
ŚWIATOWA SENSACJA,
BIJĄCY WSZELKIE REKORDY FENOMEN,,

KTÓRY PRZYKUŁ UWAGĘ PONAD
13 MILIONÓW CZYTELNIKÓW

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

REESE WITHERSPOON
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ŚWIATOWA SENSACJA,
BIJĄCY WSZELKIE REKORDY FENOMEN,

KTÓRY PRZYKUŁ UWAGĘ PONAD
13 MILIONÓW CZYTELNIKÓW.

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

REESE WITHERSPOON
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Emily Gunnis

Zaginione dziecko

39 90

Trzynastoletnia Rebecca Waterhouse była w Seaview Cottage, gdy jej ojciec zabił matkę. 

Iris i Jessie, dorosłe córki Rebekki, wiedzą, że mimo upływu lat matka nie powie o tej 

straszliwej nocy ani słowa. A gdy Jessie znika bez wieści z ciężko chorym noworodkiem, 

Iris czuje, że klucz do zagadki tkwi w przeszłości. Aby ocalić siostrę, musi zgłębić smutną 

historię miłości i zdrad. Tylko wtedy Seaview Cottage ujawni swój mroczny sekret…
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Świat Książki

OPRAWA

miękka
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Sir Arthur Conan Doyle

Znak czterech

39 90

Sherlock Holmes popada w nudę i marazm. Na szczęście pojawia się panna  

Mary Morstan, która przybywa na Baker Street z nietypowym zleceniem.  

Od czasu zniknięcia jej ojca w niewyjaśnionych okolicznościach kobieta co roku 

dostaje przesyłkę z drogocenną perłą. Teraz, po latach, nadawca chce się z nią 

spotkać, jednak bez obecności policji. Mary angażuje więc Holmesa…
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różne autorki

Ziarno granatu
MITOLOGIA WEDŁUG KOBIET

Czy boginie, nimfy, kobiece bohaterki 

mitów muszą być zabijanymi, gwałconymi, 

maltretowanymi, upokarzanymi 

ofiarami wszechmocnych bogów? 

W tej książce polskie pisarki usłyszały 

i wydobyły z prastarych historii stłumiony 

kobiecy głos. Spojrzały na mityczne 

wydarzenia ze swojej perspektywy.

Robert Graves

Klaudiusz i Messalina 
(EDYCJA SPECJALNA)

To kontynuacja powieści Ja, Klaudiusz. 

Tytułowy bohater miał już 51 lat,  

gdy po zamordowaniu Kaliguli w 41 r. 

niespodziewanie został wyniesiony  

do godności cesarza Rzymu. Jego 

żoną była Messalina, obdarzona 

nienasyconym temperamentem seksualnym 

i skłonnością do intryg. Klaudiusz długo 

tolerował jej wybryki, ale nadszedł 

czas, gdy musiał położyć im kres… 

Anthony Doerr

Miasto w chmurach
Nowa powieść autora nagrodzonego 

Pulitzerem. Bohaterowie książki są 

marzycielami i samotnikami próbującymi 

zrozumieć otaczający ich świat. Łączy ich 

jeden starożytny tekst, historia Aetona, 

który pragnie zostać ptakiem, by odlecieć 

do utopijnego miasta w niebiosach. 

Miasto w chmurach jest przepiękną, 

odkupieńczą powieścią o władzy, jaką 

dzierżą księga, Ziemia i ludzkie serce.
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Magdalena Wala

Duchy kurhanów

42 90

Kończy się I wojna światowa. W Zasławowie, majątku należącym do rodziny Kalinowskich, 

dorastają bliźniaczki Sabina i Maria. Dziewczęta przygotowują się do ostatniego roku 

nauki we lwowskim gimnazjum i cieszą letnią swobodą. Sielanka się kończy, gdy starszy 

o 12 lat brat podejmuje decyzje mające zaważyć na ich życiu. Marię chce wydać 

za mąż za obcego, ale bogatego mężczyznę, a Sabinę umieścić w klasztorze. 

WYDAWNICTWO

Książnica

OPRAWA

miękka

Clara Sánchez

Cichy kochanek
Sensacyjna akcja i zapierające dech 

w piersiach afrykańskie krajobrazy! Epicka 

powieść, w której przeszłość towarzyszy 

teraźniejszości niczym wierny cień. Isabel, 

młoda Hiszpanka, zjawia się na przyjęciu 

w ambasadzie w Kenii. Wszyscy uważają,  

że jest fotografką, która przyjechała,  

by fotografować dziką przyrodę.  

Ale jej aparat jest doskonałą przykrywką 

i przemyślanym kamuflażem dla poszukiwań, 

które w rzeczywistości prowadzi…
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Danielle Steel

Piękność
Veronique jest jedną z najbardziej 

rozchwytywanych modelek. 

Niespodziewanie atak terrorystyczny  

na lotnisku w Brukseli na zawsze  

odmienia jej życie. Veronique traci  

najbliższe osoby i karierę, na którą  

ciężko pracowała. Testament jej matki 

pozwala jej odkryć trudną prawdę  

o sobie. Stopniowo Veronique musi przy  

tym przewartościować swoje życie i na 

nowo zdefiniować, czym jest piękno  

i co tak naprawdę znaczy być piękną.
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Katarzyna Kostołowska

Czterdzieści 4ever

39 90

Piąty tom serii uwielbianej przez tysiące kobiet w każdym wieku! Po czterdziestce 

życie nie tylko nie zwalnia, ale wręcz nabiera rozpędu. Cztery przyjaciółki z Wrocławia 

przekonują się o tym każdego dnia. Ich dzieci dorastają, a biznesy się rozkręcają. 

Wydawałoby się, że Magdy, Karoli, Aśki i Anity już nic nie zaskoczy, a jednak! 

WYDAWNICTWO

Książnica
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miękka

Powieść 
zainspirowana 
prawdziwymi 

historiami wojennymi
p o l e c a m y  t a k ż e :
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Monika Kowalska

Pozdrowienia 
z Wrocławia
DWA MIASTA, T. 3

39 90

Dalsze losy rodziny Szubów w pachnącym kamiennie i kwiatowo Wrocławiu. Wrocław, 

lata 60. Dla Adeli, Józki i Nelki Lwów staje się już tylko odległą przeszłością, niewyraźną jak 

dobry sen, jak piękna melodia z dawnych lat. Serca trzech sióstr zaczynają bić wrocławskim 

rytmem. Mimo PRL-owskiej szarzyzny kiełkuje w nich nieśmiała miłość do miasta, które je 

przygarnęło. Nowe wrocławianki z poświęceniem wychowują najmłodsze pokolenie.
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Ellen Alpsten

Caryca
Kochanka, matka, morderczyni. Pierwsza 

kobieta, która samodzielnie władała 

Rosją. Od rozrywek rozpustnej arystokracji, 

poprzez pachnące kadzidłem rytuały 

Kościoła prawosławnego aż po horror sal 

tortur – cały oszałamiający i niebezpieczny 

świat imperialnej Rosji staje przed 

oczami jak żywy. Caryca to opowieść 

o wyjątkowej kobiecie, która, sięgając 

po władzę, zmieni rosyjskie imperium.
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Andrea Levy

Wysepka
Bestseller, sfilmowany z Benedictem 

Cumberbatchem i Naomie Harris. W 1948 r. 

stolica Wielkiej Brytanii powoli odżywa po 

wojnie. Ale w domu przy Nevern Street 

wybucha kolejna wojna. Sąsiedzi nie 

są zachwyceni, że Queenie przyjmuje 

pod swój dach przybyszów z Jamajki. 

Ale Queenie nie ma wyjścia – nie wie, 

czy jej mąż wróci z frontu… Genialnie 

pomyślany portret czworga zwykłych ludzi 

mieszkających w powojennym Londynie. 
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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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Lucy Maud Montgomery

Anne z Redmondu

54 90

Trzeci tom przygód rudowłosej Anne Shirley w znakomitym przekładzie Anny Bańkowskiej. 

Anne ma już 18 lat. W końcu zostawia za sobą rodzinny dom i wyjeżdża na studia w Redmond 

College. Wpada w wir nauki, ale ciężka praca nie uchroni jej przed niespodziewanymi 

zdarzeniami. Droga do dorosłości potrafi być niezwykłą próbą sił. Na szczęście Anne 

nie opuszcza poczucie humoru, bogata wyobraźnia i odrobina szaleństwa.
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Agata Przybyłek

I po co mi to było?
Kolejna odsłona opowieści Agaty Przybyłek. 

Co nowego u Asi, Eli i Magdy? Przekonaj 

się, jaki sprawdzian przygotowało dla nich 

życie. Czy zakończą ten rok z wyróżnieniem? 

A może którąś z nich czeka egzamin 

poprawkowy? Dołącz do grona wiernych 

przyjaciółek i pozwól sobie na chwilę 

relaksu z książką, która bawi do łez.
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Anna Karpińska

Jestem twoją córką
Testament Sambora Jeremy wywołuje 

rodzinne trzęsienie ziemi. Zmarły, oprócz 

trojga dorosłych dzieci z legalną 

żoną, miał córkę, którą postanowił 

uwzględnić w ostatniej woli. Niełatwo ją 

odnaleźć, a kiedy rodzeństwo trafia na 

jej trop, powiązania rodzinne okazują się 

bardziej skomplikowane, niż mogło się 

wydawać. Na jaw wychodzą skrywane 

tajemnice, które mogą poróżnić 

bohaterów. Nic nie jest oczywiste… 

K.N. Haner

Trudna decyzja
Związek Meg z Brayanem rozwija się 

w ekspresowym tempie. Młodzi sprawiają 

wrażenie zakochanych i szczęśliwych. 

I nawet krążący wokół nich Erick nie jest 

w stanie zepsuć tej sielanki. Dlatego 

milioner odpuszcza… ale tylko miłość. 

Chce zaprzyjaźnić się z Brayanem i Meg, 

by uczestniczyć w ich życiu. Zaprasza ich 

więc z kilkorgiem przyjaciół do Dubaju. 

A tam…. już nic nie wydaje się takie 

oczywiste… Czy Meg znowu źle wybrała?

K.N. Haner

Koniec tajemnic
Meg robi wszystko, co w jej mocy, żeby 

jej związek z Brayanem rozwijał się 

harmonijnie, i na początku się jej to udaje. 

Wiją sobie gniazdko i spokojnie czekają 

na przyjście na świat dziecka. Jednak ich 

spokój nie trwa długo, bo nieoczekiwanie 

w drzwiach ich domu pojawia się Philip 

i wszystko zaczyna się sypać niczym 

domino puszczone w ruch. Czy ujawnienie 

najskrytszych tajemnic złamie Meg?

44 00 29 90 29 90
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Katarzyna Bonda

Ze złości
SERIA Z DETEKTYWEM JAKUBEM 
SOBIESKIM, T. 2

W życiu Jakuba zaszły spore zmiany. 

Pożegnał się z myślą o powrocie do służby 

i zakłada agencję detektywistyczną. 

Z pracy w policji zrezygnowała też Ada 

Kowalczyk, postanowiła poświęcić się 

karierze prokuratorskiej. Ich drogi krzyżują 

się już przy pierwszej sprawie, dotyczącej 

zabójstwa Mariusza Hussakowskiego, 

zastrzelonego 20 lat wcześniej w kasynie.

44 90
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Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt

Co zasiejesz, to zbierzesz
SEBASTIAN BERGMAN, T. 7

Karlshamn wstrząsają trzy morderstwa 

popełnione w odstępie kilku dni. Vanja 

Lithner i jej współpracownicy muszą 

odnaleźć mordercę, zanim znów zabije. 

Tyle że nie widać żadnych wskazówek, 

świadków i najwyraźniej żadnego 

związku między ofiarami. Duet autorów 

zadebiutował w 2010 r. Książki z serii 

to mieszanka przemyślanych wątków, 

inteligentnych gier z czytelnikiem 

i doskonale nakreślonych postaci.

44 99
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OPRAWA

miękka

Bartosz Szczygielski

Nim skończy się noc
Agata kocha męża, ale już go nie lubi. 

Monika satysfakcję w sypialni osiąga 

poza małżeńskim łożem. Justyna życiową 

tragedię przeżywa zupełnie sama, 

choć nie powinna. Wszystkie spędzają 

weekend z mężami w idealnym miejscu, 

by naprawić swoje związki. Las, spokój 

i nadzieja. Przecież ona umiera ostatnia. 

Ale śmierć miała inne plany. Przyszła 

wcześniej, niezapowiedziana…

44 90
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Lisa Gardner

Nie bój się
CYKL Z DETEKTYW D.D. WARREN, T. 7

Mroczny thriller i jedna z najlepszych 

powieści Lisy Gardner! Różany Zabójca, 

psychopata, który zostawia przy ciałach 

ofiar czerwoną różę i szampana, 

terroryzuje mieszkańców całego Bostonu. 

Nie zważając na kłopoty ze zdrowiem, 

detektyw D.D. Warren musi stawić czoła 

kolejnemu trudnemu wyzwaniu. Epicka 

opowieść, od której nie sposób się 

oderwać. Ostro i błyskotliwie napisana.
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DRUGA KSIĄŻKA
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Remigiusz Mróz

Nie ufaj mu
Minął rok, od kiedy życie Iny wywróciło 

się do góry nogami. Kiedy wreszcie jest 

gotowa ruszyć dalej, poznaje mężczyznę, na 

którego czekała. Jej siostra przygotowuje się 

tymczasem do ślubu z Gracjanem Pabstem, 

który po latach w końcu się oświadczył. 

Wszystko układa się tak, jak powinno, dopóki 

nie dostaje ona wiadomości o treści „nie 

ufaj mu”. Siostry muszą stawić czoła temu, 

że rzeczy nie są takie, za jakie je uważały…

Olga Rudnicka

Nieszczęście 
w szczęściu
Nikt bardziej niż Tekla nie jest zaskoczony 

odmianą losu. Wygrana w Lotka, zakochany 

mężczyzna, świetna praca. Towarzyszący 

jej od lat pech przepadł, a w jego miejsce 

pojawiło się wreszcie szczęście. Zdaniem 

Dominiki, jej kuzynki i przyjaciółki, nikt 

bardziej od niej nie zasłużył na tę zmianę. 

Niestety, tylko ona wydaje się być tego 

zdania. Wokół, jak grzyby po deszczu, 

zaczynają wyrastać zazdrośnicy…

Ruth Ware

W ciemnym, 
mrocznym lesie
Nora i Clare były kiedyś ze sobą mocno 

zżyte. Nie widziały się od dekady, kiedy to 

Nora bez słowa zniknęła z życia przyjaciółki. 

Niespodziewanie w jej skrzynce mailowej 

pojawiało się zaproszenie na wieczór 

panieński Clare. Perspektywa weekendu 

w domku na odludziu wydawała się 

idealną okazją do pojednania. Jednak 

sprawy przybrały zły obrót. Bardzo zły. 

Zaczyna się mordercza wyliczanka.

Diane Chamberlain

Na końcu ulicy
Kiedy mąż Kayli Carter ginie w wypadku 

na budowie ich wymarzonego domu, 

kobieta wie, że ze względu na ich 

czteroletnią córeczkę musi się trzymać. 

Kiedy spotyka dziwną starszą kobietę, która 

mówi jej, by zrezygnowała z zamieszkania 

w tej okolicy, prawie się zgadza. Szybko 

okazuje się też, że samo miejsce skrywa 

sekrety sięgające dekad wstecz… Ale czy 

Ellie Hockley, sąsiadka Kayli, naprawdę 

chce naprawić zło z przeszłości?
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Bill Clinton, James Patterson

Córka prezydenta
Matthew Keating, były komandos i były 

prezydent Stanów Zjednoczonych, 

zawsze staje w obronie swojej rodziny, 

tak samo jak wcześniej niezłomnie bronił 

ojczyzny. Tym razem jednak obrona 

zamienia się w atak. Terrorysta porywa 

nastoletnią córkę Keatinga, Melanie. 

Gdy cały świat na bieżąco przygląda 

się wydarzeniom, Keating rozpoczyna 

specjalną operację ratunkową, która 

będzie próbą jego siły i wytrzymałości 

– jako przywódcy, żołnierza i ojca.
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Riley Sager

Tylko przetrwaj noc
Listopad 1991 r. Charlie Jordan jedzie w samochodzie mężczyzny, który może być seryjnym 

mordercą. Nie znali się wcześniej. Po prostu oboje zmierzali w stronę Ohio. Widocznie 

on też miał powód, by opuścić uniwersytet w połowie semestru. Po drodze rozmawiają, 

ostrożnie unikając dominującego w wiadomościach tematu – Kampusowego Zabójcy. 

Coraz bardziej zaniepokojona Charlie ma wątpliwości. W Joshu jest coś podejrzanego… 
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Claudia Gray

Gasnąca Gwiazda
STAR WARS. WIELKA REPUBLIKA

44 99

Raz za razem bezlitośni najeźdźcy znani jako Nihilowie próbują położyć kres złotej erze 

Wielkiej Republiki. Raz za razem Wielka Republika wychodzi z tych starć pokrwawiona 

i wycieńczona, ale zwycięska dzięki swoim obrońcom Jedi. Nie ma zaś wspanialszego 

pomnika, który uhonorowałby ich dokonania, niż Latarnia Gwiezdny Blask. 

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

miękka

PREMIERA

24.08.2022

Alexander Freed

Cena zwycięstwa
STAR WARS. ESKADRA ALFABET, T. 3 

49 99

Pościg tytułowej eskadry za imperialnym Skrzydłem Cienia wciąż trwa i obfituje 

w pełne dramatyzmu i emocji zwroty akcji i epizody. Imperator nie żyje, jego potęga 

dogorywa, ale galaktyka nadal nękana jest niszczycielskimi rajdami Skrzydła Cienia, 

formacji próbującej przywrócić dawny porządek. Pod wodzą charyzmatycznego 

Sorana Keizego pułk myśliwców odzyskuje siły i szykuje się do kolejnej zabójczej misji.

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

miękka

PREMIERA

28.09.2022
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44 90

WYDAWNICTWO
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OPRAWA
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Anna Dudzińska

Dubaj
MIASTO INNYCH LUDZI

Zjednoczone Emiraty Arabskie skazane są 

na dwie narracje. Pierwsza to opis kraju, 

który rozkwitł na ropie naftowej. Druga 

sprowadza Dubaj i Emiraty do miejsca, 

gdzie wykorzystuje się niewolniczą pracę 

robotników z Azji i Afryki, gdzie kobiety 

przetrzymywane są wbrew swojej woli, 

a bogaci arabowie przesiadają się 

z jachtów do złoconych bentleyów. 

Obie narracje są równie uprawnione 

i jednocześnie nieprawdziwe. 

54 90

WYDAWNICTWO

Marginesy

OPRAWA

miękka

PREMIERA

24.08.2022

Anna Politkowska

Rosja Putina
Anna Politkowska była podziwianą na 

całym świecie, nieustraszoną i wielokrotnie 

nagradzaną rosyjską dziennikarką 

pochodzenia ukraińskiego, która została 

zamordowana w 2006 roku. Politkowska 

w ostrych słowach potępia Putina 

i jego rządy, ujawniając wstrząsający 

stan rzeczy: żołnierzy umierających 

z niedożywienia, rodziców zmuszanych 

do dawania łapówek, by odzyskać 

ciała zmarłych synów, poborowych 

wynajmowanych jako niewolników.

49 90

WYDAWNICTWO

Mova

OPRAWA

miękka

Andre Agassi

Open
AUTOBIOGRAFIA TENISISTY

Najważniejsza autobiografia sportowca 

ostatnich lat. Poruszające wspomnienia 

jednego z najlepszych tenisistów 

w historii. Andre Agassi urodził się, by grać 

i wygrywać w tenisa. Święcąc triumfy 

w dyscyplinie, której nienawidził, Agassi 

był często nieszczęśliwy i zagubiony. 

Wyznaje to w autobiografii, opisując 

swoje życie balansujące między 

autodestrukcją i perfekcjonizmem.

54 90

WYDAWNICTWO

Bukowy Las

OPRAWA

miękka

Polska-Ukraina: 
słownik i rozmówki
Słownik… to około 25 000 haseł i zwrotów 

współczesnego języka ukraińskiego 

opatrzonych akcentem ułatwiającym 

wymowę. Rozmówki… zawierają słownictwo 

ogólne, specjalistyczne terminy związane 

z wykonywaniem różnych profesji 

oraz wzory najpotrzebniejszych umów 

przydatnych na polskim rynku pracy.

16 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

miękka

WYDAWNICTWO

Bellona

34 99od

OPRAWA

miękka
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Zawsze jest 
jakieś dziś
ZAPISKI I DOPISKI

Álvaro Bilbao

Mózg dziecka
PORADNIK DLA RODZICÓW

44 99

34 99

Tę wysmakowaną graficznie książkę-notatnik z pewnością docenią fani 

najsympatyczniejszego misia wszech czasów. Znajdą w niej wypowiedzi Kubusia 

Puchatka i innych mieszkańców Stumilowego Lasu, które są kopalnią błyskotliwych 

cytatów na każdą okazję, oraz mnóstwo miejsca na własne – krótsze i dłuższe – zapiski.

Álvaro Bilbao, doktor psychologii i neuropsycholog, tłumaczy, jak działa mózg małego 

dziecka i jak ta wiedza może pomóc w budowaniu głębokich i satysfakcjonujących  

relacji między rodzicami i dziećmi. Ten praktyczny przewodnik, napisany żywym 

i przystępnym językiem, podsumowuje współczesną wiedzę psychologiczną,  

która pomaga wspierać dzieci w ich intelektualnym i emocjonalnym rozwoju.

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

WYDAWNICTWO

Bukowy Las

OPRAWA

miękka

OPRAWA

miękka

PREMIERA

24.08.2022

PREMIERA

24.08.2022

...bo 
każdy 

ma inne 
marzenia

KARTA PODARUNKOWA
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WYDAWNICTWO

Ibis

16 90od

Polecam
y także
y

także

Szaleństwem jest ciągle 
robić to samo, ale oczekiwać 

innych rezultatówinnych rezultatów

34 99

WYDAWNICTWO

Bellona

OPRAWA

miękka

PREMIERA

24.08.2022
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Opracowania lektur szkolnychi l kt k l h

dla szkoły podstawowej

49,00 zł

Opracowania lektur szkolnychOpracowania lektur szkolnych

dla liceum i technikum

49,00 zł

OPRACOWANIA LEKTUR

Atlas geograficzny. 
Szkoła podstawowa

29,95 zł

Atlas historyczny. At
zkoła podstawowaSz

49,95 zł

Atlas biologiczny  Atlas biologiczny. 
Liceum i technikum

29,95 zł

OpraOPowtórka ósmoklasisty. Powtórka ósmoklasisty
Język angielski. 
Przygotowanie do egzaminu

29,95 zł

Ćwiczenia ósmoklasisty.
Język polski – retoryka

12,99 zł

RepetyRepetytorium 
maturzysty.
Matematyka

29,95 zł

,
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Christina Lauren

Autoboyography
Najbardziej queerowa historia miłosna 

XXI w. Trzy lata temu rodzina Tannera 

przeprowadziła się do mormońskiego 

Provo, przez co biseksualny nastolatek 

wrócił do szafy. Mając przed sobą ostatni 

semestr liceum, chce już tylko zaliczyć 

brakujące przedmioty i opuścić stan 

Utah. Ale kiedy jego przyjaciółka Autumn 

rzuca mu wyzwanie w postaci udziału 

w zajęciach, w ramach których uczniowie 

z ich szkoły mają napisać własną książkę, 

chłopak postanawia zaryzykować. 

44 00

WYDAWNICTWO

Prószyński Media

OPRAWA

miękka

42 90

WYDAWNICTWO

Jaguar

OPRAWA

miękka

PREMIERA

24.08.2022

Soman Chainani

Akademia Dobra 
i Zła. Początek

Dwaj bracia, dobry i zły, razem czuwają nad Bezkresną Puszczą i opiekują się Baśniarzem, 

zaklętym Piórem, spisującym jej opowieści. Razem wybierają uczniów do Akademii Dobra 

i Zła. Razem ich kształcą. Jednakże pewnego dnia wydarza się coś nieoczekiwanego 

i niebezpiecznego. Coś, co odmieni wszystkich i wszystko. Do szkoły przybywa nowy uczeń, 

którego trudno jednoznacznie przypisać do Dobra lub Zła. Czy Baśniarz mógł się pomylić?

Tj Klune

Dom nad błękitnym 
morzem
Linus pracuje w Wydziale Nadzoru nad 

Magicznymi Nieletnimi. Ma 40 lat, mieszka 

z kotem i kolekcją płyt gramofonowych, 

bardzo poważnie traktuje pracę i wiedzie 

nudnawe życie. Do czasu. Konkretnie do 

chwili, kiedy Niezwykle Ważne Kierownictwo 

zleca mu ściśle tajną misję: Linus ma udać 

się do sierocińca na odległej wyspie,  

by stwierdzić, czy mieszkające tam dzieci 

rzeczywiście są tak niebezpieczne, jak się 

wydaje. Bo wydaje się, że są. Nawet bardzo. 

49 90

WYDAWNICTWO

Young&YA

OPRAWA

miękka

42 90

OPRAWA

miękka

od
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32 90

WYDAWNICTWO

Jaguar

OPRAWA

miękka

PREMIERA

24.08.2022

Emma Lord

Tweet cute
Pepper – kapitanka drużyny pływackiej, 

perfekcjonistka, która musi mieć wszystko 

pod kontrolą. Jack – klasowy klaun i sól 

w oku Pepper. Kiedy Big League Burger, 

fastfoodowy biznes rodziny Pepper, 

kradnie kultowy przepis jego babci, 

chłopak postanawia zniszczyć fast food, 

tweet po tweecie. W miłości i gotowaniu 

wszystkie chwyty są dozwolone. 

44 90

WYDAWNICTWO

Young

OPRAWA

miękka

PREMIERA

24.08.2022

Marta Guzowska

Zagadka nawiedzonej 
kamienicy
DETEKTYWI Z TAJEMNICZEJ 5 
KONTRA DUCHY

Po niezwykłych zdarzeniach w ruinach 

zamczyska Ogrodzieniec kolejny dzień 

wakacji zapowiada się… nudno. Bo czego 

można oczekiwać po odwiedzinach 

u cioci? Ale zaraz po przestąpieniu progu 

kamienicy Anka, Piotrek i Jaga dowiadują 

się, że jest tu duch… i że pisze po ścianach 

czymś czerwonym – podobnym do krwi! 

29 99

WYDAWNICTWO

Nasza Księgarnia

OPRAWA

miękka

Alice Oseman

Nick i Charlie
HEARTSTOPPER: NOWELA

Opowiadanie ze świata Heartstoppera. Bohaterowie, których poznawaliśmy w kolejnych 

tomach bestsellerowego cyklu komiksowego, wracają w nowej odsłonie gatunkowej.  

Nick i Charlie to nowela opisująca moment kryzysowy dla każdego szkolnego związku: ten, 

w którym drogi zakochanych się rozchodzą. Nick jest podekscytowany perspektywą wyjazdu 

na uniwersytet, nowy etap w jego życiu oznacza jednak wyprowadzkę i rozstanie z Charliem… 

READ IN 
ENGLISH

OVER 85,000
TITLES 

FIND ON 
SWIATKSIAZKI.PL
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Janusz Korczak

Kajtuś czarodziej
Kajtuś, jak każdy chłopak, uwielbia 

przygody i dobrą zabawę. Ale nawet 

on chciałby coś zmienić w swym życiu. 

Gdy pewnego dnia odkrywa, że potrafi 

czarować, zaczyna wykorzystywać tę 

niezwykłą umiejętność. Najpierw w zupełnie 

błahych sytuacjach, z czasem znacznie 

poważniejszych, wręcz budzących strach! 

Wkrótce przestaje panować nad magią…

36 90

WYDAWNICTWO

Bukowy Las

OPRAWA

miękka

PREMIERA

24.08.2022

14 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

miękka

Auta
Idealny prezent dla fanów Aut – kultowej animacji, która wciąż zachwyca 

i dzieci, i dorosłych – a w nim: pełna zwrotów akcji opowiastka oraz prezentacja 

samochodowej drużyny. Ciekawostki o bohaterach na czterech kółkach mali 

czytelnicy będą mogli uzupełnić dołączonymi do książki naklejkami.
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Kinga Urbańska, Karolina Szlęzak, 
Przemysław Jędrzejewski

Genealogia dla 
najmłodszych
Pięknie zilustrowana książka będąca dla 

dzieci wehikułem czasu, który przeniesie  

je do przeszłości, tej bliższej, i tej odległej.  

Skąd się wzięliśmy? Czego możemy 

dowiedzieć się od naszych bliskich 

o przeszłości? Jak zbierać informacje?  

I co się przydać może do budowy naszego 

własnego drzewa genealogicznego? 

Cenne wskazówki dla najmłodszych 

detektywów przeszłości!

24 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda

Adelina Sandecka

Dinozaury
UMIEM RYSOWAĆ

Ta książka przeznaczona dla najmłodszych 

jest dowodem na to, że każdy umie rysować! 

Wystarczy się nie zrażać i próbować 

do skutku, bo ćwiczenie czyni mistrza! 

Naprawdę potrzebne są tylko ołówek, kredki 

lub flamastry i dobre chęci. Dzięki niezwykle 

prostym instrukcjom autorstwa Adeliny 

Sandeckiej nauczycie się, jak krok po kroku 

narysować aż 30 różnych dinozaurów!

39 90

WYDAWNICTWO

Kropka

OPRAWA

miękka

Monika Utnik

Zapachy, czyli dlaczego 
wszystko pachnie
Po co nam zmysł węchu? Czym jest pamięć 

zapachowa? Dlaczego rośliny pachną?  

To tylko kilka pytań, na które odpowiada ta 

książka. Przeczytamy również o niezwykłych 

nosach w świecie zwierząt, o zapachu 

lasu, morza, miasta czy wsi, a także 

najróżniejszych zapachach w kuchni. 

Poza tym będzie też o feromonach 

i perfumach, zapachu starych ksią żek, 

o aromaterapii i zapachu pieniędzy, 

a nawet o woni bąków i śmierci…

69 99

WYDAWNICTWO

Nasza Księgarnia

OPRAWA

twarda

PREMIERA

24.08.2022

Elementarz rysowania 
i malowania
Ta książka nauczy małych artystów 

stawiać pierwsze kroki w świecie sztuki. 

Dzięki wesołym wierszykom i opisom – 

dzieci bez trudu przyswoją sobie, krok po 

kroku, zasady rysowania i malowania. 

Z prostych podstawowych figur: koła, 

trójkąta, kwadratu, prostokąta narysują 

krasnala i księżniczkę, klauna i pirata, 

czarownicę i czarodzieja, zwierzęta na wsi 

i w zoo, ciężarówkę i traktor, śmigłowiec 

i żaglówkę i wiele innych rysunków.

34 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

miękka

9 99od  
OPRAWA

miękka
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Audrey Bouquet ,  
Fabien Öckto Lambert (ilustr.)

W świecie emocji

44 99

Oto cztery historyjki, w których poznasz kotka przeżywającego różne emocje. W pierwszej 

opowiastce ogarnia go wielka złość, w drugiej okazuje się egoistą, w kolejnej jest 

zakochany, a w ostatniej odczuwa niepokój. Dzięki tej książce dowiesz się, że wykonując 

proste ćwiczenia zaczerpnięte z techniki relaksacyjnej, jaką jest sofrologia, dziecko może 

zapanować nad swoim ciałem i emocjami oraz odzyskać dobry nastrój. Poszczególne 

emocje, z humorem i fantazją, przedstawił na ilustracjach Fabien Öckto Lambert.

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda

Mój pierwszy elementarz
Elementarz przeznaczony jest dla 

wszystkich twórczych i ciekawych świata 

dzieci! Kreśląc, licząc, porównując, 

obserwując, dzieci nauczą się pisać, 

czytać i logicznie myśleć. Dzięki 

rozdziałom poświęconym przyrodzie 

i historii lepiej poznają swoją Ojczyznę.

29 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

miękka

Dla malucha 
i przedszkolaka
Wielka księga… to ogromny zbiór 

ćwiczeń rozwijających grafomotorykę 

dziecka, spostrzegawczość, pamięć, 

logiczne myślenie oraz doskonalących 

układ ręka-oko. Kolorowy słowniczek 

obrazkowy przybliży maluchom otaczający 

świat, pozwoli poznać i zapamiętać 

wybrane litery alfabetu oraz zachęci 

do matematycznych zabaw.

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

24 99od

OPRAWA

miękka
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Katie Daynes, Dan Taylor (ilustr.)

Dokąd biegnie kupa?
Niesamowite ciekawostki o… kupie, 

podane w zabawny i przystępny sposób. 

Co się dzieje z kupą po opuszczeniu przez 

nią toalety? Jakie kupy robią zwierzęta 

i dlaczego nie takie same? Czy kupa 

może być źródłem cennych informacji? 

Odpowiedzi na te pytania – i na wiele 

innych – dociekliwe dzieci znajdą w tej 

pomysłowej książce z okienkami.

39 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda

Marta Galewska-Kustra, Joanna Kłos (ilustr.)

Pucio u lekarza
Celem książki jest pomoc w oswajaniu lęku 

dziecka przed wizytą u lekarza. Pucio ma 

gorączkę, katar, kaszel i boli go głowa. 

Zupełnie nie ma ochoty na śniadanie ani na 

zabawę! Wygląda na to, że musi odwiedzić 

doktor Anię… W gabinecie dostaje ważne 

zadanie: uspokoić smoka, który boi się 

badania. Wywiązuje się z tego znakomicie, 

a przy okazji sam zostaje zbadany…

29 99

WYDAWNICTWO

Nasza Księgarnia

OPRAWA

twarda

PREMIERA

24.08.2022

24 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda

Izabela Michta, Karolina Piotrowska (ilustr.)

Poradniki dla małych, pomocniki dla dużych

Urocze książeczki, które przydadzą się i maluchom, i ich rodzicom. W środku 

znajdziemy: piękne ilustracje, wartościowe porady oraz zgrabne wierszyki – a to 

wszystko związane z ważnymi dla najmłodszych tematami. Dzięki tym tytułom 

rodzice i ich dzieci otrzymają bezcenne, i przystępnie podane, wsparcie 

w sytuacjach, które na co dzień mogą im spędzać sen z powiek…

8 99

OPRAWA

miękka
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–50%
Kup 2 książki z wybranej oferty oznaczonej „druga książka –50%”, 

a na drugą z nich, tańszą, otrzymasz 50% rabatu.
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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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BEZPŁATNY ODBIÓR 

W KSIĘGARNIOfer ta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do  

6.09.2022 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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