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Władza Jagiellonów w  Polsce nie
wykuwała się w krwawej walce, ale
kiedy patrzę na okładkę Pana naj-
nowszej książki pt. Tron Jagiellonów, odnoszw
że było bardziej niebezpiecznie, niż sądzi
Pan zdradzić, z czyjego sztyletu kapie kre
została utoczona?
Sukcesja na tronie potężnego europejskieg

kim niewątpliwie była wtedy Polska, zawsze

z krwawymi intrygami. Fakt, że oficjalny p

ryczny z czasów Władysława Jagiełły o nic

oznacza, że wszystko odbyło się łagodnie

A co do krwawego sztyletu… widać, że d

bieca dłoń. To istotna podpowiedź.

Jagiełło długo nie miał męskiego potom
władcy i  rządzonego przez niego państw
kłopot. Kto w Pana powieści czyha na pols
No właśnie. Trudno sobie wyobrazić, że 

spokojnie przyglądali się tej sytuacji. Trzeb

że Polska, wzmocniona sojuszem z  Litwą

krzyżackiemu państwu. A Krzyżacy byli, m

militarnym gwarantem panowania Hanzy

Bałtyku. Hanza z kolei to kluczowa organiza

dla niemieckiego handlu i całej gospodark

możnowładcy, wiedząc, że Jagiełło, będą

deszłym wieku, wciąż nie doczekał się syn

nie próbować skorzystać z takiej niezwykł

bliżej polskiego tronu – a brakowało napraw

– byli Hohenzollernowie.

W tło historyczne wplótł Pan wątek krymina
pisanie kryminałów?
Jeśli kryminał zdefiniujemy jako powieść, 

toczy się wokół zbrodni lub zamiaru jej po

Tron Jagiellonów można śmiało uznać za kw

Czytelnicy znają Pana jako autora brawu
lonych powieści o Zawiszy Czarnym. W Tr

nów pozostał Pan wierny epoce, ale w
czy Pana ulubiony rycerz także się 

w niej pojawia?
rny odgrywa bardzo ważną rolę w tej po-

stając jednak bohaterem drugoplanowym. 

aczyć, że choć Tron Jagiellonów stanowiw

powieść, to znajdują się w niej odniesienia 

postaci występujących na kartach wcześ-

wieści, składających się na trylogię „Zawisza 

gonii,ii Drogi do króla,aa Wielkiej Wojny. 

czowych dla akcji bohaterek jest pewna 
nego rodu. Wiemy z historii, że nie została
ęc jaką rolę przeznaczył jej Pan w intrydze?
Szafrańców to postać historyczna, arysto-

a najbardziej wypływowych dostojników

Jagiełły: Piotra i Jana Szafrańców. Nie zo-

óla, ale cieszyła się jego ogromnym zaufa-

ono jej nawet rolę opiekunki synów Jagiełły.

e Konstancja, tak przynajmniej utrzymujemy

eści, należała do elity tajnych służb Korony.

oń trzyma zakrwawiony sztylet? Zapraszam

Rozmawiała Magdalena Mądrzak

Powieść  historyczna  
i  kryminał w  jednym

Szymon Jędrusiak znany jest czy

kom jako autor sagi o Zawiszy Cz

Teraz na księgarskie półki wcho

Jagiellonów – powieść osnutw

walki o polski tron, toczącej s

Jagiełło doczekał się syna.

a o tym, kto czyhał na sche-

gielle, dlaczego na okładce

akrwawiony sztylet oraz ile 

ążce jest kryminału, a ile po-

orycznej, w której dotychczas

jalizował. 

zę wrażenie, 
liśmy. Może 
ew i z kogo 

o kraju, a ta-

e wiązała się 

rzekaz histo-

ch milczy, nie 

e i pokojowo. 

zierży go ko-

mka, a to dla 
wa nie lada 
ską koronę? 
nasi sąsiedzi 

ba pamiętać, 

ą, zagrażała 

iędzy innymi, 

y w tej części 

acja kupiecka 

ki. Niemieccy 

ący już w po-

na, nie mogli 

ej okazji. Naj-

wdę niewiele! 

alny. Kusi Pana 

której fabuła 

opełnienia, to 

kryminał. 

urowo nakreś-
ronie Jagiello-

Zawisza Cza

wieści, pozos

Warto zazna

samoistną op

do zdarzeń i

niejszych pow

Czarny”: Arag

Jedną z  kluc
dama z możn
żoną króla, wi
Konstancja z

kratka, siostra

z otoczenia J

stała żoną kró

niem; powierz

Jednocześnie

w naszej powi

Może to jej dło

do lektury.

zytelni-

zarnym. 

odzi Tron 

ta wokół 

się, zanim 

 Autor 

opowiada

dę po Jag

widnieje z

w jego ksią

wieści histo

się specj
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Harriet Tyce

Wszystkie twoje 
kłamstwa

Harlan Coben

Zachowaj spokój 
(WYDANIE FILMOWE)

39 90

42 90

Fascynujący thriller psychologiczny. Sadie wróciła do Londynu, aby jej córka mogła 

uczęszczać do ekskluzywnej szkoły, którą wybrał apodyktyczny ojciec. Sadie stara się pomóc 

córce zaaklimatyzować w nowym miejscu i zrozumieć obowiązujące w szkole zasady. 

Jednocześnie próbuje odzyskać pozycję w dawnej firmie. Prowadzi skandaliczną sprawę 

dotyczącą nauczyciela i uczennicy. Czy dostrzeże, gdy niebezpieczeństwo sięgnie jej domu?

„Już dawno po wszystkim. Po prostu siedź cicho i wszystko będzie dobrze”. Mail 

o takiej treści otrzymuje Adam, licealista, którego przyjaciel popełnił samobójstwo. 

I pewnie nikt by się o tym nie dowiedział, gdyby rodzice, zaniepokojeni jego 

zachowaniem, nie zainstalowali programu szpiegowskiego w komputerze 

syna. Czy Adam ukrywa coś na temat samobójstwa przyjaciela? 

WYDAWNICTWO
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Prentice Mulford

Przeciw śmierci
Prentice Mulford – nieco zapomniany 

genialny amerykański samouk. Mulford 

odegrał kluczową rolę w rozwoju 

popularnego prądu filozoficznego o nazwie 

New Thought. Jego zbiór esejów „Myśli to 

rzeczy” (z którego wybraliśmy 27 esejów) 

służył jako przewodnik po tym nowym 

„systemie wierzeń” i nadal cieszy się 

popularnością. Jego książki czytane były 

na całym świecie wszędzie tam, gdzie 

żywe były ideały bliskie amerykańskiej 

wierze wpływu człowieka na własny los.

Szczepan Twardoch

Byk
Życie to teatr. Życie to labirynt. Czasem 

i z jednego, i z drugiego nie ma ucieczki. 

Najnowszy utwór Szczepana Twardocha 

o mężczyźnie z przeszłością, ale bez 

przyszłości. Pierwszy utwór napisany 

przez autora z myślą o scenie teatralnej. 

W formie książkowej ukazuje się 

z ilustracjami Bartka Arobala Kociemby.

39 90

39 90
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Anna Bałenkowska

Zaginiona 
wiolonczelistka
Maja odkrywa, że za jej wylotem 

do Walencji kryje się coś więcej niż 

tylko kurs językowy. Zostawia za sobą 

dotychczasowe życie i przylatuje do 

miasta ze swoich snów. A kiedy odkrywa 

historię Blanki, która przed laty zniknęła 

w niewyjaśnionych okolicznościach, już 

wie, że jest za późno, by zawrócić. 

44 90

WYDAWNICTWO

Zwierciadło

OPRAWA

miękka

Anna Ficner-Ogonowska

Jesteśmy Twoi
Spotkali się w chmurach. Każde 

z innego świata, na co dzień dzielił ich 

ocean. I choć nigdy więcej mieli się nie 

zobaczyć, los ponownie połączył ich 

w niespodziewany sposób. Wykorzystali 

drugą szansę. Opowieść o ich miłości to 

historia jak z bajki. Każdy o takiej marzy.

49 99

WYDAWNICTWO

Znak

OPRAWA

miękka

PREMIERA

27.04.2022

ZAPOWIEDZI



SWIATKSIAZKI.PL LITERATURA OBYCZAJOWA

Michaił Bułhakow

Mistrz i Małgorzata
Ponadczasowy obraz walki dobra i zła. 

Powieść bawi, wzrusza, zaskakuje i skłania 

do refleksji. Bułhakow doskonale splótł 

historię miłości pisarza, zwanego Mistrzem, 

i Małgorzaty z ponurymi i groteskowymi 

realiami Rosji z lat 30. XX w. Konwencja, 

zawierająca elementy absurdu oraz 

fantastyczną sferę działań Wolanda, była 

konieczna, aby książka przeszła przez 

cenzurę. Tylko tak Bułhakow mógł ukazać 

niedorzeczności kraju, w którym tworzył.

George Orwell

1984
Jedna z najsłynniejszych powieści 

XX w. Nowe tłumaczenie, obnażające 

współczesne formy zniewolenia. Okrutna 

i sugestywna wizja świata, w którym 

rządzi przemoc i strach, a władza panuje 

nie tylko nad losem człowieka, ale też 

nad jego myślami i uczuciami. Boleśnie 

aktualna opowieść o pragnieniu władzy 

i konsekwencjach jej nadużywania. 

Agata Romaniuk

Proste równoległe
Pierwsza powieść znakomitej reporterki 

i autorki cyklu o Kociej szajce. Agata 

Romaniuk to mistrzyni opowieści, która 

stworzyłaby wciągającą intrygę nawet 

z karty dań. Kiedy więc na warsztat bierze 

pełne dramaturgii życiorysy dwóch 

utalentowanych skrzypaczek, można 

mieć pewność, że wyjdzie z tego narracja 

pełna reporterskiej przenikliwości.

59 90 44 99
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Jean Grainger

Gwiazda i koniczynka
Berlin, rok 1939. Gdy jej żydowskiego 

pochodzenia mąż nie wraca do domu, 

Ariella wie, że musi ukryć dzieci. Tysiące 

kilometrów dalej, w Irlandii Północnej, 

Elizabeth Klein odizolowała się od świata. 

Straciła męża i dziecko. Pewnego dnia 

staje się dla Liesl i Ericha Bannonów 

całym światem. Razem odkrywają, że 

wiejskie życie niesie ukojenie, choć 

niebezpieczeństwa i intrygi czyhają 

za każdym rogiem, a niektórzy ludzie 

nie są tymi, za których się podają…

39 90
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Dominik W. Rettinger

Miłość w czasie zagłady

44 90

Prawdziwa historia uczucia, które zrodziło się w krakowskim getcie. Oswald Bousko, 

wicekomendant Schutzpolizei, który odwraca się od faszyzmu, i Rebeka Steinert- 

-Aspis, Polka żydowskiego pochodzenia, wdowa z dwójką dzieci. Wszystkie postacie 

są prawdziwe lub inspirowane prawdziwymi. Bousko pośmiertnie odznaczony 

został medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata Instytutu Yad Vashem.
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Agata Przybyłek

Kto jak nie ja!
Przyjaciółki z pokoju nauczycielskiego 

ponownie zapraszają do udziału w lekcji 

życia. Druga część serii o nauczycielkach 

to zabawna i przewrotna opowieść 

o losach trzech kobiet, które łączy 

siła przyjaźni. Agata Przybyłek kolejny 

raz pokazuje, że w życiu nie ma 

sprawdzonego wzoru na szczęście. 

Natasza Socha

Zemsta
AGENCJA ROZBITYCH SERC

Agata traci pracę w kancelarii prawnej. 

Popełniła tylko jeden błąd – wdała się 

w romans z szefem. Kiedy żona dowiedziała 

się o Agacie, ta wylądowała za drzwiami 

biura. A że imię dostała po słynnej 

autorce kryminałów, założyła agencję 

detektywistyczną, specjalizującą się 

w demaskowaniu niewiernych mężów 

i nieuczciwych kochanków. I tak oto 

startuje Agencja Rozbitych Serc.

42 90

44 90

39 99
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Agnieszka Krawczyk

Uzdrowicielka
W Nieznajomce, niewielkiej wiosce ukrytej w górach, wśród polan, łąk i lasów nadchodzi 

jesień. Antoni Szeptyna pracuje nad kolejną niezwykłą i magiczną książką „Misteriami 

drzew”, Mariusz próbuje na nowo ułożyć sobie życie z Reginą, Zośka podejmuje leczenie swej 

blizny. Wszystko wydaje się układać dobrze, ale na horyzoncie już widać ciemne chmury. 

24 9042 90

44 90
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K.N. Haner

To skomplikowane
Meg jest mistrzynią w komplikowaniu życia 

sobie i innym. Panna Donell nadal bez 

pamięci kocha Ericka i choć już nie ukrywa 

swojego pobytu w Londynie, wciąż nie 

ma odwagi powiedzieć ukochanemu, 

dlaczego od niego odeszła. Kiedy 

zrozpaczony Erick rzuca się w wir pracy, 

by jak najszybciej odzyskać majątek, 

ona wije sobie urocze gniazdko z Tomem 

i Brayanem. Z kim? No właśnie…

Edyta Folwarska

Dawna miłość
Aga jest skromną ekspedientką w jednej 

z popularnych sieciówek z ubraniami. Ma 

przystojnego narzeczonego, w którym jest 

zakochana bez pamięci, i dwie przyjaciółki – 

Monikę i Ankę. Jej życie jest prawie idealne. 

Prawie, bo nagle narzeczony proponuje 

przerwę, a przyjaciółka znika… Potem 

wszystko jeszcze bardziej się komplikuje. 

Danielle Steel

Niewidzialna
Antonia miała nieszczęśliwe dzieciństwo 

– rodzice ją odrzucili. Pozbawiona 

poczucia bezpieczeństwa, dziewczyna 

nauczyła się być niewidzialna Od dziecka 

znajdowała pocieszenie w filmach 

i marzyła o napisaniu scenariusza. 

Podczas pracy w hollywoodzkim studiu 

poznaje słynnego reżysera. Mężczyzna 

chce zrobić z niej gwiazdę. Kiedy 

dochodzi do tragedii, dziewczyna musi 

zdecydować, czy pozostanie w centrum 

uwagi, czy ponownie usunie się w cień.

29 90 29 90 42 99
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Klaudia Bianek

Odkąd Cię poznałam
NIEOBOJĘTNOŚĆ, T. 2

Ta książka jest wytworem wyobraźni autorki. 

Wszyscy bohaterowie są wymyśleni.  

Ale przecież to wszystko mogło się 

wydarzyć. I to czyni tę historię jeszcze 

bardziej poruszającą. Drugi tom serii 

Nieobojętność autorstwa Klaudii Bianek 

to przejmująca historia o szukaniu 

sprawiedliwości, odnajdywaniu siebie 

i ogromnej potrzebie bliskości.

42 90
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Liliana Fabisińska

Bez podtekstów
Miłka i Marek niedawno skończyli czterdzieści lat. Przyjaźnią się i wspierają 

od czasu studiów. Kiedy po traumatycznym rozwodzie Marek zostaje całkiem 

sam, Miłka dwoi się i troi, żeby znaleźć mu nową partnerkę. Tradycyjne metody 

zawodzą, wchodzi więc w świat portali randkowych, dotychczas obcych 

szczęśliwej żonie i matce. Ale czy portale nie okażą się puszką Pandory?
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Sarah Alderson

Wyjazd na weekend

41 90

Orla i Kate niejedno już przeszły i zawsze się wspierały. I raz w roku fundowały 

sobie wspólny weekendowy wypad. W tym roku zdecydowały się na 

Lizbonę. Ale kiedy po wieczornym wyjściu Orla się budzi, nigdzie nie ma Kate. 

Przesłuchiwana przez policję, mgliście pamięta, co działo się ubiegłej nocy. 

Wie, że ustalenie faktów może być ostatnią nadzieją dla przyjaciółki.

WYDAWNICTWO

Albatros

OPRAWA

miękka

Riley Sager

Zamknij wszystkie drzwi
Bartholomew jest jednym z najbardziej 

znanych i tajemniczych budynków na 

Manhattanie. Zamieszkują go sławni 

i bogaci lokatorzy. To właśnie tu Jules 

obejmuje posadę opiekunki apartamentu. 

Oczarowana wspaniałością Bartholomew 

dziewczyna akceptuje panujące w budynku 

nietypowe reguły… Z każdym kolejnym 

dniem przekonuje się, że Bartholomew 

nie jest tym, czym się wydaje, a lśniąca 

fasada skrywa prawdziwy mrok…

44 90
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Sam Holland

Echo Man
Porywający thriller utalentowanej 

debiutantki. Sam Holland, czerpiąc 

inspirację z głośnych spraw kryminalnych, 

snuje opowieść o naśladowcy 

najsłynniejszych seryjnych morderców. 

Znajdziemy tu nawiązania do 

przerażających zbrodni popełnianych 

przez Jeffreya Dahmera, Eda Kempera 

oraz wielu innych przestępców, którzy 

niechlubnie zapisali się na kartach historii. 

Remigiusz Mróz

Skazanie
SERIA Z JOANNĄ CHYŁKĄ, T. 15

Po odzyskaniu prawa do wykonywania 

zawodu Joanna Chyłka liczy na podjęcie 

głośnej obrony, która wprowadzi jej karierę 

z powrotem na odpowiednie tory. Otrzymuje 

jednak sprawę, którą nikt inny nie chciał 

się zająć. Jednocześnie musi nawigować 

po nieznanych wodach życia osobistego.

Paulina Świst

Fighter
Pola Werner, niekwestionowana gwiazda 

wydawnictwa Azum, podczas zbierania 

materiałów do kolejnej książki trafia na trop 

firmy VeroMax. Wkrótce potem zaczyna 

dostawać anonimowe listy z pogróżkami. 

Prosi o pomoc swojego wydawcę, 

a ten zatrudnia do jej ochrony Patryka 

„Cwibela” Cybulskiego – gwiazdora 

MMA i właściciela firmy ochroniarskiej. 

Robert Małecki

Wstyd
Julia Karlińska, była policjantka, uczy historii 

w liceum medycznym i samotnie wychowuje 

nastoletnich bliźniaków. Mundur odwiesiła 

po śmierci męża, policjanta, który zginął 

w wypadku motocyklowym. Sprawcy 

tragedii nie odnaleziono. Ale duchy 

przeszłości się obudzą, gdy Śmierszynem 

wstrząśnie wieść o zabójstwie znanego 

profesora matematyki oraz jej kolegi 

z „medyka”. Będzie to dopiero początek 

splotu dramatycznych wydarzeń. 

44 90 42 9042 90
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Magda Stachula

Oskarżona

42 90

Lena po traumatycznych wydarzeniach w Polsce ukrywa się w Kopenhadze, jednak 

okazuje się, że i tam nie jest bezpieczna. Demony przeszłości powróciły, odnalazł ją 

bowiem mężczyzna, przed którym uciekała. Tym razem kobieta szuka schronienia 

w tajemniczym hotelu w hiszpańskiej Maladze. Jednak nie udaje się jej zaznać 

spokoju, bo zostaje OSKARŻONA. Ktoś próbuje przypisać jej swoją zbrodnię…

WYDAWNICTWO

Świat Książki

OPRAWA

miękka

16 99

16 99
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Stephen King

Podpalaczka
(OKŁADKA FILMOWA)

Charlie McGee potrafi siłą woli rozniecić 

ogień. Rodzice dziewczynki, Vicky i Andy, 

uczestniczyli kiedyś w eksperymencie 

sponsorowanym przez tajną agencję 

rządową, zwaną Sklepikiem. Rzekomo 

nieszkodliwa substancja spowodowała 

zmiany w ich ciałach. Skutki 

eksperymentu kładą się cieniem na 

życiu rodziny, zmieniając je w koszmar.

Hans Rosenfeldt

Wilcze lato
W ciągu zaledwie kilku dni życie Hannah 

Wester, policjantki w średnim wieku 

mieszkającej w miasteczku na północy 

Szwecji – Haparandzie, gwałtownie się 

zmienia. Kiedy okazuje się, że w żołądku 

znalezionego w lesie martwego wilka 

odkryto szczątki człowieka, Hannah rozumie, 

że nie będzie to lato jak każde inne…

L.T. Vargus, Tim McBain

Ona za to zapłaci 
Kiedy miliarder z wyspy Salem zostaje 

znaleziony martwy w swojej rezydencji, 

jego dzieci postanawiają zatrudnić 

prywatną detektyw, Charlie Winters, 

aby rozwiązała tę sprawę. Charlie 

szybko wpada na trop, że tu chodzi 

o wiele więcej niż o rządzę pieniądza. 

42 90 39 9942 00
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Anna Kańtoch

Jesień zapomnianych
Ostatni, najmroczniejszy tom trylogii. 

Jak wiele potrafimy zracjonalizować 

albo wyprzeć, żeby żyć dalej? Gdzie 

przebiega granica, za którą staje się 

to niemożliwe? Co trzeba zrobić, by 

przestać być „dobrym chłopcem”?

42 90
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Świat Książki
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miękka

Ruth Ware

Jedno po drugim
Pobyt w luksusowym domku w Alpach 

wydaje się przyjemnością. Chyba że 

bierzesz udział w wyjeździe służbowym, 

a każdy z ośmiu współpracowników ma 

coś do ukrycia. Lawina odcina domek 

od świata. Co gorsza, przed tym jedna 

z osób nie zdążyła wrócić ze zbocza… 

Mijają godziny, ratunek nie nadchodzi, 

narasta panika. W domku robi się coraz 

zimniej, a grupa nieustannie maleje.

42 90

WYDAWNICTWO

Czwarta Strona

OPRAWA

miękka

FRAGMENTY WYBRANYCH 
AUDIOBOOKÓW ZNAJDZIESZ NA 
KANALE YOUTUBE KSIĘGARNIE 
ŚWIAT KSIĄŻKI OFFICIAL

Maurice Leblanc

Tajemnica 
wydrążonej iglicy

Kiedy w pałacu hrabiego de Gesvres dochodzi do zuchwałej kradzieży słynnych 

obrazów, inspektor Ganimard wszczyna śledztwo. Pomaga mu błyskotliwy 

młodzieniec Izydor Beautrelet. To w nim Lupin znajdzie godnego siebie przeciwnika, 

który odkrywa, że rabunek arcydzieł to jedynie element układanki prowadzącej 

do wielkich tajemnic i miejsca ukrycia skarbów władców Francji.
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DRUGA KSIĄŻKA
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Graham Masterton

Ludzie cienia

39 90

Londyńska policja dokonuje makabrycznego odkrycia w opuszczonej fabryce. 

Wszystko wskazuje na to, że odbyła się tam uczta kanibali. Wkrótce dochodzi 

do serii porwań, a ślady prowadzą do pewnej tajemniczej grupy wyznawców 

szerzej nieznanego kultu religijnego. Śledztwo prowadzą Dżamila Patel i Jerry 

Pardoe, policyjni specjaliści od nietypowych spraw kryminalnych.

WYDAWNICTWO

Rebis

OPRAWA

miękka

Kerri Maniscalco

Królestwo Nikczemnych
Bliźniaczki Vittoria i Emilia wychowały się 

w Palermo pod czujnym okiem babki, 

sycylijskiej wiedźmy. Zawsze z amuletami 

na szyi. Złote i srebrne cornicello mają 

je chronić przed złem. Siostry nie są 

zwykłymi dziewczynami. Są streghe. To 

czarownice ze starego rodu. Tymczasem 

siły Złego wkraczają na Sycylię. Nikczemni 

powrócili, by odzyskać dług krwi.

49 90
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Star Wars Wielka Republika.  
Burza nadciąga

Star Wars Wielka Republika.  
Światło Jedi

Star Wars. Eskadra Alfabet.  
Tom 1

Star Wars. Eskadra Alfabet.  
Tom 2: Puste słońce

Star Wars. The Mandalorian.  
Sezon 1

Star Wars. Dynastia Thrawna.  
Tom 1: Chaos

Star Wars. Dynastia Thrawna.  
Tom 2: Wyższe dobro

Star Wars Wielka Republika.  
W ciemność

Star Wars Wielka Republika.  
Próba odwagi

Star Wars Wielka Republika.  
Na ratunek Valo
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32 99
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14 99

12 99
Star Wars Wielka Republika.  
Pośród cieni

Star Wars. The Mandalorian.  
Sezon 2

Star Wars.
5-minutowe opowieści kontratakują

Star Wars. The Mandalorian.  
Superkolor

Star Wars. The Mandalorian.  
Moja kolorowanka z naklejkami
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Adam Przechrzta

Sługa honoru
MATERIA SECUNDA, T. 2

Victor Lavalle

Odmieniec
Ojciec Apollo Kagwy zniknął, kiedy 

ten był jeszcze dzieckiem. Zostawił po 

sobie tylko nawracające koszmary. Dziś 

Apollo odnosi sukcesy jako antykwariusz, 

założył też rodzinę. Jednakże w miarę 

jak wpada w koleiny rodzicielstwa, 

narastające zmęczenie i troski odciskają 

na rodzinie swoje piętno. Znakomita 

opowieść o rodzicielstwie, miłości 

i – ostatecznie – człowieczeństwie.

49 90

46 00

Bój w Strażnicy Mgieł się skończył. Wielu towarzyszy broni Rudnickiego nie zobaczy 

już kolejnego świtu. Wielu jego wrogów również. Teraz najważniejsze to ostrzec 

Cesarza przed nadchodzącym zagrożeniem ze strony Białego Chanatu i uratować 

życie przyjaciela. Jednak spotkanie z córką przemytnika całkowicie zmieni priorytety 

Rudnickiego, a upragniony powrót do domu uczyni niewyobrażalnie bolesnym. 

WYDAWNICTWO

Mag

WYDAWNICTWO

Fabryka Słów
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miękka

PREMIERA

27.04.2022

James Islington

Blask ostatecznego 
kresu
TRYLOGIA LICANIUSA: KSIĘGA 3

W Ilin Illan zaczynają się na nowo polityczne 

rozgrywki i nawet nowo odkryte moce 

Wirra mogą okazać się niewystarczające 

wobec krótkowzroczności Starszych. 

Uwięziony w obcej krainie, Davian musi 

stawić czoła dojmującej samotności 

i pokrzyżować plany Czcigodnych. 

Jeśli mu się nie uda, poświęcenie Ashy 

stanie się zupełnie bezwartościowe. 

OPRAWA

twarda

74 90
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Fabryka Słów

PREMIERA

27.04.2022

OPRAWA

miękka

Scott Hawkins

Biblioteka na 
górze Opiec
Biblioteka, która kryje w sobie sekrety 

wszechświata. Kobieta, która w nawale 

zajęć nie dostrzega, że traci serce.  

Ta opowieść, pełna niezapomnianych 

bohaterów i szokujących zwrotów akcji, jest 

jednocześnie przerażająca i prześmieszna, 

rozdzierająco ludzka, porywająco 

wizjonerska i mrożąca krew w żyłach.  

To znakomity debiut nowego twórcy fantasy. 

Brian Evenson

Dni ostatnie
Kiedy Kline zostaje uprowadzony przez 

mroczną sektę, której członkowie wierzą, że 

poprzez amputacje przybliżają się do Boga, 

otrzymuje zadanie znalezienia zabójcy 

ich przywódcy. Czy zdąży odkryć prawdę 

i się ocalić? Czy zgodzi sie przyjąć rolę 

proroka? A może wszystkiemu, co zobaczył, 

zgotuje zagładę w iście biblijnej skali? 

46 0039 00
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Claire Legrand

Extasia
Jedna z najlepszych powieści fantasy  

YA LGBTQ+ wg serwisu BuzzFeed!  

Gdy tajemnicze zło morduje ludzi, ona 

decyduje się sięgnąć po najpotężniejszą 

dla kobiety moc – ukrytą w czerwonym 

kapturze – moc czarownicy. Książka 

o kobiecej potędze – pełna tajemnic 

czyhających w mroku i mocy czerpiącej 

z krwi i miłości. Nieważne, jak ma na imię.

49 90
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Steven Erikson

Myto ogarów
OPOWIEŚCI Z MALAZAŃSKIEJ 
KSIĘGI POLEGŁYCH, T. 8

Powiadają, że Kaptur, Pan Śmierci, 

zgromadził zastęp bogów w miejscu 

znajdującym się poza zasięgiem 

śmiertelników. Powiadają, że czeka on na 

końcu każdego planu i spisku, wszystkich 

zakrojonych na wielką skalę ambicji. Tym 

razem jednak sprawy mają się inaczej. 

Tym razem Kaptur jest na początku…

59 00

WYDAWNICTWO

Mag

OPRAWA

twarda

Dmitry Glukhovsky

Witajcie w Rosji
W kilkunastu opowiadaniach Glukhovsky 

kreśli alegoryczny portret swojej ojczyzny: 

państwa, w którym korupcja sięga szczytów 

władz, kraju współrządzonego przez 

oligarchów i podporządkowanego ich 

interesom. To iście wybuchowa mieszanka: 

fikcja miesza się tu z rzeczywistością, 

satyra i ironia sprawiają, że nie wiadomo, 

czy śmiać się, czy płakać, a wszystko 

to w ulubionej przez Glukhovsky’ego 

konwencji science fiction.

44 99

WYDAWNICTWO

Insignis

OPRAWA

miękka

OZNACZONE TAKĄ NAKLEJKĄKSIĄŻKI
KUP 2 

50%
A NA TAŃSZĄ Z NICH OTRZYMASZ RABAT 

AKĄK
NA

CH O



XX SWIATKSIAZKI.PL

...bo 
każdy 

ma inne 
marzenia

KARTA 
PODARUNKOWA



XXSWIATKSIAZKI.PL

Paweł Korzeniowski

Gallipoli 1915-1916

44 90

Po wybuchu pierwszej wojny Turcja dołączyła do Państw Centralnych. Rząd brytyjski 

(a konkretnie Pierwszy Lord Admiralicji Winston Churchill) opracował plan zmuszenia Turcji 

do kapitulacji i uzyskania dostępu do Morza Czarnego. Jednak rajdy alianckiej floty na 

Dardanele zakończyły się fiaskiem. W Londynie uznano, że trzeba wysadzić desant na 

półwyspie Gallipoli, aby pokonać Turków na lądzie. Inwazja nastąpiła 25 kwietnia 1915 r.

WYDAWNICTWO

Bellona

OPRAWA

miękka

Marcin Szymański

Na sprzedanej wojnie
To nie jest opowieść komandosa 

rodem z filmu. To prawdziwa wojna 

widziana oczami żołnierza, dowódcy. 

Historia chłopaków od czarnej roboty, 

do których należał mozół wojny. 

Niezliczone patrole, budowa i obrona 

baz, konwoje i wojenna codzienność. 

Zdecydowanie lektura dla tych, którzy 

nie tylko oczekują barwnej relacji, ale 

również pragną zrozumieć, jak doszło do 

fiaska kampanii NATO w Afganistanie.

39 90

WYDAWNICTWO

Bellona

OPRAWA

miękka

PREMIERA

28.04.2022

premiera: 27.04.2022

59 90od

OPRAWA

twarda



XX SWIATKSIAZKI.PL

Erich Ludendorff

Wojna totalna

59 90

Generał Erich Ludendorff był jednym z czołowych niemieckich dowódców w czasie 

I wojny światowej. W latach 1916–1918 jako generalny kwatermistrz armii niemieckiej 

koordynował wysiłek wojenny Rzeszy. Po klęsce należał do krytyków Republiki 

Weimarskiej i wspierał ruch narodowosocjalistyczny Hitlera… Autorem wstępu 

i opracowania książki jest prof. Grzegorz Kucharczyk, znawca dziejów Niemiec.

WYDAWNICTWO
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OPRAWA

twarda

PREMIERA
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Martin Dougherty

Drony
W tej książce czytelnik bedzie miał 

okazję zapoznać się z bezzałogowymi 

pojazdami, bez których nie może się obejść 

współczesna cywilizacja techniczna. 

Omówiona została szeroka gama 

dronów bojowych, rozpoznawczych 

dużej autonomiczności, wiropłatowych, 

transportowych i użytkowych, pocisków 

manewrujących, dronów NASA, 

podwodnych, kosmicznych i wielu innych.

69 90

WYDAWNICTWO

Bellona

OPRAWA

miękka

PREMIERA

27.04.2022

Nicholas Griffin

Miami 1980
ROK NIEBEZPIECZNYCH DNI

Jak to możliwe, że z miasta skazanego 

na porażkę Miami stało się jednym 

z najważniejszych punktów na mapie USA 

i bramą łączącą uporządkowaną Północ 

z pogardzanym Południem? Choć problemy 

wzbierały już w latach 70., to właśnie 

w 1980 r. przez miasto przetoczyła się ich 

kulminacyjna fala. I to właśnie z traumy 

1980 r. narodziło się współczesne Miami.

49 90
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KOMPENDIUM  
DZIEJÓW  
UKRAINY
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Platon

Uczta
Jeden z najważniejszych tekstów filozofii 

starożytnej. Platon wkłada w usta 

uczestników uczty elementy nauki 

o możliwościach poznania i prawdziwym 

bycie. Z rekonstrukcji owych okruchów 

rodzi się wykład o pojęciu idei. Uczta 

stanowi także źródło informacji 

biograficznych, wiedzy o kulturze 

i obyczajach starożytnej Grecji, zachwyca 

pięknem języka i formy literackiej. 

39 90
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Świat Książki
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Fryderyk Nietzsche

Tako rzecze Zaratustra

59 90

Najczęściej czytane i tłumaczone dzieło niemieckiego filozofa. Jego wysokie walory 

literackie sprawiły, że zyskało popularność również poza środowiskiem akademickim. 

Utwór wyróżnia się oryginalnym stylem i językiem, a także bogatą i niejasną symboliką.

WYDAWNICTWO

Świat Książki

OPRAWA

twarda

Ferdynand Antoni Ossendowski

Zwierzęta, ludzie, 
bogowie
Przedwojenny światowy bestseller, 

tłumaczony na 19 języków, co zapewniło 

książce zagraniczną popularność 

porównywalną jedynie z Quo vadis Henryka 

Sienkiewicza. W dziele tym dziennikarz 

i nieustraszony podróżnik opisuje ucieczkę 

z Rosji, w której wybucha rewolucja.

34 90
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Dawid Góra

WOPR
Porażająca opowieść o przepastnej 

toni i głębi ludzkiej solidarności… 

Wstrząsający i poruszający reportaż 

o pracy ratowników wodnych. 

O najtrudniejszych akcjach i zawodowej 

codzienności. O zasadach, które ratują 

życie, i żywiole, który uczy pokory.

Jennifer Wright

I że ci (nie) odpuszczę
NAJBARDZIEJ MORDERCZE 
KOBIETY W HISTORII

Oto galeria niezwykle ciekawych kobiecych 

postaci. To nie tylko krwawe narkotykowe 

baronki, ale także mordercze władczynie 

i zabójcze buntowniczki. Z tej książki 

dowiecie się, jak skutecznie otruć męża, 

co zrobić, aby nie dać się złapać, oraz 

jak kończy się niekontrolowany gniew. 

44 90 42 90

WYDAWNICTWO

Muza

WYDAWNICTWO

Poznańskie

OPRAWA

miękka

OPRAWA

miękka

PREMIERA

27.04.2022

Adam Robiński

Pałace na wodzie
TROPEM POLSKICH BOBRÓW

Oto Polska B jak bóbr. Po II wojnie światowej 

jej mieszkańców dało się policzyć na 

palcach. Kiedy Aleksander Ford kręcił 

filmową adaptację Krzyżaków, zwierzę 

do słynnej sceny polowania znalazł 

dopiero w gdańskim rezerwacie. Ale 

to już przeszłość. Oto przewodnik po 

z pozoru niewidzialnym świecie tych 

zwierząt. A także zachęta do nawiązania 

dobrosąsiedzkich stosunków.

39 90
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OPRAWA

twarda
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Iwona Golonko 

Teściowa kontra synowa 
CZYLI O TRUDNYCH RELACJACH 
MIĘDZY KOBIETAMI

Poradnik pokazujący relacje tytułowych 

kobiet oraz mężczyzny, który doświadcza 

konfliktu pomiędzy dwoma ukochanymi 

osobami. Autorka uwypukla te 

najtrudniejsze zachowania, ale i te typowe, 

choć wywołujące uciążliwe problemy. 

Z lekkim przymrużeniem oka przedstawia 

fałszywe przekonania, gry psychologiczne 

i niedojrzałe metody reagowania.

49 90
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Luna

OPRAWA

miękka

PREMIERA

27.04.2022
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Karolina Szlęzak,  
Kinga Urbańska, 
Przemysław Jędrzejewski

Genealogia
ODKRYJ HISTORIĘ 
SWOICH PRZODKÓW

Niezwykły podręcznik, w którym autorzy prezentują wiedzę z zakresu prowadzenia 

poszukiwań genealogicznych. Pokazują, od czego zacząć, i omawiają istotne 

dokumenty archiwalne, internetowe bazy danych oraz programy do tworzenia 

drzew genealogicznych. Udowadniają, że wiele informacji można uzyskać, nie 

wychodząc z domu, a genealogia w ciekawy sposób łączy się z historią.

59 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

miękka

Dostępna  
w wybranych 

księgarniach i na 
swiatksiazki.pl

Jake Spicer

Rysuj
SZYBKI, PROSTY I SKUTECZNY 
KURS RYSOWANIA

W książce prezentowany jest szereg 

wypróbowanych i sprawdzonych lekcji, 

dopracowanych w ramach autorskich 

zajęć. Jeśli jesteś zupełnym nowicjuszem, 

odkryjesz podstawowe techniki, które 

pozwolą ci z powodzeniem tworzyć rysunki. 

Jeśli zaś jesteś wprawnym rysownikiem 

i wciąż się rozwijasz jako artysta, ta książka 

pomoże ci udoskonalić warsztat.

34 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

miękka

PREMIERA

22.04.2022

PONAD  
1000 TYTUŁÓW  
W PROMOCJI!

CZYTAM. -40%NAJTANIEJ
13-26.04.2022 27.04-17.05.2022
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Katarzyna Węgrzyn

Gdzie w Polsce 
do miasta
Ta książka zawiera ciekawostki i pomysły 

na wycieczki po największych miastach 

Polski. Znajdziecie w niej plany z atrakcjami 

zaznaczonymi tak, by przypadkiem 

nie przegapić wartych zobaczenia, 

a leżących koło siebie miejsc. Są tu 

nietuzinkowe muzea, parki, punkty 

widokowe i atrakcje, które warto 

odwiedzić z dziećmi. Przedstawiono 

w niej też najlepsze restauracje 

i miejsca noclegowe oraz instaspoty.

59 99

WYDAWNICTWO

Znak

OPRAWA

miękka

PREMIERA

27.04.2022

Joseph Murphy

Twoje własne 
supermoce

36 90

Możesz więcej, niż sądzisz! Jesteśmy wychowywani w przekonaniu, że ogranicza nas to, 

kim jesteśmy. Joseph Murphy przekonuje, że prawda o nas samych jest inna, i pokazuje, 

jak przyjąć zupełnie nową miarę swoich możliwości. Nie masz ograniczeń, pisze Murphy, 

poza tymi, które sam sobie narzucasz. Wystarczy przyjąć nowy sposób myślenia o sobie 

i świecie, by poczuć moc wewnętrznej transformacji, która zmieni twoje życie. 

WYDAWNICTWO

Świat Książki

OPRAWA

twarda

PREMIERA

27.04.2022

READ IN 
ENGLISH

OVER 85 000 
TITLES TO FIND ON 

SWIATKSIAZKI.PL
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44 90

WYDAWNICTWO

Marginesy

OPRAWA

miękka

PREMIERA

27.04.2022

Katarzyna Olkowicz

A tam, cicho być!
BIOGRAFIA BOHDANA SMOLENIA

59 90

Trudno znaleźć osobę tak pełną skrajności jak Bohdan Smoleń – jeden z największych 

artystów polskiej sceny. Utalentowany kabareciarz i aktor. Miłośnik zwierząt stroniący 

od ludzi. Postać komiczna i tragiczna zarazem. Wraz z Zenonem Laskowikiem stworzył 

niezapomniany duet w poznańskim kabarecie Tey. Blask sceny nie docierał jednak 

do jego życia prywatnego. A ono toczyło się w cieniu ogromnych tragedii.

WYDAWNICTWO

Rebis

OPRAWA

twarda

PREMIERA

26.04.2022

–25%

–25%

Agnès Gabriel

Merci, monsieur Dior
Pasjonująca opowieść o powstaniu imperium Christiana Diora, jego pierwszych 

kultowych kreacjach oraz o stworzeniu linii perfum Miss Dior. Autorka doskonale 

oddaje atmosferę powojennego Paryża, odsłania kulisy pokazów mody 

i opisuje pełne przepychu wnętrze domu znanego projektanta.

–20%

–20%
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Jennifer E. Smith

Hello, goodbye 
i my pomiędzy
Clare i Aidan już jutro wyjadą na studia, 

od pożegnania dzieli ich tylko jedna 

noc – pełna nieprzewidzianych zdarzeń. 

Oboje mają bardzo mało czasu, by podjąć 

najważniejszą i najtrudniejszą decyzję 

przed opuszczeniem rodzinnego miasta 

i nieuniknionym rozstaniem. Niezwykle 

emocjonalna powieść opowiada 

o trudach wyboru, gdy miłość i proza 

życia prowadzą w dwie różne strony.

34 90

WYDAWNICTWO

Bukowy Las

OPRAWA

miękka

Marvel Avengers. 
Encyklopedia 
postaci
NOWA EDYCJA

79 99

Bogato ilustrowane kompendium wiedzy o Avengersach, a w nim opisy ponad 200 postaci – 

szlachetnych herosów i ich największych wrogów – wzbogacone grafiką z komiksów Marvela, 

pełne zaktualizowanych faktów i ciekawostek! Obowiązkowa pozycja zarówno dla wiernych 

fanów wyjątkowej drużyny superbohaterów, jak i wszystkich tych, którzy chcą ją bliżej poznać.

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda
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A.M. Howell

Tajemnica 
strażników nocy
Maj 1910 r. Płonąca kometa Halleya zbliża 

się do Ziemi. Nancy zostaje wysłana do 

dziadka, którego wcześniej nie poznała. 

Kiedy odkrywa tajne obserwatorium, 

zauważa, że jej matka i dziadek co noc 

wymykają się na zewnątrz. Dlaczego nikt 

nie może ich zobaczyć? Gdy tajemnic 

jest coraz więcej, Nancy musi odkryć 

mroczne tajemnice z przeszłości.

44 00

WYDAWNICTWO

Akapit Press

OPRAWA

miękka

42 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

miękka

PREMIERA

27.04.2022

Jen Calonita

Lustereczko, 
lustereczko…
MROCZNE OPOWIEŚCI

Kiedy umiera ukochana matka Śnieżki, królestwo wpada w ręce jej macochy 

nazywanej przez poddanych „Złą Królową”. Od tej pory królewna wiedzie 

skryte życie w zamku, starając się nie tracić pogody ducha. Jednak 

wszystko się zmienia, gdy Zła Królowa postanawia ją zgładzić…

Opowieść o trudach dojrzewania, sposobach radzenia 
sobie z emocjami, potrzebie akceptacji, sile przyjaźni  
i potędze rodziny.

  Z serii 
„Biblioteczka    
  przygody”
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Natalia Usenko

Wybór wierszy
Wzruszające, inteligentne i zabawne utwory 

dla najmłodszych czytelników: o rodzinie, 

podróżach, emocjach, bardziej i mniej 

lubianych potrawach, o zwierzętach 

i postaciach rodem z wyobraźni. Są 

tu wiersze zimowe i wiosenne, wiersze 

świąteczne i ekologiczne, okolicznościowe 

na Dzień Matki i kołysanki do snu. Utwory 

są zilustrowane przez Mariannę Jagodę.

34 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda

Marta Galewska-Kustra

Pucio na wsi
ĆWICZENIA ROZUMIENIA 
I MÓWIENIA DLA DZIECI

Wybierzcie się na wieś z Puciem 

i Misią. Zobaczcie, jak się robi konfitury, 

i upieczcie wspaniały sękacz na festyn. 

Siódma część przygód Pucia może 

służyć zarówno dzieciom młodszym, jak 

i starszym przedszkolakom. Jej celem 

jest rozwijanie umiejętności rozumienia 

mowy, wzbogacenie słownika dziecka 

o nazwy nowych obiektów i czynności oraz 

rozwinięcie umiejętności opowiadania.

Nikola Kucharska

Miasto Psów
Pełna humoru, fantastycznych historii 

i zaskakujących pomysłów książka 

o psach! Zapraszamy do Miasta Psów. 

Razem z przewodnikiem zwiedzimy 

Inszczekut Badań Psich, Szkołę im. Cziki 

Szczekacz, Muzeum Psów czy Fort Dog. 

Przespacerujemy się promenadą, obejrzymy 

spektakl w psim teatrze i odpoczniemy 

w parku. Poznamy słynnych mieszkańców, 

historię miasta czy niezwykłe wynalazki.

54 90 59 90

WYDAWNICTWO

Nasza Księgarnia

WYDAWNICTWO

Nasza Księgarnia

OPRAWA

twarda

OPRAWA

twarda

PREMIERA

27.04.2022

Sabine Bohlmann

Tatusiu, czy dziesięć 
to dużo?
Mały Wilczek zadaje Tacie Wilkowi bardzo 

dużo pytań. Czy jestem szybki? Czy jestem 

głośny? Czy jestem silny? To tylko kilka 

z nich. Tata na wszystko ma odpowiedź, ale 

wcale nie taką prostą. Świat jest przecież 

skomplikowany. Tylko jedno jest proste: tata 

kocha go równie mocno! Piękna opowieść 

o relacji dziecka i rodzica zilustrowana 

mistrzowsko przez Emilię Dziubak.

39 90

WYDAWNICTWO

Nasza Księgarnia

OPRAWA

twarda

PREMIERA

27.04.2022



XX SWIATKSIAZKI.PL©Disney. Based on the Winnie the Pooh  works ©Disney Based on the “Winnie the Pooh” works
by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Proste refleksje o życiu i przyjaźni ze
Stumilowego Lasu

29 99

34 99

29 99
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słowa.
W ogrodzie

Wielka księga
maleństwa.
Pierwszy rok
życia dziecka

Ulubione
historie

Bajkowy
koszyczek

12 opowiastek 
ze Stumilowego 
Lasu

12 opowiastek 
ze Stumilowego 
Lasu

Spacer po lesie.
Kubusiowe 
lekcje
uważności

Czytanki
naklejanki.
Kubuś i pszczoły

Czytanki 
naklejanki. 
Szukamy
Krzysia!

Czytanki 
naklejanki. 
Urodziny 
Kubusia

Moje opowieści

Jak widzę
świat…
Królik już się nie 
złości

Jak widzę 
świat… 
Kubuś okazuje
życzliwość

Jak widzę 
świat… 
Prosiaczek 
pokonuje strach

Jak widzę 
świat… 
Tygrysek 
odczuwa 
radość

16 99 44 99 44 99 29 99

49 998 99 7 99 8 99

12 99 12 99 12 99 12 99

7 99 34 99 29 99
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52 BAJKOWE OPOWIASTKI
Dołącz do ulubionych postaci z wyjątkowych filmów Disneya i razem z nimi przeżyj wspaniałe przygody. 
W każdej książce znajdziecie 52 ślicznie zilustrowane i przemawiające do wyobraźni opowieści.

W tej wystrzałowej 
kolekcji pięciu 

opowieści 
znajdziecie 

mnóstwo humoru, 
pasji do wyścigów 

i niesamowitych 
zwrotów akcji. 

Ta kolekcja 
12 opowiastek 
o przygodach 
twoich ulubionych 
bajkowych bohaterek 
to niezbędna pozycja 
w każdej domowej 
biblioteczce.

49 99

29 99 39 99

49 99 69 9952 bajkowe opowiastki.  
Księżniczki i wróżki

Auta.
Ulubione historie

Księżniczka.
Najpiękniejsze opowieści

52 bajkowe opowiastki.  
Niezwykłe przygody

52 bajkowe opowiastki.  
W krainie fantazji

P
re

m
ie

ra
: 
2
7
.0

4
.2

0
2
2
 r
.



XXSWIATKSIAZKI.PLSWISWIIAATKA SIAIAZKZKI.PL XXXXXXXX

DUŻY, WIĘKSZY, NAJWIĘKSZY

KLASYCZNE OPOWIEŚCI

12 99

29 99

12 99

29 99

Marvel Spidey  
i Super-kumple

Disney Kubuś i Przyjaciele

Król Lew Kraina Lodu

Wyjątkowa miarka w formie 
harmonijki z historyjką 
na odwrocie! Przeczytaj 
opowiastkę, a potem powieś 
miarkę w pokoju i obserwuj, 
jak szybko rośniesz. Dołączone 
do miarki naklejki pomogą 
zaznaczyć na podziałce,  
ile masz wzrostu.

Niezwykła disneyowska 
kolekcja wzbogaciła się 
o kolejne tytuły. Ta seria to 
elegancka twarda okładka, 
dobrej jakości papier – „must 
have” domowej biblioteczki. 
W serii ukazały się już: Bambi, 
Śpiąca Królewna oraz 
Król Lew. 
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©Disney. ©Disney/Pixar.

29 99

39 99

29 99

Teczuszka maluszka.
Auta
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eściMoje opowie
ho zwierzętach

Teczuszka maluszka.
Kubuś i przyjaciele

tkęW teczce dzieci znajdą opowiastkę
o przygodach ulubionych bohaterów o przygodach ulubionych boha
oraz wyjątkową miarkę wzrostu w formie z wyjątkową miarkę wzr
harmonijki, którą można powiesić w dziecięcymmonijki, którą można
pokoju. Do miarki dołączono naklejki, by każdyu. Do miarki dołą
maluch mógł zaznaczyć na podziałce,ó ł
ile mierzy centymetrów.

y zbiór opowieści dlaBogato ilustrowany
órych bohaterami są zwierzęta najmłodszych, któr
. Przeczytajcie o małym, ale z filmów Disneya. P

ku, wiecznie zakochanym kundlu,dzielnym lwiątku
dentycznych dalmatyńczyków, całej zgrai ide

u z ogromnymi uszami czy o rybcesłoniku z og
Nemo, która wyrusza w wielki świat.Ne
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39 90

WYDAWNICTWO

Papilon

OPRAWA

twarda

PREMIERA

4.05.2022

Elementarz rysowania 
i malowania
Ta książka nauczy małych artystów 

stawiać pierwsze kroki w świecie sztuki. 

Dzięki wesołym wierszykom i opisom 

dzieci bez trudu przyswoją sobie, krok po 

kroku, zasady rysowania i malowania. 

Z prostych podstawowych figur: koła, 

trójkąta, kwadratu, prostokąta narysują 

krasnala i księżniczkę, klauna i pirata, 

czarownicę i czarodzieja, zwierzęta na wsi 

i w zoo, ciężarówkę i traktor, śmigłowiec 

i żaglówkę oraz wiele innych rysunków.

34 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

miękka

PREMIERA

19.04.2022

Zabawianki
Zabaw swoje dziecko klasycznymi, pełnymi humoru wierszami najbardziej znanych polskich 

autorów. W tomie m.in. wiersze Agnieszki Frączek, Danuty Gellnerowej, Joanny Papuzińskiej, 

Marcina Przewoźniaka, Małgorzaty Strzałkowskiej i Juliana Tuwima. Pobudzające wyobraźnię 

ilustracje, od których trudno oderwać wzrok. Kartonowe wydanie, przyjazne w dotyku, 

odporne na rosnące ząbki i ciekawskie paluszki, umili wspólnie spędzane chwile.

–20%

–20%

–20%

–20%
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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 – Galeria 

Bolesławiec City Center, ul. Asnyka 1, 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 Ago-

ra 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 • Gdańsk – Forum Gdańsk, ul. Targ Sienny 7, tel. 58 732 61 73 • 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 Wielkopol-

ski – 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 – Ga-

leria Nowy Rynek, ul. Podwale 25, tel. 75 757 50 20 • Kalisz – Galeria Amber, ul. Górnośląska 82, tel. 62 726 11 76 • Kalisz – Galeria Kalisz, 

ul. Poznańska 121-123, tel. 62 726 12 28 Katowice – CH 3 Stawy, ul. Gen. K. Pułaskiego 60 , tel. 32 266 05 09 • Katowice – Dworzec Główny, 

pl. Marii i Lecha Kaczyńskich 1, tel. 32 411 9585 • 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 • Kołobrzeg – ul. Giełdowa 8, tel. 94 715 24 10 • 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 • Kra-

ków – CH Krokus, al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 37, tel. 12 429 36 44 • Kraków – CH Serenada , al. Gen. T. Bora Komorowskie-

go 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 • Łódź – CH Manufaktura, ul. Karskiego 5, tel. 42 237 22 63 

 • 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 – 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 • Sosnowiec – CH Plaza, ul. Sienkiewicza 2, tel. 32 785 69 50 • 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 Stru-

ga 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 • Warszawa – Centrum Praskie Koneser, Pl. Konesera 10a • Warszawa – CH King Cross Praga, ul. Jubi-

lerska 1/3, tel. 22 879 79 70 • Warszawa – Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, tel. 22 290 43 21 • Warszawa – CH Atrium Reduta, Al. Jerozolim-

skie 148, tel. 22 668 43 61 • Warszawa – CH Galeria Wileńska, ul. Targowa 72, tel. 22 290 23 49 • 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. Szpo-

tańskiego 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 Główna, 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 Bo-

rek, 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. Dominikań-

ski 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
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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  

17.05.2022 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
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