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Żywa zieleń okładki i gąsienica – trudno nie oprzeć się wrażeniu, 
że świat insektów jest w Agli. Alef kluczowym motywem. Skąd f
pomysł na tak intrygującą inspirację?
To jest, jak zwykle, bardzo dawny pomysł.

Nigdy nie mogłem się nadziwić tajemnicy 

holometabolii – przeobrażenia zupełnego, 

przez które przechodzą niektóre owady, na 

przykład motyle i błonkówki. To fundamen-

talna zmiana, bo przecież zupełnie inaczej 

zbudowana jest gąsienica, a zupełnie ina-

czej imago, czyli dorosły owad. Aby móc 

się przeobrazić, owad przechodzi przez sta-

dium poczwarki, stadium pozornej śmierci. 

Tam, w uśpieniu, dzieją się rzeczy absolutnie 

cudowne, których nie do końca jesteśmy

świadomi. Gdy sobie uzmysławiam, jak 

wiele dzieje się w ciele małego stworzenia,

w tym świecie, który mieści się w dłoni, to jest 

to niemal mistyczne przeżycie.

W nagrodzonej Nike Baśni o wężowym ser-
cu… było mnóstwo jedynego w swoim ro-
dzaju mistycyzmu współgrającego z twardą 
dziewiętnastowieczną rzeczywistością. Czy
Czytelnicy odnajdą tę samą efemeryczną 
metafizykę przeplatającą się z realizmem także w Agli. Alef?ff
Zawsze kiedy piszę, okazuje się ostatecznie, że napisałem o du-

chowości. Za każdym razem jest ona ukazywana trochę inaczej, 

jestem jednak przekonany, że to cały czas ta sama duchowość. 

Agla jest powieścią przygodową i z tej przyczyny wymaga ina -

nego podejścia niż Baśń o wężowym sercu. Ale wiele spośród 

książek o metafizyce, które lubię, to powieści przygodowe.

Opowiedz o duchowości, do której ewidentnie Cię przyciąga. 
Od czego się zaczęło i które powieści zawierające mistycyzm
są dla Ciebie najważniejsze?
Łatwiej znaleźć powieści uważające całą sferę duchową za

rzecz zupełnie zmyśloną lub w najlepszym wypadku niedostęp-

ną człowiekowi – także wśród książek fantastycznych, a może

zwłaszcza wśród nich. Kiedy zaś ten temat podejmują, to wydają 

się często w niego nie wierzyć, co zawsze brzmi fałszywie.

Pierwszym dziełem ze wspaniałym opisem epifanii, które pamię-

tam, było O czym szumią wierzby i wspaniały rozdział y Pieśń o świ-

cie (tytuł rozdziału różnie brzmi w różnych polskich wydaniach, e

ale rzecz jasna mam na myśli The Piper at the Gates of Dawn). 

Z  lektur dzieciństwa dochodzą oczywiście

Opowieści z Narnii i cały Tolkien, u którego i

pierwiastek duchowy leży u podstaw całej

mitologii mimo niemal całkowitej nieobec-

ności religii (a  jeśli jakieś formy sformalizo-

wanego kultu istnieją, to poza jednym

szczególnym wypadkiem zawsze są dzie-

łem sił ciemności).

Później zetknąłem się parokrotnie z wielką 

metafizyką w  literaturze, lecz rzadziej, niż-

bym chciał. Ogromnym przeżyciem była 

dla mnie lektura Józefa i jego braci Tomai -

sza Manna – przygoda, która trwała prawie

półtora roku. Duże wrażenie od lat robi na 

mnie Hyperion Dana Simmonsa i pozosta-

łe tomy tego cyklu: oto w  odległej przy-

szłości grupa wędrowców, wiedziona we-

wnętrznymi niepokojami, wyrusza w podróż 

w  poszukiwaniu czegoś, co jawi się jako 

wyjątkowo mroczne bóstwo, opowiadając 

sobie nawzajem swoje historie, jak w Opo-

wieściach kanterberyjskich, a już Simmonsowskie ujęcie historii

Abrahama i Izaaka uważam za jedno z najlepszych, z jakimi się 

spotkałem. Chociaż u Manna podobało mi się bardziej.

Co Radek Rak chce przekazać swoją najnowszą powieścią?
Już trochę powiedziałem o tym przy okazji duchowości. Ducho-

wość niedotykająca codzienności i niestąpająca po ziemi jest 

martwa. Agla nie jest książką, która unika brudzenia sobie rąk. a

Wykluczenie, niedopasowanie i przeświadczenie, że wolność nie

jest czymś oczywistym i danym raz na zawsze i że niekiedy trzeba

ją życiu wydrzeć zębami i pazurami – to wszystko w tej powieści 

znajdziemy. Przede wszystkim jednak chciałem zaproponować 

Czytelnikom opowieść, która dawałaby im radość i w której mo-

gliby się zadomowić.

Rozmawiała Patrycja Herbut

RADEK RAK PO RAZ WTÓRY ALBO 

KILKA SŁÓW O KSIĄŻCE AGLA. ALEF
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Z zawodu lekarz weterynarii. Z sercem na dłoni, co widać na kartach książek, które pisze. 
Człowiek o wielkiej wrażliwości i wspaniałym zmyśle obserwacji. Radek Rak szerszej publicz-
ności dał się poznać za sprawą Baśni o wężowym sercu albo wtórym słowie o Jakóbie Szeli, ii
za którą został nagrodzony m.in. Nagrodą Literacką Nike 2020. Autor wziął także udział w pro-
jekcie Legendy polskie, na potrzeby którego opracował baśń o kwiecie paproci.
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Radek Rak

Agla
ALEF

59 00

Agla to brawurowa historia przygodowa, ale też wnikliwa i wzruszająca powieść 

psychologiczna o dojrzewaniu i przemianie, o miłości i odkrywaniu swej cielesności, 

o zawiedzionych przyjaźniach, wykluczeniu i samotności, o odnajdywaniu siebie i stawaniu 

się człowiekiem w pełni znaczenia tego słowa. Najnowsza powieść laureata Nagrody Nike. 

WYDAWNICTWO

Powergraph

OPRAWA

twarda

Wit Szostak

Szczelinami

49 00

Założenie jest czysto powieściowe: spisać życie – autoportret poetki, lecz zrobić 

to z założenia za pomocą form niepowieściowych: krótkich i pełnych przemilczeń, 

a potem czytelnika zaprosić do niezwykłej gry w sklejanie życia narratorki z okruchów 

jej najintymniejszych doświadczeń. Zmysłowa i cielesna, niedopowiedziana 

i bezkompromisowa, nieoczywista i prawdziwa. Ta książka jest jak kobieta.

WYDAWNICTWO

Powergraph

OPRAWA

twarda
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Opowiadając o swojej najnowszej powieści Chodź ze mną, uży-
łeś sformułowania, że w pewnym sensie „odkryłeś pisanie na 
nowo”. Mógłbyś rozwinąć tę myśl?
W pewnym momencie podczas pracy nad tą książką miałem kry-

zys twórczy i ten kryzys charakteryzował się mocnym, a nawet pa-

nicznym przekonaniem, że oto przestałem umieć pisać. Muzy mnie 

opuściły. Oczywiście w sensie czysto technicznym, chodzi o sam 

proces pisania. Dla człowieka, który uprawia zawód pisarza, taka 

perspektywa jest bardziej niż przerażająca. Zastanawiałem się: co 

z tym fantem zrobić? „Łukasz, przestałeś umieć pisać, może czas 

się przebranżowić”? I wtedy przyszła mi do głowy paradoksalna 

myśl, żeby opowiedzieć historię z perspektywy 

człowieka, który nie umie pisać. Kogoś, kto ni-

gdy się nie zetknął z czynnym uprawianiem sło-

wa pisanego, kogoś, kto poza kilkoma listami 

do żony i postem na Facebooku niczego nigdy 

nie napisał. Zacząłem pisać i zacząłem „pisać 

tym facetem”, i to była kapitalna decyzja…

Ponieważ?
Poczułem coś, czego nie poczułem nigdy 

wcześniej. Obezwładniającą moc słowa.

Rozumiem, że w takim podstawowym, pier-
wotnym sensie?
Dokładnie. Właśnie dzięki temu, tej jednej de-

cyzji, udało mi się odzyskać tę młodzieńczą 

energię i siłę, która cechowała moje pierw-

sze książki i którą w toku lat gdzieś zgubiłem. 

Wydaje mi się, że to normalne. Kiedy piszesz 

swoją piątą, dziesiątą powieść, nie jesteś tym 

samym furiatem, który chciał rozpieprzyć świat. A Chodź ze mną 

jest właśnie znowu taka bezczelna i trochę gówniarska.

No dobrze, czyli język głównego bohatera i swoiste uwstecznie-
nie, zadziałało na Ciebie jak dźwignia, która znowu wbiła Cię 
w proces twórczy?
Tak, tak! Wyszło bardzo dobrze. I rozumiem, że każdy może do-

wolnie formułować dowolne zarzuty względem tej książki, jak 

i każdej innej, ale wydaje mi się, że jest napisana całkiem nieźle. 

Jestem z niej dumny.

Zanim przejdę do kolejnego pytania, chciałbym jeszcze na chwi-
lę nawiązać do samego procesu pisania. Powiedziałeś o lęku…
Tak. Czułem się dosłownie jak wokalista, który stracił głos.

Czyli kryzys nie dotyczył samego procesu kreowania historii, tyl-
ko procesu przelewania go na papier.
Nie miałem problemu z historią, miałem problem, jak ją napisać. 

Z tym czysto technicznym, rzemieślniczym aspektem swojej pracy. 

I dopiero ten pomysł z prawie niepiśmiennym narratorem urato-

wał jej literackość i oddał mi głos.

To jest absolutnie szalony, trochę bezczelny i brawurowy pomysł 
przywodzący na myśl debiuty. Co ciekawe, a użyję tutaj sformu-
łowania „ludzie mówią”, albo „ludzie gadają”…
Dobrze (śmiech).

Ludzie mówią, że to Twoja najlepsza powieść. Oczywiście biorę 
pod uwagę, że słowa nic nie kosztują, ale czy Ty w związku z tym 
czujesz presję?
Ja już nie czuję żadnej presji. Ta książka jest napisana. Jest goto-

wa. Jest wydrukowana. Czuję się szczęśliwy i wolny, dlatego że 

bez względu na to, czy Chodź ze mną odniesie sukces, czy nie… 

już jest czymś, co się zamknęło. Ja byłem w tej historii przez dwa 

lata. To bardzo długo, dłużej niż kiedykolwiek wcześniej.

Powieść Kult dla wielu Twoich czytelników była pierwszym spo-
tkaniem z twórczością Łukasza Orbitowskiego.
To prawda (śmiech). I wyobrażałem sobie, jak czytelnicy póź-

niej sięgali po moje wcześ niejsze powieści, 

licząc na podobny rodzaj lekkości i humoru. 

Musieli być bardzo rozczarowani, albo co 

najmniej zaskoczeni.

Do tego zmierzam. Jak wiele analogii 
jest pomiędzy Kultem a  Chodź ze mną 
poza samym wykorzystaniem prawdzi-
wych wydarzeń?
Fabuła Chodź ze mną jest o wiele bardziej 

swobodna i mniej rozmawiająca z prawdą 

historyczną, niż miało to miejsce w przypad-

ku Kultu, czy nawet Innej duszy. Natomiast 

na pewno łączy te książki bardzo zawadiacki  

i  męski bohater. Nie potrafię chyba ina-

czej myśleć. To, co jednak odróżnia te 

dwie książki…

Tak?
Chodź ze mną jest książką smutniejszą i bar-

dziej mroczną. Co ciekawe, ona nie miała być taka. Planowa-

łem ją napisać jako powieść „pandemiczną”, ale w dobrym 

sensie tego słowa. O dobrych czasach, dobrych latach i do-

brych sprawach. Tak to chciałem napisać, żeby wpuścić trochę 

światła w serca czytelników, ale temat mnie trochę zaskoczył 

i z pewnością nie udało mi się tego zamierzenia zrealizować.

Łukasz Orbitowski to smutas… czy wesoły facet z czarnym po-
czuciem humoru?
Wesoły facet o smutnym sercu. Wyjaśnię ci, co mam na myśli. 

Jestem smutnym człowiekiem z natury, który zorientował się na 

przełomie lat, że nie może się smucić, nie powinien się smucić 

i że życie nie wyczerpuje się w smutku. Co ja sobie powiem, jak 

będę umierał? Że miałem nos na kwintę przez całe życie? Wolę 

spojrzeć sobie w twarz i przyznać, że pomimo pesymistycznej 

oceny ludzi i świata potrafię znaleźć w tym wszystkim dobro i do-

ceniać piękne chwile, których jest mi czasami dane być częścią.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Przemek Corso

Wesoły facet o smutnym sercu
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Rafał Pacześ

Ostatni śnieg
Robert „Pająk” Pajączkowski ma 21 lat, 

próbuje pogodzić zaoczne studia z pracą. 

Jego matka nie żyje, ojciec przebywa 

w zakładzie psychiatrycznym, a dziewczyna 

rzuciła go dla bogatego chłopaka. Jak się 

odkuć? Pacześ pod płaszczykiem czarnego 

humoru opowiada historię „od pucybuta 

do…” – no właśnie, do kogo? Gwiazdora? 

Ofiary własnego talentu? A może 

oszusta, który sam zapomniał, kim jest? 

44 99

WYDAWNICTWO

Agora

OPRAWA

miękka

Colson Whitehead

Rytm Harlemu

49 90

Błyskotliwa i trzymająca w napięciu powieść o szemranych interesach, barwnym 

nowojorskim półświatku i zwyczajnym facecie, który po prostu pragnie szczęścia. 

A także o problemach rasowych, władzy i burzliwych wczesnych latach 60. Czołowa 

kandydatka do Nagrody Pulitzera (autor otrzymałby to wyróżnienie już po raz trzeci!). 

WYDAWNICTWO

Albatros

OPRAWA

twarda

PREMIERA

1.06.2022

Yoann Iacono

Skrzypce Goebbelsa
Skrzypce Goebbelsa to opowieść 

skomponowana na tle horroru wojny, 

pełna przejmujących wątków i dramatów. 

Skomplikowane relacje, talent, miłość 

wystawione zostają na próbę, a bohaterka 

każdego dnia zastanawia się, jak daleko 

może się posunąć w swoich decyzjach.

44 90

WYDAWNICTWO

Mando

OPRAWA

twarda

49 90

WYDAWNICTWO

OPRAWA

Świat Książki

miękka

Łukasz Orbitowski

Chodź ze 
mną
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44 90

WYDAWNICTWO

Świat Książki

OPRAWA

miękka

PREMIERA

1.06.2022

Danielle Steel

Latające Anioły
Jest rok 1941, dwie przyjaciółki, Audrey 

i Lizzie, jako wyszkolone pielęgniarki 

zgłaszają się do wojskowych oddziałów 

lotniczej ewakuacji rannych i zostają 

wysłane do Anglii, gdzie dołączają do 

zespołu, który wykonuje niebezpieczne 

misje, sprowadzając żołnierzy z frontu.  

Latające Anioły dają z siebie 

wszystko w walce o wolność…

42 90

WYDAWNICTWO

Luna

OPRAWA

miękka

Nora Roberts

Spokojna przystań
SAGA RODU QUINNÓW, T. 3

Przed laty Raymond i Stella Quinnowie adoptowali trzech dorastających chłopców, którzy 

jako mężczyźni nadal borykają się ze wspomnieniami bolesnej przeszłości. Wszyscy mają 

za sobą trudne dzieciństwo w biedzie i upokorzeniu. Krótko przed śmiercią Ray przygarnął 

też Setha i zobowiązał starsze rodzeństwo do opieki nad najmłodszym z synów…

24 90

WYDAWNICTWO

Świat Książki

OPRAWA

miękka
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Magdalena Wala

W sercu wroga
MIĘDZY JEZIORAMI, T. 1

Pierwszy tom nowej sagi Magdaleny Wali. 

Jest wiosna 1944 r. W cieniu wojny wśród 

mazurskich jezior rodzi się uczucie, które 

może kosztować życie… „Magdalena 

Wala znów po mistrzowsku tworzy powieść 

osadzoną w czasach, które wymagały 

dokonywania najtrudniejszych wyborów. (…) 

Polecam!” Magdalena Majcher, autorka 

m.in. Mocnej więzi i Małych zbrodni.

39 9039 90

WYDAWNICTWO

Książnica

WYDAWNICTWO

Książnica

OPRAWA

miękka

OPRAWA

miękka

PREMIERA

1.06.2022

–20%

Katarzyna Kostołowska

Tam, gdzie 
kwitnie miłość
ROD MORELE, T. 2

Czasem masz ją na wyciągnięcie ręki, ale 

jej nie dostrzegasz. Czasem boli. Czasem 

tęsknisz za nią albo cię uskrzydla… Miłość. 

Odkryj wszystkie jej oblicza w drugim 

tomie wyjątkowej serii. To dająca nadzieję 

opowieść o kochaniu, cierpieniu oraz 

inności, a także o tym, co ludzie mogą 

sobie wzajemnie odebrać albo… dać.

Magdalena Pyznar

60
Walerija, rosyjska modelka, finalistka 

znanego programu „Models On”, prowadzi 

w Warszawie naprawdę intensywne życie. 

Od melanżu do imprezy, od kreski do 

kieliszka. Jej wzloty i upadki śledzą w social 

mediach tysiące fanów. Podczas jednej 

z imprez w klubie poznaje tajemniczego 

Dawida. To, co poczują do siebie tej 

nocy, totalnie pokrzyżuje im plany 

i wywróci ich życia do góry nogami.

49 99

WYDAWNICTWO

Otwarte

OPRAWA

miękka

WYDAWNICTWO

Świat Książki

59 90od

OPRAWA

twarda
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Joanna Szarańska 

Noce na Miodowej 4
Natalia nadal ma wiele powodów, by 

nie wierzyć mężowi. Dominik stara się 

udowodnić, że jeden błąd nie przekreślił 

życia, które wspólnie zbudowali. 

Przeprowadzka do nowego domu 

miała być dla nich drugą szansą. Nowe 

miejsce to przecież najlepszy sposób, aby 

zacząć jeszcze raz. Jednak zaufanie jest 

bardzo kruche i niełatwo je odbudować. 

Szczególnie gdy do głosu dochodzą dawne 

słabości i nie sposób oprzeć się pokusie…

Anna Purowska

Szepty ze snów
Ida pracuje w korporacji. Zmaga się  

z ciągłym osłabieniem oraz 

z rozczarowaniem ze strony partnera-

przełożonego. Adrian uważa, że jego 

przyjaciółka powinna odpocząć. 

W dniu urodzin wręcza jej zaproszenie 

do spa. Ida przyjmuje prezent, jednak 

okazuje się, że przyjaciel nie był z nią 

szczery, a miejsce, do którego ją przysłał, 

niebezpiecznie skłania do przemyśleń…

42 90 44 90

WYDAWNICTWO

Czwarta Strona

WYDAWNICTWO

Zwierciadło

OPRAWA

miękka

OPRAWA

miękka

Agata Przybyłek

Jedyna na świecie
Wydarzenia, które nigdy nie powinny  

mieć miejsca. Tajemnice, które już na  

zawsze pozostaną nieujawnione.  

Po odejściu z policji Damian dostaje  

pracę w agencji detektywistycznej.  

Pierwsze zlecenie to dla niego wyzwanie  

– zaginęła Agnieszka, jego młodsza  

siostra. Maja przybywa na Wybrzeże,  

by pracować jako animatorka 

w nadmorskim hotelu.  

Co łączy te dwie historie?
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Julie Caplin

Mała kawiarenka 
w Kopenhadze
Kate ma w Londynie to, czego zawsze 

chciała: sukces, przepych i czarujący 

chłopak… dopóki on nie odbiera jej 

wymarzonego awansu. Kate musi 

uciec. Pozostawia za sobą godziny 

szczytu i noce w biurze i jedzie do 

Kopenhagi, gdzie odkrywa, jak żyć 

po duńsku. Świeczki, przyjemne noce 

i uśmiechy wikingów pomagają jej 

spojrzeć na wiele rzeczy na nowo.

Rachel Givney

Zawsze będę Cię strzec
Luty 1939. Europę zasnuwa widmo wojny. 

Siedemnastoletnią Marię Karską najmocniej 

zaprząta zniknięcie matki przed kilkunastu 

laty, tym bardziej że ojciec mocno strzeże 

związanej z tym tajemnicy. Dominik Karski, 

krakowski lekarz, całe życie poświęcił córce, 

jednak dręczą go wybory, których dokonał, 

by ją chronić. Teraz, w obliczu zagrożenia, 

także musi podjąć kontrowersyjną decyzję… 

Liane Moriarty

Niedaleko pada jabłko
Rodzina Delaneyów na pierwszy rzut oka 

jest idealna. Joy i Stan wychowali czwórkę 

wspaniałych dzieci. Przez lata prowadzili 

jedną z najsłynniejszych szkół tenisowych 

w Australii. Dlaczego więc Joy pewnego 

dnia po prostu znika? Czwórka rodzeństwa 

– Amy, Logan, Troy i Brooke – próbuje 

dowiedzieć się, co stało się z matką. Im 

więcej pytań zadają, tym więcej rys pojawia 

się na obrazku idealnego małżeństwa…
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Paullina Simons

Droga do raju
Obyczajowa powieść drogi. Poruszająca historia kobiecej przyjaźni. Shelby kończy 

szkołę i dostaje od ciotki kultowego, jaskrawożółtego mustanga. Zamierza jechać nim 

do Kalifornii, by odnaleźć swą matkę. Dołącza do niej Gina, pragnąca odszukać byłego 

chłopaka i naprawić związek. Po drodze zabierają Candy: nieznośną dziewczynę, 

która przeszła w życiu prawdziwe piekło i wyraźnie przed czymś ucieka… 

Grzegorz Kasdepke,  
Hubert Klimko-Dobrzaniecki

Królik po Islandzku

Autorzy połączyli siły, aby stworzyć wartką 

prozę WYŁĄCZNIE DLA DOROSŁYCH! 

Anegdoty, wspomnienia i portrety – 

opowiedziane językiem lekkim, czasem 

ironicznym, czasem refleksyjnym, 

a miejscami zaskakująco sprośnym. Mówią 

o smakowaniu życia i o pierwszych razach 

doświadczanych wszystkimi zmysłami. 

Przywołane historie wieńczą przepisy 

na dania, które kojarzą się Autorom 

z najważniejszymi momentami w życiu.
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Maciej Siembieda

Katharsis
Przez ponad sześćdziesiąt lat toczy się ta 

polsko-grecka saga łącząca pokolenia 

i wiodąca nas przez zdumiewający labirynt 

losów czwórki bohaterów. Od Salonik po 

Gdynię, z wyspy Wolin po Belgrad i od 

Wrocławia do Kairu… Powieść pełna 

zaskakujących zwrotów akcji, sensacyjnych 

zdarzeń, miłości i odsłon życia, których 

nigdy nie można przewidzieć. 

Joël Dicker

Zaginięcie 
Stephanie Mailer
30 lipca 1994 r. Orpheą, spokojną 

nadmorską miejscowością, wstrząsa 

przerażające wydarzenie: burmistrz i jego 

rodzina zostają zamordowani. Ginie 

także przypadkowy świadek. Śledztwo 

prowadzą Jesse Rosenberg i Derek Scott. 

Morderca zostaje skazany. Ale 20 lat 

później dziennikarka Stephanie Mailer 

mówi Rosenbergowi, że nie przeprowadził 

uczciwego śledztwa. Tuż po tym znika. Co 

się z nią stało? I co wydarzyło się w 1994 r.? 

Vincent V. Severski

Plac Senacki 6 PM
Mistrz powieści szpiegowskiej powraca 

z nowym thrillerem o narodzinach 

imperium Putina… Październik 1990. 

Z bazy na dalekiej północy ZSRR wypływa 

najpotężniejszy okręt podwodny Dymitr 

Dońsk. Jednostka ma na pokładzie 

ogromny arsenał atomowy. Amerykanie 

i Brytyjczycy za wszelką cenę muszą ustalić 

motywy Rosjan. Wszystkie drogi prowadzą 

do Helsinek. Do gry wkracza MI6, która 

wysyła tam swojego najlepszego agenta.
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C.L. Taylor

Jej ostatnie wakacje

41 90

Dwa lata temu siostra Fran, Jenna, wyjechała na wyspę w pobliżu Malty, na obóz i zaginęła. 

Dwoje innych uczestników straciło życie w wypadku, a organizator wyjazdu, charyzmatyczny 

mówca motywacyjny Tom Wade, trafił do więzienia. Pozostało jednak wiele pytań… Teraz 

Lekarz Duszy wychodzi na wolność, a jego żona Kate usiłuje pomóc mu wznowić działalność 

i odzyskać renomę – oraz pieniądze. Tymczasem bliscy Jenny nadal szukają odpowiedzi…
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Katarzyna Bonda

Zimna sprawa
To najdziwniejsze i najbardziej przerażające 

śledztwo, w jakim Hubert Meyer brał 

udział. W podziemiach zabytkowej willi na 

poznańskim Sołaczu policja odkrywa zwłoki 

kobiety i trójki dzieci. Osobliwy sposób 

pochówku wskazuje na mord rytualny. 

Czy profiler jest w stanie doprowadzić 

tę sprawę do końca, skoro świadkowie 

wolą śmierć niż ujawnienie prawdy?
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Natasza Socha

Przerwana kołysanka
SERIA GREY BOOK

W szeregowcu na jednym z poznańskich 

osiedli zostaje odnalezione ciało młodej 

kobiety. Początkowo wszystko wskazuje 

na samobójstwo, jednak szybko okazuje 

się, że brał w tym udział ktoś trzeci. 

O zamordowanej niewiele wiadomo, 

a kolejno odkrywane informacje 

są coraz bardziej szokujące…

Magdalena Stachula

Gdzie jest Emma?
SERIA GREY BOOK 

We Włodawie, objętej stanem wyjątkowym, 

zaginęła młoda dziewczyna. Emma Denis 

jest celebrytką, finalistką dziejącego się 

na rajskich plażach telewizyjnego show. 

Sprawą zajmuje się dwoje policjantów, 

Weronika Herman i Maksymilian Bałucki. 

W toku śledztwa okazuje się, że dziewczyna 

ze względu na swoją popularność miała tylu 

samo fanów, ilu wrogów. Czy Emma żyje? 

Patrycja Strzałkowska

Zobowiązana
SERIA DARK BOOK

31 90 31 90
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Pobyt w olbrzymiej luksusowej willi może na pierwszy rzut oka wydać się spełnieniem 

marzeń…, chyba że jest się w niej więźniem. Przekonała się o tym Agata Sonik, po tym jak 

została razem z córką prezydenta, Ewą, porwana z celebryckiej imprezy na barce. Kiedy 

okazuje się, że za całą sprawą stoi partner Ewy, sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje… 
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Przemysław Żarski

Gabinet luster
Ten dzień miał wyglądać inaczej… Ada 

Rezler miała niespełna 4 lata, gdy jej 

nastoletni brat zaginął podczas zabawy 

w chowanego. Co wydarzyło się tamtego 

dnia na leśnej polanie? Dwadzieścia lat 

później wspomnienia tragicznych chwil 

wracają ze zdwojoną mocą. Zawartość 

tajemniczej koperty, którą Ada znajduje, 

sprawia, że kobieta wraca do rodzinnej 

miejscowości, by zmierzyć się z przeszłością.
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Hanna Greń

Gasnące światło
Była listopadowa noc, gdy dwóch 

mężczyzn włamało się do domu rodziny 

Butkiewiczów. Rodzice Amelii zostali 

brutalnie zamordowani. „Ta dziewczyna 

nie ma prawa żyć!”, usłyszało dziecko 

schowane między kuchenne szafki. Mimo 

tej przerażającej zapowiedzi ośmiolatce 

udało się uniknąć śmierci. Dostała nową 

tożsamość i nowy dom. Jednak strach 

miał nigdy jej nie opuścić. Morderców 

rodziców nie udało się odnaleźć. 

Osiemnaście lat później koszmar powraca.
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Człowiek, który 
wyszedł z mroku 
W Sztokholmie zostaje pobity na śmierć 

sędzia piłkarski. Zebrane dowody wskazują 

na porywczego ojca jednego z młodych 

piłkarzy. Starsi stażem policjanci chcą na 

tym etapie zakończyć śledztwo, ale młoda 

i ambitna policjantka, Micaela Vargas, 

wciąż ma wątpliwości. Kontaktują się więc 

ze światowej sławy profesorem psychologii, 

Hansem Rekkem. Przenikliwy i działający 

nieszablonowo geniusz widzi więcej i szybko 

wywraca śledztwo do góry nogami. 
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Marek Krajewski

Czas zdrajców
Trzymająca w napięciu powieść 

szpiegowska, w której autor wykorzystuje 

zapomniane karty z historii służb 

specjalnych Drugiej Rzeczypospolitej. 

Rok 1935. Do polskiego konsulatu 

we Wrocławiu zgłasza się młoda 

rozwódka z ofertą sprzedaży tajnych 

dokumentów, które mogą wstrząsnąć 

nie tylko polską, ale nawet europejską 

polityką. Cena, jakiej za nie żąda, jest 

jednak zdecydowanie wygórowana.

Laura Dave

O jedno cię proszę
Co zrobisz, gdy okaże się, że najbliższa 

ci osoba jest kimś zupełnie innym, niż 

myślisz? Hannah i Owen są szczęśliwym 

małżeństwem. Pewnego dnia on 

znika bez śladu, a jego firmę zaczyna 

prześwietlać FBI. Owen zostawia żonie 

torbę pieniędzy oraz prośbę, by chroniła 

jego córkę z poprzedniego małżeństwa, 

która nie przepada za macochą. 

Kobieta postanawia na własną rękę 

odkryć powody zniknięcia męża…

Karin Nordin

Cień Kruka
Detektyw Kjeld Nygaard pragnie zapomnieć 

o swojej rodzinie. Jego ostatnia prowadzona 

sprawa poszła źle i jest zawieszony. W tym 

czasie jego ojciec, Stenar, zostawia 

mu wiadomość, że był świadkiem 

morderstwa. Brak dowodów i alzheimer 

ojca powodują, że lokalna policja nie 

wierzy w jego słowa. Ale Kjeld nie może 

powstrzymać się od zbadania sprawy…

Jeong You Jeong

Siedem lat ciemności
W jeziorze Seryong zostaje znaleziona 

martwa dziewczynka nosząca to samo 

imię co jezioro. Policja wszczyna śledztwo, 

a trzej mężczyźni usilnie ukrywają, co 

robili w noc jej śmierci. Yongje, ojciec 

Seryong, oraz dwóch ochroniarzy pobliskiej 

tamy, Choi i Seunghwan, rozpoczynają 

śmiertelnie niebezpieczną grę.
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Richard Chizmar, Stephen King

Ostatnia misja Gwendy
CASTLE ROCK

Mistrzowie grozy, Stephen King i Richard 

Chizmar, ponownie zabierają czytelników 

do miasteczka Castle Rock w stanie Maine, 

a stamtąd w przestrzeń pozaziemską, gdzie 

Gwendy będzie miała do wykonania 

doniosłą i tajemniczą misję ocalenia świata 

– być może nie tylko tego, który znamy. 

Feliks W. Kres

Żeglarze i jeźdźcy
KSIĘGA CAŁOŚCI, T. 8

W opowieściach starych ludzi wciąż 

trwają okrutne wojny, łzy kobiet i krew 

mężczyzn. Ale żadna z tych opowieści 

nie mówi o krzywdach wyrządzanych bez 

żadnego powodu, dla samej tylko zabawy. 

Niektóre mówią o zdradach, o przyjaźni 

zmienionej w nienawiść i bólu nie do 

zniesienia. Istnieją też inne opowieści, 

te, które dają nadzieję. Wszystkie można 

usłyszeć przy ogniskach pod niebem 

Szereru. I właśnie zostały spisane. 

Graham Masterton

Szkarłatna wdowa
Dickensowski Londyn, Ameryka z czasów 

polowania na czarownice i młoda 

alchemiczka, która zamierza pokonać 

szatana. Książka łącząca elementy 

horroru, kryminału, powieści historycznej 

i detektywistycznej. Beatrice Scarlet dorasta 

w szczęśliwej londyńskiej rodzinie. Ojciec, 

ceniony aptekarz, przekazuje jej wiedzę 

na temat tworzenia lekarstw i trucizn. Ale 

spokój kończy się wraz ze śmiercią matki…

Tasha Suri

Cesarstwo piasku
T. 1

Kuang Mehr jest półsierotą, nieślubną córką 

cesarskiego urzędnika. Ma macochę, która 

zmienia jej życie w piekło. Ale ma też moc, 

którą odziedziczyła po wygnanej matce. 

W jej żyłach płynie pradawna magia. I wcale 

nie jest pokorna. Kiedy historia zatoczy koło, 

a ludzka nienawiść sięgnie po krew Mehr, 

dziewczyna będzie musiała wykorzystać 

swe zdolności, by ratować swoje życie 

i przyszłość ukochanej, młodszej siostry. 

A.C. Cobble

Pusty horyzont
BENIAMIN ASHWOOD, T. 4
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Wielkie zwycięstwo, zniszczenie Szczeliny, okazało się ledwie wygraną bitwą. Na dodatek 

słono opłaconą: całe roje demonów pojawiają się teraz w każdym zakątku kontynentu. 

Po zniszczeniu artefaktu, który mógł stanowić broń przeciw demonom, Benowi i jego 

przyjaciołom zostaje tylko jedna, ostatnia nadzieja: wyprawa na południe…
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Audrey Niffenegger

Miłość ponad czasem
Clare, studentka sztuk pięknych, i Henry, 

niekonwencjonalny bibliotekarz, spotkali 

się po raz pierwszy, gdy ona miała sześć lat, 

a on trzydzieści sześć. Kiedy Clare skończyła 

dwadzieścia trzy, a Henry trzydzieści 

jeden, zostali małżeństwem. Choć wydaje 

się to niemożliwe, to prawda. Czy może 

liczyć na normalność człowiek, który jest 

niewolnikiem własnego ciała, a przede 

wszystkim nagłych podróży w czasie? 
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Peter A. Flannery

Decimus Fate 
i Talizman Marzeń
DECIMUS FATE, T. 1

Decimus Fate: potężny mag, który wyrzekł się magii, by odpokutować 

grzechy. Opiekun: łowca demonów, który już na nie nie poluje. Obaj niosą na 

barkach brzemię popełnionych uczynków, niewyobrażalnej straty i wzajemnej 

nienawiści. W każdym tli się płomyk dobra i chęć odpokutowania. Tajemnicza 

zaraza w klasztorze Tan Jit Su staje się do tego znakomitą okazją. 
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Mariusz Samp

1031
PIERWSZY ROZBIÓR POLSKI

Uczymy się w szkole, że pierwszy rozbiór 

Polski miał miejsce w 1772 r. Nic bardziej 

mylnego. Polska niemal upadła pod ciosami 

agresywnych sąsiadów już prawie tysiąc 

lat temu – w 1031 r.! Jak do tego doszło, 

że silne państwo polańskie Mieszka I nad 

Wartą, Odrą, Wisłą i Sanem, wydatnie 

powiększone przez jego syna Bolesława 

Chrobrego, zaledwie kilka lat po śmierci 

tego drugiego stanęło na skraju przepaści? 

Ferdynand Antoni Ossendowski

Zwierzęta, ludzie, 
bogowie 
(EDYCJA SPECJALNA)

Przedwojenny światowy bestseller, 

tłumaczony na 19 języków, co zapewniło 

książce zagraniczną popularność 

porównywalną jedynie z Quo vadis Henryka 

Sienkiewicza. W dziele tym dziennikarz 

i nieustraszony podróżnik opisuje ucieczkę 

z Rosji, w której wybucha rewolucja.
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Richard Pipes

Rosja carów
Klasyczna praca prof. Richarda Pipesa, 

wybitnego amerykańskiego historyka 

i politologa. Pipes opisuje narodziny i rozwój 

Rusi, a potem Rosji od IX do końca XIX w. 

Nie jest to jednak proste wyliczenie faktów, 

dat i postaci, ale analityczne studium 

relacji pomiędzy autorytarną, sprawowaną 

twardą ręką władzą wielkich książąt 

i carów a społeczeństwem ruskim/rosyjskim. 

Ta książka pozwala lepiej zrozumieć 

współczesną Rosję i mentalność Rosjan. 
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Robert F. Barkowski

Fontenoy 841

39 90

Rzecz o konflikcie wewnętrznym w imperium Franków pomiędzy potomkami Karola 

Wielkiego. Podłożem walk o władzę było ścieranie się koncepcji jedności cesarstwa oraz 

frankijskiego prawa dziedziczenia. Punktem przełomowym była bitwa stoczona 25 czerwca 

841 r. pod Fontenoy-en-Puisaye w Burgundii. Armie Ludwika II i Karola Łysego pobiły w niej 

połączone siły Lotara I i Pepina II. Była to jedna z najważniejszych batalii średniowiecza. 

WYDAWNICTWO

Bellona

OPRAWA

miękka

Pierre Clostermann

Wielki Cyrk
Pierre Clostermann przeżył piekło wojny 

i doczekał się chwały jako as lotnictwa 

myśliwskiego. W przerwach między 

bojowymi akcjami robił notatki. Dzięki 

temu już trzy lata po wojnie została 

opublikowana książka ukazująca losy 

jego i kolegów walczących w szeregach 

Wolnych Francuskich Sił Powietrznych 

oraz RAF-u. Jej lektura nieustannie 

porusza serca i umysły czytelników. 

39 90

WYDAWNICTWO

Bellona

OPRAWA

miękka

PREMIERA

1.06.2022

SEKRETY SZKOLENIA OPERATORÓW 
GROM-u

Przetrwać Belize to opowieść Navala  
o morderczym kursie, jaki przeszedł  

w belizeńskiej dżungli.

Nowe wydanie zostało wzbogacone o osiem  
KONSPEKTÓW TAKTYCZNYCH opracowanych  

na potrzeby realnego szkolenia dla sił specjalnych  
z całego świata.

Konspekt taktyczny to zbiór zasad, norm i procedur 
obowiązujących podczas szkolenia. Ich przestrzeganie 

pozwala przetrwać w ekstremalnych warunkach,  
jakie panują w dżungli.

Naval niczego nie ukrywa, przedstawia wprost zasady 
walki obowiązujące w zielonym piekle.

SPECJALNY DODATEK W TEJ EDYCJI!  
Nowe zdjęcia i wspomnienia z Belize jednegoN

z norweskich przyjaciół Navala.

49 90
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64 90
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Wojciech Harpula 

Czy diabeł mieszka 
na Kremlu?
Rozmówcy Wojciecha Harpuli wyjaśniają 

historyczne, kulturowe, religijne, ideowe, 

polityczne i militarne podłoże, na 

którym wyrosła współczesna Rosja. 

Wnikliwie i z różnych perspektyw badają 

trwałe, przewijające się w każdym 

wcieleniu państwowości rosyjskiej, wątki: 

wszechmocnej władzy, imperialnej buty, 

prawosławnego mesjanizmu, syndromu 

oblężonej twierdzy, niechęci do Zachodu. 

I bezbrzeżnego okrucieństwa.

44 99

WYDAWNICTWO

Wielka Litera

OPRAWA

miękka

Longin Pastusiak

Prezydenci USA 
w XXI wieku
Profesor Longin Pastusiak, amerykanista, 

znawca biografii prezydentów i pierwszych 

dam Stanów Zjednoczonych, przygotował 

książkę poświęconą prezydentom 

sprawującym tę funkcję w XXI w. Jest ich 

czterech: George W. Bush, Barack Obama, 

Donald Trump i Joe Biden. Wszyscy barwni, 

nietuzinkowi i bardzo różnie oceniani. Nie 

zabraknie anegdot, romansów i skandali. 

Dla autora Biały Dom nie ma tajemnic!

Chris McNab

Trening ekstremalny

36 90

Autor przedstawia sposoby na osiąganie maksymalnej sprawności fizycznej poprzez 

uprawianie najróżniejszych sportów, od biegów po kajakarstwo. Czytelnik znajdzie 

tu zarówno porady praktyczne (spisane w oparciu o wyniki najnowszych badań 

oraz opinie ekspertów), jak i psychologiczne. Krok po kroku będziemy analizować 

doświadczenia i wnioski, zgromadzone przez specjalistów treningu wojskowego.

WYDAWNICTWO

Bellona

OPRAWA

miękka

PREMIERA

1.06.2022

Jak bardzo jesteśmy 
manipulowani? 
Jakie są techniki 
dezinformacji?

Clausewitz naszych 
czasów.

John S. Gardner 
„Guardian”

Tajna historia 
dezinformacji  

i wojny politycznej

89 90
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Matthew McConaughey

Zielone światła
Nagrodzony Oscarem aktor z chwilami 

szokującą szczerością mówi o sobie 

i pełnym zwrotów akcji życiu. Opowiada 

o przemocy w dzieciństwie, barwnej 

rodzinie, wychowaniu w głębokim 

Teksasie, pierwszych rolach filmowych 

i mozolnym pięciu się na szczyt kariery. Te 

autentyczne i zaskakujące wspomnienia 

zachęcają do przyjrzenia się także sobie.

Beata Biały

Słońca bez końca
BIOGRAFIA KORY

Kora. Piosenkarka, poetka, artystka. 

Charyzmatyczna i nietuzinkowa. 

Wzbudzająca skrajne emocje. Ikoniczna. 

Sama o sobie mówiła: „Nie jestem taka, 

jaką mnie opisują”. Jaka zatem była? 

Beata Biały z uwagą i czułością składa 

portret Kory niczym obraz z setek puzzli. 

Z rozmów z jej bliskimi, przyjaciółmi. 

Z zapisków i wspomnień, ze słów 

samej Kory kreśli fascynujący obraz tej 

wyjątkowej artystki i wyjątkowej kobiety.

Michael J. Fox

Nie ma jak przyszłość
Znany aktor dzieli się z czytelnikami 

osobistymi historiami i spostrzeżeniami na  

temat zdrowia i choroby, starzenia się i siły,  

jaką dają rodzina i przyjaciele. Pokazuje  

też, jak podejście do własnej śmiertelności  

zmienia się z czasem. Ta płynąca z serca, 

poruszająca książka jest naznaczona 

typowym dla Foxa poczuciem humoru 

i stanowi rodzaj wehikułu, który pomoże 

czytelnikom przyjrzeć się z inspirującej 

perspektywy swojemu życiu.

42 99

69 00 44 99
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Carla Valentine 

Morderstwo nie 
jest takie proste
Technik patologii Carla Valentine odsłania 

rozległą wiedzę Agathy Christie, kreując 

ją niejako na pionierkę kryminalistyki.

Udowadnia, jaką niesamowitą 

profesjonalistką była jedna z najbardziej 

uwielbianych pisarek w historii. 

44 99

WYDAWNICTWO

SQN

OPRAWA

miękka

Wojciech Rogacin

Zełenski
BIOGRAFIA

Jak wyglądało dzieciństwo prezydenta Ukrainy, jego dom rodzinny oraz relacje 

z równieśnikami? W jaki sposób żydowskie pochodzenie wpłynęło na jego dalsze 

wybory? Co mówią o nim ci, którzy go znali, zanim zyskał sławę? Opowieść o niezwykłej 

drodze przebytej od studenta prawa, rozśmieszającego cały kraj aktora i kabareciarza, 

po przywódcę politycznego, z którym liczą się najważniejsi zachodni politycy.
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Katarzyna Tubylewicz 

Szwedzka sztuka 
kochania
O MIŁOŚCI I SEKSIE NA PÓŁNOCY

44 99

W książce tej wysłuchacie głosów ludzi znanych, którzy opowiedzą o tym, o czym nigdy 

wcześniej nie mówili, oraz ludzi nieznanych, ale fascynujących i świadomych swoich 

wyborów. Przeczytacie o wszelkich rodzajach związków, o monogamii i poliamorii, o tantrze, 

o związkach tęczowych i queerowych rodzinach, o wierności i zdradzie, o związkach 

otwartych, a także o miłości po miłości. Spotkacie ludzi pięknych, mądrych i wolnych.

WYDAWNICTWO

Wielka Litera

OPRAWA

miękka

Katarzyna Borowska

Miłość skazanych 
KOBIETA I MĘŻCZYZNA W WIĘZIENIU

Autorka prowadzi intymne rozmowy 

z osobami, które doświadczyły kary 

pozbawienia wolności, i ich rodzinami. 

Spotyka się z funkcjonariuszami Służby 

Więziennej, duchownymi i przedstawicielami 

organów ścigania. Dowiaduje się, jak 

skazani radzą sobie ze swoją seksualnością, 

co to znaczy mieć syna z mordercą i jak 

wygląda ślub w zakładzie karnym.

36 90
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miękka
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Joseph Murphy

Potęga podświadomości 
(NOWE WYDANIE UZUPEŁNIONE)

Potęga podświadomości to jeden 

z najlepszych i najskuteczniejszych 

poradników, jakie kiedykolwiek 

napisano. Rewolucyjne techniki doktora 

Murphy’ego opierają się na sprawdzonej 

zasadzie: Jeśli uwierzysz w coś bez 

zastrzeżeń i możesz to zobrazować 

w swoim umyśle, usuniesz podświadome 

przeszkody, które powstrzymują cię przed 

osiągnięciem upragnionego celu.

Athena Laz

Alchemia snów
Psycholog i ekspert od snów Athena  

Laz poświęciła swoją karierę  

odkrywaniu mądrości naszych snów  

i rewolucjonizowaniu tego, co to znaczy  

być w kontakcie ze sobą i światem.  

Wypełniona ćwiczeniami i instrukcjami  

„krok po kroku”, Alchemia… 

uczy czytelników, nie tylko jak 

interpretować swoje sny, ale i co 

osiągnąć dzięki nim na jawie. 

Beata Pawlikowska

Kody podświadomości
PRAKTYCZNY KURS ŻYCIOWEJ 
PRZEMIANY (Z ĆWICZENIAMI)

To jest praktyczny kurs życiowej przemiany, 

który pomaga zmienić podświadomy 

życiowy program i wgrać w jego miejsce 

nowe kody. Poprzez codzienne ćwiczenia 

rozwiniesz wiarę we własne siły, odzyskasz 

emocjonalną wolność, poprawisz relacje 

z ludźmi, zbudujesz poczucie własnej 

wartości, staniesz na własne nogi 

i wreszcie rozpoczniesz nowe życie!

Beata Pawlikowska

Księga dobrych myśli
365 dni i 365 pozytywnych tekstów, które 

pomogą ci spojrzeć na świat, ludzi i siebie 

samego w dobry i konstruktywny sposób. 

Siła, nadzieja, cierpliwość, wyrozumiałość, 

wytrwałość, wyznaczanie i osiąganie celów, 

konsekwencja, poczucie własnej wartości, 

spokój serca, pozytywne nastawienie 

– tego m.in. nauczysz się z tej książki.

69 90

44 90

54 90 54 90
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Świat Książki

WYDAWNICTWO

Świat Książki

WYDAWNICTWO

Słowo Pisane

WYDAWNICTWO

Słowo Pisane

OPRAWA

twarda

OPRAWA

twarda

OPRAWA
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miękka

Dean Burnett

Psycho-logika
Autor przeplata odkrywcze wyniki 

wnikliwych badań naukowych ze 

zwierzeniami osób, które doświadczają 

problemów ze zdrowiem psychicznym. 

Dzięki temu lektura tej książki przynosi 

nam przekonujące, zajmujące 

i uspokajające wyjaśnienie, jak i dlaczego 

powstają zaburzenia psychiczne 

oraz jak można je zrozumieć.

44 99

WYDAWNICTWO

Insignis Media

OPRAWA

miękka

Magdalena Grzebałkowska, Ewa Winnicka 

Jak się starzeć 
bez godności
Długo wydawało im się, że wciąż się 

świetnie zapowiadają, a prawdziwe 

życie jeszcze jest przed nimi. Sukcesy, 

superszczęście, te rzeczy. Teraz okazuje 

się, że zanim rozwinęły skrzydła, czas je 

zwinąć. Jak z tym żyć? Jak się starzeć? 

Z godnością czy może jednak bez? 

46 99

WYDAWNICTWO
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miękka
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Vaclav Smil

Liczby nie kłamią
71 RZECZY, KTÓRE TRZEBA 
WIEDZIEĆ O ŚWIECIE

Z tej pełnej fascynujących informacji książki 

dowiemy się m.in., ilu ludzi potrzebnych 

było do zbudowania piramidy Cheopsa, 

dlaczego szczepionki nie tylko ratują życie, 

ale są także opłacalną inwestycją, i czemu 

samochody elektryczne nie są (jeszcze) tak 

dobrym rozwiązaniem, jak nam się wydaje. 

Smil błyskotliwie łączy wiedzę z rozsądkiem, 

poruszając szerokie spektrum zagadnień, 

mających formę treściwych rozdziałów.

P.O. Autora

Kontroler ruchu 
lotniczego
To niecodzienna książka napisana przez 

kontrolera ruchu lotniczego. Dowiemy 

się z niej m.in.: na czym tak naprawdę 

polega ta praca, ile zarabiają kontrolerzy, 

jak wygląda zwyczajny dzień pracy, a jak 

ten, który zgotowałby przeciętnemu 

człowiekowi stan przedzawałowy. 

I jakich problemów doświadczają 

kontrolerzy ruchu lotniczego w Polsce?

Sheera Frenkel, Cecilia Kang

Brzydka prawda
KULISY WALKI FACEBOOKA O DOMINACJĘ

Facebook od kilku lat jest nękany 

kontrowersjami i kryzysami. Wyciek danych 

użytkowników, fake newsy i polaryzująca 

mowa nienawiści. Dlaczego tak się stało? 

Korzystając z unikatowej wiedzy, m.in. 

byłych pracowników Facebooka, autorki 

zabierają nas do świata skomplikowanych 

rozgrywek, sojuszy i rywalizacji w firmie. 

Ich dziennikarskie śledztwo doprowadziło 

do szokujących wniosków.

Maria Banaszak, Agata Jankowska

Hajland
JAK ĆPAJĄ NASZE DZIECI

Dziennikarka i psychoterapeutka 

uzależnień rozmawiają o tym, kim jest i co 

ćpa współczesny narkoman. Porzućmy 

stereotypy – to od dawna nie jest dzieciak 

ze społecznego marginesu wąchający klej. 

Dziś pacjentami Monaru są także lekarze, 

dzieci prawników, prezesi największych 

korpo i wysoko funkcjonujące młode 

matki. Ale to nie narkotyki uzależniają!

44 99

44 90 49 90
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Aleksandra Piotrowska, Irena A. Stanisławska

Przedszkolak
WIELKI MAŁY CZŁOWIEK: ROZWÓJ, 
WYCHOWANIE, ZABAWA

Z tego cennego poradnika dowiesz się 

m.in.: jak zmienia się dziecko między trzecim 

a siódmym rokiem życia, jak się nie dać 

„małemu despocie”, jak zabawa wpływa na 

rozwój malucha, dlaczego dzieci zmyślają, 

jak budować poczucie własnej wartości 

dziecka i nauczyć je samodzielności.

44 90

WYDAWNICTWO

Zwierciadło

OPRAWA

miękka

Ilustrowany słownik 
ukraińsko-polski
Ilustrowany słownik to doskonały sposób 

na zapamiętanie słówek. Pełna gama 

scenek z życia codziennego. Łatwy 

w użyciu, ze szczegółowym indeksem. 

Przyda się wszystkim osobom, które 

niedawno przyjechały do Polski. 

34 99

WYDAWNICTWO
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OPRAWA

miękka
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Elżbieta Adamska

Kuchnia według 
św. Hildegardy
Święta mniszka żyła prawie 1000 lat temu, 

ale pozostawiła niezwykle aktualne 

wskazówki, jak żyć w zgodzie z otaczającym 

nas światem i naturą. Stworzyła spójną 

koncepcję życia człowieka i zachowania 

go w zdrowiu w oparciu o zdrowe 

produkty. Autorka wybrała kluczowe 

porady i produkty, a ich praktyczną 

stronę pokazała w przepisach na zdrowe, 

smaczne i łatwe do przygotowania dania. 

39 90

WYDAWNICTWO

Świat Książki

OPRAWA

miękka

Katarzyna Miller, Joanna Olekszyk

Kasia na kryzys
JAK WYJŚĆ NA PROSTĄ 
Z ŻYCIOWYCH ZAKRĘTÓW?

Psychoterapeutka Katarzyna Miller 

i dziennikarka Joanna Olekszyk rozmawiają 

m.in. o tym, jak zachowywać się w obliczu 

kryzysu i spowodować, by został rozwiązany 

w sposób dla nas korzystny. Dlaczego 

warto pokonywać lęk i stawiać czoła 

problemom. I wreszcie: jak postępować 

tak, by życiowy bilans był dodatni.

44 90

WYDAWNICTWO

Zwierciadło

OPRAWA

miękka

Betty Barnden

Robótki na drutach
350 PORAD, TECHNIK 
I SEKRETÓW

49 90

Kompendium wiedzy dla wszystkich amatorów robótek na drutach. Początkujący 

zapoznają się z podstawami: od wyboru drutów oraz włóczek, przez czytanie 

wzorów i schematów, po proste techniki. Natomiast zaawansowani poszerzą 

swoje umiejętności o skomplikowane ściegi czy projektowanie. Wszystkie 

ściegi i techniki zilustrowano fotografiami, diagramami lub ilustracjami.

WYDAWNICTWO

Publicat

OPRAWA

miękka
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DRUGA KSIĄŻKA

–50%
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Klaudia Bianek

Niebo nad jej głową
Autorka miłosnych opowieści zabierze 

was w kolejną śmiałą podroż! Niektóre 

bariery trudno przełamać… Jedno miejsce 

połączy losy Adriana i Blanki. Jedno 

spojrzenie zmieni ich przeznaczenie. 

Jeden pocałunek sprawi, że niebo nad 

ich głowami przyjmie kolory szczęścia!

Alice Oseman

Loveless
Georgia nigdy nie była zakochana, nikt 

nigdy jej się nie podobał. Jednak jest 

pewna, że pewnego dnia odnajdzie 

drugą połowę. W zderzeniu z nowymi 

dla niej pojęciami – aseksualnością 

i aromantycznością – Georgia staje 

się jeszcze bardziej niepewna swoich 

uczuć. Czyżby przeznaczone jej 

było żyć bez miłości? Mądra, ciepła 

i dowcipna opowieść o poszukiwaniu 

tożsamości i samoakceptacji.

Beata Andrzejczuk

Królowa
AKADEMIA JEŹDZIECKA

Nastoletnia Gabi zaczyna przyzwyczajać 

się do życia na ranczu ojca, gdzie chore 

konie odzyskują zdrowie. Skrycie marzy 

o założeniu w przyszłości własnej akademii 

jeździeckiej oferującej jazdę westernową 

i hipoterapię. W tej chwili musi jednak 

skupić się przede wszystkim na tym, co 

tu i teraz. Na starciu ze swoją największą 

rywalką – Karioką. Na walce o pierwszą 

miłość i zwycięstwo dobra nad złem. 

42 9044 90 34 90
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David Pilkey

Superkot
KLUB KOMIKSOWY

Zwariowana nauka rysowania komiksów 

razem z klubem przesympatycznych 

małych żabek! W atmosferze szalonej 

zabawy, wściekłej rywalizacji i wesołych 

awantur powstają pierwsze dzieła adeptów 

Komiksowego Klubu Superkota. Dwadzieścia 

jeden rozbrykanych, bezczelnych 

i utalentowanych kijanek daje upust swojej 

nieokiełznanej twórczej wyobraźni. 

34 90

WYDAWNICTWO

Jaguar

OPRAWA

miękka

PREMIERA

25.05.2022

Boguś Janiszewski

Sex
TO, O CZYM DOROŚLI 
CI NIE MÓWIĄ

59 90

Ta ksiażka nie gorszy, tylko edukuje, odpowiadając na różne pytania dotyczące płci. 

Na przykład takie: Ile w końcu jest płci? Dwie czy więcej? I co ma wspólnego płeć 

z cebulą? Czy orientacji płciowej można się nauczyć? Czy można umrzeć z miłości?

WYDAWNICTWO

Publicat

OPRAWA

twarda

–20%

–20%
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Marvel Avengers. 
Encyklopedia postaci
NOWA EDYCJA

Bogato ilustrowane kompendium wiedzy 

o Avengersach, a w nim opisy ponad 

200 postaci – szlachetnych herosów i ich 

największych wrogów – wzbogacone 

grafiką z komiksów Marvela.

Mackenzi Lee

Loki
GDZIE ZALEGŁY KŁAMSTWA. MARVEL

Przygody, zagadki, humor i organizacja 

S.H.A.R.P. we wciągającej powieści 

o dorastaniu i poznawaniu samego 

siebie. Poznaj młodość Lokiego! 

Spider-Man
KOLEKCJA OPOWIEŚCI. MARVEL

Przepiękne wydany i bogato ilustrowany 

zbiór opowiadań z uniwersum 

Marvela, idealny dla młodego fana 

Spider-Mana i Avengersów. 

79 99 36 99 59 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda

OPRAWA

miękka

OPRAWA

twarda
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John Flanagan

Morska pogoń
DRUŻYNA, T. 9

42 90

Po latach grabieży Skandianie pełnią funkcję strażników Morza Białych Sztormów. 

Pilnują bezpiecznej żeglugi handlowych jednostek i walczą z piratami. Jednak 

wrogowie napadają na Hallasholm i kradną dumę skandiańskiej floty, „Wilczy 

Wicher”. Na szczęście jest jeszcze nadzieja. Nowa wersja starej „Czapli”, dłuższa 

i mocniejsza od poprzedniczki, tym razem nie cumowała w porcie…

WYDAWNICTWO

Jaguar

OPRAWA

miękka

–20%

–20%

–20%

–20%

Donna Jo Napoli, Christina Balit (ilustr.)

Mitologie
różnych kultur
Zbiory opowieści z różnych kultur i części 

świata. Adaptacje klasycznych mitów 

o bogach i ludziach oraz związku człowieka 

z naturą zyskały piękną oprawę graficzną. 

54 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda
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Rafał Kosik

Tajemnica 
celebryckiej wanny
AMELIA I KUBA

Wersja polska – aby dzieci polskie zrozumiały 

opowieść, a ukraińskie mogły się uczyć 

polskiego. I wersja ukraińska – aby dzieci 

ukraińskie zrozumiały opowieść, a polskie 

mogły się uczyć ukraińskiego! Syreny nie 

istnieją? Jak nie, skoro tak! Jedna nawet 

pojawiła się w… wannie. I to w wannie 

pewnej Celebrytki. Oto współczesna 

wersja legendy o warszawskiej Syrence.

29 00

WYDAWNICTWO

Powergraph

OPRAWA

twarda

Ilustrowany atlas 
świata dinozaurów
Ten jedyny w swoim rodzaju atlas ukaże 

Wam fascynujący świat dinozaurów 

z nowej perspektywy. Autorzy oprowadzą 

Was po najnowszych stanowiskach 

wykopaliskowych, gdzie paleontolodzy 

odkrywają nieznane dotąd gatunki 

tych wymarłych zwierząt. 

49 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda

Zwierzęta 
od A do Z

69 90

W tych obszernych i bogato ilustrowanych książkach młodzi odbiorcy znajdą 

opisy wielu dotychczas odkrytych gatunków zwierząt. Dla ułatwienia zostały one 

opisane w porządku alfabetycznym. Gratka dla wszystkich miłośników przyrody. 

WYDAWNICTWO

Kropka

OPRAWA

twarda

–20%

–15%

44 90

OPRAWA

twarda

PREMIERA

1.06.2022
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44 90

34 90

59 90

64 90

Dlaczego pada deszcz, skąd się bierze tęcza, jak powstają pio-

runy i czy można się przed nimi uchronić. Książka, dzięki której

zrozumiecie zachodzące w przyrodzie zjawiska i przestaniecie

się ich lękać. Dowiecie się wszystkiego nie tylko o deszczu, lecz

także o przewidywaniu pogody, kaloszach czy wycieraczkach 

samochodowych!

MONIKA UTNIK, 

MAŁGOSIA PIĄTKOWSKA  

W DESZCZU, CZYLI 
CO SIĘ DZIEJE, 
KIEDY PADA

MONIKA FILIPINA    

OPOWIEM CI,
MAMO, CO ROBI 
MOJE CIAŁO

49 90

Miłka i  jej brat Staś lubią tańczyć, skakać i biegać – i  każde-

go dnia dowiadują się o sobie czegoś nowego! Odkryli już, że 

dzięki zmysłom widzą, słyszą i czują, a dzięki mięśniom mogą 

jeździć na hulajnodze i  rowerze. Wiedzą, że serce pompuje 

krew, że oddychają, nawet kiedy śpią, i że mają dużo energii, 

bo jedzą warzywa i codziennie ćwiczą. Ale Miłka i Staś wiedzą 

też coś jeszcze: że każdy z nas jest inny, niepowtarzalny i zasłu-

guje na szacunek!

EMILY HAWKINS, 

LUCY LETHERLAND 

ATLAS REKORDÓW 
ŚWIATA

89 90

Dzięki temu przepięknie ilustrowanemu przewodnikowi zazna-

jomicie się z  najbardziej niewiarygodnymi rekordami świata.

Poznacie nadzwyczajne rośliny i zwierzęta, oszałamiające kraj-

obrazy i niesamowite dzieła ludzkich rąk. Na każdej z ponad 

trzydziestu scen odkryjecie setki faktów i dowiecie się mnóstwa 

ciekawych rzeczy.

MARTA GALEWSKA-KUSTRA,

JOANNA KŁOS

PUCIO
DO TULENIA

MARTA GALEWSKA-KUSTRA,

JOANNA KŁOS

PUCIO. MOJE 
PIERWSZE UKŁADANKI

VINCENT JOASSINN, 

MARCIN MINOR  

KOTY

Pucio, ukochany bohater dzieci i rodziców, do przytulania, 

zasypiania, na spacery i do zabawy!

Ta urocza maskotka sprawi radość każdemu maluchowi. 

Jest świetnym uzupełnieniem serii książek wspie-

rających rozwój mowy.

Te proste puzzle lepiej niż tradycyjne stymulują percepcję 

wzrokową oraz analizę wzrokową obiektu. Pudełko zawiera 

7 bardzo prostych układanek. Zabawka jest odpowiednia 

już dla rocznych dzieci.

Podczas gry odwiedzacie 4 krainy ze snów! Spotkacie tam 

przyjazne koty oraz złowieszcze kruki. Wygra osoba z naj-

większą liczbą kotów w swoim śnie. Spotkacie też ćmy, sowy, 

nietoperze oraz smoka. Wykorzystujcie ich umiejętności, 

przeganiajcie kruki i zmieniajcie swoje sny!

,
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59 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

pudełko

Basia Szymanek, Ewa Podleś (ilustr.)

Detektyw Niezgułka 
na tropie
SPRAWA ZAGINIONEJ 
BABCINEJ PROTEZY 

Przed detektywem Niezgułką i jego asystentką Fredką trudne zadanie…  

Trzeba im pomóc! Wysilcie szare komórki i rozwiązując kolejne zagadki, odkryjcie, 

co się stało z… babciną protezą. Wyszukiwanki, labirynt, porównywanie obrazków 

i gra – to wszystko doprowadzi Was do rozwikłania tej niecodziennej sprawy.

39 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda

Zrób to sam

Te wyjątkowe zestawy to wymarzone prezenty dla małych miłośników lotnictwa 

i straży pożarnej. Znajdą w nich: książkę z interesującymi informacjami, 

figurki i modele pojazdów do samodzielnego złożenia oraz rozkładane 

plansze – wszystko, czego potrzeba, by zacząć wspaniałą zabawę!
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Małgorzata Potocka

Misie, miśki, niedźwiadki
Sześć znanych polskich ilustratorek 

książek dla dzieci stworzyło sześć 

niezwykłych ilustracji, pełnych 

szczegółów do wyszukiwania, których 

bohaterami są misie. Misie bajkowe, 

misie z miasteczka, misie z dziecięcego 

pokoju, misie z fabryki Świętego Mikołaja 

i cała galeria misiów wszelakich…

Roisin Hahessy, Sam Taplin

Migoczące Wróżki
Czy Migoczące Wróżki pomogą 

jednorożcowi poczuć się bezpieczniej 

w ciemnościach? Maluszki będą 

zachwycone światełkami, które można 

znaleźć na stronach tej pięknie zilustrowanej 

książki. Przed nimi magiczna zabawa! 

Powiedz mi! 
Te oryginalne, ozdobione zabawnymi 

ilustracjami książki z usztywnionymi 

stronami na spirali to zbiór ponad 

200 pytań i odpowiedzi, które zainteresują 

wszystkich ciekawych świata młodych 

miłośników zwierząt i przyrody.

34 99

54 99

49 99

39 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda

Katie Daynes, Christine Pym (ilustr.)

Co to są emocje? 
KSIĄŻKA Z OKIENKAMI. WAŻNE PYTANIA

Co wywołuje w nas radość, smutek, złość 

lub strach? Dlaczego się martwimy? 

Co nas uszczęśliwia? Jak radzić sobie 

z emocjami? O tym wszystkim dowiesz się 

z tej pięknie ilustrowanej książki z okienkami.

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda

OPRAWA

twarda

OPRAWA

twarda

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

36 99od

OPRAWA

twarda
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Audrey Bouquet,  
Fabien Ockto Lambert (ilustr.)

W świecie emocji

Oto cztery historyjki, w których poznasz 

kotka przeżywającego różne emocje. 

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. 

44 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda

OPRAWA

miękka

Tytuły ukraińskojęzyczne

Serie kolorowanek z ukraińskimi tytułami oraz książki dla młodszych dzieci z prostymi 

słowami w wersji dwujęzycznej: po polsku i po ukraińsku. Dzięki nim dzieci będą 

mogły skupić uwagę na obrazkach i rysowaniu oraz przyjemnie spędzą czas. 

7 99od
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Anna Wiśniewska

Bystrzaki widzą, 
myślą, rysują
Zestawy 100 kart z ciekawostkami 

o zwierzętach, roślinach, kosmosie, 

a nawet ciele człowieka. Każdej zabawnie 

ilustrowanej karcie z ciekawostką towarzyszą 

jeszcze dwie karty. Jedna zawiera 

pytanie i trzy odpowiedzi do wyboru, 

a druga to rodzaj autosprawdzianu.

Studio Baobaby

Bubu Baba:  
karty obrazkowe
Lis Bubu i Niedźwiedzica Baba zapraszają 

maluchy do zabawy. W każdym pudełku 

znajduje się 20 kolorowych kart z obrazkami 

i ich nazwami – pozwolą ciekawie spędzić 

czas oraz połączyć naukę z zabawą! 

49 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

pudełko

Liliana Fabisińska 

Jak rosną zwierzęta 
blisko nas
OD… DO

49 90

Które zwierzę wygląda jak kwiat? Po co dżdżownicy siodełko? Jak pływa flądra? 

Czy jeżyki rodzą się z kolcami? Pokazujemy i objaśniamy, jak rosną zwierzęta 

blisko nas – te, które możecie spotkać nawet na spacerze. Pytajcie śmiało!

OPRAWA

twarda

WYDAWNICTWO

Centrum Edukacji 
Dziecięcej

–20%

–20%

19 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

pudełko
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52 BAJKOWE OPOWIASTKIOWE
Tomy z serii pozwolą najmłodszym czytelnikom spotkać się z całą plejadą ulubionych my z serii pozwolą najmłod
bajkowych bohaterów. Superprzygody i piękne ilustracje: czego chcieć więcej?bajkowych bohaterów. Superpr

E OPOWIEŚCIMOJE OPO
ygodach bohaterów z kultowych filmów animoOpowieści o przyg -

Disney Pixar. Emocje, przygoda, angażującewanych wytwórni Dis
y – to znajdziecie w tomach serii. historie i dużo zabawy 

365 HISTORII NA CAŁY ROK
Rok z ulubionymi bohaterami animacji Disneya?
Zajrzyj do książeczek z kolekcji 365 historii na cały rok, kk
by każdego dnia poczuć się jak w bajce.

©Disney. ©Disney/Pixar.

49 99 49 99 69 99

39 99

39 99 49 9979 9979 99
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BIBLIOTECZKA PRZYGODY 
Opowieść o bohaterach niesamowitych filmów.
Umieszczona w książkach wkładka z ilustracjami pozwolizczona w książkac
dłużej pozostać z postaciami tych ekscytującej historii.użej pozostać z postaciam

SILENZIO,
BRUNO!
O magicznej sile
przyjaźni opowiada
ta wzruszająca,
pięknie ilustrowana
książka, powstała
na motywach 
najnowszego filmu
animowanego studia 
Disney Pixar. 

NASZE MAGICZNE ENCANTO
,Różne propozycje książkowe dla fanów filmu. Magiczne miasteczko,

magiczny dom i magiczna rodzina, a w niej pozbawiona
nadprzyrodzonych mocy Mirabel…

RAYA I OSTATNI SMOK
Odkryj magię Disneya w opowieści o zaufaniu 
i wytrwałości. Gdy Kumandrę atakują złowrogie cienie, 
księżniczka Raya wyrusza na poszukiwanie ostatniego 
smoka…

TO NIE WYPANDA 
Meilin Lee: przebojowa,
trochę niezgrabna 
dziewczyna kocha 
swoją rodzinę, ale okres
dorastania wyrywa ją 
z roli wzorowej córeczki
mamusi… Emocje górą!

24 99od

29 99

24 9939 99

19 99

24 99

24 9919 9914 99

24 99

16 99
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ULUBIONE HISTORIE
Książki pełne niespodzianek! Kiedy je przeczytasz, pobiegniesz szukać 
przygody – bo z bohaterami Disneya wszystko jest możliwe! 

ANIMOWANA KLASYKAANIMOWA
Tym pełnym niezwykłych ilustracji opowieściom 
towarzyszą oryginalne obrazy, grafiki i szkice 
autorstwa rysowników z legendarnego studia.

KUBUSIOWY 
PAMIĘTNIK I INNE 
OPOWIEŚCI 
Wyjątkowa 
kolekcja historyjek
z najsympatyczniejszym
misiem na świecie
i jego przyjaciółmi
w rolach głównych. 
Pięknie zilustrowanych, 
uroczych i zabawnych. 

DISNEYOWE TECZKI 
Teczki z arkuszem wykręconych naklejek i arkuszami doarkuszami do
kolorowania. Rozwijajcie wyobraźnię i miłmiło spędzajcie czas. 

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.

TECZUSZKA MALUSZKA 
Idealny prezent dla małych miłośników Disneyowych a animacji.
W teczce dzieci znajdą opowiastkę o przygodach ulubionionych
bohaterów oraz miarkę wzrostu w formie harmonijki.

24 99od 24 99od 29 99

29 99

29 99 34 99

24 99 24 99

29 99
34 99
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Bełchatów – Galeria Olimpia, ul. Kolejowa 6, tel. 44 711 17 16 • Białystok – Galeria Jurowiecka, ul. Jurowiecka 1, tel. 85 877 23 55 • Bielsko-

-Biała – CH Sarni Stok, ul. Sarni Stok 2, tel. 33 471 29 03 • Bielsko-Biała – Galeria Sfera, ul. Mostowa 5, tel. 33 471 10 07 • Bolesławiec – Galeria 

Bolesławiec City Center, ul. Asnyka 1, tel. 75 616 14 06 • Bydgoszcz – CH Rondo, ul. Kruszwicka 1, tel. 52 345 46 98 • Bydgoszcz – CH Zielone  

Arkady, al. Wojska Polskiego 1, tel. 52 342 53 50 • Bydgoszcz – Galeria Pomorska, ul. Fordońska 141, tel. 52 516 11 28 • Bydgoszcz – CH Fo-

cus Mall, ul. Jagiellońska 39/47, tel. 51 762 71 41 • Bytom – Atrium Plejada, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25, tel. 502 998 850 • Bytom –  

CH Agora Bytom  pl. T. Kościuszki 1, tel. 32 396 26 28 • Chełm – Galeria Chełm, ul. Rejowiecka 34, tel. 505 409 404  • Chojnice –  

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

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

Dąbka 152, tel. 55 617 28 68 • Gdańsk – Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141, tel. 58 573 48 94 • Gdańsk – Galeria Przymorze, ul. Obrońców 

Wybrzeża 1, tel. 58 573 12 07 • Gdańsk – Galeria Metropolia, ul. J. Kilińskiego 4, tel. 58 573 10 03 • Gdańsk – CH Auchan, ul. Szczęśliwa 3, tel. 

58 760 15 10 • Gdańsk – CH Osowa, ul. Spacerowa 48, tel. 58 341 38 83 • Gdańsk – Forum Gdańsk, ul. Targ Sienny 7, tel. 58 732 61 73 • Gliwice – 

PH Arena, al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1, tel. 32 411 59 97 • Gniezno – Galeria Gniezno, ul. Pałucka 2, tel. 61 679 46 33 • Gorzów 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. Poznań-

ska 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

*wkrótce otwarcie



SWIATKSIAZKI.PL

W KSIĘGARNI

SWIATKSIAZKI.PL

ZAMÓW NA 

I ODBIERZ 
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KSIĄŻKI 

MUZYKA 

E-BOOKI 

AUDIOBOOKI 
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ATRAKCYJNE CENY

SZYBKA DOSTAWA LUB 

BEZPŁATNY ODBIÓR 

W KSIĘGARNIOfer ta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do  

14.06.2022 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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