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Łukasz Orbitowski

Chodź ze mną
Rok 1958. Helena, dwudziestoletnia studentka stomatologii z Gdyni, zakochuje się
w sowieckim kapitanie niszczyciela. Kola jest starszy i żonaty. Niemożliwa miłość w Polsce
Ludowej zmusza ich do brawurowej ucieczki do Szwecji. Wyruszając w podróż ku szczęściu,
nie znają ceny, jaką zapłacą za wspólne życie. Czy odnajdą bezpieczną przystań?
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Olga Tokarczuk

Empuzjon
Najnowsza powieść Olgi Tokarczuk. Wrzesień 1913 r., uzdrowisko Görbersdorf (dzisiejsze
Sokołowsko na Dolnym Śląsku). Tutaj, u podnóża gór, od przeszło pół wieku działa jedno
z pierwszych na świecie i słynne w Europie sanatorium leczące choroby „piersiowe
i gardlane”. Mieczysław Wojnicz, student ze Lwowa, przyjeżdża tam z nadzieją, że
nowatorskie metody i krystaliczne powietrze powstrzymają rozwój jego choroby…
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Katharine McMahon

Kamil Baleja

Róża Sewastopola

Tato, no weź
KUPA I INNE RADOŚCI Z TACIERZYŃSTWA

Wielka Brytania, rok 1854. Wojna
krymska rozpala wyobraźnię młodych

Popularny dziennikarz radiowy

Brytyjczyków. Na Krym ruszają pielęgniarki

z właściwym sobie biglem i lekkością

ochotniczki. Wśród nich jest Rosa

opisuje blaski i cienie ojcostwa, i wszystkie

Barr, kuzynka Marielli. Kiedy zaginie

absurdalne sytuacje, jakie czekają

i kiedy ukochany Marielli zostaje ranny,

faceta, gdy staje się TATĄ. Czytając tę

Mariella udaje się na poszukiwania

pełną zwariowanych scenek opowieść,

Rosy. Podróż śladami fascynującej

nieraz popłaczecie się ze śmiechu.

i nieuchwytnej kobiety zawiedzie ją
z uporządkowanej wiktoriańskiej Anglii na
ogarnięty wojennym chaosem Krym.
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Henrik Groen

Ernest Hemingway

Mała niespodzianka

Zaś słońce wschodzi

DWÓCH STARSZYCH PANÓW
I NIEMOWLĘ, CZYLI JAK HENDRIK
I EVERT WPADAJĄ W KŁOPOTY

Pierwsza powieść Hemingwaya. Wydana
w 1926 r., wywołała sensację towarzyską
i mimo rozbieżnych opinii krytyków

Najlepsi przyjaciele, Hendrik i Evert,

cieszyła się dużą popularnością. Czytano

powracają jako główni bohaterowie

ją jako powieść z kluczem, portretującą

szalonej i niezwykle zaskakującej

Amerykanów przebywających wówczas

przygody! Mała niespodzianka dzieje się

w Paryżu, a w postaci Jake’a dopatrzono się

dziewięć lat przed pierwszą bestsellerową

autoportretu pisarza, nieżałującego swoim

książką Hendrika Groena. Znajdziecie

rywalom osobistych złośliwości. Obecnie

w niej to, co charakterystyczne dla

Słońce zaś wschodzi uważa się za jedno

Groena: trochę śmiechu, odrobinę

z najważniejszych dzieł Hemingwaya.

łez i mnóstwo celnych spostrzeżeń.
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Julie Caplin

Mała kawiarenka
w Kopenhadze
Pozostawiając za sobą godziny szczytu

Emily Henry

i noce w biurze w Londynie, Kate jedzie

Ludzie, których
spotykamy na
wakacjach

do Kopenhagi, gdzie odkrywa, jak
żyć po duńsku. Świeczki, przyjemne
noce i uśmiechy wysokich wikingów
pomagają jej spojrzeć na wiele rzeczy
na nowo. Czy to wszystko pomoże

Poppy i Alex. Alex i Poppy. Najlepsi przyjaciele, którzy każdego lata spotkają się, by spędzić

jej znaleźć drogę do szczęścia?

ze sobą tydzień wakacji. Ale dwa lata temu wszystko się popsuło. Od tamtej pory przestali
ze sobą rozmawiać. Poppy postanawia to naprawić. Zaprasza Alexa na wspólny wyjazd,
a on się… zgadza! Mają tydzień, by wszystko naprawić. Czy coś może pójść nie tak?
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Amor Towles

Colleen Hoover

Miriam Parker

Lincoln Highway

Reminders of Him
CZĄSTKA CIEBIE, KTÓRĄ ZNAM

Najkrótsza droga
do domu

zapierająca dech w piersiach odyseja przez

Po pięciu latach pobytu w więzieniu

Hannah niebawem może zdobyć wszystko,

Amerykę lat 50., gdzie spotykamy całą

Kenna Rowan wraca tam, gdzie

o czym marzyła. Czekają na nią świetnie

plejadę postaci znanych z amerykańskiej

wszystko się zaczęło. Chce zmierzyć się

płatna praca, mieszkanie na Manhattanie,

prozy najwyższej klasy: włóczęgów, bon

z przeszłością i odzyskać córkę. Niestety,

a także chłopak, który zamierza poprosić

vivantów, hochsztaplerów i wędrownych

okazuje się, że mostów, które spaliła,

ją o rękę. Lecz podczas romantycznego

kaznodziejów. To także urzekająca

nie da się odbudować. Bez względu na

weekendu Hannah otrzymuje ofertę pracy

historia o dorastaniu, o długach, które

to, jak ciężko pracuje, wciąż są ludzie,

w rodzinnej winiarni i stawia wszystko na

wcześniej czy później będziemy musieli

którzy wykluczają ją z życia jej dziecka.

jedną kartę. Powieść o podróży kobiety,

Długo wyczekiwana powieść Towlesa to

spłacić, i o tym, jak łatwo jest zbłądzić,

która odrzuca oczekiwania innych,

gdy zgubimy swój moralny kompas.

aby napisać własne zakończenie.

od
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Aleksander Dumas

Maria Rodziewiczówna

Maria Rodziewiczówna

Hrabia Monte Christo

Wrzos
Międzywojenna Warszawa. Andrzej

Między ustami
a brzegiem pucharu

Hrabia Monte Christo to wciąż

Sanicki, chcąc spełnić ostatnią wolę

Berlin przełomu XIX i XX w. Młody, przystojny

niedościgniony pierwowzór opowieści

matki, musi ograniczyć hulaszczy tryb

i niezwykle próżny hrabia Wentzel

o niezwykłej intrydze, sile zemsty, potędze

życia i wreszcie się ożenić. Ma się związać

Croy-Dulmen prowadzi hulaszczy tryb życia,

przyjaźni i triumfie człowieka w walce

ze spokojną, dobrą i skromną panną

otaczając się wieloma kobietami. Nie

o honor. Dzieje losów oficera marynarki,

z wiejskiego dworku. Mężczyzna u jej boku

przyznaje się do polskiego pochodzenia,

Edmunda Dantesa, poznajemy w momencie

powoli dojrzewa do prawdziwego uczucia

ba – gardzi wszystkim, co polskie. Kiedy

wpłynięcia do Marsylii trójmasztowca

i małżeństwa, kobieta zaś poświęca się

jednak zakochuje się w pięknej Jadwidze

„Faraon”, na którym objął on, po śmierci

pomocy charytatywnej, wciąż jednak

Chrząstkowskiej, postanawia wrócić

dowódcy, stanowisko kapitana…

wspominając młodzieńczą miłość.

w rodzinne strony, a w jego postawie

Czy ich związek ma szansę przetrwać?

następuje powolna przemiana…

TOM 1 I 2 (EDYCJA SPECJALNA)
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Józef Ignacy Kraszewski

Maja Wolny

Magdalena Kordel

Stara baśń

Klątwa

Dom sekretów

Powieściowa kronika dziejów Polski

XVII-wieczny Kazimierz Dolny nawiedza

Do niedawna na pytanie, jakie jest jej życie,

przedchrześcijańskiej ukazująca proces

zaraza. Czy żyjąca w nim Regina Zaleska

Adela odpowiedziałaby bez wahania:

kształtowania się państwa polskiego

jest czarownicą? Czy wytoczony jej

spokojne, ale szczęśliwe. Jednak odkąd

i objęcia władzy przez legendarnego Piasta.

proces doprowadzi ją i jej rodzinę do

w Miasteczku pojawiła się Halina, nic nie

Z epickim rozmachem autor odtwarza życie

śmierci? Między proboszczem a miejskimi

jest już takie jak wcześniej. Niepokojona

codzienne i obyczaje Słowian, nawiązując

dostojnikami zaczyna toczyć się

natrętną obecnością siostry i przytłoczona

do staropolskich podań i legend.

niebezpieczna gra. Stawką jest istnienie

problemami kobieta tęskni za poczuciem

tych, których jedynym grzechem jest życie

bezpieczeństwa. Trzymająca w napięciu

według własnych zasad. Opowieść o losach

historia o dawnych tajemnicach

rodziny, która została wciągnięta w procesy

i krzywdach, za które trzeba zapłacić.

o czary, ale i głos kobiet, po których pamięć
miała być spalona bądź zatopiona.
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Klaudia Muniak

Chwile, które nigdy
się nie wydarzą
Anita mieszka w Londynie i spełnia się
jako biotechnolożka. Uwielbia swoją
pracę w laboratorium i z przyjemnością
spędza w nim długie nadgodziny, aż

Agnieszka Olejnik

do dnia, kiedy na jej drodze staje Róża

Marzenia Amelii

– Polka, której wynajęła pokój w swoim
mieszkaniu. Od tamtej chwili do Anity powoli

Wydawałoby się, że Amelia Rushwood ma wszystko: urodę, inteligencję,

zaczyna docierać, że pomimo sukcesu

a także godziwy posag. Niestety, spada na nią straszliwy cios: jej narzeczony

zawodowego nie jest w pełni szczęśliwa.

niespodziewanie umiera. Dziewczyna jest przekonana, że szczęście opuściło ją
na zawsze. Pogrążona w melancholii, żyje niczym więdnący kwiat aż do dnia,
w którym los płata jej figla, otwierając nowe, niezwykłe perspektywy.
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Kiley Reid

Danuta Awolusi

Natalia Sońska

Ten dziwny wiek

Blisko, coraz bliżej

Francuskie love story

Uderzający i zaskakujący debiut. Nowy,

W tej historii jest dużo seksu. Seksu, o którym

Gorąca Prowansja. Malownicze

pełen radości i ironii głos w świecie literatury.

trzeba i warto rozmawiać. Kobiecość ma

lawendowe pola i urokliwe winnice. Brzmi

Książka, którą czyta się na raz: otwierająca

wiele twarzy. Każda z nich jest piękna

jak raj na ziemi? To tu wakacje spędza

oczy opowieść o przynależności, kolorze

i wyjątkowa. To właśnie ona łączy trzy

Lena, pełna życia dziewczyna. Poznaje

skóry i przywilejach. Historia młodej, czarnej

historie o (nie)zwykłym życiu (nie)zwykłych

Marcela, rzeczowego i skupionego na

opiekunki do dzieci, jej pracodawczyni

kobiet. Poznaj Różę, Jagodę i Kamilę.

pracy Francuza. Ich pierwsze spotkanie

o nazbyt dobrych intencjach oraz

Ta książka powstała z miłości do kobiet.

jest burzliwe i pełne nieporozumień.

zaskakującego spotkania, które może

Dasz się zaprosić do… rozmowy?

Wino i słońce rozluźniają atmosferę

zniszczyć kruchy zamek zbudowany

i pobudzają wyobraźnię, tworząc idealne

na uśmiechach i miłych gestach.

warunki do letniego romansu…
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K.N Haner

Edyta Folwarska

Agnieszka Staszak

Chichot losu

Nie po drodze

Rita

Brayan miał być tylko przyjacielem…

Lidka i Andrzej to wzorowe małżeństwo.

ale Meg przyjaźń z mężczyznami kiepsko

Połączyła ich miłość do medycyny. Późno

Pogrzeb Stelli staje się punktem zwrotnym

wychodzi. Przystojny Anglik coraz śmielej

doczekali się pierworodnego syna Mikołaja.

w życiu Rity, a to, czego dowiaduje się

zadamawiał się w życiu panny Donell.

Wystarczyła jedna błędna decyzja Lidki, by

od Leo podczas ceremonii, już na zawsze

Ale kiedy ona pogodziła się ze swoją

jej doskonałe życie legło w gruzach. Czy

zmienia wszystko. Rita po raz kolejny zostaje

największą miłością Erickiem, i on polubił

kobieta poradzi sobie z wyrzutami sumienia,

oszukana, zdradzona i to nie tylko przez

Brayana, a nawet „dał błogosławieństwo”

które będą jej towarzyszyć przez lata?

swoją najbliższą rodzinę. Jej kariera zawisa

NOWY POCZĄTEK

na ten związek, wszystko zaczęło się

na włosku, dlatego kobieta decyduje

psuć. A Meg coraz częściej zaczęła

się na powrót do Rzymu, by ratować to,

zadawać sobie pytania. Czy Brayan

co się da. Ale odcięcie się od Mariny

jest odpowiednim mężczyzną?

i przeszłości nie jest takie proste…
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Izabela Janiszewska

Apartament
Nina i Tomasz przyjeżdżają do hotelu,
który zdaje się idealny, do czasu gdy
kobieta znika bez śladu. Zrozpaczony
mąż próbuje dotrzeć do prawdy, ale
przekonuje się, że wersje wydarzeń

Paulina Świst

świadków różnią się od tej pamiętanej przez

Sztauwajery

niego. Komu zaufa, nie będąc pewnym,
czy może wierzyć samemu sobie?

Piękny park, trzy stawy, centrum handlowe… Czy tak wygląda miejsce, w którym prowadzi
się nielegalne interesy? W którym toczy się gra o wielką kasę, a może i o coś więcej? Na te
pytania najlepiej mogą odpowiedzieć Julia Czerny i Lucjan Złocki… A raczej mogliby, bo
chwilowo za bardzo są zajęci ratowaniem swojej skóry. I jeszcze paru osób. Czym zajmują
się wtedy, kiedy tego nie robią? Zajrzyjcie do Doliny Trzech Stawów, to się dowiecie…
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Lisa Regan

Znikające dziewczyny
W Denton, na Wschodnim Wybrzeżu USA,
trwają poszukiwania Isabelle Coleman.
Do tej pory znaleziono jedynie jej telefon
oraz… inną dziewczynę, której nikt nie
Raymond Chandler

uważał za zaginioną. Odnaleziona

Głęboki sen

milczy i nie reaguje na próby nawiązania
kontaktu. Być może to, co przeszła, trudno

Powieści współtwórcy i najwybitniejszego pisarza kryminału noir, Raymonda Chandlera.

opisać słowami… Detektywce Josie

Nowe tłumaczenie Bartosza Czartoryskiego w końcu pozwala docenić dowcip, błyskotliwość

Quinn udaje się wydobyć z nastolatki tylko

i nieprzeciętną inteligencję głównego bohatera: Philipa Marlowe'a. Chandler to mistrz

jedno słowo, a raczej imię: Ramona.

nastroju i języka. Nikt, tak jak on, nie potrafi w jednym zdaniu opisać istoty rzeczy.
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Magdalena Szydeł

Córeńki
Tuż przed Bożym Narodzeniem znikają bez śladu dwie aktorki warszawskiego teatru. Ciało
jednej z nich zostaje wkrótce znalezione w parku Szczęśliwickim. Zaniepokojony dyrektor,
będąc pod wrażeniem umiejętności Alicji Ruckiej, prosi ją o pomoc. W zamian oferuje
informacje, których Rucka poszukuje. Zaintrygowana dziennikarka wkracza w artystyczny
światek stolicy, w którym namiętności są silne, ambicje wygórowane, a motywacje nieczyste.
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Arthur Conan Doyle

Lisa Jewell

Sherlock Holmes

Noc, w której zniknęła

STUDIUM W SZKARŁACIE

Wszystko zaczęło się już pierwszego

Pierwszy z cyklu utworów o kryminalnych

dnia, kiedy znalazłam kartonowy znak

zagadkach, które rozwiązuje Sherlock

przybity do płotu. Ktoś napisał na nim:

Holmes. Weteran wojenny dr Watson

„Kop tutaj”. Tak właśnie zrobiła. W ten

poznaje Sherlocka Holmesa, gdy obaj

sposób pisarka kryminałów, Sophie, trafiła

szukają lokum w Londynie. Postanawiają

na sprawę zaginięcia nastolatki z Upfield

wspólnie wynająć mieszkanie przy

Common… Tajemnicze zaginięcie,

Baker Street 221B w Londynie. Wkrótce

opuszczona rezydencja, rodzinne sekrety

detektyw amator zostaje wezwany

i niewyleczone traumy składają się na

przez Scotland Yard do opuszczonego

opowieść przyprawiającą o dreszcze.

domu w południowym Londynie, gdzie
znaleziono zwłoki mężczyzny…
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Karin Nordin

Anders Roslund

Cień Kruka

Puk, puk

Detektyw Kjeld Nygaard pragnie zapomnieć

Trzy dni pełne emocji i śmiertelnych

o swojej rodzinie. Jego ostatnia prowadzona

niebezpieczeństw. Elektryzująca historia

sprawa poszła źle i jest zawieszony. W tym

inspektora policji i byłego policyjnego

czasie jego ojciec, Stenar, zostawia

informatora, którzy ścigają się z czasem,

mu wiadomość, że był świadkiem

próbując rozwikłać tajemnice z przeszłości

morderstwa. Brak dowodów i alzheimer

i nie dopuścić do tragedii w teraźniejszości.

ojca powodują, że lokalna policja nie

Trzymający w napięciu thriller, którego

wierzy w jego słowa. Ale Kjeld nie może

głównym elementem fabuły jest zdrada

powstrzymać się od zbadania sprawy…

i zemsta, a którego akcja rozgrywa się
w ciągu trzech pamiętnych dni.

41 90
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Ian Rankin

Kieł i pazur
INSPEKTOR REBUS, T. 3
Inspektor John Rebus, filar edynburskiej policji, zostaje wezwany do Londynu. Scotland
Yard liczy, że jego wiedza o modus operandi seryjnych zabójców pomoże w schwytaniu
szaleńca, którego zbrodnie budzą grozę i przerażenie w mieszkańcach stolicy.
Wilkołak – bo tak ochrzciły go media – zagryza swoje ofiary na śmierć. John Rebus
mierzy się z uprzedzeniami kolegów po fachu i wyjątkową brutalnością sprawcy.
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Czarna Owca

Czwarta Strona

Prószyński

OPRAWA

OPRAWA

OPRAWA

miękka

miękka

miękka

PREMIERA

29.06.2022

Przemysław Piotrowski

Małgorzata Rogala

Katarzyna Puzyńska

Bagno

Za cenę śmierci

Żadanica

CYKL Z IGOREM BRUDNYM, T. 5

PEŁNIA TAJEMNIC, T. 2

CYKL O POLICJANTACH Z LIPOWA, T. 14

Audycję radiową przerywa telefon

Upalne lato w Pełni. Do pensjonatu nad

Daniel Podgórski stara się ułożyć życie od

od tajemniczego człowieka, który

jeziorem przyjeżdżają turyści. Nie wszyscy

nowa. Otwiera małą firmę agroturystyczną

przedstawia się jako Sędzia. Jednocześnie

mają zamiar wypoczywać. Niektórzy

i oczekuje pierwszych gości. Ci przyjeżdżają

w internecie pojawia się transmisja,

zjawiają się tam w poszukiwaniu skarbu:

z nieoczekiwaną propozycją. Chcą,

w trakcie której mężczyzna w kapturze

bezcennego zestawu zabytkowej porcelany.

żeby Daniel wziął udział we wspólnym

torturuje bliskiego współpracownika

I nie cofną się przed niczym, by go zdobyć.

wywoływaniu duchów. Podczas seansu

władzy. Przed egzekucją wyjawia

Podkomisarz Monika Gniewosz w pogoni za

ginie człowiek, a wydarzenia zaczynają

wszystkie grzechy i przewinienia swojej

mordercą Monika będzie musiała ponownie

wymykać się spod kontroli…

ofiary. Służby zostają postawione w stan

stawić czoło przeszłości i zawalczyć

najwyższej gotowości. Na miejsce zdarzenia

o to, co w jej życiu najważniejsze.

wezwany zostaje komisarz Igor Brudny…

READ IN
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Joe Hill

Andrzej Pilipiuk

Steven Erikson

Czarny telefon

Przetaina

Bóg nie jest chętny

WYDANIE FILMOWE

Wędrujemy, by odnaleźć siebie. W odległej

PIERWSZA OPOWIEŚĆ O ŚWIADKACH, T. 1

Nowe wydanie zbioru opowiadań, który

krainie, na brzegu nieznanego morza, żyją

Ekscytująca pierwsza część nowej trylogii

przyniósł Joemu Hillowi sławę. Wśród

Plemiona. Czczą Boga o Stu Twarzach

fantasy. Minęło wiele lat, odkąd trzech

nich: Czarny telefon, którego ekranizacja

i jego kociogłową córkę Nefem i prowadzą

teblorskich wojowników przyniosło do

wejdzie do kin w czerwcu 2022 r.

proste, spokojne życie. Wszystko wskazuje

Srebrnego Jeziora chaos i zniszczenie.

Opowiadania, które udowadniają, że ich

jednak na to, że już niedługo przyjdzie im

Członkowie północnych plemion nie

autor jest jednym z najważniejszych pisarzy

podzielić los Przodków, których cywilizację

zapuszczają się już na południe. Miasteczko

literatury grozy XXI w. Koszmary, obsesje

zmiótł z powierzchni ziemi olbrzymi

wróciło do równowagi, lecz wspomnienie

i niespełnione sny, które ukształtowały

kataklizm. Jedynym ratunkiem wydaje

przeszłości nadal żyje. Wśród plemion

XX stulecie, najbardziej przerażające

się ucieczka w głąb kontynentu…

mieszkających za granicami imperium

w dziejach. Historie, które zjeżą Wam włos

narasta niepokój i do Srebrnego Jeziora

na głowie i każą Wam prosić o więcej…

wysłano legion piechoty morskiej.

e-booki
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J.T. Greathouse

Dłoń Króla Słońca
KRONIKI OLCHY, T. 1
Kiedy wszyscy chcą, żebyś był spełnieniem
ich oczekiwań, tym czego pragniesz
Timothy Zahn

najmocniej, jest odnalezienie swojej drogi

Wyższe dobro

i życie według własnych zasad. Przez całe

STAR WARS: DYNASTIA THRAWNA

na ścieżkach, które zostały wybrane za

życie zmagałem się z ograniczeniami

Dzięki niedawnemu triumfowi Thrawna Chissowie odnieśli zwycięstwo, a rodzina Mitthów

mnie. Opór był jedyną drogą ku wolności.

okryła się chwałą. Prawdziwe zagrożenie dla Dynastii nie zostało jednak zlikwidowane.

Ta historia może skończyć się na tysiąc

Wrogowie nie wysyłają żadnych gróźb, nie gromadzą okrętów na skraju Chaosu. Ich broń to

sposobów – ja mam za nic je wszystkie.

uśmiechy i hojność – podarunki bez konieczności rewanżu, bezinteresowne usługi. Dochodzi
do rozmaitych incydentów, które mogą stanowić preludium do zagłady Dynastii Chissów…

SWIATKSIAZKI.PL

–20%

54 90
WYDAWNICTWO

You&YA
OPRAWA

miękka
PREMIERA

29.06.2022

Jennifer L. Armentrout

Królestwo z ciała
i ognia
Z KRWI I POPIOŁU, T. 2
Wszystko, w co Poppy wierzyła, okazało się kłamstwem. Nawet mężczyzna, w którym
się zakochała. Uprowadzona podstępem, wrzucona między tych, którzy widzą w niej
symbol znienawidzonego królestwa, zastanawia się, kim jest bez welonu Panny. Kto
w nowym świecie jest jej sojusznikiem, a kto wrogiem? Nikt nie jest jednak równie
nieodgadniony jak on: Casteel Da’Neer. Książę Atlantii. Fascynujący i niebezpieczny…
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Holly Black

Anthony Ryan

Księga Nocy

Zew Wilka

Królowa fantasy young adult, autorka #1

Vaelin Al Sorna jest żywą legendą. To pod

na listach bestsellerów „New York

jego dowództwem obalane są imperia,

Timesa” tym razem wkracza w literaturę

to jego ofiara uratowała Zjednoczone

przeznaczoną także dla dorosłego fana

Królestwo. Teraz prowadzi spokojne życie.

gatunku! Fantasmagoryczny mroczny

Lecz zza morza docierają wieści o armii

świat zdrady i spisków, w którym grasuje

zwanej Stalową Hordą dowodzoną przez

bezwzględny potwór kradnący cienie!

człowieka, który uważa się za boga.
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Kiedy Vaelin dowiaduje się, że Sherin,
kobieta, którą utracił przed laty, wpadła
w ręce Hordy, postanawia stawić czoło
potężnemu nowemu zagrożeniu…
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Ilustrowany słownik
ukraińsko-polski

Gregory David Roberts

Tomasz Malkowski, Robert Konieczny

Duchowa Ścieżka
Fascynująca podróż, pełna zachwytu

Archiprzewodnik
po Polsce

nad światem i rozmyślań o nauce,

Wybierz się w podróż przez Polskę szlakiem

sposób na zapamiętanie słówek. Pełna

przekonaniach, wierze i praktyce religijnej.

najciekawszych budynków ostatnich dekad.

gama scenek z życia codziennego

Czerpiąc ze świętych tradycji i sześcioletnich

Prowadzić cię będą uznany architekt

pozwala na uzyskanie niezbędnych

nauk swojego przewodnika, Roberts

Robert Konieczny i doświadczony krytyk

umiejętności językowych Słownik jest

opisuje krok po kroku proces poszukiwania

Tomasz Malkowski. Autorzy dyskutują

łatwy w użyciu i został uzupełniony

wewnętrznej siły. Dobroczynne działanie

o każdym obiekcie, a ich niejednokrotnie

szczegółowym indeksem.

takiej praktyki może odczuć każdy. Roberts

odmienne opinie pozwalają czytelnikowi

okazuje się znakomitym nauczycielem

wyrobić sobie własne zdanie.

Ilustrowany słownik stanowi doskonały

i przewodnikiem. Warto podążyć za nim.

premiera: 29.06.2022
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Adam Stern

Adam Kay

Z pamiętnika
początkującego
psychiatry

Będzie bolało
WYDANIE SERIALOWE
Witaj w świecie 97-godzinnych tygodni
pracy. W świecie decyzji, od których

Zapiski młodego psychiatry. Dramatyczne,

zależy życie. W świecie nieustannego

pełne emocji, ale podane z humorem

tsunami płynów ustrojowych. W świecie,

historie z oddziału psychiatrycznego.

w którym dziennie zarabiasz mniej

Portrety pacjentów i opisy intrygujących

niż szpitalny parkometr. Pożegnaj

przypadków. W swoim pamiętniku Adam

się więc z bliskimi i przyjaciółmi…

opisuje intensywne lekcje, jakie on i jego

i witaj w świecie lekarza stażysty!

42 90

koledzy odebrali podczas wyczerpującego
czteroletniego stażu, pomagając
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Inez Janiak-Molęcka

Joanna Parasiewicz

Bez strachu

Dziewczyna z sierocińca

Inez Janiak-Molęcka dziesięć lat temu

Trudne dzieciństwo to dopiero początek.

postanowiła, że zostanie tatuatorką,

Co zrobi, gdy zazdrość o nią przerodzi się

a teraz wykonuje tatuaże w najlepszych

w szaleństwo? Joanna Parasiewicz snuje

studiach na całym świecie. Od dziecka

przejmującą opowieść o wyobcowaniu,

kochała śpiewać, więc wydała epkę.

najmroczniejszych otchłaniach ludzkiej

Pewnego dnia wyszła z domu, żeby

duszy i cierpieniu, na które nikt nie zasługuje.

pobiegać, a niedawno została czwartą
i najmłodszą Polką, która przebiegła
maratony na siedmiu kontynentach.
Jak tego wszystkiego dokonała?
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PIERWSZE
DNI KOSZMARU
Na zapleczu wojny trwa wyścig z czasem. Kobiety lepią
pierogi. Mężczyźni wkładają
mundury. Matki chcą chronić dzieci. Ojcowie – rodziny.
Wszyscy – swój dom. Choćby
piekąc chleb. Książka ta jest
świadectwem pierwszych dni
wojny w Ukrainie. Tworzą ją
relacje zwykłych ludzi.
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Elżbieta Adamska

Ullenka

Kuchnia według
św. Hildegardy

Zielony sekret zdrowia

Święta mniszka żyła prawie 1000 lat temu,

organizm, poznaj kuchnię Ullenki. Oto

ale pozostawiła niezwykle aktualne

poradnik na temat zdrowego odżywiania

wskazówki, jak żyć w zgodzie z otaczającym

zawierający ponad 130 przepisów na

nas światem i naturą. Stworzyła spójną

apetyczne dania z prostych składników,

koncepcję życia człowieka i zachowania

zgodnych z ludzkim metabolizmem

go w zdrowiu w oparciu o zdrowe

i nieobciążających nadmiernie

produkty. Autorka wybrała kluczowe

trawienia. Ullenka tworzy je od wielu

porady i produkty, a ich praktyczną

lat. Podstawą receptur są owoce

stronę pokazała w przepisach na zdrowe,

i warzywa, które wzmacniają organizm

smaczne i łatwe do przygotowania dania.

i chronią go przed negatywnymi

Jeśli chcesz o siebie zadbać i oczyścić

skutkami współczesnego życia.
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Paweł Płaczek

Sebastian Kneipp

Domowa piekarnia

Moje leczenie wodą

Poznajcie 120 przepisów, które zamienią

Poznaj filary filozofii „wodnego doktora”.

was w piekarzy z prawdziwego zdarzenia:

Bawarski teolog z XIX w., ksiądz Sebastian

od tradycyjnych polskich pszennych

Kneipp, był jednym z pierwszych

bochenków z chrupiącą skórką, poprzez

propagatorów hydroterapii i zdrowego trybu

pieczywo z najbardziej szlachetnej i zdrowej

życia, opartego na codziennej higienie,

płaskurki, aż po chlebki cebulowe czy

aktywności fizycznej, zrównoważonej

serowe; od angielskich scones i włoskiej

diecie oraz odpoczynku. Przez 35 lat

focacci, po swojskie precle; od drożdżówek,

prowadził badania nad wodnymi

przez muffiny z orzechami i migdałami,

kuracjami, które usystematyzował

po kilka fantastycznych ciast i pączków.

w wydanej w 1886 r. książce.
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Serhij Rudenko

Iwona Kienzler

Zełenski

Ignacy Paderewski

POZA SCENARIUSZEM

ULUBIENIEC KOBIET (EDYCJA SPECJALNA)

Pierwsza biografia Wołodymyra Zełenskiego,

Ignacy Jan Paderewski był nie tylko

napisana przez ukraińskiego dziennikarza

wybitnym pianistą, ale także politykiem

Serhija Rudenkę. Jak to się stało, że aktor

i społecznikiem, a przede wszystkim –

komediowy stanął na czele narodu,

wielkim patriotą. Choć miał wyjątkową

który przeciwstawił się Putinowi? Co

łatwość zdobywania sympatii innych,

uczyniło człowieka bez politycznego

swoją oszałamiającą karierę zawdzięczał

doświadczenia wzbudzającym podziw

w głównej mierze… kobietom. A kobiet było

przywódcą? Ukraiński dziennikarz opowiada

w jego życiu wiele. Dla niego zdradzały

historię Zełenskiego ze znawstwem

i porzucały mężów, wykorzystywały

i pasją, jednocześnie zachowując

znajomości, by ułatwić mu karierę.

spojrzenie uczciwego reportera.
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ŚWIAT KSIĄŻKI OFFICIAL

Iwona Kienzler

Maria Konopnicka
ROZWYDRZONA BEZBOŻNICA
(EDYCJA SPECJALNA)
Sławiąc dokonania Konopnickiej, zapomina się o tym, iż była przede wszystkim kobietą,
uwikłaną w skomplikowaną sytuację życiową. Konopnicka jawi się jako kobieta wyzwolona,
niestroniąca od wolnych związków z młodszymi mężczyznami, a w czasach, w jakich przyszło
jej żyć, środowiska katolickie uznawały jej twórczość za szkodliwą. Co ciekawe, osobowość
poetki wymyka się wszelkim schematom, nie da jej się wpasować w żadne ramki.
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Nasza Księgarnia

Nasza Księgarnia
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Pablo Céspedes, Víctor Hugo Cisternas

Pablo Céspedes, Víctor Hugo Cisternas

Labirynty – Minotaur
Minotaur trzyma Ariadnę w najgłębszym

Labirynty –
Początek drogi

lochu labiryntu. Jesteś jej jedyną

Udaj się na wyprawę po 7 tajemniczych

nadzieją! Aby do niej dotrzeć, musisz

światach. W każdym z nich musisz pokonać

pokonać aż 7 labiryntów. Po drodze

labirynt i dotrzeć do wyjścia. Po drodze

będziesz mieć do wykonania różne

będziesz mieć do wykonania różne

zadania (np. zdobycie miecza i zbroi).

zadania (np. odnalezienie przedmiotów

Na końcu stawisz czoło Minotaurowi!

lub uruchomienie jakiejś maszyny).

Graj w pojedynkę lub z przyjaciółmi!

Graj w pojedynkę lub z przyjaciółmi!

Czeka na ciebie 7 wypraw w nieznane

Czeka na ciebie 7 wypraw w nieznane

na różnych poziomach trudności.

na różnych poziomach trudności.
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Portal Games
OPRAWA
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Ignacy Trzewiczek,
Weronika Spyra

Batman:
Wszyscy
kłamią
Narracyjna gra dedukcyjna, przeznaczona dla 2-4 graczy powyżej 14 lat, osadzona
w komiksowym uniwersum Batmana. Gracze wcielają się w czwórkę głównych
śledczych i wspólnie podejmują decyzje, starając się rozwiązać szereg trudnych
spraw kryminalnych. Każdy gracz ma ukryty cel. W trakcie rozgrywki odnajdą swoje
indywidualne sposoby na zdobycie informacji, które pomogą w śledztwie.
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Matthew Quick

Wybacz mi, Leonardzie
W dniu 18. urodzin Leonard Peacock nie
spodziewa się żadnych prezentów. Za to
sam przygotowuje podarunki dla przyjaciół
i idzie do szkoły… z pistoletem w plecaku.
Niezrozumiany przez otaczających go
dorosłych i wciąż poszukujący siebie,
chce rozliczyć się z przeszłością. Leonard

Spider-Man
KOLEKCJA OPOWIEŚCI. MARVEL

ocenia wszystko zero-jedynkowo, nie

Przepięknie wydany i bogato ilustrowany zbiór opowiadań z uniwersum

dostrzegając nic pomiędzy. Dlatego

Marvela, idealny dla młodego fana Spider-Mana i Avengersów. Każda

decyduje się na ostateczny krok.

opowieść to emocje i próba sił, ale też 190 stron wypełnionych pełnymi ekspresji
grafikami, które zabiorą czytelnika w świat znany z filmów i komiksów.
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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,
©Disney/Pixar
że nie zdoła tego uczynić sam...
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Biblioteczka przygody
Powieści dla dzieci, powstałe na motywach
znanych kinowych filmów, przenoszą nas
do niezwykłego świata znanego z dużego
ekranu. Umieszczone w książkach wkładki
z ilustracjami pozwolą dłużej pozostać
z bohaterami ekscytujących historii.

Nasze magiczne
Encanto
Magiczne miasteczko, magiczny dom i magiczna rodzina, a w niej pozbawiona
nadprzyrodzonych mocy Mirabel. Gdy jednak pełen cudowności świat Encanto zaczyna
pękać, do akcji wkracza właśnie ona, wykazując się wielką odwagą i wielkim sercem.
Książka dostępna w dwóch wersjach: 72 i 32 strony oraz w dwóch rodzajach oprawy.

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

29.06.2022

Ewa Podleś

Katarzyna Kozłowska

Beata Sabała-Zielińska

Opowiem ci, mamo,
co robią psotne stwory

Feluś i Gucio świętują

TOPR

Na pewno dobrze znacie te stwory,

następują po sobie miesiące? Kiedy

Zosia i Franek po raz pierwszy przyjeżdżają

choć nawet tego nie podejrzewaliście!

obchodzimy różne święta? Dziecko uczy

z rodzicami do Zakopanego. „Mieszczuchy”

Przedstawiamy wam Chlewusia, miłośnika

się tego wszystkiego dzięki obserwacji

podczas 11 dni z ratownikiem

skarpetek o aromacie sera, którego

zmian zachodzących w przyrodzie oraz

TOPR-u nauczą się, jak bezpiecznie

środowiskiem naturalnym jest bałagan,

przeżywaniu wyjątkowych okazji i świąt.

zdobywać Tatry, poznają prawdziwe akcje

Ściemkę testującą najnowsze trendy

Dlatego w najnowszym tomie Feluś i Gucio

TOPR-u i historię Pogotowia. Dowiedzą

w kłamstewkach, Pasibrzucha wcinającego

uczestniczą w rozmaitych uroczystościach.

się, co to są lawiny, dlaczego zimą

Jakie mamy pory roku? W jakiej kolejności

TATRZAŃSKA PRZYGODA ZOSI I FRANKA

jedzonko na wszystkie litery alfabetu

warto mieć ze sobą detektor, sondę i…

oraz wielu innych psotników. Wspaniała

łopatkę. Jak chodzić po górach, żeby

kreatywna książka do czytania i oglądania.

się nie męczyć? W tej książce znajdziecie
niewiarygodne, lecz prawdziwe historie.
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Moje opowieści
DISNEY
Kallie George, Genevieve Godbout (ilustr.)

Gdybym nie była Anią

W tym bogato ilustrowanym zbiorze
opowiastek miłośnicy disneyowskich
animacji znajdą poruszające i zabawne
przygody wielu lubianych bohaterów.

Przepięknie ilustrowane opowieści inspirowane uniwersalną opowieścią o Ani

Są wśród nich: księżniczka Zosia, doktor

z Zielonego Wzgórza. Po raz kolejny przekonamy się, że wyobraźnia uroczej

Dosia lecząca zabawki w klinice dla

bohaterki nie zna granic. Atutem tych książek jest zjawiskowa szata graficzna.

pluszaków, zabawne psiaki Bingo
i Rolly, a także Minnie, Vampiryna oraz
Spidey i jego wyjątkowi kumple.
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Naklejki, kolorowanki,
zadania
W tych zestawach czekają na ciebie
kolorowanki, niesamowite naklejki

365 historii na cały rok

i prawdziwe wyzwania: pokonywanie
labiryntów, szukanie intruza, znajdowanie

Sięgnij po te pięknie ilustrowane zbiory opowiadań, by przeżyć wyjątkową

różnic między obrazkami… Koloruj,

przygodę, jedną na każdy dzień roku. Pprzeczytaj, jak radzą sobie

rozwiązuj, baw się naklejkami!

z przeciwieństwami losu bohaterowie ulubionych animacji Disneya.
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Zabawę czas zacząć
Trzy w jednym, czyli teczka, w której
mały czytelnik znajdzie: historyjkę,
kolorowanki z ulubionymi postaciami
oraz arkusze z naklejkami z ilustracjami
z książki, ale nie tylko! To także źródło

Świat
w obrazkach

wielu fantastycznych ciekawostek.

Dzięki przystępnym tekstom i wspaniałym obrazkom dziecko odkryje
fascynujące dziedziny wiedzy. Pozna wiele ciekawostek i cennych informacji,
uporządkuje swoją wiedzę i dzięki świetnym ilustracjom łatwiej zapamięta
zgromadzone fakty. Idealna seria dla młodych odkrywców!
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Czytanki naklejanki
W każdym tytule serii młody czytelnik znajdzie opowiadanie oraz arkusz z 30 naklejkami.
Część z nich przyda się do zabawy, a część można umieścić w odpowiednich
miejscach na stronach, tak by uzupełnić czytaną historię. Resztę można wykorzystać
do zabawy. Idealne rozwiązanie, by zachęcić dziecko do aktywnego czytania.

29 99

29 99

WYDAWNICTWO

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

Olesiejuk

OPRAWA

OPRAWA

miękka

miękka

Disney: Teczki

Teczuszka maluszka

Te niezwykłe teczki to idealne prezenty

Gratka dla małych miłośników kultowych

dla miłośników animacji Disneya ze świata

disneyowskich postaci. W teczce dzieci

Krainy lodu i Aut. Oprócz ciekawej historyjki

znajdą opowiastkę o przygodach

dzieci znajdą tu kolorowe naklejki i piękne

ulubionych filmowych bohaterów oraz

kolorowanki. Idealny pomysł na prezent!

wyjątkową miarkę wzrostu w formie
harmonijki, którą można powiesić
w dziecięcym pokoju. Do miarki dołączono
naklejki, by każdy maluch mógł zaznaczyć
na podziałce, ile mierzy centymetrów.
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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

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

• Chojnice –
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. 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 • 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

ul. Witosa 32, tel. 81 465 24 28

• Lublin – CH Atrium Felicity,

• 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 kolejowy Warszawa Centralna, Hala Główna, Al. Jerozolimskie 54, tel. 22 290 22 86 • Warszawa – Wola Park, ul. Górczewska 124, tel. 789 449 286
• Włocławek – CH Wzorcownia, ul. J. Kilińskiego 3, tel. 54 427 16 43 • Wrocław – CH Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 7-9, tel. 71 347 24 83
• Wrocław – CH 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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KSIĄŻKI
MUZYKA
E-BOOKI
AUDIOBOOKI
FILMY
GRY
ZABAWKI
PAPIERNIK

ZAMÓW NA

KARTY PODARUNKOWE

SWIATKSIAZKI.PL
ZAPOWIEDZI
NOWOŚCI

I ODBIERZ
Ofer ta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do
12.07.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi
akcjami promocyjnymi lub rabatowymi. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od
w i ze r u n ku p ro d u k t u d o s tę p n e g o
w sprzedaży. Księgarnie Świat Książki
zastrzegają sobie prawo do pomyłek i błędów w druku. Podane ra baty dotyczą sugerowanych cen
detalicz nych. Promocja „druga
ks i ą ż ka - 5 0%” d o t yc z y w y b ra n e j
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.

BESTSELLERY
ATRAKCYJNE CENY
SZYBKA DOSTAWA LUB
BEZPŁATNY ODBIÓR
W KSIĘGARNI

BEZPŁATNIE

W KSIĘGARNI
@swiatksiazkipl

@swiatksiazki

@swiatksiazkipl
SWIATKSIAZKI.PL

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

