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Antoine-Henri Jomini

Zarys sztuki wojennej

59 90

„Zdobycie wiadomości o ruchach i położeniu nieprzyjaciela, błyskawiczne kolejne uderzenie 

na zgrupowania jego wojsk, okrążenie ich i odcięcie od połączeń z krajem, a następnie 

pościg bez wytchnienia, aż do pełnego rozproszenia lub zniszczenia sił przeciwnika – oto 

system, jaki Napoleon uważał za najlepszy”. Fragment przedmowy gen. Tadeusza Pióro 

WYDAWNICTWO

Bellona

OPRAWA

twarda

Nora Roberts

Trzy boginie

49 90

Wciągająca historia poszukiwań bezcennych statuetek, pełna niespodziewanych 

zwrotów akcji, miłosnych przygód i erotycznych uniesień. Statuetka, która 

przez blisko sto lat pozostawała w rękach rodziny Sullivanów, zostaje ponownie 

skradziona. Rodzeństwo postanawia odzyskać skarb prapradziadka i zdobyć 

fortunę. Poszukiwania wiodą do Irlandii, Helsinek, Pragi i Nowego Jorku.

WYDAWNICTWO

Świat Książki

OPRAWA

miękka
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Ś W I A T O W A  S E N S A C J A ,
B I J Ą C Y  W S Z E L K I E  R E KO R D Y  F E N O M E N , 

K T Ó R Y  P R Z Y K U Ł  U WA G Ę  P O N A D 
13  M I L I O N Ó W  C Z Y T E L N I K Ó W.

Nie potrafię wyrazić, jak bardzo ujęła mnie ta książka! 
Chciałam, aby opowieść trwała bez końca!

RE E S E WITH E RS POON

39 90

WYDAWNICTWO

Świat Książki
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Mona Kasten

Lonely Heart
Rosie nie może uwierzyć, że będzie mogła 

przeprowadzić wywiad z grupą Scarlet 

Luck. Fascynuje ją szczególnie Adam, 

perkusista. W końcu zespół pojawia się 

w małym studiu Rosie – a wszystko kończy 

się jedną wielką klapą. Wywiad musi zostać 

przerwany, a w sieci zalewa Rosie fala hejtu. 

Kiedy dochodzi nawet do tego, że zostaje 

zaatakowana na ulicy przez fanki zespołu, 

Scarlet Luck zapraszają ją na swój koncert…

Robert Graves

Ja, Klaudiusz
Matka nazywała go monstrum, babka, 

Liwia, odnosiła się doń z pogardą. August 

wolał nie pokazywać się z nim publicznie, 

choć dostrzegał jego zalety. Przez pół  

wieku Klaudiusz, kulawy jąkała uważany  

za półgłówka, ale człowiek uczciwy,  

prawy i lojalny, pozostawał w cieniu,  

aż przypadek zrządził, że został cesarzem. 

Powieść obejmuje pięćdziesiąt lat 

życia Klaudiusza do momentu objęcia 

przez niego godności cesarskiej. 

Karolina Wilczyńska

Lato do wynajęcia
Seniorzy do wynajęcia? Dziarscy seniorzy 

potrzebują zajęcia, które wypełni ich  

letnie dni. Jeden z nich wpada na pomysł,  

by dać ogłoszenie w lokalnej prasie.  

Do wynajęcia w okresie wakacyjnym 

oferują… siebie. Swoją energię, 

doświadczenie życiowe, mądre rady i dużo, 

dużo więcej. Co wyniknie z tej nietypowej 

oferty? Czy bohaterowie są świadomi, 

czego się podejmują? I najważniejsze…  

Czy znajdą się chętni, by 

wypożyczyć dziadków?

54 90 44 90

44 90

WYDAWNICTWO

Jaguar

WYDAWNICTWO
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WYDAWNICTWO

Czwarta Strona

OPRAWA

twarda

OPRAWA

miękka

OPRAWA

miękka

PREMIERA

27.07.2022

Sophie Irwin

Towarzyski poradnik  
dla panien bez posagu
Kitty Talbot nie jest ani wybitnie 

wykształcona, ani szczególnie 

dystyngowana, ma jednak sporo sprytu, 

pomysłowości i… długów odziedziczonych 

po ojcu. Potrzebuje pieniędzy, a ściślej 

mówiąc – męża, który nimi dysponuje.  

Bądź co bądź jest rok 1818 i jedynie 

mężczyźni mogą się bogacić… Dziewczyna 

ma zaledwie trzy miesiące, by uchronić 

siebie i cztery swoje siostry przed ruiną.  

Czy Kitty zdoła ocalić rodzinę przed nędzą? 

44 90

WYDAWNICTWO

Książnica

OPRAWA

miękka

59 90
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Toshikazu Kawaguchi

Zanim wystygnie kawa
A gdyby móc cofnąć się w czasie? Gdyby 

choć na chwilę wrócić do przeszłości 

i spróbować coś wyjaśnić, czemuś zaradzić, 

spotkać się z kimś, może po raz ostatni… 

W małej bocznej uliczce w Tokio ukryła się 

klimatyczna kawiarnia, która od ponad 

stu lat serwuje starannie parzoną kawę. 

Krążą pogłoski, że swoim klientom oferuje 

też wyjątkową możliwość podróży w czasie. 

Wszystko może się wydarzyć, ale pod 

wieloma warunkami. Najważniejszy: musisz 

wrócić, zanim wystygnie twoja kawa.

Krystyna Mirek

Zapach bzów
SAGA DWORSKA, T. 1

Czasami los wiedzie do miłości krętymi 

ścieżkami. Saga dworska to opowieść 

o życiu w dziewiętnastowiecznym 

szlacheckim dworku oraz miłości, która 

pojawiła się w najmniej oczekiwanych 

okolicznościach. Inne czasy, stroje, 

obyczaje i wyzwania. Jednak marzenia 

o prawdziwej miłości wciąż takie same.

44 90 44 90

WYDAWNICTWO

Relacja

WYDAWNICTWO

Zwierciadło

OPRAWA

miękka

OPRAWA

miękka

Karen Swan

To ostatnie lato

44 90

Lato 1930 r. Effie całe życie mieszka na szkockiej wyspie St Kilda. To tu poznaje lorda 

Dumfriesa. Po kilku miesiącach ścieżki tych dwojga ponownie się splatają. Effie, zmuszona 

do opuszczenia wyspy z innymi mieszkańcami, trafia do posiadłości lorda. Łączy ich 

uczucie, jednak w tym świecie nie ma zgody na związek między osobami z tak różnych 

środowisk. Kiedy po ewakuacji na wyspie zostaje znalezione ciało, wybucha skandal…

WYDAWNICTWO

Bukowy Las

OPRAWA

miękka

PREMIERA
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Ginger Jones

Miłość ma smak 
halloumi
Pasją Frei jest gotowanie i choć pracuje 

w restauracji, nie czuje się tam doceniana. 

Gdy jej sernik pojawia się w menu, ale 

zostaje podpisany imieniem kolegi, Freya 

rzuca pracę, a przy okazji swojego chłopaka. 

W tym samym czasie dostaje wiadomość 

o zakwalifikowaniu się do konkursu 

kulinarnego i wyjeżdża na piękną cypryjską 

wyspę. Czy pobudzające wyobraźnię smaki 

sprawią, że zapomni o całym świecie?

Elena Armas

The Spanish Love 
Deception
Aaron zaproponował Catalinie Martín, że 

pojedzie z nią do Hiszpanii na ślub jej siostry 

i będzie udawał jej chłopaka. Chociaż 

Catalina rozpaczliwie potrzebuje partnera 

(żeby nie wydało się jej kłamstwo), nie waha 

się nawet przez sekundę i odrzuca jego 

ofertę. Ale czas topnieje i determinacja 

Cataliny zmienia się w desperację. Im bliżej 

do ślubu, tym obecność Aarona staje się 

bardziej pożądana. Będą mieli trzy dni, by 

przekonać rodzinę Cataliny, że są zakochani. 

różne autorki

Kolory życia
OPOWIEŚCI NIOSĄCE NADZIEJĘ

Świat jest pełen kolorów. Czasem dominują 

ciemniejsze, by po chwili znowu zrobiło 

się jaśniej. Osiem cenionych autorek 

napisało opowiadania dające nadzieję, 

udowadniając, że nigdy nie jest za późno, 

by zmienić swoje życie na lepsze. Autorki: 

Natasza Socha, Katarzyna Enerlich, Liliana 

Fabisińska, Magdalena Knedler, Agnieszka 

Krawczyk, Agnieszka Lignas-Łoniewska, 

Magdalena Stachula, Małgorzata Warda.

44 90 49 99 44 90

WYDAWNICTWO

Kobiece
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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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Celine Minard

Bachantki
Wybuchowa mieszanka pijaństwa i buntu. 

Brygada Jackie Thran od 59 godzin otacza 

najbezpieczniejszą piwnicę z winem 

w Hongkongu, mieszczącą się w dawnych 

bunkrach armii brytyjskiej, ponieważ grupie 

przestępców udało się jednak do niej 

włamać i wziąć w posiadanie imponujące 

zapasy trunku. Nagle uchylają się pancerne 

drzwi bunkra. Dłoń w rękawiczce kładzie 

butelkę na ziemi. Ze szczeliny wysuwa 

się zgrabna stopa i popycha butelkę na 

chodnik… Wyskokowy literacki koktajl.

Helen Whitaker

Wszystkie chwyty 
dozwolone
Dwie matki. Dwie córki. Jedno miejsce 

w szkole. Imogen i Lily to przyjaciółki  

– razem dorastały, przeżywały nietrafione 

związki i szalone wieczory. Teraz są 

matkami i czas zabawy mają za sobą. 

Gdy pojawia się miejsce w jednej 

z prestiżowych szkół w dzielnicy, każda 

z nich pragnie właśnie tam umieścić 

swoją córkę. Imogen i Lily, podobnie jak 

inne matki, uciekną się do wszystkiego, by 

zapewnić dziecku doskonałą edukację…

Kelly Harms

Amy ma już dość
Amy, przepracowana bibliotekarka 

i porzucona mama dwójki nastolatków, 

potrzebuje odpoczynku. Kiedy więc 

zjawia się skruszony mąż i proponuje, 

że przez lato zaopiekuje się dziećmi, 

Amy ucieka z Pensylwanii do szalonego 

Nowego Jorku. Kiedy lato dobiega 

końca, musi podjąć trudną decyzję: 

zagłębić się w nowym rozdziale życia 

czy wrócić do tego, który porzuciła? 

29 90

42 90

WYDAWNICTWO
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OPRAWA
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Roma J. Fiszer

Miłość to nie grzech
Elwirę i Krzysztofa połączyła tragiczna 

historia miłości ich pradziadków.  

Po rozwikłaniu tajemnicy ich relacji 

dziewczyna wydaje książkę o trudnych 

losach tego związku. Teraz krążąc pomiędzy 

leśniczówką w Świerkach, gdzie mieszka 

jej ukochany, a rodzinnym letniskiem 

w Zielonym Dworze nad jeziorem Mausz, 

Elwira odnawia kontakty z dawnymi 

znajomymi i nawiązuje nowe przyjaźnie.

44 90

WYDAWNICTWO
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OPRAWA

miękka

PREMIERA
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Katarzyna Nowakowska 

Rewanż
Autorka, znana również jako K.N. HANER, 

powraca z drugą częścią Zagrywki. Jej 

bezpruderyjne i nasączone zmysłowością 

historie porwały serca tysięcy Polek. 

I wciąż zaskakują! Jacob kolejny raz 

złamał Abi serce, a wszystko zepsuło 

się w najmniej odpowiedniej chwili. 

Jednak wspólna przeszłość tych dwojga 

nie daje o sobie zapomnieć. Łączy ich 

zbyt wiele wspomnień. I nie tylko. 

Aleksandra Pakuła

Bez hamulców
Ona – czterdziestoletnia świeżo upieczona 

rozwódka, matka dwóch zbuntowanych 

nastolatków, profesjonalna i zdystansowana 

dziennikarka sportowa. On – kolorowy 

ptak, młody, utalentowany, żywiący się 

adrenaliną żużlowiec. Los sprawi,  

że niespodziewanie drogi tych  

dwojga się splotą. Zaiskrzy między 

nimi już od początku znajomości 

i połączy ich ogromna chemia, ale na 

przeszkodzie temu związkowi stoi jeden 

mały szczegół… 18 lat różnicy wieku! 

42 99 42 90
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Klaudia Bianek

Mamy tylko lato
Ona – zwyczajna dziewczyna. On – sławny 

wokalista. Dwa kompletnie różne światy, 

które spotykają się pewnego gorącego 

lata. Dziewczyna długo wzbrania się 

przed nową relacją, ale w końcu daje 

chłopakowi szansę. Stawia jednak warunek: 

ich związek skończy się wraz z ostatnim 

dniem wakacji. Ala bowiem nie wierzy, 

że dwójka ludzi z tak różnych światów ma 

szansę na wspólną przyszłość. Ale czy da 

się z dnia na dzień przestać kogoś kochać?

44 90

WYDAWNICTWO

Czwarta Strona

OPRAWA

miękka
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J.D. Barker

W jej sercu czai się mrok
Po stracie rodziców Jack widzi na cmentarzu 

Stellę – dziewczynkę o ciemnych włosach. 

To spotkanie wywołuje obsesję… W zaułku 

zostają znalezione zwłoki mężczyzny. 

Całe jego ciało jest spalone, ale ubranie 

nietknięte. Detektyw Brier widzi to nie 

po raz pierwszy i wie, że nie ostatni. 

Odizolowany od świata w zacienionym 

laboratorium, mały chłopiec: Obiekt 

„D” czeka, rośnie, uczy się. Nie wolno mu 

z nikim rozmawiać. Losy ich wszystkich 

łączą się w niewyobrażalny sposób.

59 99

WYDAWNICTWO

Czarna Owca

OPRAWA

miękka

Helene Flood

Sąsiadka

46 99

Sąsiad Rikke zostaje znaleziony martwy, a ją przesłuchuje policja. Rikke wie, że policja 

w końcu dotrze do rozmów, e-maili i wiadomości, które wymieniała z sąsiadem. 

Proponuje więc policjantom układ: sama powie mężowi o zdradzie, zanim zrobią to inni. 

Dlatego w zamian za kilka dni zwłoki zdradzi wszystkie szczegóły romansu. Lecz zanim 

Rikke wyzna mężowi prawdę, dociera do niej mrożąca krew w żyłach wiadomość…

WYDAWNICTWO
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OPRAWA

miękka
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Ryszard Ćwirlej

Śmierci ulotny woal
Poznań, 1930 r. Podczas seansu 

spirytystycznego przywołana z zaświatów 

postać pułkownika von Zanthiera wieszczy 

śmierć jednego z uczestników spotkania. 

Można by było uznać to za żart, gdyby 

nie fakt, że niedługo później, wskazany 

przez ducha, wicekonsul znika bez śladu. 

Czy przepowiednia się spełniła, czy 

powodów absencji należy szukać gdzie 

indziej? Jeśli jest w Poznaniu ktoś, kto 

może rozwiązać tę zagadkę, to jest nim 

bez wątpienia komisarz Antoni Fischer.

Tim Weaver

Okruchy pamięci
David Raker wkracza do akcji wtedy, 

gdy nikt inny nie może już pomóc 

ludziom, których bliscy zapadli się 

pod ziemię. Tym razem jednak zwraca 

się do niego sam zaginiony i prosi, by 

pomógł mu odnaleźć… siebie. I nie 

chodzi tu o pomoc psychologiczną. 

Fantastyczny zwrot akcji już na samym 

początku, a potem kolejne, jeszcze 

bardziej zapierające dech w piersiach.

44 90

WYDAWNICTWO

Czwarta Strona

OPRAWA

miękka

42 90

WYDAWNICTWO

Albatros

OPRAWA

miękka

Sławek Gortych

Schronisko, które 
przestało istnieć
Młody stomatolog Maksymilian 

Rajczakowski jedzie w Karkonosze, by 

odetchnąć od rodzinnych problemów. 

Nie jest świadomy tajemnic drzemiących 

w wojennej przeszłości gór. Czy znajdzie 

to, czego szuka? Książka otwiera serię 

powieści poświęconych Karkonoszom. To 

trzymające w napięciu kryminały, a także 

gęsta od zagadek i legend wędrówka 

po zapomnianych szlakach przeszłości.

42 90
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miękka
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Kinga Wójcik

Osuwisko
Trzydzieści lat temu pięcioro nastolatków 

weszło na teren kopalni. Wyszło z niej tylko 

troje. Nad ranem na brzegu miejscowego 

stawu zostaje znalezione ciało mężczyzny, 

który zginął od ciosów nożem. Denat 

uchodził za miejscowego dziwaka. Mieszkał 

z niepełnosprawną matką w domu pod 

lasem i stronił do ludzi. Rudnickiej brakuje 

motywu zbrodni. Wiele wskazuje na to, 

że rozwiązania tej zagadki należy szukać 

w przeszłości. Rudnicka musi zmierzyć się 

nie tylko z trudnym śledztwem, ale nie tylko. 

44 00

WYDAWNICTWO

Prószyński

OPRAWA

miękka

Marta Matyszczak

Sopot w trzech aktach

34 90

Róża i Szymon jadą w podróż poślubną do Sopotu. Jednak zamiast cieszyć się urokami 

kurortu, trafiają w sam środek afery kryminalnej. Ktoś zamordował właściciela pensjonatu 

Józefina. I zrobił to trzykrotnie… Czy ta sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed pół 

wieku? W Sopocie zaginęły wtedy dwie przyjaciółki, a milicja nie odkryła, co się z nimi stało. 

Wygląda na to, że Solański, Róża i Gucio znów będą mieli ręce (i łapy!) pełne roboty.

WYDAWNICTWO
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OPRAWA

miękka
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Feliks W. Kres

Tarcza Szerni
KSIĘGA CAŁOŚCI, T. 9

Sytuacja Szerery nie nastraja optymizmem 

– zdaniem niektórych jej świat się 

rozpada. Kolejne Pasma upadają, 

miasta zostają zalane przez wielkie fale, 

a magiczne przedmioty tracą swoje 

niezwykłe właściwości. Poszukiwanie 

winnego trwa. Tylko… czy sprawcą tego 

całego okrutnego zamieszania jest 

naprawdę ona? Tarcza Szerni będzie 

doskonałą lekturą dla miłośników mocnej 

i pogłębionej psychologicznie fantastyki. 

Kel Kade

Królestwa i chaos
KRONIKI MROKU, T. 4

Po raz pierwszy Rezkin zostawił za plecami 

żyjących wrogów. Była to pomyłka, ale 

musiał ją popełnić. Uchodźcy z Ashai 

znaleźli schronienie na wyspie Cael. 

Rezkinowi nie zależy jednak na chwilowym 

bezpieczeństwie, ale na tym, by postąpić 

jak król i zapewnić swoim ludziom 

prawdziwy dom. Zadanie powierzone 

mu przez jednego z władców wydaje się 

niewykonalne. Właśnie dlatego jest uczciwą 

ceną za stworzenie nowego królestwa.

Maja Lidia Kossakowska

Żarna niebios
Aniołowie paktują z diabłami. Grzeszą 

pychą. Piją, bywają w burdelach i kasynach. 

Knują, zabijają, umierają. Z niebiańskiej 

doskonałości pozostał im tylko doskonały 

wygląd. Stworzeni na obraz i podobieństwo 

człowieka, mają nasze słabości. Jak anioł 

ćpun uzależniony od trawki z Fatimy, 

anioł stróż czujący niechęć do człowieka, 

którym przyszło mu się opiekować czy 

anioł zagłady, który nieszczególnie lubi 

niszczyć. Nie inaczej z mieszkańcami 

piekieł. I oni są do bólu… ludzcy. 
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Justina Ireland

Star Wars. Wielka 
Republika
POŚRÓD CIENI 

Sylvestri Yarrow dotyka pasmo 

niekończących się zdawałoby się 

nieszczęść. Szuka pomocy w galaktycznej 

stolicy, Coruscant, ale wszystko zmienia 

się, gdy trafia w sam środek sporu między 

dwoma najpotężniejszymi rodami Republiki. 

Tymczasem rycerka Jedi Vernestra Rwoh 

zostaje wezwana na Coruscant, nie ma 

jednak pojęcia czemu ani przez kogo.
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Joe Schreiber

Star Wars. 
The Mandalorian
SEZON 2

Mandalorianinowi powierzono misję: połączyć Dziecko z pobratymcami. Dwuosobowy 

klan wybiera się zatem w dalszą podróż. Przemierzając pełną niebezpieczeństw 

galaktykę w niepewnych czasach po upadku Imperium Galaktycznego, łowca 

nagród i jego podopieczny stawiają czoła wrogom i pozyskują sojuszników.

READ IN 
ENGLISH

OVER 85 000 
TITLES TO FIND ON 

SWIATKSIAZKI.PL
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Timothy Zahn

Star Wars. Wyższe dobro
DYNASTIA THRAWNA, T. 2

Kolejna część historii jednego z najbardziej 

znanych czarnych charakterów 

serii „Gwiezdne wojny”. To historia 

Thrawna po jego wielkim zwycięstwie 

odniesionym nad przeciwnikami 

Domu Mitthów – znamienitego rodu 

panującego na Csilli. Triumf admirała 

nie sprawia jednak, że wrogowie 

Imperium znikają. Wspaniała pozycja dla 

miłośników literatury science fiction.

44 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

miękka

Cassandra Clare

Królowa Mroku 
i Powietrza
CYKL MROCZNE INTRYGI. KSIĘGA 3

Niewinna krew została przelana na podwyższeniu w Sali Narad, świętej twierdzy Nocnych 

Łowców. Po tragicznej śmierci Livii Blackthorn Clave znalazło się na krawędzi wojny domowej. 

Część rodziny Blackthornów udaje się do Los Angeles, by tam szukać źródła choroby niosącej 

zagładę czarownikom. Tymczasem Julian i Emma desperacko usiłują zapomnieć o swojej 

zakazanej miłości i wyruszają z niebezpieczną misją do krainy Faerie. Wyścig z czasem trwa.

...bo każdy ma 
inne marzenia

KARTA 
PODARUNKOWA

...bo
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Łukasz Grześkowiak

U-505
PRAWDA O WOJNIE NA MORZU

U-505 to jeden z tych niemieckich okrętów 

podwodnych II wojny światowej, którego 

losy nadają się na scenariusz filmu. 

Wprawdzie zatopił 8 alianckich statków 

i mimo ciężkich uszkodzeń potrafił powrócić 

z rejonu Karaibów do bazy w okupowanej 

Francji, ale też był naznaczony swoistym 

fatum. Na dodatek stał się jedynym 

U-Bootem, który Amerykanom udało 

się przejąć na morzu. Dziś można go 

oglądać w muzeum w Chicago. 

Błażej Torański

Kat polskich dzieci
OPOWIEŚĆ O EUGENII POL

Pierwsza biografia zbrodniarki wojennej 

z obozu dla dzieci, która w PRL-u pracowała 

w żłobku. Eugenia Pol ukończyła siedem 

klas szkoły podstawowej. Jak to możliwe, 

że stała się jedną z najokrutniejszych 

strażniczek z obozu dla dzieci i młodzieży 

na Przemysłowej? A po wojnie pracowała 

jako intendentka w żłobku? Do końca życia 

nie przyznała się do zbrodni. Śledztwo 

biograficzne szukające prawdy o kacie, 

który zabijał polskie dzieci na raty.
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Tomasz Jarmoła

Saint-Nazaire- 
-Dieppe 1942

39 90

W 1942 roku Brytyjczycy przeprowadzili dwie duże operacje na wybrzeżu Francji okupowanej 

przez Niemców: w Saint-Nazaire (28 marca) i Dieppe (19 sierpnia). Pierwsza miała na celu 

zniszczenie wielkiego doku, aby uniemożliwić naprawy niemieckiego pancernika „Tirpitz”. 

Rajd na Dieppe był zaś próbą przed planowaną inwazją aliantów po francuskiej stronie 

kanału La Manche. Tomasz Jarmoła przystępnie i ciekawie opisuje te wydarzenia.
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Zbigniew Andrzej Dobek, Maciej Maciejewski

Niezbędnik żeglarski
Bez względu na to, czy właśnie rozpoczynasz przygodę z żeglarstwem, czy też 

masz już za sobą wiele rejsów, ten poradnik powstał po to, żeby żeglowanie ci 

ułatwić. Przedstawia kwintesencję wiedzy dwóch doświadczonych żeglarzy ujętą 

w bardzo przystępnej formie. Z tą książką na pokładzie wykonasz poprawnie 

manewry, gładko wyjdziesz z portu i powrócisz do niego ze szczęśliwą załogą.

Piotr Milewski

Planeta K
PIĘĆ LAT W JAPOŃSKIEJ KORPORACJI

Zabawny, a przy tym przejmujący 

zbeletryzowany opis 5 lat pracy w japońskim 

przedsiębiorstwie. Jak zatrudnia się,  

pracuje i odchodzi z firmy w Japonii? 

Trzydziestoletni bohater rozpoczyna  

pracę w firmie K. Okazuje się, że jest 

jedynym obcokrajowcem pośród  

600 pracowników korporacji. 

Musi dostosować się do nowych 

warunków i wymagań…
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Marek Aureliusz

Rozmyślania
Dialog z samym sobą o sprawach 

najważniejszych: o dobru, szczęściu 

i poszukiwaniach sensu życia. „Często 

myśl o tym, jak szybko ulega porwaniu 

i znika to, co jest i co się dzieje. To, co 

jest — jak rzeka — nieprzerwanie płynie. 

Skutki ulegają ciągłym zmianom, 

a przyczyny tysiącznym zwrotom. Nic 

prawie nie ma stałego. A w pobliżu 

przepastna jest nieskończoność przeszłości 

i przyszłości, w której znika wszystko”.

Tom Steinfort

Grzechy szejka
Dubaj jest uznawany na całym świecie za 

ostoję nowoczesności. Miastem rządzi szejk 

Muhammad ibn Raszid Al Maktum. Ale 

postępowa propaganda jego królestwa 

jest przykrywką dla ciemnej strony emiratu. 

Tom Steinfort, wielokrotnie nagradzany 

reporter, spędził lata na śledzeniu 

postępków szejka i niepokojących realiów 

życia w Dubaju. Teraz dzieli się historiami 

odważnych osób, które doświadczyły 

horroru i uwierzyły mu, że dzięki publikacji 

prawda ujrzy światło dzienne.

Andrea Bocelli

Muzyka ciszy
Andrea Bocelli jest jedną z największych 

legend sceny muzycznej naszych czasów, 

jednym z najbardziej lubianych tenorów 

na świecie. W tej niezwykłej autobiografii 

toskański artysta prezentuje inną, choć 

równie pasjonującą muzykę – „muzykę 

ciszy”, głos świata wewnętrznego 

bohatera, którego wrażliwość przejawia 

się w każdym spostrzeżeniu i zwierzeniu. 

Bocelli wprowadza czytelnika w swój 

duchowy świat: bogaty, wrażliwy i złożony.
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Ewa Dąbrowska

Dieta dr Ewy 
Dąbrowskiej® 
FENOMEN SAMOUZDRAWIAJĄCEGO 
SIĘ ORGANIZMU. NATURALNY SPOSÓB 
WSPOMAGANIA PŁODNOŚCI

W swojej najnowszej książce dr Ewa 

Dąbrowska wskazuje, że niewłaściwa dieta 

może być przyczyną trudności z poczęciem 

dziecka. Wyjaśnia też, w jaki sposób 

post uruchamia samoleczące procesy 

kluczowe dla odzyskania płodności. 

Barbara Pasek

Zrób z życia dzieło sztuki
Nasze życie to dzieło sztuki, to od nas 

zależy, czy będzie to przepiękny obraz, 

czy bohomaz, który chowa się za szafą, 

bo wstyd pokazać go nawet sobie. Jak 

stworzyć piękne życie krok po kroku, dzień 

za dniem? Przestań biernie przyjmować to, 

co cię spotyka, i znajdź w sobie odwagę do 

zmian! Uwolnij swoją moc! Pora rozpocząć 

magiczny proces twórczy, dzięki któremu 

twoje życie stanie się arcydziełem.

Joanna Warpas, Danuta Awolusi

Mam już dość
JAK POKONAŁAM DOMOWEGO HEJTERA

O piekle rozwodu. O tym, jak to jest walczyć 

na sali sądowej i co dzieje się później, kiedy 

zapada wyrok, a rzeczywistość przypomina 

zgliszcza. Alicja wyszła za mąż za socjopatę. 

Marta żyła z alkoholikiem. Julia rozwodziła się 

z manipulatorem. Adela przeżyła rozwód jako 

osobistą klęskę, Diana wciąż usiłuje stanąć na 

nogi. Sylwia nadal spłaca kredyt zaciągnięty, 

by pokryć długi byłego męża. Cena, jaką 

przychodzi zapłacić za wolność, jest często 

zbyt wysoka, by od razu zacząć nowe życie.
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Anne Gunn Halvorsen, Randi Fuglehaug

Następca tronu
ROYALTEEN, T. 1

Lena przeprowadza się do Oslo. Nauka 

w liceum Elisenberg okazuje się sporym 

wyzwaniem. Na szkolnym dziedzińcu 

rządzą bliźnięta z rodziny królewskiej, 

Kalle i Magrethe. Lena nawiązuje nowe 

przyjaźnie, ale musi też mierzyć się 

z niechęcią ze strony Magrethe.  

No i oczywiście zakochuje się w księciu  

po uszy – z wzajemnością – ale boi się,  

że jej przeszłość może wszystko zniweczyć. 

Lena skrywa bowiem pewne tajemnice.
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Jenny Han

Dla nas zawsze 
będzie lato
LATO, T. 3

Belly od zawsze wiedziała, że kocha dwóch chłopców o nazwisku Fisher. Minęły dwa lata, 

odkąd Conrad powiedział Belly, żeby wybrała jego brata. Od tamtej pory Belly i Jeremiah 

są nierozłączni, uczęszczają do tego samego college'u i wydaje się, że są swoimi bratnimi 

duszami. Ale ich związek tylko pozornie jest tak szczęśliwy. Kiedy Jeremiah popełnia najgorszy 

z możliwych błędów, Belly musi zakwestionować to, co uważała za prawdziwą miłość.
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Karolina Glaser

Wszyscy jesteśmy 
tu szaleni
Powieść inspirowana fantasmagorycznym 

światem „Alicji w Krainie Czarów”. To 

historia nastolatków zmagających 

się z własnymi demonami, trudnymi 

wspomnieniami, lecz także odnajdujących 

siebie i piękno już prawie dorosłego 

życia. Bohaterowie balansują na 

pograniczu dwóch światów: Jawy, czyli 

tu i teraz, oraz Miasta Grzeszników.

Łukasz Łuczaj

Dziki ogród
Pionierski na polskim rynku poradnik 

napisany z perspektywy praktyka, naukowca 

i entuzjasty ochrony bioróżnorodności. Autor 

opowiada w nim, czym jest dziki ogród 

i dlaczego warto go założyć, ile gatunków 

może zmieścić oraz co powinniśmy wiedzieć, 

zanim zaczniemy go planować. Zostało 

tu opisanych kilkaset gatunków roślin, 

które mogą pojawić się w dzikim ogrodzie: 

kwiatów, drzew, krzewów czy pnączy. 

Poza tym dowiemy, jak wędrują rośliny, 

jak sadzić drzewa i się nimi opiekować.

Adam Skrodzki

Brygada 
Brawurowych Kur 5
Z okazji otwarcia nowej biblioteki do 

miasteczka przyjadą literaci z całego 

świata, m.in. Esteban Tuardo i Florentyna 

Kopiasińska, zaś mieszkańców opanuje 

prawdziwa mania pisania. Swoją opowieść 

snuć będzie także major Szpila, która zdradzi 

wreszcie historię Brygady. Jeśli chcesz 

wiedzieć, w jaki sposób spokojne nioski 

stały się zwartym, bojowym oddziałem, 

zajrzyj koniecznie do piątego tomu serii!

John Patrick Green

InwestyGatory
TOM 1

Tu wszystko jest możliwe – w tym 

prowadzenie śledztwa przez aligatory 

detektywów! Lubicie podążać tropem 

zagadek? Jeśli tak, wyruszcie tropem 

przygody z InwestyGatorami, agentami 

T.R.O.P.-u (Tajnego Resortu Oddziału 

Policji). InwestyGatory to nie lada gratka 

dla fanów Dogmana i Batpiga, którzy 

szukają kolejnego komiksu pełnego 

absurdalnych gagów, kibelkowego 

humoru i zakręconych zwrotów akcji.
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2000 naklejek: Fantastyczne zadania!

Rysuj, koloruj i rozwiązuj naklejkowe zadania – masz do dyspozycji ponad 2000 kolorowych 

naklejek! Zaprzyjaźnij się z sympatycznymi wróżkami, wspaniałymi księżniczkami i uroczymi 

zwierzakami i pomóż rolnikom zebrać plony, nakarmić zwierzęta, wydoić krowy i ostrzyc owce.

Freya Hartas, Rachel Piercey

Co się dzieje w lesie
Przepięknie zilustrowana książka 

o misiowym lesie i jego mieszkańcach. 

Wypełniają ją wiersze i zadania, w sumie 

ponad 200 rzeczy do znalezienia! Razem 

z misiem podróżujemy lasem od wiosny 

do zimy, poznając nowych przyjaciół, 

odkrywając nowe miejsca i przeżywając 

przygody. Na końcu książki są dodatkowe 

informacje dla miłośników natury.

Rosemary Mosco

Układ Słoneczny 
NASZE MIEJSCE W KOSMOSIE

Przygotuj się do badania głębin oceanów, 

dalekiego kosmosu i wszystkiego po 

drodze! Krwiożercze rekiny, skomplikowane 

roboty, upierzone welociraptory i dużo 

więcej czeka na ciebie w NAUKOMIKSACH! 

Wybierz się w głąb Układu Słonecznego. 

Poznaj dokładnie sąsiadów Ziemi – 

Wenus z jej kwaśnymi ulewami, Saturna 

opasanego pierścieniami lodu i sam 

środek tego wszystkiego, czyli Słońce.
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©Disney/Pixar

FILM W KINACH
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Buzz Astral to nieustraszony Strażnik Kosmosu, który za wszelką cenę pragnie dokończyć 
powierzoną mu misję. Gdy wraz ze swoją załogą rozbija się na nieznanej planecie,  

jest gotów zrobić wszystko, by umożliwić rozbitkom powrót do domu.  
Piętrzące się przeciwności i niebezpieczeństwa pokazują mu jednak,

że nie zdoła tego uczynić sam...
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a na drugą z nich, tańszą, otrzymasz 50% rabatu.
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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 •  Bo-

lesławiec – 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. Woj-

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

sława 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-Jezio-

rańskiego 1, tel. 32 411 59 97 • Gniezno – Galeria Gniezno, ul. Pałucka 2, tel. 61 679 46 33 • Gorzów Wielkopolski – CH Nova Park, ul. Prze-

mysłowa 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. Mszczo-

nowska  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 • 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 – 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 • 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 • 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 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 • 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 kole-

jowy 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 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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NOWOŚCI 
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ATRAKCYJNE CENY

SZYBKA DOSTAWA LUB 

BEZPŁATNY ODBIÓR 

W KSIĘGARNIOfer ta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do  

9.08.2022 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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