego miasta i oczywiście ślub – 

z równie poukładanym Noahem. Jeśli 

Tessa miałaby jednym słowem określić 

nowo poznanego Hardina, mógłby to 

być „bunt”. Przypadkowo spotkany na 

kampusie chłopak to jej przeciwieństwo. 

Spontaniczny, tajemniczy i… pociągający!

Katarzyna Barlińska  
vel P.S. HERYTIERA – „Pizgacz"

Burn the Hell
RUNDA TRZECIA

Victoria Joseline Clark próbuje żyć nowym 

życiem. Życiem, w którym nie ma miejsca na 

chaos i mrok. Na to wszystko, co wniósł w nie 

Nathaniel Shey. Tyle że nie jest łatwo uwolnić 

się od magii spojrzenia czarnych oczu 

tego toksycznego chłopaka, nawet jeżeli 

osiemnastolatka już wie, że ich głębia może 

mieć zabójczą moc. Nie ma cudownego 

klawisza, po którego naciśnięciu można 

wykasować wspomnienia. Złe i dobre. 

Beata Pawlikowska

Czas namiętności
Anna ma szare oczy, szare włosy i nie 

oczekuje niczego od życia. Pracuje w klinice 

jako psycholog, przyjmuje pacjentów, 

starając się rozwikłać ich problemy 

z miłością i małżeństwem, nie zdając sobie 

sprawy z tego, że ona sama nigdy nie 

doświadczyła prawdziwej namiętności.  

Aż do pewnego dnia pod koniec maja,  

gdy wybucha w niej szalony ogień zmysłów.
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Niegrzeczne 
Książki

Kiedy auto Katelyn Loveland wy-
pada z krętej drogi w Appalachach, 
wydaje się jej, że to już koniec. Na 
ratunek przybywa jednak Cooper 
Robinson, zastępca szeryfa, i cho-
ciaż Katie uchodzi z życiem  z wy-
padku… zupełnie traci głowę.

Rodziny Marianne i Luke’a dzielą 
trzy pokolenia wrogości, a zawie-
szenie broni wydaje się naiwnym 
marzeniem. Gdy działalność Luke’a 
wywoła polityczny huragan, zaka-
zana miłość upomni się o odpo-
wiedzi na najtrudniejsze pytania.

Szymon Rafalski nie chce iść w ślady 
ojca gangstera, lecz przypadkowe 
spotkanie ze znajomym przestępcą 
sprawia, że budzą się w nim ambi-
cje. Widzi szansę na temat na dzien-
nikarskie śledztwo. Jednak ta „żyła 
złota” szybko okaże się pułapką.

Znany dziennikarz śledczy Paweł 
Wolski bada sprawę tajemniczej 
śmierci kolegi po fachu. Tropy wio-
dą do kontrowersyjnego biznes-
mena  i coraz głębiej w przeszłość 
kilku rodzin z Podhala.
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M.A. Kuzniar

Północ w Everwood
1906 rok, zimowy wieczór gdzieś 

w Nottingham. Życie Marietty Stelle 

od dawna koncentruje się wyłącznie 

na jednym – od lat marzy ona bowiem 

o zostaniu baletnicą. Zbliżające się święta 

Bożego Narodzenia nie napawają jej 

jednak optymizmem – tuż po Nowym 

Rok Marietta wbrew własnej woli 

ma wyjść za mąż i poświęcić się roli 

matki i żony. Dziewczyna pogrąża się 

w rozpaczy, a presja rodziny na jej szybkie 

zamążpójście staje się nie do zniesienia.

Madeline Miller

Galatea
W starożytnej Grecji utalentowany rzeźbiarz 

został pobłogosławiony przez boginię, 

która obdarowała jego arcydzieło 

z marmuru darem życia. Poślubiwszy swój 

doskonały twór, Pigmalion oczekuje, 

że jego żona będzie uosobieniem 

posłuszeństwa i pokory – niczym więcej 

jak pięknym, ożywionym przedmiotem. 

Ale Galatea szybko przekonuje się, że 

jej uroda jest doskonałym narzędziem 

manipulacji, a oprócz wspaniałego ciała 

posiadła też lotny umysł i wolną wolę.
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Nino Haratischwili

Coraz mniej światła
Rok 1987. Związek Radziecki trzęsie się 

w posadach. W Gruzji coraz wyraźniej 

słychać głosy nawołujące do oddzielenia 

się od wszechwładnego niegdyś 

olbrzyma. W zmieniającym się, ogarniętym 

chaosem, ale też tętniącym życiem 

Tbilisi dorastają cztery przyjaciółki. Różni 

je niemal wszystko, łączą marzenia 

o miłości, akceptacji i lepszym życiu.

69 99
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Kamil Niziński, Angelika Łabuda

Love is You 
Michael jest znanym amerykańskim 

modelem. Emilia pracuje w warszawskim 

szpitalu. Oboje na pozór wiodą idealne 

życia, tylko garstka najbliższych osób 

wie, z jakimi traumami się zmagają. 

I gdyby nie jeden służbowy wyjazd 

do Zurychu i dwie przez przypadek 

zamienione walizki, ta dwójka pewnie 

nigdy nie stanęłaby na swojej drodze. 

Czy romans, który ich połączy, odmieni 

ich życia? Czy to tylko namiętna gra? 

I czy będą mieli odwagę w nią zagrać?

Anna Matusiak

Zanim powiesz TAK
Kiedy na kilka dni przed ślubem Lena słyszy 

od narzeczonego, że ślubu nie będzie, 

bo ten się zakochał – jej świat się wali. 

Zrozpaczona, postanawia zmienić swoje 

życie, ale równocześnie planuje słodką 

i okrutną zemstę. Postanawia rozpocząć 

pracę jako organizatorka ślubów. Jaka 

zemsta czeka na Przemka? Czy Lenie 

uda się sprawić, by były narzeczony 

cierpiał równie mocno, jak ona?

Paweł Nowak

Cudze życie
Grzegorza i Dorotę połączyła tragedia. 

Chcąc uciec od poczucia winy i ciągłych 

wyrzutów sumienia, żyją „cudzym”, 

a nie „swoim” życiem. Nie zdają sobie 

jednocześnie sprawy, że kluczem do 

odzyskania spokoju może być tylko 

poznanie prawdy oraz stawienie czoła 

okrutnej przeszłości. Życie jednak 

musi się w końcu o nich upomnieć, 

a zderzenie z rzeczywistością dla 

każdego będzie wyjątkowo bolesne.
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Marta Łabęcka

Despite Your  
(im)perfection
DOTRZYMAJ ZŁOŻONEJ MI OBIETNICY

Josephine i Chase wreszcie są szczęśliwi. 

Po wszystkich burzach, sztormach 

i zawieruchach, których nie szczędził 

im los, wciąż są razem, połączeni 

uczuciem, a w dorosłość wkracza 

właśnie najpiękniejszy owoc ich 

miłości… osiemnastoletnia Destiny.

44 90
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Fragmenty wybranych audiobooków 

znajdziesz na kanale YouTube 
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Kasia Magiera

Domek z kart
Komisarz Hektor Cichy powraca. Po 

odwyku rozpoczyna pracę w nowym 

wydziale dochodzeniowym. Jego 

partnerką zostaje bezkompromisowa 

aspirant Jagna Bojanowska. Pierwsze 

wspólne śledztwo wydaje się dotyczyć 

nieprzemyślanego wybryku dwójki 

młodych ludzi. Jednak to, co wydawało 

się bezmyślnym żartem, naprowadzi 

ich na trop zamożnych ludzi, którzy bez 

skrupułów realizują swoje mroczne żądze. 

Leszek Herman

Szachownica
Na wymarzoną wycieczkę do Stanów 

Zjednoczonych przyjeżdżają Patryk 

i Karen. W Richmond w lokalnym muzeum 

trafiają na aukcję, na której wystawiona 

jest na sprzedaż tajemnicza skrzynka 

pochodząca ze Szczecina – szkatuła łowcy 

wampirów. Ku przerażeniu Patryka, Karen 

bierze udział w aukcji i kupuje tajemniczy 

artefakt. Wkrótce szkatuła wikła ich 

w coraz bardziej przerażające kłopoty.
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Anna Klejzerowicz

Stara papiernia
Złamana osobistym dramatem Felicja 

Stefańska, reporterka śledcza i rzeczniczka 

prasowa gminy Kryszewo, rzuca wszystko 

i ucieka od swego obecnego życia… 

Jednak nagle zostaje pilnie wezwana 

z powrotem. Życie jej najbliższych przyjaciół 

jest w niebezpieczeństwie. Ktoś popełnił 

w miasteczku okrutną zbrodnię. Felicji 

przyjdzie szukać odpowiedzi w trudnym 

środowisku – wśród lokalnych rekinów 

biznesu – tropy zaś prowadzą w przeszłość.
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Remigiusz Mróz

Werdykt
SERIA Z JOANNĄ CHYŁKĄ, T. 16

Warszawą wstrząsa informacja o odnalezieniu martwego niemowlaka na jednym 

z publicznych placów zabaw. Policja nie jest w stanie znaleźć rodziców, nic nie pozwala 

też zidentyfikować tożsamości dziecka. To media trafiają na trop matki, która przed 

kamerami twierdzi, że nie pamięta, co się wydarzyło, i nie wie, gdzie jest jej syn. Zapowiada 

się głośny proces, a Chyłka i Oryński zrobią wszystko, by poprowadzić tę obronę.

David Lagercrantz

Człowiek, który 
wyszedł z mroku
W Sztokholmie zostaje pobity na śmierć 

sędzia piłkarski. Zebrane dowody wskazują 

na porywczego ojca jednego z młodych 

piłkarzy. Starsi stażem policjanci chcą na 

tym etapie zakończyć śledztwo, ale młoda 

i ambitna policjantka, Micaela Vargas, 

wciąż ma wątpliwości. Kontaktują się więc 

z światowej sławy profesorem psychologii, 

Hansem Rekkem. Przenikliwy i działający 

nieszablonowo geniusz widzi więcej i szybko 

wywraca śledztwo do góry nogami.
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Simon Beckett

Zagubiony
Simon Beckett powraca w wielkim stylu.  

Oto pierwszy tom nowej serii. 

Nieprzenikniony mrok, skrzypienie łodzi 

unoszących się na ciemnej toni i zrujnowany 

magazyn. Na Nabrzeżu Rzeźników wybiła 

północ. Sierżant Colley nie spodziewał 

się, że jeszcze usłyszy Gavina. Kiedy stary 

przyjaciel poprosił, żeby przyjechał na 

Nabrzeże, początkowo nie wiedział, 

co zrobić. To prawda, nie rozmawiali 

ze sobą od dziesięciu lat. Ale nigdy 

nie słyszał w głosie Gavina paniki…

Marta Guzowska

Zła miłość
Wschodząca gwiazda telewizji Sonia 

Marchlewska ginie w drodze do domu. 

Firma ubezpieczeniowa bada okoliczności 

zdarzenia, a mąż ofiary zleca prywatne 

dochodzenie. Franka Kruk, błyskotliwa 

prywatna detektywka, niespodziewanie 

dostaje dobrze płatne zlecenie, które może 

pomóc jej przerwać złą passę. Franka 

z zaskoczeniem odkrywa, że wypadek 

zdarzył się tam, gdzie rok wcześniej zginął 

jej mąż, a Sonia była uwikłana w relacje 

z ludźmi, którzy kochali ją aż na śmierć…

44 9944 99
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miękka
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Robert Małecki

Wiatrołomy
SERIA Z KOMISARZ MARIĄ HERMAN, T. 1

Grudziądz. Początek lat 90. Rodzinie 

Witbergów bezkarni gangsterzy porywają 

z domu dwumiesięcznego Filipa. Policja 

drepcze w miejscu, a tropy prowadzą 

donikąd. Trzy dekady później komisarz 

Maria Herman przechodzi osobiste piekło, 

próbując uwolnić się od nałogu. Jej 

zawodowym partnerem zostaje Olgierd 

Borewicz, który mierzy się z konsekwencjami 

błędnych decyzji z przeszłości. 

Wspólnie wyruszają do Grudziądza.

48 00
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Marek Krajewski

Błaganie o śmierć
Wrocław 1919. Śledztwo w sprawie 

ustawionej walki prowadzi Mocka 

w coraz mroczniejszy labirynt lokalnych 

powiązań, splatając się z jego prywatnymi 

poszukiwaniami małej Bettiny. Byli 

więźniowie zrzeszeni w Bractwie 

Pierścieniowców i słabość Mocka do 

zrozpaczonej matki pchają go do 

przestępstwa najstraszniejszego z możliwych.

44 99

WYDAWNICTWO

Znak

OPRAWA

miękka

Jane Corry

Wszystkie nasze 
kłamstwa

Prowokujący thriller autorki Tej, która zawiniła. Co byś zrobiła, gdyby twój syn kogoś 

zamordował? Chroniła jego… czy siebie? Sara i Tom przekonają się, jak daleko są w stanie 

się posunąć i jak bardzo narazić własne małżeństwo, by chronić jedynaka. Kiedy kłamstwa 

zaczynają tworzyć misterną sieć, Sara ma okazję uwolnić Freddy’ego z kręgu podejrzeń. 

Ale będzie musiała podjąć najtrudniejszą decyzję, przed jaką może stanąć matka…
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Ian Rankin

Czarna księga
CYKL INSPEKTOR REBUS, T. 5

Piąta powieść najpopularniejszego 

brytyjskiego autora kryminałów. Tajemniczy 

pożar hotelu, niezidentyfikowane ciało 

i przerażająca noc, o której wszyscy usiłowali 

zapomnieć. Tylko John Rebus ma odwagę 

wrócić do tej sprawy. W ręce inspektora 

wpada notes policjanta z ciekawymi 

informacjami dotyczącymi prowadzonych 

śledztw. W tym zwłok znalezionych przed 

pięciu laty w ruinach spalonego hotelu… 

41 90
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Jeffrey Archer

Przymknięte oko 
sprawiedliwości

49 90

William Warwick po wytropieniu barona narkotykowego awansuje na detektywa inspektora. 

Nikt w Scotland Yardzie nie spoczywa jednak na laurach, bo komendant Hawksby ma 

dla Williama i jego zespołu nowe wymagające zadanie: muszą się przyjrzeć korupcji 

w Policji Metropolitalnej. Zgłębiając problem, William uświadamia sobie, że zepsucie sięga 

znacznie głębiej, niż przypuszczał, i że jego koledzy zbyt często przymykają na nie oko.

WYDAWNICTWO
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miękka

PREMIERA

25.10.2022
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William Gibson

Peryferal
Flynne Fisher żyje w pierwszej przyszłości, 

tak bliskiej, że tu i tam jest już naszą 

teraźniejszością. Jak prawie wszyscy nie ma 

pracy, chyba że bogaty gracz wynajmie 

ją na zastępstwo w rozgrywanej on-line 

symulacji wojennej. Druga przyszłość, za 

siedemdziesiąt lat, jest dla Willa Nethertona 

dobra. Jest dobra dla wszystkich bogaczy, 

a poza bogaczami na Ziemi nie został 

prawie nikt. Dwie przyszłości dzieli kataklizm, 

którego nikt nie rozpoznał, aż było za późno.

Łada Łuzina

Wiedźmy Kijowa
MIECZ I KRZYŻ

Masza, nieśmiała i inteligentna studentka 

historii, mieszka z rodzicami i zaczytuje 

się w „Mistrzu i Małgorzacie”. Dasza, 

ekscentryczna piosenkarka z nocnego 

klubu, żywiołowa artystka, którą prawie 

wszystko cieszy. Katia, bizneswoman, 

przepełniona pragnieniem miłości. Trzy 

młode mieszkanki Kijowa spotykają 

się po raz pierwszy niby przypadkiem 

w chwili śmierci kijowskiej wiedźmy 

i niespodziewanie przejmują jej moce.

55 00
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Paweł Leśniak

Linia krwi

Shelley Parker-Chan

Ta, która stała 
się Słońcem
ŚWIETLISTY CESARZ, T. 1

42 90

Umbra – świat, do którego trafiają zbłąkane dusze – nie jest Maxowi obca. Dzięki 

zgromadzonym księgom Max poznaje sekrety, które już nigdy nie miały ujrzeć światła 

dziennego. Jednak powrót Garou zmienił prawa, jakie łączą oba światy, czyniąc 

Maxa niemal bezradnym. Gdy nadzieja wydaje się być stracona, chłopak otrzymuje 

wiadomość od kogoś, kogo nie spodziewał się jeszcze kiedykolwiek spotkać.

Przepowiedziano jej nicość. Miała umrzeć z głodu w pyle rolniczej prowincji, zapomnianej 

przez bogów i ludzi. Jednak żar przepełniający jej duszę, niepowstrzymane pragnienie 

życia, popchnęły ją do walki. Skryła się za imieniem zmarłego brata i ruszyła 

spełniać jego przeznaczenie. I choć wielkość przypadnie imieniu Zhu Chongba, 

to cały ból będzie musiała znieść osoba ukryta w skórze młodego mężczyzny.

WYDAWNICTWO
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OPRAWA

miękka
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Kat Delacorte 

Z ogniem we krwi
Osadzony w doskonale realistycznej 

włoskiej scenerii dark paranormal romance 

autorstwa nowego pióra w fantastyce YA. 

Przywodzi na myśl queerową wersję Romea 

i Julii w świecie urban fantasy, w której 

Julia ma do wyboru nie tylko Romea…

54 90 44 99
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Stephen King

Marzenia i koszmary
25 znakomitych opowiadań mistrza horroru, które ukazują, jak cienka jest granica 

oddzielająca świat marzeń i przerażających snów od codzienności. Opowiadania 

są zróżnicowane gatunkowo – od klasycznych horrorów przez sensacyjne 

i obyczajowe – i choć autor we wstępie zwraca się do czytelników, którzy „wierzą 

w istnienie niewidzialnych światów”, to także pozostali znajdą tu coś dla siebie. 

26.10-15.11.202212-25.10.2022

CZYTAM. -40%NAJTANIEJ
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Kristin Baver, Pablo Hidalgo

Star Wars
ŚWIAT GWIEZDNYCH 
WOJEN. KRONIKA 
ILUSTROWANA

Obszerny i zaktualizowany przewodnik po świecie Star Wars, a w nim nigdy 

wcześniej nieudokumentowana tak bogato – opisana rok po roku – ponad 

40-letnia historia tego fenomenu kulturowego. Zachwycająca wizualna podróż 

w czasie obfituje w fakty i ciekawostki, zawiera ikoniczne filmowe kadry, informacje 

o komiksach, powieściach, grach wideo i parkach tematycznych na świecie.

Claudia Gray

Mistrz i uczeń
STAR WARS

Nieoczekiwana propozycja może oznaczać 

koniec partnerstwa Qui-Gon Jinna i Obi-

-Wana Kenobiego. Najpierw jednak dwaj 

Jedi muszą zmierzyć się z niebezpiecznym 

zadaniem na odległej planecie – oraz 

niepewną przyszłością. Kolejna powieść 

z uniwersum STAR WARS pióra bestsellerowej 

amerykańskiej pisarki Claudii Gray.
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Alexander Freed

Cena zwycięstwa
STAR WARS. ESKADRA ALFABET, T. 3 

Pościg tytułowej eskadry za imperialnym 

Skrzydłem Cienia wciąż trwa i obfituje 

w pełne dramatyzmu i emocji zwroty akcji 

i epizody. Imperator nie żyje, jego potęga 

dogorywa, ale galaktyka nadal nękana 

jest niszczycielskimi rajdami Skrzydła Cienia, 

formacji próbującej przywrócić dawny 

porządek. Pod wodzą charyzmatycznego 

Sorana Keizego pułk myśliwców odzyskuje 

siły i szykuje się do kolejnej zabójczej misji.

Joshua Izzo

Avatar
PRZEWODNIK ILUSTROWANY

Odkryj bogactwo świata jednego z najbardziej rozpoznawalnych filmów wszech czasów. 

Książka przybliży zwyczaje i wierzenia mieszkańców wyspy, jej florę i faunę, a także wiele 

innych tajemnic świata stworzonego przez Jamesa Camerona. Przewodnik po filmie 

zawiera oryginalne fotosy z filmu i mnóstwo szczegółowych informacji o świecie, który 

powstał ponad dekadę temu. Zremasterowaną wersję filmu można oglądać w kinach.
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Czy Heinrich Himmler miał polskie korzenie?

Nie. Za to jego żona była Polką. Margarete Siegroth, bo o niej 

mowa, urodziła się w Goncarzewie pod Bydgoszczą. Ta pielę-

gniarka była blondynką o ślicznych, niebieskich oczach. Bez 

wątpienia musiała wpaść w oczy zbrodniarza już przy pierw-

szym spotkaniu.

Jak się poznali?

Posłużę się tutaj cytatem mojej najnowszej książki. On to najle-

piej opisuje: Gdy tworzyła się NSDAP, większość czasu spędza-

łem ,objeżdżając Niemcy. […] Poza tym sporo czasu zabierały 

mi pobyty w Berlinie. I właśnie w trakcie jednego z wyjazdów 

do stolicy spotkałem kobietę, która na długo zapadła mi 

w pamięć. Pamiętam jak dziś, że to był rok 1927. Wdałem się 

wówczas w rozmowę z kobietą, która prowadziła dom opieki 

w Berlinie. Od razu znaleźliśmy wspólny język. Okazało się, że 

medycyna naturalna, oparta o zioła, jest jej konikiem. Dodam 

od siebie, że zakochani wymieniali między sobą mnóstwo listów. 

Zawsze zwracała się w nich do Himmlera, pisząc „mój ty nie-

grzeczny kochasiu”, co strasznie go podniecało.

W 1928 roku para wzięła ślub cywilny, a później kościelny. Jed-

nak zabrakło na uroczystościach rodziny Himmlera.

Tak. Rodzicom nie pasowało, że jego żoną ma zostać roz-

wódka. Poza tym była ona protestantką, a on zaś pochodził 

z wierzącej, katolickiej rodziny. To w zupełności dla nich nie 

było do zaakceptowania. Himmler jednak zignorował te znaki 

i tym sposobem 3 lipca 1928 roku zakochani stali się mężem 

i żoną. Późniejsze losy są dość zaskakujące. Żona Himmlera 

sprzedaje udziały w swojej berlińskiej klinice i świeżo upieczone 

małżeństwo kupuje małe gospodarstwo rolne, skupione na 

hodowli drobiu.

To był pomysł Himmlera czy jego żony?

Himmlera. Jego zdaniem każdy przykładny Aryjczyk powi-

nien mieć własne pola i być rolnikiem. Uważał on, że własna 

hodowla daje najzdrowszy pokarm, a  tylko taki jest najlep-

szym odżywieniem.

Kto zajmował się tym gospodarstwem?

Himmler był zajęty sprawami partyjnymi, dlatego wszystko 

spadło na jego żonę. To ona musiała dbać o pięćdziesiąt kur, 

króliki, indyki, gęsi i jeszcze o ogród. Sporo jak na jedną osobę, 

co było widać po efektach. Dochodziło do tego, że dziennie 

z tych pięćdziesięciu kur było jedno jajko. Niezbyt opłacalna 

uprawa, a już na pewno nie taka, z której można by wyżywić 

rodzinę, a co dopiero mówić o jakichś zarobkach.

Pani Himmler dzielnie znosiła te niepowodzenia czy raczej bu-

dziły w niej frustrację?

Starała się nie narzekać, ale momentami było jej nad wyraz 

ciężko. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której króliki w ogó-

le nie chcą się rozmnażać, a do tego jednego dnia z tych 

pięćdziesięciu kur dwadzieścia zdycha. I jeszcze uprawa roślin. 

Połowę dopadają jakieś plagi robaków, ziemniaków prawie 

nie ma, a wiśnie z gruszami usychają. Ciąg dalszy był do prze-

widzenia. Państwo Himmlerowie postanowili sprzedać swoje 

gospodarstwo, póki jeszcze wszystko im nie umarło.

Skupmy się na pana najnowszej książce „Spowiedzi Him-

mlera”. Dlaczego to właśnie o nim powstała kolejna pańska 

„Spowiedź”?

Heinrich Himmler był jedną z najważniejszych osób w Trzeciej 

Rzeszy. Stworzył obozy koncentracyjne, stał na czele zbrodni-

czej SS, siejąc postrach i nienawiść do Żydów. Na końcu zaś 

zaczął ratować tych ostatnich, wierząc, że to pomoże mu 

przeżyć wojnę. To niesamowita historia, gotowy wręcz sce-

nariusz na film, pokazujący, jak ułożony młodzieniec może się 

przeistoczyć w bestię.

Redakcja: Wydawnictwo Bellona

ŻONA, KTÓREGO ZNANEGO NAZISTOWSKIEGO 

ZBRODNIARZA, BYŁA POLKĄ?

Rozmowa z Christopherem Machtem, autorem bestsellerowej serii „Spowiedzi”.  
W swojej najnowszej książce Autor rozmawia z drugim najważniejszym człowiekiem 

Trzeciej Rzeszy, zaraz po Hitlerze. Szefem SS, a do tego twórcą obozów koncentracyjnych.
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Henry Kissinger

Dyplomacja
Od koncertu mocarstw, przez piekło 

światowych wojen, do końca zimnej wojny 

– panoramę dziejów dyplomacji prezentuje 

w swoim najwybitniejszym dziele człowiek 

najbardziej do tego zadania odpowiedni 

– dyplomata, negocjator, literat i autor 

sukcesów amerykańskiej polityki II połowy 

XX wieku. Jest to jedyna historia dyplomacji 

doprowadzona do czasów najnowszych.

Krzysztof Rak

Piłsudski między 
Stalinem a Hitlerem

Na początku drugiej dekady lipca 1933 roku w Warszawie Józef Beck w imieniu marszałka 

Józefa Piłsudskiego miał zaproponować Sowietom… sojusz przeciwko Niemcom.  

Jak to się stało, że Piłsudski próbował po cichu dogadać się ze Stalinem, dlaczego ów 

plan się nie powiódł i zakończył tylko paktem o nieagresji z 25 lipca 1932 roku, a także 

jak doszło do unormowania stosunków Polski z Trzecią Rzeszą w styczniu 1934 roku?
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HEINRICH HIMMLER,  
SSZZEEFF SSSS,,

NNAADDZZOORRCCAA NNIIEEMMIIEECCKKIICCHH
OOBBOOZZÓÓWW

KKOONNCCEENNTTRRAACCYYJYJYYJYJYYJYY NNYYCCHH,,
OOPPOOWWIIAADDAA AAGGEENNTTOOWWII

BBRRYYTTYYJYJYYJYJYYJYY SSKKIIEEGGOO WWYYWWIIAADDUU
OO SSWWOOIIMM ŻŻYYCCIIUU

II WWIIEELLKKIIEEJJ MMAACCHHIINNIIEE
ŚŚMMIIEERRCCII,,

JJAAKKĄĄ ZZOORRGGAANNIIZZOOWWAAŁŁ

39 90

WYDAWNICTWO

Bellona

OPRAWA

miękka

PREMIERA

26.10.2022



SWIATKSIAZKI.PL

Grzegorz Kucharczyk

Polska
DZIEJE PAŃSTWA I NARODU

Profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk 

z Instytutu Historii PAN oraz Akademii 

im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, 

stworzył popularny zarys dziejów Polski 

od początków kształtowania się polskiej 

państwowości w X w. po czasy współczesne. 

Jest to przede wszystkim historia narodu 

polskiego, który trwał i rozwijał się nawet 

wtedy, gdy nie było państwa. Dzięki tej 

przystępnie napisanej książce można 

poznać i lepiej zrozumieć polskie dzieje.
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Michael Farquhar

Się porobiło! 
PECHOWE DNI W HISTORII. KATASTROFY, 
BŁĘDY I WYPADKI NA KAŻDY DZIEŃ ROKU

Autor zgromadził w tej jeżącej włos na 

głowie, ale i przezabawnej książce bez liku 

opisów klęsk, przypadków pecha i wpadek 

związanych z każdym dniem w roku. Od 

kosztownego starcia hotelarza o słabym 

wzroku z bezcennym obrazem Picassa, 

przez katastrofalny eksperyment indyjskiego 

szacha z wczesną formą Viagry, po zalanie 

całej dzielnicy – istny potop! – melasą…
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Jarosław Wojtczak

Las Argoński 1918

44 90

Latem 1918 roku alianci odparli nad Marną ostatnią ofensywę Niemców na Paryż. 

Przejęli inicjatywę na froncie i przeszli do kontrofensywy, spychając wykrwawione wojska 

niemieckie na wschód. Przyczyniły się do tego wojska amerykańskie dowodzone przez 

gen. Johna Pershinga. Pod koniec września amerykańska 1. Armia zaatakowała wzdłuż 

linii rzeka Moza – Argonny. Na 40-kilometrowym odcinku frontu rozgorzały krwawe walki. 
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Rozpoczęło się budowanie federacyjnego 
tworu, w którym Polska otrzymawszy łatkę 
nacjonalistycznego, łamiącego prawo 
oszołoma została wyoutowana z grupy 
państw zasługujących na suwerenność.

Strach przed obniżeniem słupków sondażowych 
„zmusza” kolejnych rządzących do ślepego 
podporządkowywania się europejskiej władzy, 
nawet jeśli logika i trzeźwa analiza historycznej 
i bieżącej rzeczywistości wskazuje, gdzie 
powinniśmy ulokować swoje ambicje…

… w budowie Wielkiej Polski!

„MYŚLEĆ O POLSCE WIELKIEJ, DUMNEJ, WAŻNEJ, ROZGRYWAJĄCEJ W REGIONIE I LICZĄCEJ SIĘ W ŚWIECIE, 
TO JAKIŚ KOMPLETNY ODLOT I DOWÓD ZUPEŁNEJ UTRATY POCZUCIA RZECZYWISTOŚCI. 

WIELU TAK MYŚLI. MYLĄ SIĘ.”
Rafał A. Ziemkiewicz

CZAS UNII EUROPEJSKIEJ
W SCHUMANOWSKIM KSZTAŁCIE W SCHUMANOWSKIM KSZTAŁCIE 

SIĘ SKO�CZYŁ
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Krzysztof Daukszewicz, 
Aleksander Daukszewicz

Ziobranoc, Europo

Kolejna książka Krzysztofa Daukszewicza 

napisana z synem to błyskotliwy komentarz 

do aktualnej rzeczywistości. Bo jak brzmi 

motto do tej książki: hasło Polska w ruinie to 

była jednak prognoza. „Dołączmy jeszcze 

do tego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, 

który był w Wiedniu 33 lata temu, czyli 

w roku 1989, zauważył tam wtedy inną 

kulturę i ten widok trzyma go do dzisiaj. 

Dodajmy do tego ministra Ziobro, który 

niesie sztandar Unii drzewcem do góry (…)”.

Tiziano Terzani

Nic nie zdarza się 
przypadkiem 
Podróżowanie było dla Tiziano Terzaniego 

formą istnienia. Kiedy dowiaduje się, 

że jest ciężko chory, wyrusza w podróż. 

Ale ta podróż różni się od innych. 

Jest najtrudniejsza, bo każdy krok 

może być wyborem między rozumem 

a szaleństwem, między nauką a magią. 

Oto niepokojący obraz Ameryki.
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Jakub Jabłonka, Paweł Łęczuk

Świat według 
Kiepskich
ZWARIOWANA HISTORIA 
KULTOWEGO SERIALU POLSATU

Bogato ilustrowany przewodnik po niezapomnianych scenach i absurdalnych konfliktach, 

które przez ponad dwie dekady były udziałem bywalców wrocławskiej kamienicy.  

Kto stworzył kulowe postaci? Kto pierwotnie miał zagrać Ferdka i Waldusia? Z jakimi reakcjami 

musieli sobie radzić twórcy po emisji pierwszych odcinków? Na te pytania odpowiadają 

w książce aktorzy, scenarzyści i producenci. Nie zabraknie też wzruszających wspomnień.
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Marcin Gutowski

Bielmo
CO WIEDZIAŁ JAN PAWEŁ II

Autor przemierzył tysiące kilometrów, 

rozmawiał z ponad setką osób: ofiarami 

księży; sygnalistami, którzy pisali i jeździli 

do Watykanu, by alarmować papieża; 

przedstawicielami kościelnego aparatu 

władzy; bliskimi współpracownikami 

polskiego papieża; z jego przyjaciółmi, 

którzy po raz pierwszy otwarcie dzielą 

się wątpliwościami co do jego postawy, 

a nawet przyznają, że nigdy nie poznali 

prawdziwego oblicza Ojca Świętego.

Alex Marzano-Lesnevich

Pamięć ciała
Gdy zaginął sześcioletni Jeremy, cała 

okolica zaangażowała się w poszukiwania. 

Dziećmi mieszkańców opiekował się w tym 

czasie jeden z sąsiadów, Ricky Langley. Nikt 

nie wiedział, że policjanci znajdą w jego 

szafie zwłoki chłopca. Marzano-Lesnevich 

zaczyna staż w kancelarii prawniczej, która 

broniła Ricky’ego. Odnajdzie i przeczyta 

niemal 30 tys. stron akt sądowych, by 

starannie zrekonstruować jego przeszłość 

oraz trzykrotny proces w sprawie zabójstwa.

Alicja Urbanik-Kopeć

Matrymonium
O MAŁŻEŃSTWIE NIEROMANTYCZNYM

Barwny opis kolejnych etapów związku: od 

poszukiwań partnera za pomocą anonsów 

aż po małżeństwo, które zapewniało 

kobiecie bezpieczeństwo finansowe. 

Korzystając z oryginalnych świadectw epoki, 

autorka przybliża system prawno-społeczny 

panujący na aż do dwudziestolecia 

międzywojennego. Zza ciasnych ram tego 

systemu wyłania się pasjonujący obraz 

kobiet, które próbowały kształtować własne 

życie: miłosne, rodzinne i finansowe.
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Damian Jankowski, Dawid Ogrodnik

Koniec gry
Był Tomkiem Beksińskim w Ostatniej 

rodzinie, Rahimem z Paktofoniki w Jesteś 

Bogiem, ks. Kaczkowskim w Johnnym. 

A jaki naprawdę jest Dawid Ogrodnik? 

W intymnej rozmowie mówi o życiu poza 

planem filmowym: o przemocy, mobbingu 

i nałogach, o szukaniu sobie miejsca, 

o wychowywaniu córki. Gdzie kończy się gra, 

a zaczyna życie? Czy można pozostać sobą 

w świecie kłamstwa i ciągłego odgrywania 

ról? Ile warte są przyjaźń i rodzina?  

Na bilans nigdy nie jest za wcześnie. 

Maria Peszek

Naku•wiam zen
Kiedy Maria w kryzysie życiowym i twórczym 

przychodzi do Jana po pomoc, ten nagle 

ma zawał i prawie umiera. Zanim umrze, 

dobrze byłoby jednak dowiedzieć się kilku 

rzeczy… Szczera do bólu, porywająca 

książka o nieszablonowej relacji dwojga 

wybitnych artystów, którzy są także ojcem  

i córką. Zderza się w niej absurd i powaga,  

euforia i rozpacz, rzeczy święte i puszczanie 

bąków. Jest też o przyzwoitości w sztuce  

i w życiu. I o wolności.

Adrian Tinniswood

Brytyjska monarchia 
od kuchni
Wiadomości z życia brytyjskiej rodziny 

królewskiej wciąż podbijają media. 

Monarchowie nie gotują. Nie ubierają się 

samodzielnie, nie nalewają sobie picia ani 

nie ścielą łóżka. Podobno przyszły władca 

Królestwa, nawet nie wyciska sobie sam 

z tubki pasty do zębów, gdyż zadanie to 

należy do jednego z czterech kamerdynerów, 

który nakłada pastę na królewską 

szczoteczkę ze zdobionego srebrnego 

dozownika. Oto monarchia od kuchni…
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ABSOLUTNY FENOMEN 

ILE PRAWDZIWEGO KEANU 
JEST W KAŻDEJ Z JEGO RÓL?

ŻYCIE I ŚWIAT FILMOWY 
LEGENDARNEGO AKTORA
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Bartek Dobroch, Przemysław Wilczyński

Broad Peak
NIEBO I PIEKŁO

Zekranizowana opowieść o jednym 

z najtragiczniejszych wypadków w historii 

polskiego himalaizmu. Autorzy wracają do 

tragicznych wydarzeń z 2013 r. i starają się 

odpowiedzieć na pytanie, czy ta tragedia 

kładzie kres polskiemu himalaizmowi w takiej 

formie, w jakiej go dotąd znaliśmy. Analizują 

feralną wyprawę krok po kroku, a także 

przeprowadzają poruszające rozmowy 

ze świadkami wydarzeń oraz przyjaciółmi 

i rodzinami uczestników wyprawy. 

Agata Romaniuk

Krótko i szczęśliwie
HISTORIE PÓŹNYCH MIŁOŚCI

O pierwszych miłościach powiedziano 

prawie wszystko. O miłościach ostatnich 

nie mówi się dużo. A przecież to właśnie 

uczucia, które zdarzają się późno, zostają 

z nami na zawsze. Oto zbiór prawdziwych 

historii dojrzałych miłości, które nie  

miały prawa się zdarzyć, a jednak się 

wydarzyły na ostatniej prostej życia.  

Te nieoczywiste, słodko-gorzkie opowieści, 

dają nadzieję, że nigdy nie jest za późno 

na przeżycie czegoś ważnego.

Izabela Nowek

Albania
W SZPONACH CZARNEGO ORŁA

Czy istnieje bardziej charakterystyczna 

potrawa albańska niż byrek? Co to znaczy 

„dawać komuś na kawę”? Jeszcze kilka lat 

temu omijana przez turystów, kojarzona 

tylko z mafią i bunkrami, Albania staje 

się coraz bardziej popularna dzięki 

różnorodności, jaką oferuje. Autorka 

zabiera nas w podróż po mozaikowej 

rzeczywistości Albanii. Odkrywa 

nieznane oblicze kraju: krainy orłów.
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Dagna Kurdwanowska

Uważna, czuła 
i odważna
JAK PIELĘGNOWAĆ W SOBIE DOBRO

To książka, w której nie opowiadam, co 

wy, kobiety, powinnyście lub musicie 

zrobić, żebyście były lepszą wersją siebie, 

ponieważ uważam, że takie, jakie jesteście, 

jesteście wystarczające i fajne. Co 

najwyżej zachęcam was do uruchomienia 

ciekawości, przyjrzenia się sobie 

uważnie, czule i odważnie. To początek 

wędrówki ku temu, co nas wzmacnia. 

44 90
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William Davis

Zdrowie kryje 
się w jelitach
ODBUDOWA MIKORBIOMU 
I UTRATA WAGI W 4 TYGODNIE

Ponad 40 przepisów, plan diety i zasoby, dzięki którym możesz zlokalizować 

problemy jelitowe, utrzymać zdrowie i dobre samopoczucie. Książka o tym, 

jak wyeliminować złe bakterie i przywrócić brakujące „dobre” bakterie, 

z czterotygodniowym planem przeprogramowania mikrobiomu. 

Polecam
y także

Książka pełna
pozytywnych wibracjipozytywnych wibracji

26 99
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Marta Mieloszyk-Pawelec, Olga Mizera

Do schrupania! 
JEDZ WEDŁUG ZASAD 
MIKROODŻYWIANIA

59 90

Gotuj zdrowo i pysznie według mikroodżywiania! Co jeść, żeby dostarczać 

sobie makro- i mikroelementów, witamin, minerałów, kwasów tłuszczowych? 

Naucz się zestawiać posiłki, tak by zawierały wszystkie składniki odżywcze. 

Pomogą ci w tym proste, sezonowe przepisy i jadłospisy na każdy dzień.

WYDAWNICTWO

Pascal

OPRAWA

miękka

–30%

Magdalena Łyszczek

Suplementy od A do Z
Rynek suplementów diety rośnie 

w ekspresowym tempie. Producenci 

prześcigają się w opracowywaniu coraz to 

nowszych receptur, obiecując cudowne 

efekty działania kolejnych preparatów. 

Poradnik pomoże ci odnaleźć się w tym 

chaosie, dając praktyczną wiedzę 

popartą aktualnymi badaniami.

42 90
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Andrzej Gryżewski, Jagna Kaczanowska

Sztuka obsługi waginy
Rozmowa seksuologa i psychoterapeuty 

z dziennikarką i psycholożką o tym, 

jak osiągnąć orgazm; jak podtrzymać 

pożądanie. To także próba od powiedzi na 

pytania: jak radzić sobie z molestowaniem; 

jak zadbać o swoje interesy w związku; jak 

się masturbować; czemu czasem warto 

wdać się w romans z drugą kobietą, nawet 

gdy uważamy się za heteryczki; jak cieszyć 

się seksualnością w trakcie menopauzy, 

choroby, depresji i problemów partnerskich.

Gabrielle Bernstein

Moc przyciągania
ZAMANIFESTUJ WYMARZONE ŻYCIE

46 99

42 90
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miękka

Ta książka to fascynująca duchowa podróż mająca na celu pokazanie, gdzie tkwi twoja 

prawdziwa moc. Podążając za wskazówkami Gabrielle, dowiesz się, jak współtworzyć 

życie, jakiego pragniesz. Zauważysz, że przyciąganie jest zabawne i że nie musisz tak ciężko 

pracować, aby uzyskać to, czego chcesz. Co najważniejsze, poczujesz się dobrze – a kiedy 

poczujesz się dobrze, będziesz emanować szczęściem także na swoje najbliższe otoczenie.

WYDAWNICTWO

Kobiece

OPRAWA

miękka

Joseph Murphy

Moc przyciągania 
bogactwa
Każdy chce być bogaty. Joseph Murphy 

opisuje prawdziwe źródła bogactwa 

i obfitości. Dostatek każdy nosi w sobie, 

nieważne czy w dobrych, czy złych 

czasach. Okoliczności życia nie mają 

na to wpływu. Książka w prosty sposób 

wyjaśnia, dlaczego często spotyka nas 

odwrotność tego, czego pragniemy.

34 90
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Świat Książki

OPRAWA

twarda

Z O S TA  
EMO SAPIENS!

U ywaj emocji, aby 
nap dza  si  do dzia ania

Pozwól intuicji czyta  
intencje osób wokó  ciebie

Naucz si  m drzej 
sprzecza  i spala  z o

O EMOCJACH 
LEKKO I DOWCIPNIE 
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Sue Lynn Tan

Córka Bogini Księżyca
Dorastająca na Księżycu Xingyin przywykła 

do samotności. Nie wie, że jest ukrywana 

przed Niebiańskim Cesarzem, który skazał jej 

matkę za kradzież eliksiru nieśmiertelności. 

Kiedy jednak magia Xingyin zostaje wykryta, 

dziewczyna musi uciekać z domu. Trafia 

do Niebiańskiego Królestwa, krainy cudów 

i tajemnic. Ukrywając swoją tożsamość, 

korzysta z okazji, by uczyć się u boku syna 

cesarza. Opanowuje łucznictwo i magię, 

a między nią a księciem rozkwita uczucie.

52 90
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Jenni Fletcher 

Jak stracić hrabiego 
w dziesięć tygodni
Osadzony w epoce regencji romans, 

w którym wrogowie stają się kochankami, 

a wartka akcja trzyma w napięciu 

i zaskakuje, nie dając wytchnienia. 

Prawdziwa uczta dla fanów twórczości 

Georgette Heyer, Romantycznego 

księcia czy Outlandera.

44 99
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Chloe Gong

Our Violent Ends: 
Burzliwe zakończenia 
THESE VIOLENT DELIGHTS, T. 2

Szanghaj jest na krawędzi upadku; 

nacjonaliści zdobywają coraz większą 

władzę, z każdym dniem rozchodzą 

się nowe plotki o wojnie domowej, zaś 

gangom zagraża całkowita zagłada. Roma 

i Juliette kolejny raz muszą odłożyć na bok 

własne emocje i wspólnie zmierzyć się 

z potworami oraz politycznymi intrygami. 

Ich wzajemne uczucia wciąż żyją…

49 90
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Connie Glynn

Księżniczka na zawsze
CYKL KRONIKI ROSEWOOD, T. 5

Ellie to zbuntowana księżniczka, która nie ukrywa już swojej prawdziwej tożsamości. Lottie jest 

jej portmanką, pragnącą ochronić Ellie przed zakusami Lewiatana. Jamie jest partyzanem 

Ellie, jej ochroniarzem na całe życie, który zaprzysiągł strzec księżniczki za wszelką cenę 

– zniknął jednak w tajemniczych okolicznościach. Ellie, Lottie, Jamie… Tym razem nie 

wszystkim z tej trójki było dane powrócić do Rosewood Hall. Czy będą jeszcze razem?

Cezary Harasimowicz

Tygrys
Niezwykła opowieść o dzikich zwierzętach, 

dobrych i złych ludziach oraz o tym, co 

najcenniejsze: wolności. Tigre jest gwiazdą 

cyrku Paradiso. Jego popisowe skoki przez 

płonącą obręcz oklaskują co wieczór 

tłumy widzów. Gdy któregoś dnia tygrys 

się buntuje, dyrektor cyrku postawia go 

sprzedać… Tak zaczyna się historia, której 

inspiracją były prawdziwe wydarzenia…

44 99
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Hank Green

Cudownie 
niedorzeczna misja

49 90

Obecność robotów-Carlów na Ziemi powodowała ogromne zamieszanie. Efektem 

chaosu były sława i niefortunna śmierć April May. Minęło kilka miesięcy. Andy przejął 

pałeczkę po przyjaciółce: bierze udział w konferencjach i chętnie wypowiada się 

online. Maya rusza tropem tajemniczych wydarzeń w przekonaniu, że doprowadzą 

ją do April. Miranda rozważa udział w ryzykownym przedsięwzięciu naukowym.

WYDAWNICTWO
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miękka
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Weronika Anna Marczak

Rodzina Monet
Hailie Monet ma niespełna 15 lat,  

gdy w wypadku traci mamę i babcię.  

Ze skromnego, ale pełnego miłości domu 

trafia do luksusowej wilii zamieszkałej 

przez pięciu władczych mężczyzn, którzy 

raczej chłodno przyjmują nastolatkę. 

Will, Vincent, Dylan, Shane i Tony to 

mieszkający po drugiej stronie Atlantyku 

starsi bracia, o których istnieniu Hailie nie 

miała pojęcia. Gdy zostaje zmuszona do 

zamieszkania z nimi, odkrywa, że ich życie 

jest pełne niebezpiecznych tajemnic.

Alice Oseman

Heartstopper
YEARBOOK

Książka specjalnie dla fanów bestsellerowej 

serii Heartstopper, pełna kolorowych 

ilustracji, które wyszły spod ręki Alice 

Oseman. Heartstopper Yearbook zawiera 

ekskluzywne treści ze świata Heartstoppera: 

nigdy wcześniej niepublikowane 

ilustracje, wyjątkowy minikomiks, profile 

postaci, mnóstwo ciekawostek, które 

dają wgląd w proces twórczy Alice 

Oseman i są opowiadane przez Alice 

(a właściwie przez jej komiksowy awatar).
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Sibeal Pounder

Bombka
O DZIEWCZYNKACH, KTÓRE 
ODMIENIŁY ŚWIĘTA

Blanche Claus jest sierotą. Mieszka pod jednym z londyńskich mostów i szczerze 

nienawidzi Bożego Narodzenia. Wszystko zmienia się, gdy w wigilijny wieczór 

spotyka staruszkę, która obdarowuje ją magiczną, czerwoną bombką z tańczącą 

w jej wnętrzu choinką. Wtedy w życiu Blanche pojawia się klacz Rudy i kochająca 

święta i bułeczki z bakaliami niezwykła dziewczynka o imieniu Rinki.
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–50%
Kup 2 książki z wybranej oferty oznaczonej „druga książka –50%”, 

a na drugą z nich, tańszą, otrzymasz 50% rabatu.
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Spójrz na świat  
Myślisz, że świetnie znasz animacje Disneya?  

Ta książka sprawi, że odkryjesz je na NOWO

W książce znajdziesz historie z następujących filmów: „Coco”, „Potwory i Spółka”,  
„Nowe szaty króla”, „Kraina Lodu”, „To nie wypanda”, „Zwierzogród”,  
„Ralph Demolka”, „Ratatuj”, „W głowie się nie mieści”, „Luca”, „Odlot”,  
„Gdzie jest Nemo”, „Głębia”, „Mój brat niedźwiedź” oraz „Raya i ostatni smok”.

Do wspólnej lektury zaprasza 

dwójka sympatycznych nastolatków – 

Han i Alex, którzy rozmawiają ze sobą 

o każdej z opowieści.

15
filmów

Wyobraź sobie, że pewnego dnia 
12 autorek i autorów z różnych stron 
Polski usiadło w swoich domach 
przed telewizorem, by obejrzeć ulubione 
filmy Disneya i Pixara. A potem każde 
z nich spisało te opowieści od nowa, 
wydobywając na światło dzienne wątki, 
które były dla nich szczególnie ważne. 
Tak powstała nasza wyjątkowa książka 
pełna przyjaźni, uważności na innych, 
poznawania siebie, empatii i otwartości 
oraz mierzenia się z uprzedzeniami. 
Dzięki wrażliwości opowiadających 
możesz teraz spojrzeć na swoich 
ulubionych bohaterów z całkiem 
innej strony!innej strony!

?
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OPRAW A
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jak to jest, Gdy...

określa mnie  
kultura, 

w której żyję?

odkrywam, kim jestem?

RÓŻNIĘ SIę 
OD INNYCH?

Wyglądm inaczej?

krywam, kim jestem?

określ
kult

w które

ukrywaM prawdę  

o sobie?
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 Przygotowaliśmy również ciekawostki oraz wyzwania, 
które otworzą Cię  na doświadczanie różnorodności – 

zarówno własnej,  jak i świata wokół. Nigdy nie jest 
za późno, by stać sie uważnym na siebie i innych 

oraz nauczyć się sztuki stawiania pytań.

Książka przyjazna  
osobom z dysleksją

ukrywaM prawdę 

o sobie?
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Rudy Feliks, lisica polarna Lisa, a  także wielko-

uchy fenek Zenek – dzięki tej trójce przyjaciół 

już wkrótce się dowiesz, kto jada dżdżownice

alla carbonara i galaretkę z mysich uszu, odkrya -

jesz, w jaki sposób z lisich kup wyrastają krzaczki 

jeżyn, a przede wszystkim zrozumiesz, że tylko li-

som jest dobrze w lisim futrze!

Stwórz japoński staw pełen harmonii!

Gracze tworzą z płytek piękne japońskie stawy. 

Punkty zdobywane są za odpowiednie rozmiesz-

czenie płytek w swoim stawie: za różnokolorowe 

kwiaty, ważki latające w pobliżu żab, kamie-

nie dające schronienie narybkowi oraz za inne 

ozdoby.

Gdzieś na końcu świata odkryto groźny pato-

gen. Wcielacie się w rolę naukowców szukają-

cych trzech molekuł, które pozwolą uratować

świat. Wygra gracz, którego laboratorium jako 

pierwsze wskaże 3 poszukiwane molekuły. 

Aż 2300 możliwych rozwiązań!

Zaplanujcie swój dzień razem z Puciem, korzysta-

jąc z poręcznej tablicy i 48 magnesów z obraz-

kami ukazującymi codzienne czynności znane 

każdemu dziecku! Dodatkowo w pudełku znaj-

dziecie 4 magnesy symbolizujące pory dnia oraz 

7 magnesów z nazwami dni tygodnia.

Tuli Tuli opowiada, kto gdzie mieszka to przea -

pięknie zilustrowana seria edukacyjna dla naj-

młodszych. Każda książka to inne środowisko 

życia i nowy bohater. Dzieci śledzą jego przygo-

dy, a przy okazji poznają wiele przyrodniczych

ciekawostek.

Zdumiewająca encyklopedia ciekawostek his-

torycznych. Dowiesz się mnóstwa rzeczy o pra-

wiekach i prehistorii, o  starożytnych cywiliza-

cjach, średniowieczu, wyprawach odkrywczych

i  wynalazkach. Od czasów najdawniejszych 

do teraz. 

JOANNA RUSINEK

DANNY DEVINE 

CÉDRIC MARTINEZ,

EMILIANO PONZI

MARTA GALEWSKA-KUSTRA,

JOANNA KŁOS

ZOFIA STANECKA,

MAGDALENA KOZIEŁ-ŁŁ

-NOWAK

MATHILDA MASTERS, 

LOUIZE PERDIEUS

OPOWIEM CI, MAMO, 
CO ROBIĄ LISY

KOHAKU

PACJENT ZERO

PUCIO. PLAN DNIA

WIEWIÓRKA Z LASU 
TULI TULI OPOWIADA, 
KTO GDZIE MIESZKA
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Antologia poezji 
dziecięcej
W tym unikatowym zbiorze na niemal 200 

stronach znajdziecie nie tylko utwory, na 

których wychowały się całe pokolenia 

młodych odbiorców, ale i nowsze wiersze, 

które z pewnością wejdą do kanonu 

literatury dziecięcej. Wybitnych polskich 

autorów, prezentowanych w porządku 

alfabetycznym, poznajemy bliżej 

dzięki zamieszczonym biogramom.

Kolorowe zabawy 
MINIONKI. WEJŚCIE GRU

W książeczce z obrazkami do kolorowania 

dzieci znajdą gromadkę psotnych 

minionków oraz Gru i Straszliwą 

Szóstkę, drużynę jego ulubionych 

superzłoczyńców. Najmłodszych 

czeka mnóstwo kolorowej zabawy.

69 99

9 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda

OPRAWA

miękka

PREMIERA

24.10.2022

14 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

miękka

Świnka Peppa
AKADEMIA BYSTRZAKA

Świnka Peppa zaprasza do wspólnej zabawy. Dołącz do uroczych zwierzaków i poznaj 

świat literek, cyferek, kolorów i kształtów. Ćwicz pisanie, liczenie, rozwiązuj wesołe 

zadania i koloruj. Akademia bystrzaka to seria 24 kart edukacyjnych do wycięcia, które 

wspomogą naukę, a wszystko w doborowym towarzystwie ulubionych bohaterów.

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda
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Niesamowita 
encyklopedia 
dla dzieci

Ta bogato ilustrowana encyklopedia dla dzieci i młodzieży zawiera mnóstwo informacji 

i ciekawostek. Składa się z trzech rozdziałów: Kosmos, Dinozaury, Nauka. Dzięki niej 

poznasz niesamowite fakty dotyczące otaczającego cię świata, kosmosu, zjawisk 

atmosferycznych, ludzkiego ciała oraz największych wynalazków w historii. Zdobędziesz też 

szczegółową wiedzę na temat gadów kopalnych, które wymarły wiele milionów lat temu.
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To książka, którą zachwycą się 
i mali, i duzi czytelnicy. 15 bajeki mali, i duzi c

ych przezopowiedzianych
orę!Jeremiego Przybo

99 99 oraJeremi Przybora
i stuletnimmałoletnim i

na każdą okazję, których autorami są 
mieszkańcy Stumilowego Lasu.

Urocza opowiastka, która będzie 
idealną lekturą na długie
i chłodne jesienne wieczory.

39 99

29 99

Mała księga mądrości 
Kubusia

Pierwszy 
śnieg

6.10.2022PREMIERA 26.1

PREMIERA 26.10.2022
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Ulubieni bohaterowwie 
Disneya w świąteczznej 
odsłonie: 24 krótkie
opowiastki opatrzonee
dużymi ilutracjami.

12 opowieści, 
na kartach 
których 
spotkasz swoje 
ulubione 
bohaterki 
i ich wiernych 

yszy.towarzysz

Ulubienini 
bohateterowie
i niezwwykłe 
historrie…  
Gwarancja 
pasjonującej
lektury! 

49 99

5-minutowe
bajeczki

49 99
Magiczne bajki

39 99
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Moje opowieści
na zimę

Moje opowieści 
o Annie i Elsie
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Bestsellerowa seria: każdy
z tytułów zawiera sześćześć
krótkich, prostych
opowiastek do czyttania.

Urocze historyjki,
których długość
i poziom
trudności zostały
dostosowane
do wieku 
odbiorców.

34 99

19 99

Historyjki w sam raz
dla mnie

Moje oje pierwsze 
bajki
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Ulubione 
postaci znannane 
ze wspananiałych
animacacji 
oczarrują 
młodmłodych 
czytelników!

Mnóstwo
czytelniczej
zabawy: 
Zygzak i Złomek 
poznają nowe 
auta i spotkają
starych, 

ych dobrych
znajomych.

12 ekscytujących histstorii
z życia Człowieka-PaPająka 
w pięknej książkoweej 
odsłonie.

MPREMIERA 26.10.202234 99

34 9969 99

34 99

Ulubione historie

Auta w trasie

12 opowieści 
o superbohaterach

Ulubione
historie na zimę
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E.T.A. Hoffmann, Agnieszka Jatkowska (ilustr.)

Dziadek do orzechów
Fred i Klara nie mogą się doczekać 

świątecznych prezentów od sędziego 

Droselmajera. Jednym z nich okazuje się 

brzydki Dziadek do Orzechów. Figurka 

przypada jednak do gustu małej Klarze. 

Od tego momentu zaczynają się dziać 

niezwykłe rzeczy… Poznajemy tajemniczego 

Króla Myszy, a sędzia Droselmajer opowiada 

wciągającą historię o Pirlipacie, Mysibabie 

i zręcznym zegarmistrzu. Co z tego wyniknie?

Lucy Maud Montgomery, Ana Garcia (ilustr.)

Święta z Anią 
ORAZ INNE OPOWIEŚCI 
BOŻONARODZENIOWE

To wyjątkowy zbiór utworów, które 

wprowadzają nas w niepowtarzalną 

atmosferę świąt Bożego Narodzenia 

i w niezwykły czas oczekiwania na 

nadejście Nowego Roku. Nie licząc dwóch 

rozdziałów pochodzących z książek o Ani 

Shirley wszystkie opowiadania zawarte 

w zbiorze ukazały się pierwotnie na 

łamach gazet i czasopism. Teraz mogą 

się zapoznać z nimi i polscy czytelnicy!

39 99 44 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda

OPRAWA

twarda

PREMIERA

28.10.2022

PREMIERA

2.11.2022

Kalendarz adwentowy
BAJKOWA KOLEKCJA

99 99

Co umila czekanie na Boże Narodzenie? Jak wytłumaczyć dziecku, że do Świąt  

jeszcze 24, 23, 22… dni i że teraz trwa adwent, ale ukochany świąteczny czas tuż- 

-tuż? Mamy na to odpowiedź! Kalendarz adwentowy, i to najlepiej taki 

z „Bajkowej kolekcji”. Imponujący, nie tylko z powodu rozmiarów 35 x 53 cm, 

z bajecznie kolorową twardą oprawą, związany czerwoną wstążką.

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda
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Bełchatów – Galeria Olimpia, ul.  Kolejowa  6, tel. 44  711  17  16 •  Białystok – Galeria Jurowiecka, ul.  Jurowiecka  1, tel. 85  877  23  55 

•  Bielsko-Biała – CH  Sarni Stok, ul.  Sarni Stok  2, tel. 33  471  29  03 •  Bielsko-Biała – Galeria Sfera, ul.  Mostowa  5, tel. 33  471  10  07 •   

Bolesławiec – ul.  Rynek  19/21, tel. 75  616  14  06 •  Bydgoszcz – CH  Rondo, ul.  Kruszwicka  1, tel. 52  345  46  98 •  Bydgoszcz – CH  Zielone  

Arkady, al. Wojska Polskiego 1, tel. 52 342 53 50 • Bydgoszcz – Galeria Pomorska, ul. Fordońska 141, tel. 52 516 11 28 • Bydgoszcz – CH Focus  

Mall, ul.  Jagiellońska  39/47, tel.  51  762  71  41 •  Bytom – Atrium Plejada, ul.  Jana Nowaka Jeziorańskiego  25, tel. 502  998  850 •  Bytom –  

CH Agora Bytom  pl. T. Kościuszki 1, tel. 32 396 26 28 • Chełm – Galeria Chełm, ul. Rejowiecka 34, tel. 505 409 404  • Chojnice –  

ul. Stary Rynek 9–10, tel. 52 516 16 53 • Chorzów – CH AKS, ul. Parkowa 20, tel. 32 411 79 06 • Częstochowa – Galeria Jurajska  al. Wojska  

Polskiego 207, tel. 34 341 17 57 • Dębica – Galeria Raj, ul. Rzeszowska 114, tel. 14 673 11 28 • Elbląg – Galeria Ogrody, ul. płk. Stanisława 

Dąbka 152, tel. 55 617 28 68 • Gdańsk – Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141, tel. 58 573 48 94 • Gdańsk – Galeria Przymorze, ul. Obrońców 

Wybrzeża 1, tel. 58 573 12 07 • Gdańsk – Galeria Metropolia, ul. J. Kilińskiego 4, tel. 58 573 10 03 • Gdańsk – CH Auchan, ul. Szczęśliwa 3, tel. 

58 760 15 10 • Gdańsk – CH Osowa, ul. Spacerowa 48, tel. 58 341 38 83 • Gliwice – PH Arena, al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1, tel. 32 411 59 97 

• Gniezno – Galeria Gniezno, ul. Pałucka 2, tel. 61 679 46 33 • Gorzów Wielkopolski – CH Nova Park, ul. Przemysłowa 2, tel. 95 734 23 07 • Gorzów  

Wielkopolski – Galeria Askana, al.  Konstytucji  3  Maja  102, tel.  95  734  11  37 •  Grudziądz – CH  Alfa, ul.  Chełmińska  4, tel. 56  647  10  66  

•  Inowrocław – Galeria Solna, ul.  Wojska Polskiego  16, tel.  52  516  11  15 •  Janki – CH  Janki, ul.  Mszczonowska  3, tel. 22  290  41  07  

• Jaworzno – Galeria Galena, ul. Grunwaldzka 59, tel. 32 411 98 85 • Jelenia Góra – Galeria Nowy Rynek, ul. Podwale 25, tel. 75 757 50 20  

•  Kalisz – Galeria Amber, ul.  Górnośląska  82, tel. 62  726  11  76 •  Katowice – CH  3 Stawy, ul.  Gen.  K.  Pułaskiego  60 , tel. 32  266  05  09  

• Katowice – Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, tel. 32 414 17 26 • Katowice – Galeria Libero, ul. Kościuszki 229, tel. 32 413 15 54 • Katowice 

– Silesia City Center, ul. Chorzowska 107 • Kielce – Galeria Echo , ul. Świętokrzyska 20, tel. 41  277 16 03 • Kielce – Galeria Korona  

Kielce, ul. Warszawska 26, tel. 41 201 32 13 • Konin – Galeria nad Jeziorem, ul. I. J. Paderewskiego 8, tel. 63 245 11 79 • Kraków – CH Czyżyny,  

ul.  M.  Medweckiego  2, tel. 12  297  31  71 •  Kraków – CH  Krokus, al.  Gen.  T.  Bora-Komorowskiego  37, tel. 12  429  36  44 •  Kraków –  

CH Serenada , al. Gen. T. Bora Komorowskiego 41, tel. 12 352 23 57 • Kraków – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, tel. 12 422 22 73 

•  Krosno – Galeria Vivo! , ul.  Bieszczadzka  29, tel. 13  440  11  35 •  Legnica – ul.  Najświętszej Marii Panny  5, tel. 76  711  18  96   

• Lublin – CH Atrium Felicity, ul. Witosa 32, tel. 81 465 24 28  • Lublin – CH Skende Shopping, al. Spółdzielczości Pracy 88, tel. 81 465 38 50 

• Lublin – ul. S. Staszica 2, tel. 81 465 34 04 • Lublin – Lublin Plaza, ul. Lipowa 13, tel. 81 465 27 37 • Łódź – CH Port Łódź, ul. Pabianicka 245, tel. 

42 680 22 07 • Łódź – CH Tulipan, al. J. Piłsudskiego 94, tel. 42 674 24 42 • Łódź – Galeria Łódzka, al. J. Piłsudskiego 15/23, tel. 42 237 15 22 

• Mielec – Galeria Navigator, ul. Powstańców Warszawy 4, tel. 61 679 44 24 • Nakło nad Notecią – ul. Rynek 9, tel. 52 516 15 53 • Olsztyn – 

Galeria Warmińska, ul. J. Tuwima 26, tel. 89 722 43 51 • Opole – CH Karolinka, ul. Wrocławska 152/154, tel. 77 542 23 62 • Opole – CH Solaris,  

pl.  M.  Kopernika  16, tel. 77  542  15  99 •  Ostrów Wielkopolski – Galeria Ostrovia, ul.  Kaliska  120, tel. 62  726  10  76 •  Piła – Galeria Vivo!,  

ul. 14 Lutego 26, tel. 67 350 67 67 • Płock – Atrium Płock, ul. Przemysłowa 1, tel. 24 382 11 16 • Płock – Galeria Wisła, ul. Wyszogrodzka 144, 

tel. 24 382 11 08 • Poznań – Posnania, ul. Pleszewska 1, tel. 61 679 43 84 • Poznań – CH Avenida Poznań, ul. S. Matyi 2, tel. 61 646 17 22  

•  Poznań – Galeria MM, ul.  Św.  Marcin  24, tel. 61  679  22  98 •  Poznań – Galeria Pestka, Al.  Solidarności  47, tel. 61  824  67  45 • Poznań – 

King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, tel. 61 679 37 72 • Pruszków – Nowa Stacja Pruszków, ul.  Sienkiewicza 19, tel. 22 290 43 26   

• Przemyśl – Galeria Sanowa, ul. W. Brudzewskiego 1, tel. 16 734 11 04 • Radom – Galeria Słoneczna, ul. Bolesława Chrobrego 1, tel. 48 382 20 56  

•  Rumia – CH  Port Rumia, ul.  Grunwaldzka  108, tel. 58  771  48  00 •  Rzeszów – CH  Nowy Świat, ul.  Krakowska  20, tel. 17  742  11  46   

• Rzeszów – Galeria Rzeszów, ul. J. Piłsudskiego 44, tel. 17 777 10 74 • Słupsk – CH Jantar, ul. Szczecińska 58, tel. 59 724 11 87 • Stalowa Wola –  

Galeria Vivo!, ul. F. Chopina 42, tel. 15 830 14 92 • Stara Iwiczna – N-Park, ul. Nowa 4, tel. 22 290 44 85  • Starogard Gdański – Galeria Neptun,  

ul. Pomorska 7, tel. 58 573 39 33 • Szczecin – CH Galaxy, al. Wyzwolenia 18–20, tel. 91 817 25 49 • Szczecin – CH Outlet Park, ul. Andrzeja  

Struga 42, tel. 91 810 68 28 •  Toruń – CH Plaza, ul. W. Broniewskiego 90, tel. 56 647 23 06 •  Toruń – CH Kometa, ul. Grudziądzka 162 , tel. 

56 657 21 72 • Wałbrzych – ul. J. Słowackiego 129, tel. 74 663 45 13 • Warszawa – Centrum Praskie Koneser, Pl. Konesera 10a • Warszawa  

– CH King Cross Praga, ul. Jubilerska 1/3, tel. 22 879 79 70 • Warszawa – Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, tel. 22 290 43 21 • Warszawa 

– CH Atrium Reduta, Al.  Jerozolimskie 148, tel. 22 668 43 61 • Warszawa – Elektrownia Powiśle, ul. Dobra 42, tel. 22 290 62 68 • Warszawa  

– Galeria Młociny, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, tel. 22 290 68 91  • Warszawa – Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12, tel. 22 290 62 74 

• Warszawa – Hala Koszyki, ul. Koszykowa 63, tel. 22 290 11 13 • Warszawa – Galeria Ferio Wawer, ul. K. Szpotańskiego 4, tel. 22 205 81 25  

•  Warszawa – Galeria Rondo Wiatraczna, ul.  Grochowska  207, tel. 22  290  27  56 • Warszawa – Galeria Północna, ul.  Światowida  17, tel. 

22 290 11 16 • Warszawa – al. Niepodległości 121/123, tel. 22 290 11 17 • Warszawa – dworzec kolejowy Warszawa Centralna, Hala Głów-

na, Al. Jerozolimskie 54, tel. 22 290 22 86 • Warszawa – Wola Park, ul. Górczewska 124, tel. 789 449 286 • Włocławek – CH Wzorcownia, 

ul. J. Kilińskiego 3, tel. 54 427 16 43 • Wrocław – CH Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 7-9, tel. 71 347 24 83 • Wrocław – CH Borek, al. Hallera 52, 

tel. 71 726 11 81 • Wrocław – CH Korona, ul. Bolesława Krzywoustego 126, tel. 71 350 12 90 • Wrocław – CH Wroclavia , ul. Sucha 1, 

tel. 71 726 22 54 • Wrocław – Ferio Gaj, ul. Świeradowska 51/57, tel. 71 726 24 90 • Wrocław – Galeria Dominikańska, pl. Dominikański 3, tel. 

71 346 83 64 • Wrocław – Galeria Magnolia Park, ul. Legnicka 58, tel. 71 341 72 05 • Wrocław – Pasaż Grunwaldzki, pl. Grunwaldzki 22, tel. 

71 726 29 76 • Zabrze – CH Platan, Pl. Teatralny 12, tel. 32 413 16 91  • Zamość – Galeria Twierdza, ul. Przemysłowa 10, tel. 84 536 10 95 

• Zielona Góra – ul. Stary Rynek 22/3, tel. 68 416 29 72

WKRÓTCE OTWARCIE: Kołobrzeg – Galeria Karuzela, ul. Dobrawy 3
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ZAMÓW NA 

I ODBIERZ 

BEZPŁATNIE

KSIĄŻKI 

MUZYKA 

E-BOOKI 

AUDIOBOOKI 

FILMY 

GRY 

ZABAWKI 

PAPIERNIK 

KARTY PODARUNKOWE

ZAPOWIEDZI 

NOWOŚCI 

BESTSELLERY

ATRAKCYJNE CENY

SZYBKA DOSTAWA LUB 

BEZPŁATNY ODBIÓR 

W KSIĘGARNIOfer ta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do  

15.11.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi 

akcjami promocyjnymi lub rabatowymi. Zdjęcia zamieszczone w katalo-

gu mogą nieznacznie odbiegać od 

wizerunku produktu dos tępnego  

w sprzedaży. Księgarnie Świat Książki  

zastrzegają sobie prawo do pomy-

łek i błędów w druku. Podane ra-

baty dotyczą sugerowanych cen  

deta l icznych. P romocja „druga 

ks iążka - 50%” dotyczy wybranej 

oferty, rabat obowiązuje przy zakupie dwóch książek i dotyczy tańszej  

książki. Regulaminy promocji znajdują się na stronie www.swiatksiazki.pl/ 

ksiegarnie/nasze-ksiegarnie oraz u sprzedawcy kasjera.

@swiatksiazkipl @swiatksiazkipl@swiatksiazki @swiatksiazki
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