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URZEK A JĄCA PODRÓŻ PRZEZ BEZDROŻA K ALAHARI 
MARK A OWENSA I JEGO ŻONY DELII  AUTORKI

GDZIE ŚPIEWAJĄ RAKI

Lektura obowiązkowa każdego, kogo ciekawi życie 
zwierząt lub niewymyślone przygody!

Ja ne Gooda l l

49 90
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Lawrence Ferlinghetti

Chłopiec

Maciej Kraszewski

Johnny
POWIEŚĆ O KSIĘDZU JANIE 
KACZKOWSKIM

34 90

44 99

Lawrence Ferlinghetii, duchowy ojciec takich geniuszy jak Tom Waits, Bob Dylan czy Michael 

Stipe i Patti Smith, ostatni przedstawiciel beat generation, którego tomik poezji „A Coney 

Island of the Mind" uchodzi za jedno z największych osiągnięć współczesnej poezji, w swoje 

setne urodziny dał nam wyjątkowy prezent. I nie jest to prezent do skonsumowania w jeden 

wieczór. Ta powieść biograficzna jest, jak sam pisze, poszukiwaniem fabuły własnego życia. 

Porywająca i wzruszająca opowieść o dwóch facetach z zupełnie różnych światów 

i o spotkaniu, które jednemu z nich ocaliło życie. Prawdziwa historia przyjaźni księdza 

Jana Kaczkowskiego, łamiącego stereotypy charyzmatycznego duchownego, 

i Patryka Galewskiego, recydywisty, a dziś szefa kuchni, chwyta za serce i inspiruje. 

WYDAWNICTWO

Świat Książki

WYDAWNICTWO
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miękka
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Zofia Mąkosa

Siostry 
MAKOWA SPÓDNICA

44 90

Jest rok 1661. Przez Rzeszę Niemiecką przetacza się fala procesów o czary. Podejrzane są 

głównie zielarki i akuszerki, kat nie próżnuje, płoną stosy. Wiga powraca do rodzinnej wsi 

w pobliżu Kolzig i opiekuje się umierającym ojcem. Jej wnuczka Rozalka dorasta w Zulich, 

w domu cyrulika Tytusa. W życiu obu kobiet nie brakuje małych dramatów, nierozwikłanych 

tajemnic oraz lęku. Jednak prawdziwe niebezpieczeństwo dopiero nadciąga. 

WYDAWNICTWO

Książnica

OPRAWA

miękka

PREMIERA

28.09.2022

H.G. Parry

Nieprawdopodobna 
ucieczka Uriasza Heepa
Charley Sutherland przez całe życie 

ukrywał niezwykłą umiejętność: potrafi 

sprowadzać postacie z książek do 

rzeczywistości. Jego starszy brat, Rob, ma 

nadzieję, że ów sekret rodzinny zniknie, jeśli 

Charley przestanie wykorzystywać swą 

umiejętność, a z barków Roba zostanie 

zdjęty obowiązek chronienia brata przed 

światem z powieści. Jednak postacie 

literackie zaczynają dokazywać w mieście 

braci, co grozi zniszczeniem świata…

44 90
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miękka
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Sally Page

Powierniczka 
opowieści

Najbardziej czarująca i podnosząca na duchu powieść, jaką przeczytasz w tym roku! Każdy 

ma swoją historię do opowiedzenia… Ale czy Janice ma odwagę, by ujawnić swoją własną?

Niviaq Korneliussen

Dolina Kwiatów
Pełna gniewu, ale też czarnego humoru 

powieść o miłości, żałobie i wykluczeniu. 

Historia o młodej kobiecie, która ucieka od 

wspierającej rodziny, kochającej partnerki, 

znajomych z uczelni, w końcu – od siebie 

samej. Korneliussen przejmująco pisze 

o masowych samobójstwach na Grenlandii, 

z empatią podejmuje temat cielesności, 

punktuje złożone grenlandzko-duńskie 

relacje, ale przede wszystkim daje głos 

młodym ludziom, którzy na zawsze zostawili 

puste krzesło przy rodzinnym stole.

44 90
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Anna Sakowicz

Skrawki przeszłości
MUŚLINOWA SAGA. 1928–1939

Porywająca saga o tajemnicach, 

romansach i skandalach. Bohaterowie 

uwikłani w historię, widmo wojny, a w tle 

miasteczko Lidzbark leżące na pograniczu 

dwóch światów: byłego zaboru pruskiego 

i rosyjskiego. Mimo to toczy się tu zwyczajne 

życie, w którym dziewczęta marzą o miłości, 

chłopcy szukają przygód, a mężczyźni 

rozprawiają o polityce. Jak ułożą się losy 

pewnej rodziny splątane z wydarzeniami 

międzywojnia i początkiem drugiej wojny?

Catriona Ward

Sundial
Wszystko, czego Rob chciała, to normalne 

życie. Mąż, dwoje dzieci i ładny dom na 

przedmieściach zdają się świadczyć o tym, 

że jej się udało. Ale kobieta boi się o swoją 

najstarszą córkę, Callie, która zbiera drobne 

kości i szepcze do wyimaginowanych 

przyjaciół. Rob dostrzega w dziewczynce 

mrok, który przypomina jej 

o przeszłości, od której uciekła…

Elif Shafak

Wyspa zaginionych 
drzew
Ada Kazantzakis ma 16 lat i nie wie 

nic o historii swojej rodziny. Urodzona 

i wychowana w Londynie nastolatka  

nie mówi ani po grecku, ani po  

turecku, a po śmierci matki z trudem 

odnajduje się wśród rówieśników…  

Zachwycająca opowieść  

o tożsamości i magicznej mocy natury,  

która pomaga oswoić traumę.  

44 90 54 90
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Aimie K. Runyan

Szkoła niemieckich 
narzeczonych
Niemcy, rok 1939. Hanna Rombauer 

po śmierci matki zostaje wysłana 

do domu zamożnego stryja. Wbrew 

własnej woli zostaje zaręczona z wysoko 

postawionym oficerem SS. Hanna 

trafia do budzącej grozę szkoły dla 

narzeczonych, gdzie uczy się wszystkiego, 

czego od kobiet wymagają naziści. 

44 99
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Martyna Pustelnik

Nie rób scen, Flora 
Czy można zagrać (w) miłość? Flora i Maks 

kiedyś byli razem, teraz spotykają się na 

deskach teatru, by zagrać w spektaklu 

u znanego i cenionego reżysera. Ona 

– zdolna, choć niedoceniona aktorka. 

On – celebryta i gwiazda polskiej 

kinematografii. Dla niej to szansa na 

wybicie się. A może także na zemstę 

za złamane przed laty serce?

44 90

WYDAWNICTWO

Czwarta Strona

OPRAWA

miękka

Hanna Cygler

Córki tęczy

42 90

Zuzanna Fleming jest właścicielką fabryki w Gdańsku. Nie brakuje jej niczego 

oprócz miłości. Przystojny Jack proponuje jej egzotyczne wakacje. Szybko jednak 

wspaniały urlop przerodzi się w walkę o życie… Kiedy życie nagle wymyka się 

spod kontroli, zaczyna się prawdziwy thriller. Córki tęczy to historia o kobiecej 

solidarności i potrzebie niesienia sobie pomocy, niezależnie od koloru skóry.

WYDAWNICTWO
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miękka
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Katarzyna Michalak

Piastunka róż
Flora przestała wychodzić z pokoju, zdana 

na łaskę – czy raczej niełaskę – swojej 

siostry. Jedyną jej radością był rosnący tuż 

za oknem wątły krzaczek róży. Flora skazała 

się na samotność z własnej woli. Nic nie 

przerażało jej bardziej niż inni ludzie. Nie 

mogła się domyślić, że tam, w tym samym 

ogrodzie, swoje demony oswaja ktoś, kogo 

już kiedyś spotkała. I to w dniu, o którym 

ze wszystkich sił pragnęła zapomnieć…

44 99 34 99
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Znak  
JednymSłowem

James Herriot

Wszystkie stworzenia 
duże i małe
GDYBY TYLKO MIAŁY GŁOS 

Angielska prowincja lat 30. XX w. i ujmujące opowieści znanego weterynarza. Niezwykle 

ciepłe, zabawne historie o blaskach i cieniach pracy w zawodzie weterynarza. To wyjątkowo 

pozytywna, podnosząca na duchu lektura. Łzy wzruszenia i dobry humor gwarantowane! 

Na podstawie tego zbioru nakręcono serial z Nicholasem Ralphem w roli Jamesa Herriota. 

Dziewiąty tom 
fascynującej sagi 

OUTLANDER

–25%

o
p

. t
w

a
rd

a
o

p
. m

ię
kk

a

WYDAWNICTWO

Świat Książki

PREMIERA

28.09.2022

120 00

99 99



SWIATKSIAZKI.PL

Sylwia Markiewicz

Tylko jedna chwila
Aleksandra, uznana malarka, mieszka 

w Warszawie z mężem i córką. Jej pozornie 

idealne życie przerywa wypadek. 

Joanna mieszka w Skierniewicach, jest 

nauczycielką, opiekuje się matką. Spokojną 

egzystencję zmienia wizyta szwagra. 

Okazuje się, że kobieta musi nie tylko zająć 

się siostrzenicą, ale i rozwikłać tajemnice 

Aleksandry. Sytuacja komplikuje się jeszcze 

bardziej, gdy wraca były chłopak Joanny.

Roma J. Fiszer

Owoc miłości
Eliza i Max wracają do Parchowa po 

odzyskaniu przez Interpol klejnotów 

babci Anny. Przed nimi czas decyzji 

w sprawie ślubu, zarządzania willą 

w Gdyni i pracy Elizy na uczelni. Do tego 

Max chce wrócić do swojego dawnego 

nazwiska. A Felicja Skierka ogłasza, że 

młodzi odziedziczą po niej gospodarstwo 

„Iskierka”, czym wzburza rodzinę. 

Liliana Fabisińska

Zaraz wracam
A gdybyś została całkiem sama, bez 

pieniędzy, komórki i ubrania, w rajskiej 

zatoczce wśród skał? Romantyczna podróż 

przedślubna Gabrysi nagle zamienia się 

w koszmar. Dziewczyna próbuje odszukać 

narzeczonego i wrócić do Polski. Żeby to 

zrobić, musi zaufać staremu, porywczemu 

rybakowi, kucharzowi z twarzą anioła, 

smutnej dziewczynce i ekscentrycznej 

femme fatale; a potem ruszyć w szaloną 

podróż przez południe Włoch. 

Melissa Darwood

Niezdobyta
TOMY 1 I 2

Bestsellerowa komedia romantyczna 

w nowym, jednotomowym, rozszerzonym 

wydaniu! Zabawne dialogi, rozpalające 

zmysły sceny, moc wrażeń i zachwycające 

krajobrazy. Poznaj emocjonującą 

historię Julki i Jeremiego, którzy skradli 

serca polskich czytelniczek. 

Taylor Jenkins Reid

Malibu płonie
Malibu. Sierpień 1983 r. Nadszedł dzień 

corocznej, wyczekiwanej imprezy 

Niny Rivy. Każdy chce być w pobliżu 

słynnego rodzeństwa: utalentowanej 

surferki i supermodelki Niny, braci: mistrza 

surfingu Jaya i znanego fotografa Huda 

oraz ich ukochanej młodszej siostry Kit. 

To opowieść o jednej niezapomnianej 

nocy z życia rodziny: tej nocy, w której 

każde z nich musi wybrać, co ukryje 

przed bliskimi i co po sobie pozostawi.

Bonnie Garmus

Lekcje chemii
Elizabeth Zott jest chemiczką i kobietą 

daleką od przeciętności. Byłaby zresztą 

gotowa jako pierwsza wytknąć rozmówcy, 

że coś takiego jak „przeciętna kobieta” 

nie istnieje. Ale jest połowa lat 50. i jej 

koledzy z zespołu w Instytucie Badawczym 

Hastings prezentują bardzo nienaukowe 

podejście do kwestii równouprawnienia. 

Wszyscy z wyjątkiem jednego: to Calvin 

Evans, nominowany do Nagrody Nobla 

geniusz, który zakochuje się w umyśle 

Elizabeth. Co skutkuje autentyczną chemią. 

44 90

49 90

49 90

49 99
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Ewelina Ślotała

Żony Konstancina
Wyobraź sobie, że jesteś mną. Właśnie szofer 

odwiózł cię do ekskluzywnej willi. W godzinę 

wydałaś 100 tysięcy na rzeczy, których nie 

potrzebujesz. Masz wszystko do momentu, 

aż lukier spłynie na posadzkę. Tę samą, 

na której leżysz. Twoje usta umazane są 

krwią… Autorka odczarowuje mit życia ludzi 

z pierwszych stron gazet i list najbogatszych 

Polaków. Obnaża mechanizmy członków 

tej grupy, w której blichtr, gigantyczne 

pieniądze i pozycja kamuflują 

codzienność pełną ludzkich tragedii.

Tanya Valko

Arabskie opowieści
HISTORIE PRAWDZIWE

Arabskie opowieści opisują ekscytujące 

losy zwariowanej arabistki, która w latach 

80. zeszłego stulecia z duszą na ramieniu 

poleciała do Libii, gdzie rządził Kadafi. 

Poznamy ciężkie, a czasem cudowne 

życie kontraktowiczów, przeczytamy 

o rozwiązłości i pijaństwie na polskich 

kampach, o nieszczęśliwych wypadkach, 

często kończących się śmiercią, gwałtach 

i przemocy, a także o kontraktowych 

miłościach i przyjaźniach.

39 99 44 00
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Piotr C.

Roman(s) 
Co gdyby księciem na białym koniu 

okazał się zatwardziały singiel, który 

uważa, że dzisiejsze randki noszą znamiona 

łamania praw człowieka? Roman zostaje 

wysłany na przymusowy urlop. W styczniu! 

Rezerwuje więc bilety na Jamajkę. Jeden 

telefon sprawia, że zamiast na wyspę 

z lazurową wodą trafia na zabitą dechami 

wieś. Zamiast luksusu czeka na niego 

zrujnowana chałupa. Kogo tam spotka?

39 99
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Historie niezwykłych  
kobiet nauki,  
które zmieniły świat!

49 90
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Wawrzyniec i Franciszka Kuligowie pomogli zbiegowi z Auschwitz, 
nie wiedząc o tym, że ten człowiek po kilku miesiącach sprowadzi 
na nich śmierć. Że ponownie złapany wyda około 120 niewinnych 

ó ó ńosób, które stracą przez niego życie. Nie przypuszczali, że dzień 
1 września 1941 roku będzie tym, który na zawsze zrujnuje ich ro-
dzinne szczęście. Że Wawrzyniec, chcąc ratować ukochaną żonę, 
wyruszy do obozu, by zamienić się z nią na życie. 
To niezwykle wzruszająca, przepełniająca bólem, niedowierzaniem 

pełna skrajnych emocji opowieść. Nie ukrywam, że była to jedna 

z najtrudniejszych do spisania historii. Ale jestem bardzo wdzięczna 

wnuczce bohaterów, Pani Dorocie Nowak, że to właśnie mnie po-

prosiła o jej spisanie i że podzieliła się najboleśniejszymi rodzinnymi 

wspomnieniami. Dziękuję córkom bohaterów, Paniom Stefanii i Ma-

rii, za to, że mierząc się z bólem, traumatycznymi wspomnieniami 

najgorszych dni życia, zdecydowały się opowiedzieć o tej mrocznej 

karcie Auschwitz. Przykro mi, że Pani Maria zmarła, nie doczekawszy 

premiery książki. 

Odnoszę wrażenie, że niebagatelną rolę w  tej historii ode-
grał przypadek.
To prawda. Jan Nowaczek brawurowo uciekł z obozu, najpewniej 

nie przypuszczając, jak bardzo uśmiechnie się do niego los. Dobro-

wolnie zgłosił się do naprawienia roweru pilnującego karnego kowolnie zgłosił się do naprawienia roweru pilnującego karnego ko-

manda esesmana i zwyczajnie wykorzystał nadarzającą się okazję. 

Na pasiak narzucił znaleziony esesmański mundur, w którego kie-

szeni był pistolet, wsiadł na naprawiony rower i, o ironio, odbierając 

salut na bramie, czmychnął z obozu.

Przypadek sprawił, że po włączeniu się alarmowych syren, skie-

rował się do domu Kuligów, że ci ludzie tak bardzo zaangażowali ę g g

się w  pomoc nieszczęśnikowi, zmobilizowali całą społeczność by 

umożliwić mu przekroczenie granicy Generalnego Gubernatorstwa. 

Po miesiącach ten sam los spowodował, że zaślepiony miłością

porzucił kochankę dla innej kobiety, a ta mszcząc się, wydała go 

na Gestapo. 

MIŁOŚĆ, KTÓRA POKONAŁA 
OBOZOWE DRUTY AUSCHWITZ
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Rozmowa z Niną Majewską-Brown. Autorka bestsellerowych książek, opartych 
na prawdziwych wydarzeniach historii obozowych, związanych głównie 

z Auschwitz-Birkenau, odsłania przed światem kolejną wstrząsającą opowieść.

Niemal zapomniana historia po osiemdziesięciu latach wychodzi na jaw.

To prawda o tym, co spotkało rodzinę Franciszki i Wawrzyńca Kuligów  
za pomoc udzieloną zbiegowi z obozu. Opowiedziana przez córki bohaterki, 
z których jedna niestety zmarła, nie doczekawszy premiery książki. 
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A potem bynajmniej nie przypadkiem, a przemyślaną strategią,

która miała zagwarantować Nowaczkowi przeżycie, było wydanie 

wszystkich tych, którzy z dobroci serca pomogli nieznajomemu więź-

niowi w odzyskaniu wolności.

To uświadamia, jak niewiele potrzeba, by znaleźć się w niewła-

ściwym miejscu o niewłaściwym czasie.

Gdy Jan Nowaczek w obstawie esesmanów z obozu ponownie po-
jawił się w domu swoich wybawców, bynajmniej nie wykazał się 
wdzięcznością, wręcz przeciwnie.
Córki Franciszki opowiadały, że był bardzo pewny siebie, wręcz aro-

gancki. W domu panoszył się jak u siebie i z zadowoleniem współ-

pracował z Niemcami.

W efekcie jego zdrady, ponieważ w domu nie było Wawrzyńca,

do obozu trafiła ciężarna Franciszka i też za sprawą przypadku jej 

siostra i najbliższa przyjaciółka – Stefania.

I  wtedy wydarzyło się coś, co wymagało niewiarygodnej od-
wagi i co osobiście mną wstrząsnęło. Jak bardzo trzeba kochać, 
by z pełną świadomością pójść do obozu i zamienić się z żoną.
W zasadzie Wawrzyniec, idąc do lagru, miał świadomość, że zamie-

nia się z nią nie na miejsca, tylko na życie. Wyszedł z domu nocą, 

by nikogo nie spotkać. Jednak wlókł się noga za nogą i o poranku by nikogo nie spotkać. Jednak wlókł się noga za nogą i o poranku

zaczął spotykać znajomych, sąsiadów, którzy usiłowali odwieść go

od tej śmiertelnej w skutkach decyzji. Był nieugięty, zdesperowany. 

W czasie drogi osiwiał, żegnał się z każdym i ze wszystkim, co mi-

jał, mając świadomość, że nigdy już na wolności się nie znajdzie. 

Że niebawem zginie zakatowany w obozie. Ale dzięki tej heroicznej 

postawie ocalił Franciszkę, matkę jego trojga dzieci, która zaledwie p ę ę j g jg

kilka dni po odzyskaniu wolności urodziła syna. Na cześć męża dała 

mu na imię Wawrzyniec.

Rozmawiała Patrycja Herbut
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NOWE  
UZUPEŁNIONE WYDANIE

NOWE  
UZUPEŁNIONE WYDANIE

To dramatyczna opowieść o odwadze, 
rozpaczy i miłości, niemożliwych 
wyborach, niespotykanej sile 
i traumie, która cieniem położyła 
się na kolejnych pokoleniach. 

Wstrząsający opis najgorszych chwil życia młodej rodziny, 
mieszkającej nieopodal obozu, gdy mąż podejmuje 
najtragiczniejszą, a jednocześnie najbardziej bohaterską 
decyzję: postanawia pójść za ciężarną żonę do lagru.

 I choć sam poniesie śmierć, ocali miłość swojego 
życia i nienarodzone dziecko, które na pamiątkę 
po ojcu otrzyma jego imię – Wawrzyniec.

Ta książka to hołd oddany 
mieszkańcom okolicznych 
miejscowości, którzy narażając 
życie, ryzykując wszystko, 
pomagali więźniom, jak 
tylko mogli i potrafili.
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Sabina Waszut

Ogrody na popiołach

Aneta Krasińska

Wciąż pod wiatr
NAUCZYCIELKA Z GETTA, T. 2

42 90

42 90

Styczeń 1945. Rodzina Karola Plocha oczekuje wkroczenia do Katowic wojsk Armii 

Czerwonej. Miesiąc później do domu Plochów pukają mężczyźni z biało-czerwonymi 

opaskami na ramionach… To powieść o ludziach, których skazano na niewyobrażalne 

cierpienia najczęściej bez żadnego powodu. To opowieść o tuszowanej latami tragedii, 

która dotknęła Ślązaków, wzbudzając poczucie ogromnej niesprawiedliwości.

W październiku 1942 r. nikt z mieszkańców łódzkiego getta nie przypuszczał, że miasto za 

drutami będzie istniało jeszcze blisko dwa lata. W rodzinie Lewiatanów kolejne dni przynoszą 

więcej trudnych chwil niż dobrych. Laura zajmuje się nastoletnimi braćmi męża, którzy 

z dnia na dzień muszą dorosnąć. W sierpniu 1944 r. następuje likwidacja getta i wywózka 

Żydów do Auschwitz. Czy Laurze uda się wydostać z piekła i uniknąć kolejnego?
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Fragmenty wybranych audiobooków 

znajdziesz na kanale YouTube 

Księgarnie Świat Książki Official

e-booki i audiobooki
dostępne na
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DRUGA KSIĄŻKA
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Magda Stachula

Rozgrywka
Po traumatycznych przeżyciach ostatniego 

śledztwa aspirant Weronika Herman 

musi odpocząć psychicznie i fizycznie. 

Wyjeżdża z synkiem na ranczo przyjaciela 

w mało znany, ale malowniczy zakątek 

Polski. Nie udaje się jej jednak oderwać 

od pracy. Przypadkowo zostaje wplątana 

w sprawę morderstwa młodej kobiety, 

której ciało znaleziono w niedalekiej 

stadninie w Białce, gdzie miał się odbyć 

pokaz koni czystej krwi arabskiej.

Natasza Socha

Echo
Przypadkowa para spacerowiczów 

znajduje w poznańskim jeziorze Rusałka 

ciało młodego chłopaka. Szybko okazuje 

się, że to uczeń społecznego liceum, 

który nie wrócił do domu po urodzinowej 

imprezie jednego z kolegów. Sekcja zwłok 

potwierdza przypuszczenia Florentyny, 

policjantki śledczej, że było to zabójstwo 

i próba upozorowania wypadku. Zaczyna 

się wyjątkowo trudne dochodzenie.

Hanna Greń

Imię śmierci
Rok 1985. Za drzwiami domu małżeństwa 

Tarnawów rozgrywa się dramat. 

Regularnie katowana Jolanta jest już 

na skraju wytrzymałości. Mąż staje się 

coraz agresywniejszy, a życie Joli to 

pasmo bólu i upokorzenia. W końcu 

kobieta decyduje się na ucieczkę. 

Koszmar jednak trwa. Mąż nie pozwoli 

na to, by ofiara wymknęła mu się z rąk.

Adrian Bednarek

Pamiętnik diabła
Witaj w moim idealnym świecie. Jestem 

Kuba, mam 22 lata i wszystko, czego można 

zazdrościć młodemu facetowi – piękną 

dziewczynę, penthouse w Krakowie, 

sportowe auto i studia, które w przyszłości 

mają zaprowadzić mnie na prawnicze 

szczyty. Mam coś jeszcze… Mroczny 

sekret, o którym dowiadują się nieliczni, 

a ceną za jego poznanie jest śmierć. 

Przedstawiam Ci mój pamiętnik. Gdy go 

przeczytasz, nic już nie będzie takie samo…
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Anna Ekberg

Miłość dla dorosłych
Mogłoby się wydawać, że Christian 

i Leonora mają wszystko. Udane 

małżeństwo, piękny dom i syna, który 

właśnie wygrał z ciężką chorobą. Ale na 

firmowym przyjęciu Leonora nakrywa 

męża z młodszą kobietą. Uświadamia 

sobie, że Christian może ją zostawić. Czy 

to możliwe? Leonora podejmuje decyzję: 

zamierza temu zapobiec za wszelką 

cenę i wszelkimi możliwymi środkami.

Lisa Gardner

Znajdź ją
CYKL Z DETEKTYW D.D. WARREN, T. 8

Flora zostaje porwana i prawie półtora 

roku jest więziona przez psychopatycznego 

sadystę. Kiedy detektyw D.D. Warren 

zostaje wezwana na miejsce zdarzenia, 

zastaje zwłoki mężczyzny, który spłonął, 

i nagą kobietę ze skrępowanymi rękami. 

Flora, bo to właśnie ona jest podejrzana 

o podpalenie, twierdzi, że nieżyjący był 

przestępcą seksualnym i działała we 

własnej obronie. Czy traktować dziewczynę 

jak ofiarę, czy żądną zemsty zabójczynią.
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Antti Tuomainen

Mała Syberia
W pobliżu małej wioski spada meteoryt, który 

staje się nie tylko atrakcją – jeśli podzieliłoby 

się go na kawałki, można by za niego 

zgarnąć milion euro! Mieszkańcy na zmianę 

pełnią przy nim wartę. Kiedy pilnuje go pastor 

Huhta dochodzi do włamania. Udaje mu się 

uratować skarb, który spadł z nieba, i próbuje 

znaleźć sprawcę. Nie jest to jednak jedyne 

śledztwo Joela. W tym drugim, ważniejszym, 

próbuje odkryć, kto jest odpowiedzialny 

za to, że jego ukochana żona spodziewa 

się dziecka. Bo na pewno nie on. 

Graham Masterton

Sabat czarownic
Masterton brawurowo łączy elementy 

horroru, thrillera, powieści historycznej 

i detektywistycznej. Londyn, 1758. Beatrice 

jest przełożoną w przytułku dla upadłych 

kobiet. Praca sprawia jej przyjemność, 

ma poczucie misji, ale też nawiązuje 

silną więź z podopiecznymi. Przytułek 

wspiera bogaty kupiec, który oferuje 

dziewczętom stabilną pracę. Lecz gdy 

8 młodych kobiet wysłanych do jego 

fabryki przepada bez wieści, Beatrice 

wie, że dzieje się coś niedobrego.

Ian Rankin

Zagrajmy w butelkę
CYKL Z INSPEKTOREM REBUSEM, T. 4

Po policyjnym nalocie na ekskluzywny dom 

publiczny w Edynburgu wybucha skandal 

obyczajowy. Bywalcy niesławnego przybytku 

mają się z pyszna. Zwłaszcza Gregor Jack, 

członek Parlamentu. Wkrótce okazuje się, że 

sprawa jest znacznie poważniejsza, niż można 

przypuszczać. Seksafera zostaje przesłonięta 

przez zabójstwo, które ma związek 

z Jackiem. A Rebus musi odpowiedzieć na 

pytanie, czy poseł maczał w nim palce, 

czy może ktoś próbuje go wrobić. 
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Mick Herron

Ulica Szpiegów

44 99

Starzejący się szpieg traci rozum. Co wtedy? Czy służby specjalne prowadzą dom spokojnej 

starości dla tych, którzy wiedzą zbyt wiele, ale zapominają, że ich wiedza jest ściśle tajna? 

A może ktoś sprawuje stałą opiekę nad zniedołężniałymi pracownikami kontrwywiadu? Takie 

pytania zaczyna sobie zadawać River, wnuk Davida Cartwrighta, tajnego agenta z czasów 

zimnej wojny i szarej eminencji MI5 – i powinien znaleźć na nie odpowiedź jak najszybciej…
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Alexander J. Motyl

Ostatnia stacja Pituna
Ostatnia stacja Pituna to przewrotna 

powieść szpiegowska ocierająca się 

o political fiction – pełna sensacyjnych 

intryg, zwrotów akcji i okraszona 

doskonałym humorem. Autor – 

Ukrainiec – jest politologiem, więc łączy 

specjalistyczną wiedzę z lekkim piórem. 
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KILKUDNIOWE PATROLE, TYSIĄCE 
PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW. 

KURZ, PYŁ I BEZKRES 
AFGAŃSKICH BEZDROŻY. 

TO PRAWDZIWE 
OBLICZE WOJNY.

Mija rok od upadku Kabulu. Po 20 latach interwencji w Afgani-
stanie talibowie zaczęli przejmować władzę w kraju. Dokład-
nie rok po tych wydarzeniach ukazuje się Twoja książka. Czy
to miało jakiś wpływ na jej napisanie? To sposób rozliczenia się 
z przeszłością?
Niestety, powiedzenie, że historia kołem się 

toczy, nie zawsze oznacza coś dobrego. Pa-

trzę na Afganistan zupełnie inaczej. Nie wiem,

czy moim zamiarem było usprawiedliwienie

Afgańczyków odpowiedzialnych za oddanie 

się pod rządy talibów, czy obwinianie Zacho-

du, że zostawiliśmy ich niegotowych do sa-

moistnego rządzenia Afganistanem.

Zwykle nie chwalisz się swoimi osiągnięciaaggnięcia-
mi i odznaczeniami, ale wiemy, że za udziałza udz
w operacji Grunwald II zostałeś odznaczonyś ołeeś odznaczonyo
Orderem Krzyża Wojskowego, który otrzyo,ggggg , który otrzymu-
je się „za śmiały czyn bojowy albo osobiswowyc bcc bojowy albo osobiste
męstwo w akcji bojowej”. Powiesz o tym coś więcej”.wj wweej”jow ”. Powiesz o tym coś więcej?
Racja, na ordery i odznaczenia patrzę podobnie jak sportowcydd naaanaczenia patrzę podobnie jak sportowcy,

wskazując na to, że gdyby nie cały sztab ludzi stojących z bokuokgdybe e gg by nie cały sztab ludzi stojących z boku,

to danego medalu by nie było. Podobnie jest w działaniach boacniy nie baa y bal było. Podobnie jest w działaniach bo-

jowych, za wypiętą do odznaczenia piersią stoją logistycy, łączycjowych, z ą do odpiętąęhhych gdznaczenia piersią stoją logistycy, łącz--

nościowcy… koledzy z zespołu i sekcji, ale jednak to ten jedenk t dnościowcy… ko edzy e y z zespołu i sekcji, ale jednak to ten jeden

ktoś podejmuje indywidualny wysiłek, i tak było podczas naszego dktoś podejmuje innddy odywidualny wysiłek, i tak było podczas naszego 

górskiego patrolu, ale o tym czytelnicy dowiedzą się już z książki.użjgórskiego patr kksiolu, ale o tym czytelnicy dowiedzą się już z książki.

Jak oceniasz to, co wydarzyło się w Afganistanie? Czy to przykJak ocen oaniefggaceniasz to, co wydarzyło się w Afganistanie? Czy to przy-
słowiowa „krew w piach”? Czy cała interwencja miała jakiś inny cj iś ysłowiowa „krew w piach”? Czy cała interwencja miała jakiś inny 
wymiar, głębszy sens?wymiar, głębszy sens?
Oceniam bardzo surowo. Mówię to serio, często drażni nas pocw ę o sOceniam bardzo surowo. Mówię to serio, często drażni nas po-

krajowa, która żongluje nami, zapominając o statystycziamlityka krajowa, która żongluje nami, zapominając o statystyczgl --

ym człowieku, w Afganistanie zażonglowano nami na pozionym człowieku, w Afganistanie zażonglowano nami na pozi -

mie globalnym. Tak, interwencja w Afganistanie miała sens, alemianst ast ałe m nmianisterwmie globalnym. Tak, interwencja w Afganistanie miała sens, ale

ycofanie się było przedwczesnym i nieprzemyślanym krokiemeśe yłwycofanie się było przedwczesnym i niep

polityków: żaden wojskowy tej decyzji nie popierał. Tak, wiem,y niepolityków: żaden wojskowy tej decyzji 

od razu nasuwa się pytanie: jak długo powinny stacjonowaćgiedod razu nasuwa się pytanie: jak długo pow

tam wojska koalicji? Odpowiem wprost: tak długo, jak długo ? pralica kamtam wojska koalicji? Odpowiem wprost: ta

Afgańczycy będą tego potrzebować, a jak pokazały wydarzeańc ocy egobęcyAf -

nia sprzed roku, potrzebowali nadal.ebbo potrzess dnia d 

Często w swoich książkach oddajesz głos innym bohaterom.oich książkwę
W Afganistanie poznajemy Anię – Polkę, która służyła w holennaaanie poznAAfA g a -

derskim wojsku. Czy po tylu latach macie kontakt? I jak to było oaach macie kontakt? I jak to było taaac
z kobietami w wojskach specjalnecjalnych?sk
Za historią każdego człowieka podążają losy ludzi, którzy gozłowieka podążają losy ludzi, którzy go cggogo o 

otaczają, podstawą w działaniu wojsk specjalnych jest dziaą w działaniu wojsk specjalnych jest dziatat -

łanie w sekcji, więc nie wyobrażam sobie,aobłanie w sekcji, więc nie wyobrażam sobie,

bym mógł nie opisywać moich przmbym mógł nie opisywać moich przyjaciół. yb

– sympatyczna, ładna PolAnia – sympatyczna, ładna Polka w holen--

derskim mundurze, spotkaliśmy sięderskim mundurze, spotkaliśmy się w bazie 

Kandahar. Tak, mam z nią kontakt do dzisiaj,Kandahar. Tak, mam z nią kontakt do dzisiaj,

dałem Ani głos na kilku stronach książki, kka ooddałem Ani głos na kilku stronach książki, 

o jest dla mnie oznaką tego, że mi zaufała:t mco jest dla mnie oznaką tego, że mi zaufa

wyróżnieniem, by móc opisać taką historię.aką histtowyróżnieniem, by móc opisać taką historię

biety w obecnych czasach są traktowanetyy są ktKobiety w obecnych czasach są traktowan

na równi z mężczyznami, więc nie widzę przenni ra r w yna równi z mężczyznami, więc nie widzę prz -

ciwskazań dla pań, które mają umiejętności,skaciwskazań dla pań, które mają umiejęt

predyspozycje i siłę, by służyć tam, gdzie som, gddypredyspozycje i siłę, by służyć tam, -

bie wymarzą. Znacie przysłowie: „gdzie diay wbie wymarzą. Znacie przysłowie: „ -

beł nie może, tam babę pośle”?ni ę pbeł nie może, tam ba

Ten wyjazd do Afganistanu to już która z kolei Twoja misja?ywyT  d ga lekokoTen wyjazd do Afganistanu to już która z k
To był mój piąty tak długi zagraniczny wyjazd na wojnę, w tamł y wTo był mój piąty tak długi zagraniczny wyj -

tym czasie byliśmy już doświadczonymi żołnierzami.ymny żoż łotym czasie byliśmy już doświadczon

Znamy Twoje pisarskie plany! W tym roku ukażą się jeszczem ororZnamy Twoje pisarskie plany! W ty
dwie książki.dwie książki.
Tak, to prawda. Pierwsza to „Lider w stylu GROM”, która powstałatw tTak, to prawda. Pierwsza to „Lider w

przy współpracy z moimi kolegami, oraz „Ekstremalny poradnikegaprzy współpracy z moimi koleg

przetrwania”. Ta ostatnia jest, niestety, bardzo potrzebna w tych przetrwania”. Ta ostatnia jes

zwariowanych czasach.zwariowanych czasach

ozmawiałaRozmawiała

Ewa CieślakEwa Cieśla
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Lucjan Żeligowski 

Wojna w roku 1920 
Generał Żeligowski był jednym z bohaterów 

wojny polsko-bolszewickiej. W bitwie 

warszawskiej dowodził 10. Dywizją Piechoty. 

W październiku 1920 r., wykonując tajny 

rozkaz marszałka Piłsudskiego, rzekomo 

zbuntował się i zajął Wileńszczyznę, która 

została później przyłączona do Polski. 

Następnie był m.in. ministrem spraw 

wojskowych i posłem na Sejm. W swoich 

wspomnieniach powrócił do wojennych 

wydarzeń sprzed dekady. To obraz wojny 

1920 roku widzianej oczami praktyka.
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Stephen E. Ambrose

Kompania braci 
Opowieść o żołnierzach sławnej amerykańskiej kompanii piechoty spadochronowej od 

chwili sformowania w 1942 r. w Stanach Zjednoczonych poprzez lądowanie w Normandii 

aż do zajęcia Orlego Gniazda Hitlera. Steven Spielberg i Tom Hanks na podstawie 

tej książki wyprodukowali dziesięcioodcinkowy, kultowy już, serial telewizyjny. 

Nowość WYDAWNICTWO
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Alexander Freed

Cena zwycięstwa
STAR WARS. ESKADRA ALFABET, T. 3 

49 99

Pościg tytułowej eskadry za imperialnym Skrzydłem Cienia wciąż trwa i obfituje 

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

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

formacji próbującej przywrócić dawny porządek. Pod wodzą charyzmatycznego 

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

Płonąca wieża
BENIAMIN ASHWOOD, T. 5

Niektóre zdarzenia są tak wielkie, że 

ich echa nie cichną przez tysiąclecia. 

Niedokończona walka z Eldred kieruje Bena 

i jego drużynę z powrotem pod bramy 

Miasta. Wejście w paszczę lwa wydaje 

się jedynym sposobem, by raz na zawsze 

powstrzymać Protektorkę przed stworzeniem 

magicznej armii, która sprowadzi na 

świat zagładę. Do Miasta droga jednak 

daleka i najeżona niebezpieczeństwami.
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Mitchell Hogan

Tygiel dusz
HIERARCHIA MAGII, T. 1

Absolutne zło wykorzenić można tylko 

w sposób absolutny. W tej walce nie 

będzie zwycięzców, będą tylko konieczne 

ofiary. Mnisi uratowali małego Caldana 

od niechybnej śmierci. Dali mu kilkanaście 

lat spokoju, możliwość nauki i jakąkolwiek 

szansę na godne życie. Wszystko zmienił 

niefortunny pojedynek. W ciągu jednej 

nocy Caldan stracił wszystko, co znał, 

i dowiedział się o sobie rzeczy, które muszą 

pchnąć go na zupełnie nową ścieżkę. 
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Steven Erikson

Opowieści z Malazańskiej Księgi Poległych

Na wojnie przegrywają wszyscy. Tę okrutną prawdę można wyczytać w oczach 

każdego żołnierza na każdym ze światów… Łowcy Kości maszerują do Kolanse, 

na spotkanie nieznanego losu. Udręczeni i wyczerpani, są armią stojącą na skraju 

buntu. Ale przyboczna Tavore Paran nie daje za wygraną. Przed czytelnikami 

dwa ostatnie tomy rewelacyjnej sagi, która odmieniła oblicze fantasy.
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różne autorki

Inne Nieba
Dwanaście utalentowanych polskich 

autorek SF i fantasy: Agnieszka Hałas, 

Aleksandra Janusz, Aleksandra Zielińska, 

Aneta Jadowska, Anna Hrycyszyn, Anna 

Kańtoch, Anna Nieznaj, Ewa Białołęcka, 

Krystyna Chodorowska, Magdalena 

Kubasiewicz, Martyna Raduchowska oraz 

Milena Wójtowicz. Dwanaście opowieści, 

dwanaście poruszających prac. Antologia 

inspirowana pracami Jakuba Różalskiego.

69 99
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Tasha Suri

Kraina popiołu
KRONIKI AMBHY, T. 2

69 90

W Cesarstwie Ambhańskim nie ma miejsca dla wdowy. A na pewno nie dla takiej, która 

jako jedyna przeżyła masakrę, w której życie stracił jej mąż i wszyscy jego ludzie. Jedynym 

miejscem, w którym pragnie znaleźć się Arwa, jest eremitorium wdów. Tam ma nadzieję ukryć 

się przed smutkiem, gniewem i hańbą. Przed własną naturą i klątwą płynącą w jej żyłach. 

Ale przed przeklętą krwią można próbować się schować, lecz nie można od niej uciec. 
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Jan Borysewicz, Marcin Prokop

Jan Borysewicz
MNIEJ OBCY

56 99

Pierwsza autoryzowana biografia Jana Borysewicza. Fascynujący wywiad rzeka z legendą 

polskiej sceny muzycznej, który poprowadził jeden z najbardziej charyzmatycznych 

dziennikarzy w Polsce – Marcin Prokop. Prokop w szczerej rozmowie z Artystą dotyka 

spraw, o których opinia publiczna i fani wcześniej nie mieli szansy usłyszeć. Jak sam mówi, 

warunkiem powstania tej książki była obietnica 100% otwartości ze strony Borysewicza.
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Agnieszka Gołas

Gołas
BIOGRAFIA WŁASNYMI SŁOWAMI

Wiesław Gołas. Czasem śliczny, liryczny 

i apetyczny, czasem ponury i smutny, 

inaczej niż na ekranie. Jak zapamiętali 

go przyjaciele? Co on sam mówił 

o sobie? Wreszcie, jak widzi go jedyna 

córka? Agnieszka Gołas tworzy czuły 

i barwny portret Wiesława Gołasa – 

dopisuje kolejne rozdziały i żegna się 

z ojcem. To pełna anegdot nietypowa 

autobiografia i biografia w jednym.

Kamil Składowski, Małgorzata Glinka 

Małgorzata Glinka
WSZYSTKIE ODCIENIE ZŁOTA

Małgorzata Glinka przez lata stanowiła 

o sile reprezentacji. Najlepsza polska 

siatkarka w historii postanowiła opowiedzieć 

o swojej karierze i życiu w pozbawionej 

lukru autobiografii. Liderka „Złotek” 

i dwukrotna mistrzyni Europy otwiera się 

przed czytelnikami jak nigdy dotąd!

49 90 49 99
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Joanna Racewicz

To nie kraj, to ludzie
HISTORIE ZEBRANE NA GRANICY

59 90

Mocne, wzruszające, a czasem nieprawdopodobnie brutalne historie wysłuchane 

przez Joannę Racewicz na granicy polsko-ukraińskiej, w szczytowym okresie 

kryzysu humanitarnego, gdy do punktów recepcyjnych i domów prywatnych 

trafiały tysiące uchodźców. To zarejestrowany przez Autorkę obraz wojny widzianej 

oczyma uchodźców, wolontariuszy i mieszkańców obu stron granicy.
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Julia Mendel

Walka naszego życia
MOJA PRACA Z ZEŁENSKIM, UKRAIŃSKIE 
ZMAGANIA O DEMOKRACJĘ I CO TO 
WSZYSTKO ZNACZY DLA ŚWIATA

W swojej szczerej i poruszającej relacji była 

sekretarz prasowa Zełenskiego opowiada 

historię jego nieprawdopodobnej kariery 

od popularnego komika do prezydenta 

Ukrainy. I to z najbliższej perspektywy: jako 

świadek siedzący w pierwszym rzędzie. 

Doskonała lektura na współczesne czasy. 

Renata Grochal

Zbigniew Ziobro
PRAWDZIWE OBLICZE

Zbigniew Ziobro doszedł w polityce na 

szczyt, bo jest człowiekiem bez granic. 

Bez mrugnięcia okiem potrafi porzucać 

kolejnych politycznych patronów, naciskać 

na prokuratorów, śledzić swoich kolegów, 

a nawet zlecić służbom inwigilację bliskiej 

mu osoby. Superprokurator, który może 

ingerować w każde śledztwo w Polsce. 

Jednocześnie człowiek małostkowy 

i mściwy, który w jednej chwili potrafi 

stracić panowanie nad sobą… 

Gallagher Fenwick

Wołodymyr Zełenski
UKRAINA WE KRWI

Biografia Wołodymyra Zełenskiego 

sięga czasów jego dzieciństwa. W tle tej 

opowieści mamy Ukrainę podczas rewolucji 

na Majdanie, obalenie Janukowycza, 

aneksję Krymu przez Putina czy wojnę 

w Donbasie. To opis wędrówki Wołodymyra 

Zełeńskiego na szczyt i fascynującej 

przemiany z komika w kogoś, kto potrafi 

przemawiać do serc Ukraińców i nie tylko.
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Ringier Axel  
Springer Polska

Wojciech Lada

Mali tułacze
Poruszająca opowieść o dzieciach wobec 

piekła wojny. Niektóre ledwo się urodziły, 

inne miały po kilka lub kilkanaście lat.  

Były też takie, które przychodziły na  

świat już w zaplombowanych wagonach 

wiozących je gdzieś w głąb Azji.  

W 1940 roku dla kilkudziesięciu tysięcy 

polskich dzieci rozpoczęła się podróż przez 

niemal wszystkie strefy klimatyczne Ziemi 

i wszystkie znane człowiekowi kultury. 
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Mijin Mok

7736 km
POMIĘDZY KOREĄ POŁUDNIOWĄ A POLSKĄ

Tytułowe 7736 kilometrów to dystans, 

jaki dzieli Polskę i Koreę Południową. 

Czy tak odległe kraje może cokolwiek 

łączyć? Pokażę ci, że niejedno! Nazywam 

się Mijin Mok, jestem wykładowczynią 

na Uniwersytecie Wrocławskim i jako 

„Koreanka” przybliżam kulturę mojej 

ojczyzny w mediach społecznościowych. 

A teraz zapraszam cię w czytelniczą 

podróż po Kraju Spokojnego Poranka.

Wojciech Fusek, Jerzy Porębski

GOPR
NA KAŻDE WEZWANIE

Książka, która ukazuje się na rynku 

w jubileuszowym, 70. roku istnienia 

GOPR-u i pokazuje fascynującą 

historię tej organizacji przez pryzmat 

osobistych doświadczeń ratowników 

i spektakularnych, czasem mniej znanych 

akcji ratunkowych w wielu polskich 

górach. Wojtek Fusek i Jerzy Porębski 

ubarwili opowieść wieloma anegdotami, 

które osadzili na tle historycznym.

Andrzej Kohut

Ameryka
DOM PODZIELONY

Utrwalany przez lata wizerunek 

Stanów Zjednoczonych jako wzoru 

do naśladowania dla innych państw 

kruszy się w zastraszającym tempie. 

Co się zza niego wyłania? Czy nowy 

prezydent będzie w stanie przeprowadzić 

umacniające kraj reformy? Andrzej 

Kohut w pogłębiony sposób analizuje 

wydarzenia i problemy ostatnich lat, dając 

nam jeden z najpełniejszych obrazów 

dzisiejszych Stanów Zjednoczonych.

Marjorie Wallace

Milczące bliźniaczki
O milczących bliźniaczkach świat usłyszał 

w 1982 r., gdy toczył się ich proces 

o podpalenie i kradzież. June i Jennifer 

Gibbons jako małe dzieci były otwarte, 

pełne życia, zdrowe i radosne. Jednak 

w wieku kilku lat zaczęły coraz bardziej 

oddalać się od swoich rodziców i trójki 

rodzeństwa. W końcu całkiem przestały 

odzywać się do dorosłych. Zamknęły się 

w świecie fantazji i rojeń, które z upływem 

lat stawały się coraz bardziej mroczne…
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Rafał Hetman

Las zbliża się powoli
KTO PO WOJNIE MORDOWAŁ 
W DĘBRZYNIE

Tuż po wojnie w lesie Dębrzyna koło Przeworska grupa mężczyzn rabowała i mordowała ludzi 

wracających z robót w III Rzeszy. Okoliczni mieszkańcy wiedzieli, kim byli sprawcy, ale milczeli 

na temat dokonanych zbrodni. Rafał Hetman, skupiając się na losach pokoleń dwóch 

polskich rodzin, opowiada splątaną historię, w której rzeczywistość przeplata się z mitem, 

pamięć kroczy pod rękę z zapomnieniem, a reporter staje się częścią historii, którą opisuje.
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Zygmunt Freud

Psychopatologia 
życia codziennego

Freud opisuje przejawy nieświadomego życia psychicznego i kluczowe elementy teorii 

psychoanalitycznej. Za materiał do badań posłużyły mu „czynności pomyłkowe”, 

„przejęzyczenia”, „zabobony” i „błędy”. Źródłem tych pomyłek (stąd „freudowska pomyłka”), 

pojawiających się najczęściej w wypowiedzi, w działaniu lub zapominaniu, według 

Freuda są nieświadome motywacje, które mimowolnie wychodzą na światło dzienne.
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Marianna Gierszewska

Być tak naprawdę
OD GRZECZNEJ DZIEWCZYNKI DO WOLNEJ 
KOBIETY, KTÓRA IDZIE, GDZIE CHCE

„Marianna uświadamia nam, jak ważne 

jest stawianie granic, także oczekiwaniom 

innych wobec nas. Zachęca nas do refleksji 

nad tym, czy lęki, które odczuwamy, są 

tak naprawdę nasze. Bo żeby «być tak 

naprawdę», potrzebujemy zrozumieć 

siebie, swoje potrzeby i emocje, i mówić 

o nich głośno bez względu na to, co inni 

o nas powiedzą lub pomyślą”. Sylwia Luks 
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Álvaro Bilbao

Mózg dziecka
PRZEWODNIK DLA RODZICÓW

34 99

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

dziecka i jak wiedza na ten temat może znacząco pomóc w budowaniu głębokich 

i satysfakcjonujących relacji między rodzicami i dziećmi. Ten praktyczny przewodnik 

dla rodziców i wychowawców, napisany żywym i przystępnym językiem, podsumowuje 

współczesną wiedzę psychologiczną, która pomaga wspierać dzieci w ich rozwoju.
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Beata Pawlikowska

Rok dobrych myśli
KALENDARZ 2023

49 90

To będzie rok Złotego Skowronka i wiosennego przebudzenia! W kalendarzu 

znajdziesz 365 motywujących tekstów na 365 dni, przysłowia z różnych 

zakątków świata, miejsce na własne notatki, przepisy kulinarne oraz nowe 

powody do świętowania każdego dnia Twojego pięknego życia.
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Gary John Bishop

Unf*ck yourself. 
Napraw się!

44 99

Czy wiesz, że większość z nas bardzo negatywnie podchodzi do własnej osoby?  

Źle oceniamy swoje działania, postawy i plany na przyszłość. W Twojej głowie z pewnością 

cały czas toczy się monolog wewnętrzny. Ta książka obnaży przed Tobą to, że krytyk 

wewnątrz Ciebie nie pozwala Ci rozwinąć skrzydeł, podejmować nowych wyzwań 

i zwyciężać. Ocknij się, zapoznaj z motywacyjnym przesłaniem autora i doceń swój potencjał!

WYDAWNICTWO

Insignis Media

OPRAWA

miękka

PREMIERA

28.09.2022

Thomas O. McCracken

Anatographica
Dzięki najnowocześniejszym technologiom 

możemy idealnie odwzorować kształty 

ciała i wszystkie jego elementy: szkielet, 

narządy wewnętrzne, mięśnie itp. Ich piękne 

obrazy zawarte w tej publikacji pochodzą 

z projektu trójwymiarowej rekonstrukcji 

anatomii człowieka prowadzonego 

przez amerykańską Narodową 

Bibliotekę Medyczną w Bethsedzie.
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©Disney. Based on the „Winnie the Pooh” works 
by A. A. Milne and E. H. Shepard

WIERSZE, KTÓRE

NIE ZNA 
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Yvette Żółtowska-Darska

Oni są super! 
40 HISTORII O LUDZIACH, KTÓRZY 
ZNALEŹLI POMYSŁ NA SIEBIE

Zawodniczka MMA, lekarz, śpiewaczka 

operowa, twórca dialogów filmowych, 

piosenkarka, youtuber, pisarz, aktorka i wielu 

innych. Poznajcie 40 niezwykłych postaci – 

zarówno tych z pierwszych stron gazet, jak 

i działających w swojej branżowej niszy.  

Czy każda z tych osób od razu wiedziała, kim 

chce być? Na czym polega ich codzienna 

praca? I wreszcie: czy sukces i szczęście 

na pewno zależą od pieniędzy i sławy?

Edyta Prusinowska

Truskawkowy blond
Juwon, jak większość koreańskich idoli, ma 

absolutny zakaz randkowania. Do bycia 

gwiazdą przygotowywał się od 15. roku 

życia. Gabriel, znany pod pseudonimem 

Yung Gogh, to mieszkający w Stanach 

raper, który większość życia spędził w Polsce. 

Dawno przestał wierzyć w miłość… Jeden 

wieczór w Los Angeles wystarczył, by się 

w sobie zakochali. Jednak wejście w tak 

szaloną relację oznacza dla Juwona ryzyko 

utraty wszystkiego, na co ciężko pracował. 

49 9944 99

WYDAWNICTWO

Agora

WYDAWNICTWO

Moondrive

OPRAWA

miękka

OPRAWA

miękka

PREMIERA

28.09.2022

Ginny Myers Sain

W mroku płytkich 
kłamstw
La Cachette w Luizjanie to najgorsze 

miejsce, w którym możesz się znaleźć, jeśli 

masz coś do ukrycia. W mieście pełnym 

jasnowidzów prawda zawsze wypłynie 

na powierzchnię. Ale czy na pewno? 

Kiedy tajemniczy nieznajomy pojawia 

się w miasteczku, Grey uświadamia 

sobie, że przeszłość La Cachette 

jest o wiele bardziej niebezpieczna 

i mroczna, niż kiedykolwiek sądziła.

Alex Aster

LightLark
Co sto lat z wody wyłania się wyspa 

Lightlark, na której odbywa się mordercza 

gra Centennial. Biorą w niej udział 

władcy sześciu krain. Stawka jest wysoka. 

Chodzi o złamanie klątw rzuconych na 

każdą z krain. Każdy władca ma coś do 

ukrycia, a każda klątwa jest okrutna. 

Aby jednak dokonało się zdjęcie 

klątwy, jeden z władców musi zginąć. 

Podstępy i knowania w szekspirowskim 

stylu to świat, w którym panujący 

walczą o wolność dla swoich krain…

44 90 44 90

WYDAWNICTWO

Young

WYDAWNICTWO

Jaguar

OPRAWA

miękka

OPRAWA

miękka

PREMIERA

28.09.2022Seria o prawdziwej pasji 
i wielkich marzeniach

Dalsze losy Gabi 
i jej przyjaciół

AKADEMIA JEŹDZIECKA

34 90

WYDAWNICTWO

Bukowy Las

OPRAWA

miękka
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Boska komedia B k k di
(Lektura z opracowaniem)

CierpieniaCi i i
młodego Wertera  
(Lektura z opracowaniem)

Mitologia Greków 
i Rzymian  
(Lektura z opracowaniem)

Odyseja  
(Lektura z opracowaniem)
Od jMit l i G kó

Ballady i romanse  B ll d i
(Lektura z opracowaniem)

Latarnik L t ik
(Lektura z opracowaniem)

Zemsta  
(Lektura z opracowaniem)

Pan Tadeusz 
(Bez opracowania)
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Yuval Noah Harari

Niepowstrzymani
JAK PRZEJĘLIŚMY WŁADZĘ 
NAD ŚWIATEM

54 90

To historia ludzkości, jakiej wcześniej nie znaliście. Poznacie karły i gigantyczne 

węże i ujrzycie… palec sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat (!), który ujawnia tajemnice 

pochodzenia człowieka. W tej wciągającej i barwnej książce profesor Harari przedstawia 

się młodym czytelnikom. Ale w rzeczywistości Niepowstrzymani są lekturą dla każdego, 

kto kiedykolwiek zadał sobie pytanie: Kim jesteśmy i skąd się tu wzięliśmy?

WYDAWNICTWO

Literackie

OPRAWA

twarda

PREMIERA

28.09.2022

Agnieszka Górska

Dzieci gotują
WIELKA KSIĘGA PRZEPISÓW

Oto propozycja wspólnego rodzinnego 

spędzania czasu, gwarantująca dobrą 

zabawę, smaczne dania, a przy okazji… 

ucząca planowania i organizacji! 

Każdy znajdzie tu coś dla siebie, tym 

bardziej, że potrawy mają w spisie treści 

swoje fotograficzne wizytówki. Ponadto 

przejrzysty opis wykonania potrawy 

zawiera zawsze wykaz potrzebnych do 

tego celu składników i przyrządów oraz 

rysunkową instrukcję „krok po kroku”.

44 90

WYDAWNICTWO

Demart

OPRAWA

twarda

Niesamowita 
encyklopedia dla dzieci
Ta bogato ilustrowana encyklopedia 

dla dzieci i młodzieży zawiera mnóstwo 

informacji i ciekawostek. Składa się z trzech 

rozdziałów: Kosmos, Dinozaury, Nauka. Dzięki 

niej poznasz niesamowite fakty dotyczące 

otaczającego cię świata, kosmosu, 

zjawisk atmosferycznych, ludzkiego 

ciała oraz największych wynalazków 

w historii. Zdobędziesz też szczegółową 

wiedzę na temat gadów kopalnych, 

które wymarły wiele milionów lat temu.

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

twarda

PREMIERA

21.09.2022
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J A N U S Z 
KO R C Z A K

KLASYKA DLA DZIECI
w nowym wydaniu

36 90
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WYDAWNICTWO

Akapit Press

29 90od

OPRAWA

miękka

29 99

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

miękka

Małgorzata Musierowicz

Jeżycjada
Wybrane tytuły z uwielbianego przez kolejne pokolenia czytelników cyklu. Perypetie 

poznańskiej rodziny Borejków bestsellerowa autorka przedstawia z czułością i ciepłem, tak, 

że od tej lektury nie sposób się oderwać. Absolutna klasyka polskiej literatury młodzieżowej! 

Zdrapuj i koloruj
Na kartach tych książek ukryły się wspaniałe jednorożce! Dołączonym do 

nich patyczkiem zdrap czarny kolor i zachwyć się fantastycznymi wizerunkami, 

które się pojawią. Możesz też stworzyć je od nowa, kolorując obrazki. Kiedy 

skończysz, wyrwij kartki z niezwykłymi portretami i podaruj je swoim bliskim.

29,90

34,90

34,90
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Olesiejuk
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miękka
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WYDAWNICTWO

Akapit Press

OPRAWA

miękka

Adam Skrodzki

Brygada 
Brawurowych Kur
TOM 5

Z okazji otwarcia nowej biblioteki do 

miasteczka przyjadą literaci z całego 

świata, zaś mieszkańców opanuje 

prawdziwa mania pisania. Niemal każdy 

będzie chciał zostać pisarzem – Sylwia, 

Daniel, a nawet Siwy i Rycho zaczęli już 

pisać pierwsze książki! Swoją opowieść snuć 

będzie także major Szpila, która zdradzi 

wreszcie historię Brygady od początku.

Brokatowe 
kolorowanki

Dzięki tym uroczym książeczkom dzieci nauczą się kolorować obrazek 

bez wychodzenia za linię. Gruby obrys z brokatem oraz wzór kolorystyczny 

ułatwią zadanie maluchom. Sprawdźcie, jakie to proste!
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W tej książce znajdziesz 166 ciekawostek o zawartości swojej 

czaszki: zaskakujących, zabawnych i przerażających. Może-

cie ją czytać od początku do końca lub na odwrót. Dla czy-

telników w każdym wieku, którzy są ciekawi, jakie tajemnice 

kryje ich mózg. Jedno jest pewne: po lekturze nie będzie już 

taki sam jak przedtem!

Seria edukacyjna, dzięki której najmłodsi poznają świat i uczą

się angielskich słówek. W tej części pojawia się słownictwo

związane z  miastem: nazwy miejsc i  budynków, pojazdów,

produktów, które możemy kupić, i wielu innych drobiazgów 

– w sumie ponad 200 słówek. Na każdej rozkładówce można

odszukać i otworzyć okienka, co pozwala odkrywać kolejne 

szczegóły i słowa.

MARTA MARUSZCZAK

BOGNA BREWCZYK  

166 CIEKAWOSTEK
O MÓZGU

AGNIESZKA ŻELEWSKA   

W MIEŚCIE. MOJA 
PIERWSZA ENCYKLOPEDIA 
POLSKO-ANGIELSKA 
Z OKIENKAMI

39 99

Kontynuacja książeczki na dobranoc, którą pokochały dzie-

ci na całym świecie!

Dziś przed autami wielkie wyzwanie: budowa autostrady. 

Ale szóstka przyjaciół – od ogromnego dźwigu aż po tycią

miniładowarkę Brumkę – żadnej pracy się nie boi! Tym bar-

dziej że ma do pomocy siedem zupełnie nowych maszyn. 

A więc bez obaw: droga zostanie ukończona przed wieczo-

rem i wszyscy dojadą nią bezpiecznie do swoich łóżek…

SHERRI DUSKEY RINKER,

AG FORD

NA PLACU 
BUDOWY 
DZIEŃ ROBÓT
DROGOWYCH

EMILIA DZIUBAK    

ROK W LESIE.
GDZIE ŻYJĄ 
ZWIERZĘTA?

MARCIN DUDEK, MAGDALENA

KRÓL, MARIANNA SCHOETT     

FELUŚ I GUCIO 
GRAJĄ W HISTORYJKI

Kolejna zabawkowa pozycja z serii „Rok w lesie”! Tym razem

zadaniem dzieci będzie prawidłowe przyporządkowanie 

zwierząt do środowiska, w którym żyją. Do wyboru są: runo 

leśne, pod ziemią, na drzewie oraz w wodzie. Czy uda wam

się dopasować wszystkie zwierzęta?.

Feluś i Gucio zapraszają do zabawy po raz trzeci! Tym razem

tematem przewodnim jest wspólne opowiadanie historyjek.

Gra pomoże dzieciom nie tylko w tworzeniu ciągów przyczy-

nowo-skutkowych, lecz także wzbogaci ich wyobraźnię oraz 

ułatwi komunikację werbalną.

premiera 28.09

GRAŻYNA BĄKIEWICZ, 

ARTUR NOWICKI  

ALE HISTORIA… JAK 
ZDOBYŁEŚ KORONĘ, 
BOLESŁAWIE CHROBRY?

34 99

Bogato ilustrowana seria „Ale historia…” z humorem przeka-

zuje fakty historyczne i ciekawostki. W dziesiątej części prze-

czytacie między innymi o tym, jak wyglądały średniowiecz-

ne pralki, co to jest erem i jak sny papieża mogą zmieniać 

historię.

K, 

AK
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a na drugą z nich, tańszą, otrzymasz 50% rabatu.
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Bełchatów – Galeria Olimpia, ul.  Kolejowa  6, tel. 44  711  17  16 •  Białystok – Galeria Jurowiecka, ul.  Jurowiecka  1, tel. 85  877  23  55 

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

Bolesławiec – ul.  Rynek  19/21, tel. 75  616  14  06 •  Bydgoszcz – CH  Rondo, ul.  Kruszwicka  1, tel. 52  345  46  98 •  Bydgoszcz – CH  Zielone  

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

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

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

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

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

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

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

58 760 15 10 • Gdańsk – CH Osowa, ul. Spacerowa 48, tel. 58 341 38 83 • Gliwice – PH Arena, al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1, tel. 32 411 59 97 

• Gniezno – Galeria Gniezno, ul. Pałucka 2, tel. 61 679 46 33 • Gorzów Wielkopolski – CH Nova Park, ul. Przemysłowa 2, tel. 95 734 23 07 • Gorzów  

Wielkopolski – Galeria Askana, al.  Konstytucji  3  Maja  102, tel.  95  734  11  37 •  Grudziądz – CH  Alfa, ul.  Chełmińska  4, tel. 56  647  10  66  

•  Inowrocław – Galeria Solna, ul.  Wojska Polskiego  16, tel.  52  516  11  15 •  Janki – CH  Janki, ul.  Mszczonowska  3, tel. 22  290  41  07  

• Jaworzno – Galeria Galena, ul. Grunwaldzka 59, tel. 32 411 98 85 • Jelenia Góra – Galeria Nowy Rynek, ul. Podwale 25, tel. 75 757 50 20  

•  Kalisz – Galeria Amber, ul.  Górnośląska  82, tel. 62  726  11  76 •  Katowice – CH  3 Stawy, ul.  Gen.  K.  Pułaskiego  60 , tel. 32  266  05  09  

• Katowice – Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, tel. 32 414 17 26 • Katowice – Galeria Libero, ul. Kościuszki 229, tel. 32 413 15 54 • Katowice 

– Silesia City Center, ul. Chorzowska 107 • Kielce – Galeria Echo , ul. Świętokrzyska 20, tel. 41  277 16 03 • Kielce – Galeria Korona  

Kielce, ul. Warszawska 26, tel. 41 201 32 13 • 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. Bukow-

ska 156, tel. 61 679 37 72 • Pruszków – Nowa Stacja Pruszków, ul.  Sienkiewicza 19, tel. 22 290 43 26  • Przemyśl – Galeria Sanowa, 

ul. W. Brudzewskiego 1, tel. 16 734 11 04 • Radom – Galeria Słoneczna, ul. Bolesława Chrobrego 1, tel. 48 382 20 56 • Rumia – CH Port Rumia, 

ul. Grunwaldzka 108, tel. 58 771 48 00 • Rzeszów – CH Nowy Świat, ul. Krakowska 20, tel. 17 742 11 46  • Rzeszów – Galeria Rzeszów,  

ul. J. Piłsudskiego 44, tel. 17 777 10 74 • Słupsk – CH Jantar, ul. Szczecińska 58, tel. 59 724 11 87 • Stalowa Wola – Galeria Vivo!, ul. F. Chopina 42, 

tel. 15 830 14 92 • Stara Iwiczna – N-Park, ul. Nowa 4, tel. 22 290 44 85  • Starogard Gdański – Galeria Neptun, ul. Pomorska 7, tel. 

58 573 39 33 • Szczecin – CH Galaxy, al. Wyzwolenia 18–20, tel. 91 817 25 49 • Szczecin – CH Outlet Park, ul. Andrzeja Struga 42, tel. 91 810 68 28 

•  Toruń – CH Plaza, ul. W. Broniewskiego 90, tel. 56 647 23 06 •  Toruń – CH Kometa, ul. Grudziądzka 162 , tel. 56 657 21 72 • Wałbrzych –  

ul. J. Słowackiego 129 • 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. Grochow-

ska 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 Krzywo-

ustego 126, tel. 71 350 12 90 • Wrocław – CH Wroclavia , ul. Sucha 1, tel. 71 726 22 54 • Wrocław – Ferio Gaj, ul. Świeradowska 51/57, 

tel. 71 726 24 90 • Wrocław – Galeria Dominikańska, pl. Dominikański 3, tel. 71 346 83 64 • Wrocław – Galeria Magnolia Park, ul. Legnicka 58, 

tel. 71 341 72 05 • Wrocław – Pasaż Grunwaldzki, pl. Grunwaldzki 22, tel. 71 726 29 76 • Zabrze – CH Platan, Pl. Teatralny 12, tel. 32 413 16 91 

 • Zamość – Galeria Twierdza, ul. Przemysłowa 10, tel. 84 536 10 95 • Zielona Góra – ul. Stary Rynek 22/3, tel. 68 416 29 72
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BEZPŁATNY ODBIÓR 

W KSIĘGARNIOfer ta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do  

11.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi 

akcjami promocyjnymi lub rabatowymi. Zdjęcia zamieszczone w katalo-

gu mogą nieznacznie odbiegać od 

wizerunku produktu dos tępnego  

w sprzedaży. Księgarnie Świat Książki  

zastrzegają sobie prawo do pomy-

łek i błędów w druku. Podane ra-

baty dotyczą sugerowanych cen  

deta l icznych. P romocja „druga 

ks iążka - 50%” dotyczy wybranej 

oferty, rabat obowiązuje przy zakupie dwóch książek i dotyczy tańszej  

książki. Regulaminy promocji znajdują się na stronie www.swiatksiazki.pl/ 

ksiegarnie/nasze-ksiegarnie oraz u sprzedawcy kasjera.

@swiatksiazkipl @swiatksiazkipl@swiatksiazki @swiatksiazki
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