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Świat Książki
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Annie Ernaux

Bliscy

39 90

Czy da się uciec od swojego pochodzenia? Jak pragnienie awansu społecznego 

wpływa na kolejne pokolenia? I czy nasze życie mogą kształtować ci, którzy odeszli, 

zanim się urodziliśmy? Wokół tych pytań krążą rozważania noblistki Annie Ernaux w trzech 

autobiograficznych prozach. Zbierając słowa, gesty i wydarzenia z życia ojca, matki 

i siostry, autorka rekonstruuje ich losy i odbija je w lustrze własnych doświadczeń.

WYDAWNICTWO

Czarne

OPRAWA

twarda

Abdulrazak Gurnah

Powróceni
Powieść laureata Nagrody Nobla 

w Dziedzinie Literatury. Wielopokoleniowa 

saga o stracie, miłości i niepamięci 

osadzona w Afryce Wschodniej, na 

początku XX w. Gurnah splata losy 

tej czwórki w porywającą opowieść 

o młodych ludziach, o ich codzienności, 

pragnieniach, ale także trudnych wyborach 

moralnych, których dokonują. Chociaż 

są ofiarami przemocy, bywają też jej 

sprawcami, gdyż ich życie toczy się w cieniu 

wielkiej historii i nadciągającej wojny.

54 90
WYDAWNICTWO

Poznańskie

OPRAWA

miękka

Olga Tokarczuk

Empuzjon
W Gorbersdorfie działało najsłynniejsze 

w Europie sanatorium. Ludzie z całego 

świata zjeżdżali w to miejsce, aby leczyć 

choroby związane z płucami i gardłem. 

W tym samym celu na miejsce przybył 

Mieczysław Wojnicz, który był studentem 

ze Lwowa. Niestety, nowatorskie metody 

i czyste powietrze mogą nie wystarczyć… 

Kolejna wspaniała powieść Olgi Tokarczuk.

54 90
WYDAWNICTWO

Literackie

OPRAWA

twarda
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Joanna Bator

Ucieczka niedźwiedzicy
Wielowarstwowa historia o nierzadko 

dramatycznym uwalnianiu 

się z dotychczasowego życia, 

o poszukiwaniach w mrokach niepamięci 

wydarzeń – bolesnych i świetlistych – 

które mogą stać się bramą do wolności, 

nowym otwarciem. W świecie, który 

misternie tworzy Joanna Bator, postaci 

pojawiają się i znikają, kiedy najbardziej 

ich potrzebujemy, ale i w najmniej 

spodziewanych momentach.

54 99
WYDAWNICTWO

Znak

OPRAWA

twarda

PREMIERA

23.11.2022

49 90
WYDAWNICTWO

Literackie

OPRAWA

miękka

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…

Corrado Debiasi

Mnich, który kochał koty
Opowieść o podróży do Indii, ale także 

w głąb samego siebie. Pewien mężczyzna 

traci pracę, a gdy do tego rozstaje się 

z partnerką, postanawia zostawić za 

sobą wszystko, co mu ciąży, i wyruszyć do 

Indii. Ma nadzieję, że poprzez codzienną 

praktykę jogi i rozmowy z tamtejszymi 

mędrcami znajdzie odpowiedzi na 

nurtujące go pytania i odzyska życiową 

równowagę. Najważniejszą naukę przekaże 

mu mistrz Tatandźi, sędziwy mnich żyjący 

w aśramie wraz ze swoimi kotami.

39 99
WYDAWNICTWO

Insignis

OPRAWA

miękka

Iwona Kienzler

Elżbieta II
NIEZWYKŁA KRÓLOWA

44 90

Historia wielkiej królowej, monarchini oddanej swoim powinnościom, służącej 

narodowi i krajowi, wraz z blaskami i cieniami jej panowania i życia. Zobaczmy 

Elżbietę II jako królową i kobietę, matkę, żonę i członka rodziny, a także 

przełożoną dla swoich pracowników i partnerkę swojego rządu i polityków.

WYDAWNICTWO

Bellona

OPRAWA

miękka

PREMIERA

23.11.2022
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Roma J. Fiszer

Światełko miłości
Gabi po dyplomie bierze udział w plenerze 

fotograficznym. Nieoczekiwanie zdobywa 

pierwszą nagrodę i zamiast zająć się pracą 

tłumacza, trafia do Rzymu, zostawiając 

w Polsce Sławka, swoją pierwszą miłość. 

W Rzymie czerpie z życia pełnymi garściami. 

Wraca do kraju, a wkrótce na świecie 

pojawia się Zuzka. Gdy Gabi powtórnie 

wyjeżdża do Wiecznego Miasta, zajmuje 

się już tylko fotografią. Odnosi znaczące 

sukcesy i wiąże się z Grzegorzem. 

Co w Wigilię przerwie tę idyllę?

Danielle Steel

Wyzwanie
W Fishtail w stanie Montana mieszkają dwie 

rodziny – Ann i Pitt Pollockowie oraz Bill 

i Pattie Brownowie. Cała czwórka zna się 

od dzieciństwa, a ich synowie, Peter i Matt, 

są najlepszymi przyjaciółmi. Wkrótce po 

tym jak chłopcy wraz z dwoma kolegami 

poznają Juliet Marshall, która po rozwodzie 

rodziców odwiedza swojego ojca, cała 

piątka staje się nierozłączna. Pewnego 

sierpniowego popołudnia nastolatkowie 

wybierają się na konną przejażdżkę w góry, 

która przeradza się w walkę o przetrwanie…

49 90 42 99
WYDAWNICTWO

Purple Book

WYDAWNICTWO

Między Słowami

OPRAWA

miękka

OPRAWA

miękka

PREMIERA

23.11.2022

Natasza Socha

Kolęda na cztery ręce
Jedna nieprzemyślana decyzja może 

na zawsze odmienić nasz los. Boleśnie 

przekonała się o tym Maria, której 

urażona w młodości duma przekreśliła 

szansę na szczęście u boku ukochanego. 

Jesienią życia na swojej drodze spotyka 

Paulinę, dla której ostatni rok nie był 

sprzyjający. Po trudnym rozstaniu 

dziewczyna ma złamane serce, a do jej 

drzwi coraz częściej puka samotność. 

44 90
WYDAWNICTWO

Literackie

OPRAWA

miękka

PONADCZASOWE POWIE CI O MI O CI

EDYCJA LIMITOWANA

49 90
WYDAWNICTWO

Bukowy Las

OPRAWA

twarda
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Delia Owens

Gdzie śpiewają raki

39 90

Pogłoski o Dziewczynie z Bagien krążyły po Barkley Cove, sennym miasteczku 

u wybrzeży Karoliny Północnej. Dlatego pod koniec 1969 r., gdy na mokradłach 

znaleziono ciało Chase’a Andrewsa, miejscowi zwrócili się przeciwko Kyi Clark. 

Lecz Kya nie jest taka, jak o niej szepczą… Wysmakowana oda do świata 

przyrody, wzruszająca fabuła o dojrzewaniu i zaskakująca relacja z procesu.

WYDAWNICTWO

Świat Książki

OPRAWA

miękka

Ellie Midwood

Skrzypaczka z Auschwitz
Oparta na historii Almy Rosé książka 

powołuje do życia jedną z najbardziej 

nieustraszonych i inspirujących bohaterek 

historii. Alma, więźniarka Auschwitz, 

przyjmuje propozycję zostania dyrygentem 

orkiestry. Uświadamia sobie, jak dzięki temu 

będzie mogła pomóc innym kobietom… 

Ta poruszająca historia udowodni Wam, 

że miłość daje siłę, by przetrwać.

39 00
WYDAWNICTWO

Akapit Press

OPRAWA

miękka
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Katarzyna Michalak 

Była sobie miłość
Ta powieść to barwny witraż odwagi 

i miłości. Odwagi, którą odkrywa w sercu 

krucha kobieta. I miłości, do jakiej jest 

zdolny mały szczeniak. 50. powieść 

bestsellerowej pisarki, mistrzyni książek 

pełnych emocji. Zatrać się w nich!

Dorota Gąsiorowska

Opowieść starego lustra
Na jednej z malutkich, klimatycznych 

ulic Krakowa skrył się sklepik z antykami. 

W sklepiku od kilku lat pracuje Alicja, która 

mieszka w kamienicy naprzeciwko. Co 

roku, patrząc na taniec pierwszych płatków 

śniegu, cieszy się na nadchodzące Boże 

Narodzenie. Teraz jednak dziewczyna ma 

przeczucie, że ten grudzień i te święta 

okażą się inne niż wszystkie… A kiedy 

otrzymuje nieoczekiwany prezent – stare, 

kryształowe lustro – zaczynają dziać się 

rzeczy, których nie jest w stanie wyjaśnić.

Richard Paul Evans

Listy Noel
Gdy do Noel, redaktorki nowojorskiego 

wydawnictwa, dociera wiadomość od 

umierającego ojca, jej uporządkowany 

świat rozsypuje się niczym domek z kart. 

A przecież wcale nie łączyła ich bliska 

relacja. Wraca jednak do rodzinnego 

miasta, a przewrotny los sprawia, że 

to, co początkowo miało być krótkim 

wyjazdem, przeradza się w zupełnie 

nowe życie… Poruszająca opowieść 

o drodze do przebaczenia i o tym, 

jak prawda może nas wyzwolić. 

Magdalena Kordel

Zagubiony Anioł
Rok temu Michalina odważyła się 

wypowiedzieć życzenia, a dziś aż trudno 

jej uwierzyć we własne szczęście. Mała 

Klara, zakochany po uszy Konstanty 

i troskliwa Nela każdego dnia przypominają 

jej o tym, jak wielką moc mają anioły. 

Pierwsze święta w ich nowym domu będą 

wypełnione zapachem mandarynek, 

melodią wspólnie śpiewanych kolęd 

i magią świętowania w gronie najbliższych. 

Jednak nie dla wszystkich grudzień jest 

czasem radosnych przygotowań…

44 99

44 99

42 99
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K.N. Haner

Mr & Mrs
To jest zdecydowanie ich czas, Meg 

i Brayan nawet nie ukrywają, jak bardzo 

są szczęśliwi, zwłaszcza że ich rodzina 

wkrótce się powiększy, a przygotowania 

do ślubu idą pełną parą. Młodych 

czekają fantastyczne wieczory: panieński 

i kawalerski, które spędzą w Las Vegas. 

A wiadomo, co dzieje się w Las Vegas, 

zostaje w Las Vegas… Skąd w takim 

razie w Meg te wszystkie wątpliwości?

Patrycja Strzałkowska

Hotel Lao
Sara Zborowska wydaje się szczęśliwą 

mężatką. Jednak przytłoczona miłością 

swojego męża nie potrafi cieszyć się 

wystawnym życiem. Zwłaszcza że ma 

tajemnicę, którą boi się wyjawić. Kiedy 

22-letni Wojciech dowiaduje się, że zostanie 

ojcem, ogarnia go panika. Chłopak na 

przekór trudnym wspomnieniom stanąć na 

wysokości zadania. I kiedy wszystko zaczyna 

się układać, wydarza się coś, co sprawia, 

że jego życie rozpada się na kawałki. 

K.N. Haner

Po prostu miłość
Ten ślub miał być jak z bajki. I prawie taki 

był. Meg i Brayan złożyli sobie przysięgę 

małżeńską, a teraz niecierpliwie czekają 

na narodziny ich wspólnego dziecka. 

Wszystko zmierza ku szczęśliwemu 

zakończeniu. Dlaczego w takim razie 

Brayan musiał to wszystko zepsuć?

Jacek Dubois

Linia obrony
Zbiór siedmiu opowiadań pokazujących, że 

prawo nie zawsze musi być sprawiedliwe, 

a umiejętnie wykorzystywane może 

prowadzić do skutków skrajnie odmiennych, 

niż zakładali jego twórcy, szczególnie 

jeśli idą w parze z władzą i dużymi 

pieniędzmi. Teksty błyskotliwe, intrygujące, 

czasem zabawne, ale zawsze zmuszają 

do myślenia i przestrzegają przed 

ferowaniem pochopnych wyroków.
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Bethan Roberts

My Policeman
Skandaliczna, ale niezwykle czuła historia 

miłosnego trójkąta. Nadmorskie Brighton, 

Wielka Brytania, koniec lat 50. Młodziutka 

Marion po raz pierwszy widzi Toma, brata 

swojej przyjaciółki, i od tej chwili już wie, że 

tylko jego pokocha. Kiedy po kilku latach 

Tom wraca z wojska i zostaje policjantem, 

Marion, świeżo upieczona nauczycielka, 

jest zdeterminowana, by zdobyć jego serce. 

Ale pojawia się Patrick Hazlewood…

44 9044 99
WYDAWNICTWO

Świat Książki

WYDAWNICTWO

Wielka Litera

OPRAWA

miękka

OPRAWA

miękka

Sophie Cousens

W przyszłym roku 
o tej porze

Owiń się kocem i przeczytaj tę odświeżająco romantyczną komedię, której nie 

sposób odłożyć… Quinn i Minnie urodzili się w Sylwestra, w tym samym szpitalu, 

jedno po drugim. Lecz choć przyszli na ten świat niemal razem, ich światy nie 

mogłyby się bardziej różnić. Trzydzieści lat później znów się spotykają w tym samym 

miejscu, w tym samym czasie. Dlaczego przeznaczenie krzyżuje ich ścieżki? 

WYDAWNICTWO

Świat Książki
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Lew Tołstoj

Anna Karenina 
Wspaniała powieść Lwa Tołstoja w nowym przekładzie. Chwytająca za serce i dająca do 

myślenia opowieść o namiętności, niespełnieniu i zatraceniu. Głęboki portret psychologiczny 

kobiety na rozstaju dróg i jedna z najwspanialszych opowieści o miłości w historii literatury. 

Daisy Ferrein

Księżniczki 
z Kriwokolennej
Daisy Ferrein opisuje swoją młodość 

spędzoną w Moskwie, Butowie i w Szwajcarii. 

Pisze z uczuciem o charyzmatycznym 

dziadku, utalentowanej babci, rodzeństwie 

i o miłości swojego życia, mężu, Polaku 

Józefie Wagnerze. Historia nie oszczędziła 

rodziny Ferreinów, pozbawieni przez 

bolszewików majątku, cierpieli głód 

i skazani zostali na tułaczkę, aż rozjechali 

się po świecie. Wspomnienia Daisy są 

niezwykle cennym dokumentem epoki. 
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Tess Gerritsen

Wysłuchaj mnie
CYKL RIZZOLI/ISLES, T. 13

Detektyw bostońskiego wydziału zabójstw 

Jane Rizzoli i lekarka sądowa Maura Isles 

prowadzą śledztwo w sprawie pozornie 

bezsensownego brutalnego morderstwa. 

Tym razem w centrum wydarzeń znajdzie 

się lubiana przez czytelników matka 

Jane, Angela, która podejrzewa, że jej 

nowi sąsiedzi coś ukrywają. I wcale nie 

są tak nieskazitelni, jak się wydaje. Matka 

wie najlepiej, ale kto by jej słuchał… 

Mario Puzo

Ojciec chrzestny 
TRYLOGIA. WYDANIE SPECJALNE

Wyjątkowe wydanie ze wstępem Francisa 

Forda Coppoli przygotowanym z okazji 

pięćdziesięciolecia wydania Ojca 

Chrzestnego. W skład trylogii wchodzą: 

Ojciec Chrzestny, Sycylijczyk oraz Omerta. 

Trzy porywające opowieści o honorze 

i nienawiści, szacunku i pogardzie, 

miłości i śmierci… Puzo wciąga czytelnika 

w mroczny świat przemocy, w którym 

każda zniewaga musi zostać zmyta krwią.

Małgorzata Rogala

Na wieczne potępienie
Zima. Kilkoro mieszkańców Pełni wraca 

pociągiem do domu. Podróż mija im 

spokojnie do czasu, aż ginie jedna 

z pasażerek. Wokół panuje przedświąteczna 

atmosfera, a podkomisarz Gniewosz urządza 

się w nowym domu. Gdy nad miejscowym 

jeziorem ktoś trafia na zwłoki kobiety 

i na jaw wypływa sprawa molestowania 

uczennic liceum, policjantka rzuca się 

w wir śledztwa. Czy te wydarzenia mają 

coś wspólnego z zabójstwem w pociągu?

44 90 99 90 44 90
WYDAWNICTWO
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KRÓL
DYNAMICZNEGO THRILLERA
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Remigiusz Mróz

Świt, który nie nadejdzie
Były pięściarz, Ernest Wilmański, to 

człowiek bez przeszłości. W poszukiwaniu 

nowego życia wyjechał do stolicy, 

jednak znalazł się w złym czasie i w złym 

miejscu. Zanim zaczął rozglądać się za 

pracą, praca znalazła jego i… nie miała 

nic wspólnego z uczciwym zarobkiem.

Przemysław Piotrowski

Prawo matki
Luta Karabina, kiedyś jedna z najlepszych 

kobiet w siłach specjalnych, pracuje 

na platformie wiertniczej u wybrzeży 

Norwegii. Samotnie wychowuje dwójkę 

dzieci. dochodzi do tragedii – jej 

córka zostaje porwana! Czas ucieka, 

działania policji nie dają rezultatów. 

Kobieta bierze sprawy w swoje ręce…

Stieg Larsson

Millennium 3w1
Przełomowa trylogia Stiega Larssona 

w kolekcjonerskim zbiorczym wydaniu. 

Seria Millennium sprzedała się w ponad 

100. milionach egzemplarzy na całym 

świecie. Doczekała się kilku ekranizacji, 

komiksu oraz kontynuacji. Stała się 

fenomenem i wyznaczyła kierunek 

kryminału na wiele lat. Oto 1488 stron 

najlepszego szwedzkiego kryminału 

w pięknym pudełku: Mężczyźni, którzy 

nienawidzą kobiet; Dziewczyna, która igrała 

z ogniem oraz Zamek z piasku, który runął. 

46 90 44 99
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Jo Nesbø

Krwawy księżyc
HARRY HOLE. T. 13

Harry wyrywa się z alkoholowego ciągu, żeby ratować nową znajomą z rąk 

kartelu narkotykowego. W tym czasie w Oslo zostają zamordowane dwie 

dziewczyny. Główny podejrzany wynajmuje Harry’ego, by udowodnił jego 

niewinność. Jeśli w ciągu 10 dni uda się doprowadzić do wykrycia zabójcy, 

detektyw zdobędzie pieniądze, którymi spłaci dług Lucille…
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Robert Małecki

Wiatrołomy
SERIA Z KOMISARZ MARIĄ HERMAN, T. 1

Policjanci z bydgoskiego Archiwum X 

mają jeden cel: odkryć prawdę i ukarać 

winnych… Grudziądz. Początek lat 

90. W rodzinie Witbergów pojawia się 

wymarzony syn, ale sielanka trwa krótko. 

Niebezpieczni i bezkarni gangsterzy 

porywają z domu dwumiesięcznego 

Filipa. Zdruzgotani rodzice zrobią 

wszystko, by odzyskać dziecko. To 

początek zaskakujących wydarzeń…
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Z Autorką rozmawia Przemek Corso.
Zapytam wprost, Pani naprawdę
wierzy w to, że skazany kryminalista
może się zresocjalizować?
Tak, wierzę.

Ale dlaczego?
Dlaczego wierzę czy dlaczego może?

Skąd w Pani ta pewność, że można stać się kimś innym i lepszym?
Gdyby nie wiara, że to działa, po cóż byłaby resocjalizacja? To 

słowo oznacza przecież „powrót do społeczeństwa”. Jeżeli jej

założeniem jest, że ci ludzie odbędą swoją karę, spędzą czas 

w więzieniu, a później wrócą na wolność, to jest to możliwe.

Moim zdaniem najważniejsze jest jednak, żeby te osoby wróci-

ły jak najlepiej przygotowane i  jednocześnie, żeby społeczeń-

stwo – tak zwane „wolnościowe”, ponieważ w nomenklaturze 

więziennej tak się właśnie mówi – też było przygotowane do ich

przyjęcia. Należy bowiem pamiętać, że z więzienia się wychodzi.

Mam takie poczucie, że byli więźniowie nadal mają na so-
bie piętno i że to, o czym teraz Pani mówi, to jednak podej-
ście idealistyczne.
Ci ludzie są napiętnowani, a to, co powiem, nie będzie bardzo 

odkrywcze, ponieważ stało się to już pewnego rodzaju frazesem, 

ale jesteśmy bardzo oceniającym i ferującym wyroki społeczeń-

stwem. Resocjalizacja to powrót. W jakim stylu i do czego wrócą

ci ludzie, to zupełnie oddzielny temat. To nie może pozostawać 

tylko ich sprawą, ale również naszą. Gdyby nie wiara, że można

zmienić swoje życie, po co byłaby terapia dla alkoholików, te-

rapia dla ofiar przemocy, terapia dla sprawców przemocy itd. 

To wszystko nie miałoby sensu. Więzienie jest miejscem, w którym 

człowiek ma szansę się zatrzymać. Ktoś mu w końcu stawia gra-

nicę. Więzienie to kara, ale jednocześnie możliwość.

Możliwość do autorefleksji?
Jak najbardziej. Duża część społeczeństwa być może w to nie 

wierzy, ponieważ nie patrzy w ten sposób na karę pozbawienia 

wolności. To nic innego, jak postawienie granic. Dlaczego ludzie 

trafiają do więzień? 

Musiałbym sprawdzić statystyki.
Z mojej wiedzy wynika, że w ogromnej liczbie są to ludzie uza-

leżnieni. Niestety nadal jest tak, że kończą odbywanie kary, wy-

chodzą, zostają wystawieni przed budynek z walizką i nie mają

dokąd pójść. A  nie mają dokąd pójść z  różnych powodów. 

Jednym z tych powodów jest zamknięcie się społeczeństwa na

nich. To wymaga rzetelnej edukacji społecznej, bo przecież nie

ma się co dziwić, że człowiek z wyrokiem na swoim koncie nie

wzbudza zaufania.

Każda z Pani książek na ten temat, czy to Miłość skazanych,
czy Wiara skazanych w pewnym stopniu się do tego odnosi. Te h
poruszające rozmowy ze skazańcami i osobami związanymi ze 
służbą więzienną pokazują coś, czego pozornie nie widać, bo 
jest zakopane. I teraz pytanie…
Wprost czy nie wprost?

Wprost.
Dobrze.

Po co to Pani robi? Dlaczego?
Wierzę w to, że każdy z nas najbardziej na świecie pragnie być 

kochanym i akceptowanym. O tym są te książki. To była praw-

dziwa lekcja pokory i miłości do bliźniego. Wiele lat temu słucha-

łam konferencji, na której dywagowano na temat tego, czym 

miłość nie jest. Moim pierwszym, wyuczonym zawodem, jest

zawód nauczyciela. Jako bardzo młoda osoba pracowałam

w szkole, w najbardziej zaniedbanej dzielnicy miasta. Wtedy już 

miałam do czynienia z dziećmi z tak zwanych trudnych domów. 

Wspomniana konferencja zainspirowała mnie do poszukiwania

odpowiedzi na pytania, jak nauczyć się kochać, akceptować 

drugiego człowieka, co oczywiście w dużej mierze było samo-

doskonaleniem się w wybranym przeze mnie zawodzie. Praca 

nad Miłością skazanych i Wiarą skazanych jest tego owocem.

Mam też nadzieję, że te książki pobudzą czytelników do refleksji, 

jak mnie ta konferencja. To może być zaczyn do edukacji spo-

łecznej, jaka moim zdaniem jest bardzo potrzebna w tematyce 

resocjalizacji. 

Ostatnie pytanie. O  czym będzie trzecia książka, Nadzie-
ja skazanych?
O kobietach.

Tak?
O kobietach, które

rodzą w więzieniach 

i wychowują dzieci 

w  więzieniach. To jest 

możliwe i  to się dzieje.

A dzieci? Cóż… one są

nadzieją. Nadzieją na 

przyszłość. Nadzieją na 

nowe życie. Są uniwer-

salnym sensem.

Dziękuję za rozmowę.

Borowskiej 
Katarzyny

Wiara skazanych
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Wiara skazanych to druga część cyklu 
rozmów z osobami doświadczającymi 
kary pozbawienia wolności.
Podobnie jak w części pierwszej autorka w swoich 
reportażach zaprasza nas do bardzo intymnego 
świata, jakim jest świat wewnętrznych przeżyć 
kryminalistów. Tym razem rozmawia z nimi już 
nie o relacjach damsko-męskich z więzieniem 
w tle, jak to było w Miłości skazanych. Teraz 
przyszedł czas na rozmowy o Bogu.
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Scarlett St. Clair

Król wojny i krwi
Isolde uważa dzień swojego ślubu za dzień 

śmierci. Żeby położyć kres długoletniej 

wojnie, musi poślubić króla wampirów 

Adriana Aleksandra Vasilieva i go zabić. 

Lecz jej próby zostają udaremnione, 

a Adrian grozi, że jeśli jeszcze raz 

podejmie próbę, on zrobi z niej nieumarłą. 

Przerażona, że stanie się taką istotą jak te, 

których nienawidzi, Isolde szuka innych 

sposobów, żeby przeciwstawić się mężowi 

i przetrwać na dworze wampirów.

Rebecca Roanhorse

Czarne słońce
W świętym mieście Tova zimowe przesilenie 

jest zwykle czasem odnowy, lecz w tym 

roku zbiega się z zaćmieniem Słońca. 

Tymczasem z odległego miasta wypływa 

statek, który ma zawinąć do Tovy 

w przeddzień zaćmienia. Jego kapitan, 

Xiala, jest zhańbioną Teekijką, której pieśń 

ma moc uspokajania morza i wypaczania 

ludzkich umysłów. Ma ona dostarczyć do 

Tovy pasażera: to Serapio, z opaską na 

oczach, ciałem poznaczonym bliznami 

i przeznaczeniem, które musi wypełnić…

Brandon Sanderson

Zaginiony metal
Waxillium Ladrian latami podążał śladem 

organizacji zwanej Kręgiem, którą kierowali 

jego wuj i siostra. Kiedy detektyw Colms 

i jej partner natrafiają na magazyn broni 

przeznaczonej dla jednego z zewnętrznych 

miast, pojawia się nowy trop. Konflikt 

między Elendel a zewnętrznymi miastami 

przynosi korzyść Kręgowi, ich macki sięgają 

teraz Senatu. Wax musi zdecydować, czy 

odłożyć na bok konflikt z Bogiem i stać 

się Mieczem, wykutym przez Harmonię. 
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Carla Bardi, Claire Pietersen

Złota księga czekolady
Prezentowana książka zawiera ponad 

300 przepisów na smaczne ciastka, ciasta 

krojone, brownies, muffinki, babeczki, 

desery, puddingi, lody, drinki i przystawki, 

a zatem wszelkie kulinarne zastosowania 

czekolady. Ponadto czytelnik zdobędzie 

wiele ciekawych informacji o czekoladzie 

i pozna jej egzotyczną historię: od 

starożytnego Meksyku aż po czasy obecne.

Maria Maccari

Niezrównana elegancja
Christian Dior stwierdził kiedyś, że każda 

kobieta powinna mieć w szafie przynajmniej 

jedną suknię balową. Nie ulega wątpliwości, 

iż posiadanie takiej kreacji potrafi zdziałać 

cuda dla zdrowia psychicznego również 

współczesnych kobiet, kilkadziesiąt lat po 

tym, jak francuski krawiec haute couture 

przelał te słowa na papier. Kiedy to 

pisał, suknie wieczorowe wciąż były dla 

kobiet z towarzystwa symbolem statusu, 

a przebranie się do kolacji normą de 

rigueur. Od tego czasu wiele się zmieniło.

Carla Bardi, Lorenzo Bigongiaro

Srebrna księga koktajli
Ta unikalna książka zawiera przepisy na 

ponad 1000 koktajli: od aperitifów, long 

drinków i moktajli do klasyków i koktajli 

mrożonych. Czytelnik dowie się też, w jaki 

sposób urządzić we własnym domu 

przyzwoity bar i przy użyciu jakich kieliszków, 

składników oraz przyborów barmańskich 

przyrządzić idealny koktajl na każdą okazję.

Giuseppe Ceccarelli

Męska elegancja
W tej książce na przykładzie dwudziestu 

legendarnych ubrań zobaczymy, jak 

ewoluowała moda męska od połowy 

XIX wieku do dzisiaj. Jaką drogę musiały 

przejść zwykłe, nierzadko proste ubrania, 

przekraczając granice kategorii, ról oraz 

czasów, zanim zyskały status ikony stylu?

Robert Winckiewicz

Domowe konserwy 
W SŁOJACH I PUSZKACH 
ORAZ KISZONKI BOŻENKI

Książka poświęcona przechowywaniu 

żywności w słoikach i puszkach. Opisane 

zostały sposoby konserwowania nie 

tylko mięsa, ale także warzyw i owoców. 

Zamieszczone informacje ułatwią 

przygotowanie wielu dań, pasztetów, 

past, marynat i kiszonek. Czytelnik znajdzie 

tu przepisy m.in. na gulasz angielski, 

mielonkę turystyczną, paprykarz, pasztet 

myśliwski czy kiszone grzyby leśne.
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J.R.R. Tolkien

Hobbit z objaśnieniami
Hobbit opatrzony objaśnieniami 

Douglasa A. Andersona jest doskonałym 

wprowadzeniem do świata Śródziemia, 

ojczyzny elfów, czarodziejów, krasnoludów, 

orków i innych istot opisanych we Władcy 

Pierścieni oraz Silmarillionie, które zrodziły 

się w wyobraźni J.R.R. Tolkiena. Poza 

tekstem powieści w przekładzie Andrzeja 

Polkowskiego zawiera bowiem szczegółowe 

wyjaśnienia dotyczące jego źródeł, kreacji 

postaci, pojawiających się w nim opisów 

miejsc. Towarzyszy im ponad setka ilustracji.
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Arthus-Bertrand Yann

Ziemia widziana z nieba
Dzieło Yanna Arthusa-Bertranda 

odniosło ogromny sukces pośród 

szerokiej publiczności. W albumie 

znalazły się artykuły międzynarodowych 

specjalistów, analizujące ważne 

zagadnienia ekologiczne, takie jak 

rolnictwo, klimat, bioróżnorodność, 

rodzaje energii i zasoby wodne, które 

jeszcze nigdy nie były tak aktualne. 

Poruszane są również tematy kolejnych 

wyzwań stojących przed ludzkością.
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Robert Muggah, Ian Goldin

Dokąd zmierza 
świat?

Ta książka pokaże ci świat, o jakim nie miałeś pojęcia: pożary w Arktyce, wpływ wzrostu 

poziomu morza na miasta na świecie, sprzeczna z intuicją przyszłość wzrostu populacji… 

Goldin i Muggah śledzą dzieje narodów, miast, wojen, zmian klimatu i technologii 

w skali globalnej. Autorzy, łącząc mapy satelitarne z analizą, tworzą wykresy wpływu 

ludzkości na planetę oraz sposobów, jak możemy wywrzeć wpływ, aby ją uratować.

Wielkie bitwy i armie
Dzięki pełnym dramatyzmu ilustracjom oraz 

przejrzystym wykresom zgłębiamy taktykę 

wykorzystywaną przez najodważniejszych 

geniuszy wojskowości oraz poznajemy 

waleczność żołnierzy tworzących 

najpotężniejsze w historii armie. Przekrojowe, 

szczegółowe ilustracje ożywiają starcia 

i pozwalają znaleźć się bezpośrednio na 

polu bitwy, zajrzeć za jej kulisy, poznać 

taktykę wojenną i uzbrojenie najróżniejszych 

armii oraz ich błyskotliwych przywódców.
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Piotr Zychowicz

Ukraińcy
OPOWIEŚCI NIEPOPRAWNE 
POLITYCZNIE, CZ. 6

59 90

Kolejna część bestsellerowego cyklu. Po Żydach, Sowietach, Niemcach i Aliantach przyszedł 

czas na Ukraińców. Ludobójstwo na Wołyniu, akcja „Wisła”, krwawa wojna o Lwów. Pogromy 

polskich dworów na Rusi, Pakt Piłsudski-Petlura, Wielki Głód i Dywizja SS-Galizien. Fatalne 

błędy II RP i terroryzm OUN. UPA kontra AK. Piotr Zychowicz w swojej nowej książce opisuje 

najbardziej kontrowersyjne wydarzenia z tragicznej historii relacji polsko-ukraińskich.
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Grzegorz Kuczyński

Wagnerowcy
PSY WOJNY PUTINA

Historia Grupy Wagnera, acz krótka, jest 

pełna przemocy i pieniędzy. Zaczyna się na 

Krymie i w Donbasie, przenosi się na Bliski 

Wschód, w głąb Afryki, a nawet nad Morze 

Karaibskie, by wrócić na Ukrainę. Skąd się 

wzięli, jak są zorganizowani, jakich zbrodni 

się dopuścili i dlaczego są tak przydatni dla 

Kremla? Na te wszystkie pytania, a także 

wiele innych, odpowiada ta książka.
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Polska. Wielka 
księga historii
To imponujący, bogato ilustrowany 

wolumen, obejmujący całość naszych 

dziejów ojczystych, poczynając od 

zanurzonych w prahistorii początkach 

ludzkiego bytowania na ziemiach przyszłej 

Rzeczpospolitej, po wydarzenia roku 2010. 

Nie jest to tylko historia wojen, powstań 

i ofiar, ale także tworzenia kultury na styku 

cywilizacyjnych wpływów europejskiego 

Wschodu i Zachodu, budowy ustroju oraz 

gospodarczych i społecznych przemian.
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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 wskazują, 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 UWAŻA. MYLĄ SIĘ”.

Rafał A. Ziemkiewicz

CZAS 
UNII  EUROPEJSKIEJ
W  SCHUMANOWSKIM  KSZTAŁCIE W  SCHUMANOWSKIM  KSZTAŁCIE 

SIĘ SKO�CZYŁ

59,90
 ZŁ

-50%
DRUGA KSIĄŻKA

44 90
WYDAWNICTWO

Bellona

OPRAWA

miękka

PREMIERA

23.11.2022



SWIATKSIAZKI.PL

Adam Kornacki, Marcin Klimkowski

O autach
To nie jest rozmowa o supersamochodach. 

To rozmowa o życiu, dojrzewaniu i autach, 

bo te w życiu Adama Kornackiego 

i Marcina Klimkowskiego zawsze odgrywały 

bardzo ważną rolę. Po ekspercku, 

przede wszystkim jednak sięgając do 

włas nych doświadczeń, dziennikarze 

opowiadają o modelach, którymi każdy 

fan motoryzacji chciałby się przejechać. 

Tomasz Malkowski, Robert Konieczny

Archiprzewodnik 
po Polsce
Wybierz się w podróż przez Polskę szlakiem 

najciekawszych budynków ostatnich dekad. 

Prowadzić cię będą uznany architekt 

Robert Konieczny i doświadczony krytyk 

Tomasz Malkowski. Autorzy dyskutują 

o każdym obiekcie, a ich niejednokrotnie 

odmienne opinie pozwalają czytelnikowi 

wyrobić sobie własne zdanie.
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Sławomir Leśniewski

Krzyżacy
CZARNO-BIAŁA LEGENDA

Opowieść o budowie potęgi państwa 

zakonnego i jego upadku. Autor 

historycznych bestsellerów, łączy 

literacki polot z historyczną rzetelnością 

i ukazuje krzyżaków z wielu perspektyw: 

od szerokiej panoramy średniowiecznej 

polityki po zbliżenia na intrygujące detale. 

Widzimy rycerzy zakonu, kiedy pacyfikują 

powstania Prusów, przygotowują się do 

bitwy pod Grunwaldem i toczą wojnę 

z Kazimierzem Jagiellończykiem.

54 90
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miękka
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Literackie

-30% -30%

W  SCHUMANOWSKIM  KSZTAŁCIE 
Naval spędził na wojnie 
blisko 4 lata, dzieli się 

z Wami doświadczeniem 
nabytym na polu walki 

i daje wskazówki, dzięki 
którym będziecie czuli się 

bezpieczniej.

i wskazówki, dziękidaje w
bbęęęddzziieeccciiieee ccczzuullliii ssiiiięęękkttóórryymm 

bbbbeeezzzpppppiiieeecczzznnnniiiiieeeeejjjjj...bbbb

: : : : : : : : : : : : :    : : : : : : : : : : : : :

Zadbaj o bezpieczeństwo 
swoje i bliskich.  

Obserwuj sytuację na 
świecie.
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Michał Zajda

Kryptowaluty dla 
zabieganych 
Kryptowaluty? Wciąż o nich głośno. 

Ale czym są? Jak działają? Czy to 

pieniądz przyszłości? Już za chwilę 

samodzielnie odpowiecie na powyższe 

pytania, bo wreszcie zrozumiecie, czym 

w rzeczywistości są kryptowaluty i stale 

wspominany w ich kontekście blockchain. 

W fascynującą podróż po tym świecie 

zabierze was Michał Zajda, jeden 

z twórców blockchaina nowej generacji. 

Oliver Burkeman

Cztery tysiące tygodni
Spróbujmy odzyskać wewnętrzny spokój, 

odpowiadając sobie na pytanie: jak 

najlepiej wykorzystać ten absurdalnie 

krótki czas, który został nam dany – czas 

naszego życia, trwającego średnio CZTERY 

TYSIĄCE TYGODNI. To lekka, filozoficzna, 

a przy tym wyjątkowo praktyczna książka 

o alternatywnej ścieżce życia, jaką jest 

pogodzenie się z naszymi ograniczeniami. 

To próba powrotu do rzeczywistości 

i przeciwstawienia się kulturowej presji, 

która każe nam robić to, co niemożliwe.
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Jonn Elledge

(Prawie) wszystko 
dla zabieganych
NAWET NIE PRZYSZŁO WAM  
DO GŁOWY, BY TO SPRAWDZIĆ

Skarbnica wiedzy na przeróżne i przedziwne tematy! Jonn Elledge opisuje najdalsze 

znane galaktyki i niejasne pochodzenie lodów bekonowych, podaje szczegóły 

najbardziej absurdalnych wojen ludzkości, a nawet rozstrzyga, czy Harry Potter 

zdołałby pokonać Spider-Mana. To książka niezwykła, błyskotliwa i zaskakująca.
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Jurij Felsztinski, Władimir Pribyłowski

Czas zabójców
TOKSYCZNA POLITYKA PUTINA 
PRZECIW DEMOKRACJI

Historia dojścia i pozostawania przy 

władzy Putina na tle aktualnych wydarzeń. 

Autorzy porównują „oficjalną” biografię 

Putina z tą mniej oficjalną – spisaną na 

podstawie zeznań m.in. biologicznej 

matki Putina; przedstawiają powiązania 

polityka z korporacjami i dużymi pieniędzmi 

oraz wszechobecną korupcję.

Krzysztof Brożek

Wałęsa
GRA O WSZYSTKO

Pochodzący z chłopskiej rodziny stoczniowy 

elektryk, prosty robotnik. Przywódca 

Solidarności, noblista. Albo, jak chcą inni, 

megaloman i manipulator. Dla jednych 

bohater, dla innych wyniesiony na fali 

strajku uzurpator. W biografii Krzysztofa 

Brożka rozmówcy dobrze niegdyś znający 

Lecha Wałęsę mówią to, czego przez lata 

nie powiedzieli jeszcze nikomu. Które mity 

okażą się prawdą, które kłamstwem, a które 

niemożliwą do zweryfikowania legendą?
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Krzysztof Krawczyk, Andrzej Kosmala

Krzysztof Krawczyk
ŻYCIE JAK WINO

Uzupełniona, oficjalna (auto)biografia Krzysztofa Krawczyka, opowieść na dwa 

głosy: artysty oraz jego menedżera – Andrzeja Kosmali. Całe życie wielkiego 

piosenkarza aż po jego ostatnie dni. Tylko w tej książce przeczytacie o niespotykanej 

męskiej przyjaźni, dowiecie się, jak wyglądały kulisy sławy i barwne życie Krzysztofa 

Krawczyka, a także zapoznacie się z anegdotami i wcześniej nieznanymi faktami. 

Pułkownik Sztylc  
w oku cyklonu walk  

organizacji terrorystycznych  
i obcych służb specjalnych

 : : :

Czysta prawda  
o brudnej  

służbie
: : : : : : : :

Opowieść 
o upadku wywiadu 

wojskowego
: : : : : : : :

Historia o brudnej 
rzeczywistości  

służb
: : : : : : : :
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Robert Gottlieb

Garbo
NAJBARDZIEJ TAJEMNICZA 
GWIAZDA HOLLYWOOD

Robert Gottlieb próbuje rozwiązać 

zagadkę, jaką była Greta Garbo. Jak 

wstydliwej Szwedce z robotniczej rodziny 

udało się podbić Hollywood? Czy karierę 

zawdzięczała wpływowym kochankom? 

Czy ta niebywale piękna kobieta 

tak naprawdę czuła się mężczyzną? 

I dlaczego będąc u szczytu sławy, nagle 

zakończyła karierę? Polskie wydanie 

opatrzono wstępem Tomasza Raczka.

Robyn Crawford

A song for you
MOJE ŻYCIE Z WHITNEY HOUSTON

Whitney Houston i Robyn Crawford 

poznały się jako nastolatki i spędziły 

razem dwadzieścia dwa lata. Ich relacja 

zaczęła się od fascynacji i przyjaźni, ale 

szybko przerodziła się w intymny związek 

dwóch bezgranicznie oddanych sobie 

kobiet. W amerykańskim showbiznesie lat 

80. XX wieku takie uczucie wciąż stanowiło 

nienaruszalne tabu. Oto opowieść 

o lojalności i zaufaniu, która odkrywa 

nieznane dotąd fakty z życia wielkiej divy.

Bono

Surrender
40 PIOSENEK, JEDNA OPOWIEŚĆ

Niezwykła książka przebojowego artysty, 

który odkrywa, że najlepszą wersją 

siebie stał się wtedy, kiedy nauczył 

się poddawać. Pełna luźnych historii, 

prześmiewcza, wnikliwa i pouczająca, 

Surrender to autobiografia Bono, 

ułożona – ale nie nazbyt schludnie – 

wokół czterdziestu piosenek U2. 
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Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz,  
Artur Andrus

Koneserzy 
kolejnego dnia
Artur Andrus wyrusza w trasę koncertową 

z legendarnym artystycznym duetem: Alicją 

Majewską i Włodzimierzem Korczem. Ta 

opowieść odkrywa przed nami niezwykłą, 

ciepłą, przyjacielską i pełną humoru 

relację tej pary artystów. Z dowcipem 

i językową elegancją prowadzi nas 

przez ich artystyczne i życiowe drogi. 

56 99
WYDAWNICTWO

Wielka Litera

OPRAWA

miękka

PREMIERA

23.11.2022

Magda Jaros

Ty pieronie! 
BIOGRAFIA FRANCISZKA PIECZKI

59 90

Do bliskiego kręgu Franciszek Pieczka dopuszczał garstkę osób. Ale wszyscy, którzy go 

znali, mówią, że był niezwykle skromny i ciepły. Nigdy się nie wywyższał, nie pchał się 

na pierwszy plan. Bardzo rzadko bywał na bankietach, nie znosił rozgłosu. Zamknięty 

w sobie, po śląsku hardy i osobny? A może delikatny, wrażliwy, z gołębim sercem? Jaki 

był Franciszek Pieczka, wybitny aktor, który zagrał 500 ról filmowych i teatralnych?

WYDAWNICTWO

Rebis

OPRAWA

twarda

PREMIERA

23.11.2022



SWIATKSIAZKI.PL

Anna Nowak-Krzywańska

Szafa kapsułowa
Zaoszczędź czas, pieniądze i ciesz się 

porządkiem! Anna Nowak- 

-Krzywańska pomoże ci stworzyć szafę 

kapsułową dopasowaną do twojego 

stylu życia i osobowości, a także 

udowodni, że wcale nie musi być ona 

monotonna, niemodna i droga.
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Karol Wyszomirski

Neurohacking
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak by wyglądało twoje życie, gdybyś podkręcił 

możliwości działania swojego mózgu? Gdybyś zwiększył poziom swojej inteligencji? 

Neurohacking to nowa metoda, która może ci w tym pomóc. Ta książka to wprowadzenie 

w świat neurohackingu. Przeprowadzi cię przez proces optymalizacji twojego mózgu, 

a następnie pomoże ci zaktualizować software, czyli twoje mentalne oprogramowanie.
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Jeremy Clarkson

Diddly Squat
ROK NA FARMIE

39 99

Zbiór felietonów Jeremy'ego Clarksona związanych z jego najnowszą zajawką, czyli 

życiem na farmie. Gdy książka ukazała się w UK, bardzo długo nie schodziła z pierwszego 

miejsca na top Amazonu. A to już dawno się nie zdarzało w UK, gdzie książki Clarksona 

sprzedawały się gorzej niż w Polsce. To pokazuje, że nowy program zrobił swoje i fani 

książki chętnie sięgną po tę nowość bezpośrednio nawiązującą do nowego programu.
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Adam Wajrak

Na północ
JAK POKOCHAŁEM ARKTYKĘ

Adam Wajrak w pierwszym tomie 

swojej nowej serii zabiera czytelników 

w podróż nie tylko na północne krańce 

kuli ziemskiej, ale też podróż w czasie. 

Wraca bowiem do lat 90. XX w. i swoich 

pierwszych arktycznych przygód – najpierw 

w Estonii, a potem na Spitsbergenie.
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Agnieszka Maciąg

Dziennik radości
„Napisałam tę książkę na obecne 

czasy – aby pokazać Ci, że szczęście 

i radość nie są zależne od czynników 

zewnętrznych. (…) Prawdziwa wolność 

zaczyna się w głowie. Nauczyłam się 

tego, przechodząc przez największe 

życiowe próby”. Agnieszka Maciąg
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Agata Głyda

Ciałożyczliwość
JAK ZAAKCEPTOWAĆ 
SWOJE CIAŁO I ŻYĆ 
W ZGODZIE ZE SOBĄ

59 90

Przewodnik budowania zdrowej relacji z ciałem, opartej na życzliwej trosce i szacunku. 

Dowiesz się z niej, skąd bierze się negatywny obraz ciała i jak można go zmienić. Znajdziesz 

wskazówki, jak dbać o własne granice, jak wypracować zdrowe podejście do aktywności 

fizycznej, a także wspierać swoje dziecko w budowaniu dobrej relacji z ciałem. Praktyczne 

narzędzia, tworzące programy pracy krok po kroku, pomogą ci zawrzeć pokój z samą sobą. 
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Hanna Szymanderska

Kuchnia polska
POTRAWY REGIONALNE

Ponad 1000 sprawdzonych przepisów 

na potrawy z różnych stron Polski! Śląskie 

rolady z modrą kapustą, podlaska kiszka 

ziemniaczana, góralska kwaśnica… 

Sprawdź, ugotuj, spróbuj! Dzięki tej książce 

przygotujesz ucztę w regionalnym stylu 

i zachwycisz gości. Znajdziesz w niej 

przepisy wykorzystywane od pokoleń 

i zupełnie nowe, inspirowane lokalnymi 

produktami. Cała Polska w Twojej kuchni!

Tomasz Strzelczyk

Oddasz Fartucha 2
CZYLI DOKŁADKA

Jak zachęca autor: „Mam nadzieję, że 

przepisy, które znajdziecie w tej książce, 

Was zainspirują i poczujecie, że właściwie 

każdy może zostać mistrzem kulinarnym 

w swoim domu. (…) Chcąc wam to ułatwić, 

przepisy skomponowałem tak, abyście jak 

najwięcej czasu mogli spędzać w cieple 

domowego ogniska. Zapraszam więc do 

swojej kuchni. Będzie prosto, smacznie 

i przyjemnie. Będą dania jednogarnkowe, 

sporo sałatek, desery i absolutne klasyki”.
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Joanna Mokosa-Rykalska

Matki przodem
JAK WYLĄDOWAŁYŚMY 
W CIEMNEJ D***E

44 99

Autorka bloga i bestsellera MATKA SIEDZI Z TYŁU – królowa gaf, ciętych ripost 

i życiowych katastrof – zabiera nas w podróż życia albo raczej… nie do przeżycia! 

Joanna – kierowniczka produkcji filmowej – jest już zmęczona życiowym 

szpagatem między pracą, czyli wieczną gonitwą, a kochaną rodzinką. 

Książka, która kipi od ciętego humoru i absurdalnych zwrotów akcji.
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Marta Dymek

Jadłonomia 
po polsku

69 90

W 6 rozdziałach podzielonych zgodnie z porami roku znajdziecie mnóstwo roślinnych 

inspiracji. To nie pomyłka, pór roku mamy w Polsce sześć – jest przecież przedwiośnie 

oraz trochę zapomniane przedzimie. Ta książka to nie tylko przepisy, ale też 

praktyczne porady, które sprawiają, że gotowanie jest zrozumiałe i pyszne. 
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Rachel Cohn, David Levithan

Dash i Lily
CZY TO SIĘ UDA?

36 90

Dash i Lily byli ze sobą bliżej niż kiedykolwiek… dopóki nie rozdzielił ich ocean. Dash dostaje 

się na Uniwersytet Oksfordzki, Lily zostaje w Nowym Jorku. Para stara się, aby związek na 

odległość wypalił. Kiedy jednak Dash informuje dziewczynę, że nie wróci do domu na 

święta, Lily podejmuje decyzję: jeśli on nie może do niej przyjechać, to ona dołączy do 

niego w Londynie. Romantyczny poryw serca szybko wymyka się Lily spod kontroli…
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Alice Oseman

This Winter

32 90

Nowela z uniwersum Heartstoppera, napisana… przed Heartstopperem. Kilka 

godzin z życia Charliego Springa, Nicka Nelsona, Tori i Oliviera – oraz ich bliskich. 

Opowieść o miłości, rodzinie i trudnościach w nazywaniu rzeczy po imieniu. 

Czy święta podzielą rodzinę Springów, czy może połączą ich na nowo?
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rabat
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Alice Oseman

Heartstopper
YEARBOOK

Książka specjalnie dla fanów bestsellerowej 

serii Heartstopper, pełna kolorowych 

ilustracji, które wyszły spod ręki Alice 

Oseman. Zawiera ekskluzywne treści 

z rzeczywistości Heartstoppera: nigdy 

wcześniej niepublikowane ilustracje, 

wyjątkowy minikomiks, profile postaci, 

mnóstwo ciekawostek, które dają wgląd 

w proces twórczy Alice i są opowiadane 

przez jej kreskówkową wersję.

Stephanie Garber

Finał
CARAVAL, T. 3

Minęły dwa miesiące, od kiedy Mojrów 

uwolniono z kart, Legenda zagarnął dla 

siebie tron, a Tella odkryła, że chłopiec, 

w którym się zakochała, tak naprawdę nie 

istnieje. Teraz musi zdecydować, czy zaufa 

Legendzie, czy dawnemu wrogowi. Po 

odkryciu sekretu, który postawił jej życie na 

głowie, Scarlett będzie musiała dokonać 

niemożliwego. Legenda stanie zaś przed 

wyborem, który na zawsze go zmieni.

Camille DeAngelis

Do ostatniej kości
Porzucona przez rodzinę nastoletnia 

kanibalka Maren wyrusza w podróż po 

Ameryce. Zabiera ze sobą pieniądze i kilka 

książek, ale też dręczące wspomnienia 

i swój nienasycony głód. W drodze poznaje 

chłopaka. Lee widzi Maren taką, jaka 

jest. Dalej jadą razem, para wyrzutków 

skazanych na ukrywanie się przed ludźmi i… 

ich zjadanie. We dwójkę Maren i Lee są silni 

i nietykalni. Ale czy ta więź i bezwarunkowa 

miłość ocali ich przed samymi sobą 

i światem, do którego nie należą?
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Andrzej Maleszka

Geniusz
CYKL MAGICZNE DRZEWO

Blubek to najgorszy uczeń w szkole. 

Magiczny przedmiot zmienia go w geniusza. 

Chłopiec tworzy niesamowite wynalazki. 

Porywa go tajna organizacja i każe wymyślić 

niebezpieczną broń. Kuki, Gabi i Budyń 

wyruszają ratować przyjaciela. Walczą 

z porywaczami, olbrzymimi owadami 

i pułapkami lodowej twierdzy. Zdobywają 

cudowne eliksiry. Dają one niezwykłą 

moc, lecz są także niebezpieczne.

44 99
WYDAWNICTWO

Znak Emotikon

OPRAWA

twarda

A.M. Howell

Tajemnica 
strażników nocy
Maj 1910 r. Płonąca kometa Halleya zbliża 

się do ziemi, a Nancy zostaje wysłana 

do dziadka, którego nigdy wcześniej nie 

poznała. Musi ukrywać się w jego domu 

i nikt nie może się dowiedzieć, że tam jest. 

Kiedy Nancy odkrywa tajne obserwatorium, 

zauważa, że jej matka i dziadek co noc 

wymykają się na zewnątrz. Dokąd idą? 

Dlaczego nikt nie może ich zobaczyć? 

Justyna Bednarek

Sekretna historia 
skarpetek
Długo wyczekiwana piąta część 

bestsellerowej serii o Niesamowitych 

przygodach dziesięciu skarpetek zadebiutuje 

już jesienią! To będzie najbardziej szalona 

i wciągająca przygoda, jaką moglibyście 

sobie wyobrazić. I dostaniecie dowody 

na to, że skarpetki rządzą. Przekonacie 

się, że wizyta w muzeum może być 

równie emocjonująca, co lot w kosmos, 

spotkanie żywych dinozaurów czy 

zdobycie autografu ukochanej autorki!

44 00 49 99
WYDAWNICTWO

Akapit Press

WYDAWNICTWO

Poradnia K

OPRAWA

miękka

OPRAWA

twarda

48 00
WYDAWNICTWO

Powergraph

OPRAWA

twarda

PREMIERA

23.11.2022
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Olesiejuk

19 99od
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39 99
WYDAWNICTWO

Jung-off-ska

OPRAWA

płyta CD w etui

PREMIERA

28.11.2022

Michael Ende

Kuba Guzik 
i maszynista 
Łukasz

Gdy pewnej nocy Kuba Guzik i maszynista Łukasz wsiadają do lokomotywy i opuszczają 

Trochanię, nie mają pojęcia, że rozpoczynają podróż, podczas której przemierzą 

morze, góry, pustynię, krainę wulkanów, poznają cudowną Mandalę i dotrą do miasta 

smoków. Aby uratować księżniczkę, przyjdzie im przeprawić się przez Dolinę Zmroku, 

stanąć oko w oko z pozornym olbrzymem i stoczyć walkę z okrutną smoczycą.

Michael Bond

Paddington i świąteczna 
niespodzianka
Miś z walizką pełną przygód. Czy Święty 

Mikołaj robi marmoladę? Puchate serce 

Paddingtona szepcze, że tak. Rozsądek 

podpowiada, że jednak nie. Przecież gdyby 

tak było, wszystkie prezenty lepiłyby się 

od tego przysmaku! A jak jest naprawdę? 

Niedźwiadek postanawia rozwiązać tę 

zagadkę i wyrusza na wycieczkę do Zimowej 

Krainy Cudów. Książki o Paddingtonie 

to klasyka literatury brytyjskiej, która od 

ponad 60 lat rozpala dziecięce serca.

44 99
WYDAWNICTWO

Znak Emotikon

OPRAWA

twarda

Dieter Braun

Świat gór
Ta urzekająca popularnonaukowa 

książka przyrodnicza bierze pod lupę 

fascynujący świat gór – od Alp poprzez 

Andy aż po Himalaje. Dieter Braun 

z niezwykłą dbałością o detale portretuje 

zarówno zwierzęta, jak i człowieka 

w górach. Znajdziecie tu zatem nie 

tylko świstaka, kozicę, niedźwiedzia, 

kondora, ale także zdobywców szczytów, 

narciarzy i alpinistów. Krótkie teksty 

zawierają istotne dane, zdumiewające 

fakty i ciekawostki ze świata gór. 

64 90
WYDAWNICTWO

Kropka

OPRAWA

twarda
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Zagadki
PAKIET 3 KSIĄŻEK

Pakiet zawiera trzy książki z zagadkami: 

Zagadki o Polsce, Zagadki o świecie, 

Wielką księgę zagadek. Intryguje sprytnie 

postawionymi pytaniami. Wiadomości 

obejmują najnowsze badania, ciekawostki 

z tak różnych dziedzin, że każdy znajdzie coś 

dla siebie, niezależnie od zainteresowań. 

Większość zagadek jest zilustrowana 

mapami, rycinami czy fotografiami – 

bardzo starannie wyselekcjonowanymi!

Agnieszka Antosiewicz

Mądre bajki
WYDANIE SPECJALNE

Książka porusza ważne i ciekawe dla dzieci 

tematy: tolerancji, akceptacji, wartości 

rodziny i przyjaźni. Pokazuje siłę, jaka kryje się 

w wytrwałości i wierze w siebie. Nie stroni od 

kwestii trudnych, o których dorośli często nie 

wiedzą, jak rozmawiać z dziećmi. Rozwija 

wrażliwość dziecka, poszerza jego wiedzę 

o świecie, uczy rozumieć siebie i innych.

59 00
WYDAWNICTWO

Greg

OPRAWA

twarda

59 98
WYDAWNICTWO

Greg

OPRAWA

twarda

Rob Colson

Dinozaury i inne 
prehistoryczne 
zwierzęta
KOŚCI GIGANTÓW

59 90

Zjawiskowo piękna książka, która przenosi czytelników miliony lat wstecz. Autor 

bada szkielety pradawnych stworzeń i, jak paleontolodzy, rekonstruuje ich wygląd. 

Czytelnicy mogą poznać te ciekawe stworzenia i odkrywać, jak wyglądały i żyły. 

Zobaczą charakterystyczne rogi triceratopsa, dowiedzą się, jak dużą czaszkę miał 

siejący postrach tyranozaur, i poznają tajną broń zwalistego iguanodona.

WYDAWNICTWO

Papilon

OPRAWA

twarda

–20%

WYDAWNICTWO

Demart

OPRAWA

twarda

149 90

Nikola Kucharska

Wielka księga 
zagadek 
i łamigłówek

Dzieciaki znajdą tu wszystkie ulubione typy zabaw: labirynty, szukanie różnic, łączenie par, 

dobieranie pasujących elementów, rysowanie i kolorowanie, a także krzyżówki, łamigłówki 

logiczne i szyfry. Zadania mają trzy stopnie trudności, a więc każdy znajdzie coś dla siebie. 

A wszystko to w świetnej oprawie graficznej przygotowanej przez Nikolę Kucharską.
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15 (u)ważnych opowieści

Jeremi Przybora małoletnim 
i stuletnim

Polscy twórcy przyglądają się uważnie
bohaterom animacji Disneya i Pixara, 
poruszając tematy, które są dla wielu
z nas znane, wspólne, a jednak czasem
ich nie zauważamy...

69 99

99 99

Współtwórca Kabaretu Starszych Panów, 
ze swadą i humorem reinterpretuje
najsłynniejsze opowieści, które
poznawaliśmy na nowo dzięki kultowym 
animacjom studia Walta Disneya.
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Moje opowieści

Bogato ilustrowane zbiory opowieści dla 
najmłodszych: ciekawa lektura na dobranoc
i doskonały prezent dla dużych i małych. 

Auta

34 99

39 99od
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12 opowieści,
na kartach 
których spotkasz 
księżniczki Disneya 
i ich wiernych 
towarzyszy. Ponad 
200 stron bogato 
ilustrowanych
opowieści.

Ulubieni bohaterowie Disneya 
w świątecznej odsłonie. Kolekcja, 
w której znalazły
się 24 krótkie 
opowiastki 
opatrzone
pięknymi dużymi
ilustracjami 
i kolorowymi 
tekstami. 

Ulubione historie

Kolekcja uroczych 
opowieści, w których 
pojawiają się bałwanek 
Olaf, Kubuś Puchatek, 
rodzina Iniemamocnych,  
księżniczki oraz Zygzak 
i jego ekipa. 

29 99 49 99 39 99

49 99

39 99

49 99

Księżniczki gotująotują
50 pysznych przepisów! 

5-minutowe bajeczki 
Konie i jednorożce

Opowieścii
o odwadze i dobroci

Najpiękniejsze sze
opowieści

Najpiękniejsze jsze
opowieści

24 99od

Magiczne bajki



SWIATKSIAZKI.PL

Kubuś i Przyjaciele

Razem z przesympatycznym Kubusiem Puchatkiem 
poznawaj świat, rozwijaj się i oddawaj refleksji...

29 99od
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24 przegródki, 
a w każdej książeczka 
zapakowana w złotą 
obwolutę. Opowiastki 
o bohaterach 
znanych z animacji 
Disneya. 

Kalendarz adwentowy

Historyjki w sam raz dla mnie

Zbiory uroczych opowiastek, 
które pozwolą dzieciom 
doświadczyć, czym jest magia 
lektury. Na każdej stronie 
znajdują się kolorowe ilustracje, 
a długość tekstów i poziom ich 
trudności zostały dostosowane
do wieku czytelników.

52 bajkowe 
opowiastki

Bogato ilustrowane
opowieści na 
każdy tydzień
w roku. Wspaniałe
lektury dla 
najmłodszych!

99 99

y

34 99od

79 99od
365 historii na cały rok

49 99od
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Moje pierwsze bajki...

Wspólne czytanie przed snem to magiczny czas. Bogato ilustrowane kolekcje krótkich, uroczych
opowiastek z ulubionymi bohaterami z filmów Disneya pomogą maluchom spokojnie zasnąć. 

Nasze magiczne Encanto

Książki przenoszą czytelników do ukrytego pośród gór Kolumbii
magicznego miasteczka Encanto. Opowieść o odmienności, 
a także o sile więzów rodzinnych i miłości. Luca

19 99od

l bii

16 99od

19 99



SWIATKSIAZKI.PL

Buzz Astral

Wypełnione efektownymi
ilustracjami książki, 
powstałe na motywach 
filmu o tym samym tytule, 
opowiadają o odwadze, 
odpowiedzialności, 
wytrwałości, zaufaniu
i sile przyjaźni.  

Dziwny świat

Emocjonująca 
opowieść 
o wyprawie w głąb 
zdumiewającej krainy. 
Książki powstałe 
na motywach filmu 
o tym samym tytule.
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To nie wypanda Raya i ostatni smok

24 99od

19 99od

24 99od

24 99od
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Obszerny i zaktualizo-
wany przewodnik 
po świecie Star Wars, 
a w nim nigdy wcześ-
niej nieudokumen-
towana tak bogato
– opisana rok po roku
– ponad 40-letnia hi-
storia tego fenomenu 
kulturowego.

Kolejna przygoda w trzeciej 
części trylogii Eskadra
Alfabet. Pościg eskadry 
za imperialnym Skrzydłem 
Cienia wciąż trwa i obfituje
w pełne dramatyzmu 
i emocji zwroty akcji...

Przewodnik po
filmie zawiera 

oryginalne 
fotosy i mnóstwo 

szczegółowych 
informacji 

o świecie, który 
powstał ponad
dekadę temu. 

Kolejna 
powieść

z uniwersum
Star Wars pióra 
bestsellerowej 
amerykańskiej 
pisarki Claudii

Gray.

Świat Gwiezdnych Wojen
Kronika ilustrowana

Mniejsze zło

Pośród cieniThe Mandalorian
Sezon 2

Cena zwycięstwa

Kolekcja 
opowieści

12 opowieści 
o superbohaterach

Mistrz i uczeń Avatar
Przewodnik 
ilustrowany

andalorian

32 99

M i j ł

54 99

249 00

cieni

44 99

K

69 99 59 99
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Naciśnij przycisk,
74 99

36 99

99 00

74 99
s łuchaj i czytaj
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199 00 34 99

To i
książ
na Św

Popularna encyklopedia 

odkrywa tajemnice 

kosmosu, Ziemi, natury, 

ludzkiego ciała, nauki 

i historii z niezwykłymi 

szczegółami i realizmem. 

Pełna fascynujących 

faktów, dynamicznych 

kalendariów 

i niespotykanych 

ilustracji encyklopedia 

dla całej rodziny.

49 99od
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24 99

69 99

59 99

9 99

34 99
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i owo 
żkowo

Święta

Ta encyklopedia doskonale 

uzupełni wiedzę ciekawych 

świata dzieci w wieku 

szkolnym, a bogaty 

materiał ilustracyjny 

ułatwi zapamiętywanie 

nowych informacji. 

44 00od
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wszystkim
Mikołaj

39 99

19 99 44 99

34 99

39 99

24 niezwykłe, peł-

ne magii historyjki 

do czytania każ-

dego wieczoru od 

1 do 24 grudnia, 

które sprawią, że 

czas oczekiwania 

na święta Bożego 

Narodzenia stanie 

się niezapomnia-

nym przeżyciem.

Klasyczne opowieści w przepięknej szacie 

graficznej. Przenieście się w czasie i dajcie się 

ponieść wyobraźni. Wspaniałe ilustracje są 

dziełem Any Garcii i Agnieszki Jatkowskiej. 

Piękne wydanie baśni braci Grimm 

Andersena. Idealna lektura dla dzieci 

chcących rozwijać wyobraźnię. 

Wyjątkowy 

zbiór utworów 

Lucy Maud  

Montgomery, 

które wpro-

wadzają nas 

w niepowta-

rzalną atmosferę 

świąt Bożego 

Narodzenia.
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poleca
dzieciom!

34 99

24 99

9 99

24 99

16 99

19 9924 99
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Książka dla wszystkich, którzy kochają magię 

Świąt! Od pierwszego do dwudziestego czwar-

tego grudnia śledzimy losy Ani i Świętego Miko-

łaja oraz to, jak ich historie się ze sobą połączyły. 

Na każdy dzień adwentu przygotowana została

zagadka dla czytelników.

dzieci nie rywa-

lizują ze sobą. Zbierają wskazówki pozwalające 

rozwiązać zagadkę. Wśród lisów ukrył się lisek

urwisek – gracze muszą współpracować, aby go 

odnaleźć. Gra ma wyjątkowe elementy: specjal-

ne kostki ze śladami lisa, pionki detektywów oraz 

detektor – sprzęt detektywa pozwalający ziden-

tyfikować poszukiwanego lisa!

Do ułożenia jest duży obrazek w kształcie choin-

ki. Opakowanie zawiera też niespodziankę: kilka 

tekturowych bombek z wizerunkami bohaterów 

książek o Puciu do zawieszenia na prawdziwym 

drzewku lub do przystrojenia wózka.

Niniejsza książka pomoże znaleźć odpowiedzi na 

wiele nurtujących pytań związanych z marzenia-

mi. Na szczegółowych ilustracjach obejrzycie

marzenia wielkie i niewielkie, praktyczne i bez-

sensowne, marzenia kuchenne, a także samo-

zbierające się grzyby, dżdżownicę w tubce czy 

samochód z dwiema kierownicami. Jedno jest 

pewne: ta książka marzy, byście ją przeczytali!

Klasyczna opowieść bożonarodzeniowa. Baś-

niowy charakter tej słynnej historii podkreślają 

zachwycające ilustracje. Doskonały prezent dla

dzieci małych i dużych.

Kooperacyjna gra logiczna, w której kierujecie

poczynaniami wiewiórki. Waszym celem jest 

zapełnienie wszystkich spiżarń przed nastaniem

zimy. Musicie jednak uważać na gawrona, który

cały czas będzie krążyć w pobliżu waszych skry-

tek. Doskonała gra dla całej rodziny!

MAREN TJELTA THU 

HANON LYON, 

ARISA PENA, MELANIE

RANDGIRARD

MARTA 

GALEWSKA-KUSTRA, 

JOANNA KŁOS 

MACIEJ SZYMANOWICZ

E.T.A. HOFFMANN, 

EWA POKLEWSKA-

-KOZIEŁŁO

MARCIN DUDEK,

MAGDALENA KRÓL, 

EMILIA DZIUBAK 

ANIA I ŚWIĘTY 
MIKOŁAJ.
KSIĄŻKA ADWENTOWA 
DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY 
WYCZEKUJĄ ŚWIĄT

SEK URWISEK

PUCIO I MISIA
UBIERAJĄ CHOINKĘ

MARZENIA. FAKTY, 
MITY, GŁUPOTY

DZIADEK DO
ORZECHÓW 
I KRÓL MYSZY

ROK W LESIE. 
WIEWIÓRKA
I GAWRON

iiiiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
MAREN TJELTA THU

 

24 
zadania 

na liczenie 
i wyszukiwanie

Gra detektywistyczna, w której d
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Superfarmer 
BIG BOX

Ekonomiczna gra, która uczy liczenia, 

przewidywania i planowania. Oryginalny 

pomysł i proste zasady sprawiły,  

że Superfarmer stał się międzynarodowym 

hitem! SUPERFRARMER BIG BOX to 

jubileuszowa edycja gry. Zawiera 

ona grę podstawową oraz wszystkie 

dotychczas wydane dodatki. W pudełku 

znajdziemy pomocnego Borsuka, wredną 

Kozę oraz klekoczącego Bociana. 

WYDAWNICTWO

Granna

WYDAWNICTWO

Trefl

119 99 124 99

Świąteczne herbaty 
i czekolady
Czekolady i herbaty, które wpisały się już 

na stałe w tradycję świąt i obdarowywania 

prezentami członków rodziny, przyjaciół 

i znajomych. To klasyka gatunku z cyklu 

najpiękniejszych upominków. Każdą 

z nich możesz zadedykować komuś, 

komu chcesz zrobić prezent, pięknie 

wypisując życzenia lub dedykację. Pachną 

wanilią i cynamonem, pysznie smakują, 

rozgrzeją w chłodny, zimowy wieczór.

20 sekund challange
W 20 sekund challenge gracze będą 

mieli okazję spróbować swoich sił, 

podejmując się wykonania serii 

nieoczywistych, zaskakujących 

i szalonych zadań. Niesamowita gra 

towarzyska, która rozśmieszy Was do 

łez! Śpiesz się, masz tylko 20 sekund!

WYDAWNICTWO

Kukartka

Duuuże puzzle z dziurką
WIEŚ

Zapraszamy na wycieczkę na słoneczną 

wieś! Te puzzle mają wszystko, co 

dzieci uwielbiają: sympatyczne 

zwierzęta, wspaniały traktor, mnóstwo 

możliwości zabawy. Układanka jest 

imponujących rozmiarów, kolorowa 

i przepięknie zilustrowana. Pozwala na 

wiele edukacyjnych i wszechstronnie 

rozwijających zabaw. Ułożenie puzzli to tylko 

jedna z nich. Puzzle doskonale sprawdzają 

się w domu, żłobku czy przedszkolu. 

Kogo zaprosicie do wspólnej zabawy?

89 90
WYDAWNICTWO

Czuczu

Puzzle
500, 1000, 1000 PANORAMICZNE

Niesamowite układanki, z których każdy wybierze coś dla siebie: czy woli puzzle 

składające się z 500, czy 1000 elementów. Atrakcyjne motywy będą stanowić 

idealną dekorację i po oprawieniu doskonale zaprezentują się na ścianie. 

Wymiary puzzli po ułożeniu to 47 x 33 cm (układanka 500 elementów), 96 x 32 cm 

(panorama 1000 elementów), 67 x 48 cm (drugie puzzle 1000 elementów). W środku 

każdego z pudełek znajduje się pomocniczy obrazek ułatwiający układanie.

WYDAWNICTWO

InterDruk

39 99od 14 99

19 99

c
ze

ko
la

d
y

he
rb

a
ty



SWIATKSIAZKI.PL

269 99

99 99

Jakub Wędrowycz. 
Dziki samogon
Kooperacyjna gra karciana zainspirowana 

kultową serią książek Andrzeja Pilipiuka. 

Wcielcie się w jedną z pięciu znanych 

postaci i stańcie do walki z Drakulą 

albo Diabłem! Wszyscy bohaterowie 

posiadają dedykowane talie kart, które 

ze sobą połączycie, czyniąc każdą 

rozgrywkę niepowtarzalną. Spieszcie się! 

69 99
WYDAWNICTWO

Portal Games

Wsiąść do Pociągu: Dookoła Świata
Pokémon TCG – Pokémon GO 
PIN COLLECTION / TIN BOX

Wsiąść do Pociągu: Dookoła Świata to bezkonkurencyjna gra familijna z mapą świata! 

Tym razem będziemy podróżować dookoła świata i przez Wielkie Jeziora Ameryki 

Północnej, co oznacza szlaki wodne - tak więc przygotujcie się na podróż pod żaglami!

Wybierz swoją drużynę, wymieniaj się i odkrywaj świat Pokémon Go! Nowe 

dodatki do gry karcianej to niezwykła okazja do poznania lub odświeżenia 

wyjątkowej gry na smartfony. Zestawy idealne na prezenty pod choinkę.

Trivial Pursuit: Harry Potter
DELUXE, VOL. 1, VOL. 2

Niesamowite gry przeznaczone dla wszystkich fanów świata magii i czarodziejstwa. 

Dzięki intrygującym wyzwaniom miłośnicy serii mogą sprawdzić swoją 

wiedzę zdobytą z książek i filmów o Harrym Potterze! Każda z tych trzech gier 

z urozmaiconymi pytaniami będzie świetną opcją na spotkanie z przyjaciółmi. 
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Podziel to
Prosta, taktyczna gra karciana, w której 

liczy się spryt, blef i umiejętność 

obserwacji. Podziel karty, wybierz jedną 

ze stref i spróbuj zebrać jak najlepsze 

zestawy kart. Ale pamiętaj: inni gracze 

też mają na nie ochotę. Gra niezależna 

językowo z grafikami Jana Kallwejta.
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Muduko
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Fragmenty wybranych audiobooków 

znajdziesz na kanale YouTube 

Księgarnie Świat Książki Official

e-booki i audiobooki
dostępne na
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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 • Kołobrzeg – Galeria Karuzela, ul. Dobrawy 3, tel. 94 711 40 60 • 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
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BEZPŁATNY ODBIÓR 

W KSIĘGARNIOfer ta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do  

24.12.2022 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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