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XXX

42 90

op. miękka

wyd. Świat Książki

premiera 29.09.2021



SWIATKSIAZKI.PL

O TYM SIĘ MÓWI

Niezwykły thriller Nory Roberts, autorki powieści sprzedanych 
w pięciuset milionach egzemplarzy. Najnowsza powieść o porucz-
nik Wydziału Zabójstw nowojorskiej policji Eve Dallas, która walczy, 
aby ocalić niewinnych i przysłużyć się sprawiedliwości. 

Londyn, rok 1754. Bess Bright pozostawiła swoje dziecko z nieprawe-
go łoża w sierocińcu Foundling Hospital. Sześć lat później powraca, 
aby odzyskać córkę, której nigdy nie poznała. Odkrywa, że ktoś 
podał się za nią i  już córkę odebrał. Jej życie staje na głowie, gdy 
próbuje się dowiedzieć, kto zabrał jej małą dziewczynkę i dlaczego.

NORA ROBERTS

STREFA ŚMIERCI
STACEY HALLS

PODRZUTEK

44 90 39 90
premiera 29.09.2021 premiera 29.09.2021

op. miękka op. miękka

wyd. Świat Książki wyd. Świat Książki

KUP 2 KSIĄŻKI 
Z WYBRANEJ OFERTY, 
OZNACZONE NAKLEJKĄ 
„DRUGA KSIĄŻKA –50%”, 
A NA DRUGĄ Z NICH, TAŃSZĄ, 
OTRZYMASZ RABAT  

–50%



LITERATURA OBYCZAJOWA

Łucja wierzy, że przed wspomnieniami uratuje ją balet. Nastka ob-
serwuje świat przez okno z taką uwagą, że zdarza jej się przenosić 
w  innych ludzi. Ich ojciec ucieka do jedynego miejsca, w którym 
czuje, że żyje naprawdę. Każdy po swojemu obłaskawia przeszłość. 
Kameralna opowieść o przekraczaniu granic i cenie, jaką trzeba za 
to zapłacić.

Niszczycielska moc islandzkiego wulkanu i siła miłości. Który z żywio-
łów okaże się potężniejszy? Trzęsienia ziemi wstrząsają półwyspem 
Reykjanes. Wulkany ożywają po wiekach uśpienia. Nikt nie zna się 
na tym lepiej niż wulkanolożka Anna Arnardóttir. Tymczasem jej z po-
zoru stabilne i szczęśliwe życie wymyka się spod kontroli.

Laureatka Paszportu „Polityki” powraca w nowej odsłonie! W świe-
cie bohaterek i bohaterów Samosiejek rządzi wyobraźnia, nie ma 
zastanych reguł, natomiast granica między światem ludzi a  przy-
rodą ulega coraz większemu zatarciu. Dziwne z pozoru zdarzenia 
rozsiewają się, domagając uwagi. Są opowieścią o nas – tu i teraz, 
w przyszłości. To literacka odpowiedź na nastroje naszej epoki.

Wielowątkowa proza o współczesnych nomadach, która zachwy-
ciła krytyków na całym świecie! Kronika dzisiejszego świata i poru-
szający dramat, gdzie główną rolę mógłby odgrywać każdy z nas. 
Dokąd zmierzamy albo… przed czym chcemy uciec? 

Nad domem babki Adeli gromadzą się czarne chmury. Halina, do 
tej pory przez wszystkich uważana za zmarłą, niespodziewanie staje 
w drzwiach i jak się okazuje, nie zamierza opuścić miasta. Ewelina nie 
może znaleźć odpowiedniego momentu, by podzielić się z rodziną 
tym, co leży jej na sercu. Jagna czuje się oszukana przez cały świat.

JAKUB MAŁECKI

ŚWIĘTO OGNIA
SIGRÍÐUR HAGALÍN BJÖRNSDÓTTIR

OGNIE

DOMINIKA SŁOWIK

SAMOSIEJKI
REGINA PORTER

PODRÓŻNI

MAGDALENA KORDEL

TY ALBO ŻADNA

48 00

39 90 49 90

39 99

premiera 29.09.2021

premiera 29.09.2021

op. twarda

op. miękka op. twarda

op. miękka

wyd. Literackie

wyd. Literackie wyd. Literackie

wyd. Znak

42 99

wyd. Sine Qua 
Non

op. miękka

Noce i dnie Marii Dąbrowskiej powszechnie uznawane są za najwy-
bitniejsze dzieło rodzimej prozy realistycznej XX wieku. Publikowana 
w latach 1931–1934 opowieść o losach dwóch rodzin, począwszy od 
wybuchu powstania styczniowego aż po początek pierwszej wojny 
światowej, stanowi precyzyjne studium przemian społecznych na 
ziemiach polskich.

MARIA DĄBROWSKA

NOCE I DNIE 
T. 1-3

149 90

premiera 8.10.2021

op. miękka

wyd. Świat Książki
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Bycie nieślubnym dzieckiem nie jest łatwe, szczególnie na XIX-wiecz-
nej wsi… Józia mieszka z surowym ojczymem i matką. Trudności nie 
zniechęcają dziewczyny do własnych poszukiwań. Zafascynowana 
pojawieniem się w okolicy znanego malarza robi wszystko, aby zna-
leźć się na jednym z  jego obrazów… Powieść odczarowująca mit 
polskiej wsi. 

MIROSŁAWA KARETA

GORZEJ 
URODZONA
WYDZIEDZICZONE, T. 1

42 90

op. miękka

wyd. Mando

Drugi tom opowieści o przodkach bohaterów sagi Kobiety z ulicy 
Grodzkiej. Korzenie zła i narodziny niewieściej siły w bezwzględnych 
czasach walki o życie, nadzieję i marzenia. Rok 1849. Magda ma ko-
chającego męża i własną aptekę. Małżonkowie podejmują wspól-
nie decyzję, która odmieni na zawsze ich życie.

LUCYNA OLEJNICZAK

DZIEDZICTWO
APTEKA POD ZŁOTYM 
MOŹDZIERZEM, T. 2

43 00

premiera 13.10.2021

op. miękka

wyd. Prószyński

Renata Czarnecka pisze powieści w oparciu o historyczne wydarze-
nia z dziejów Polski. Autorka sprawnie ubiera wszystkie fakty w pięk-
ną szatę fabularną i przywraca do życia znane postacie, mające 
ogromny wpływ na losy Polski. 

RENATA CZARNECKA

DWA KRÓLESTWA, 
JEDNA KREW

42 90

op. miękka

wyd. Książnica

–20% –20%



XXX

39 90

premiera 29.09.2021

op. miękka

wyd. Albatros



XXX

Modna kawiarnia w centrum miasta zawsze tętni życiem, ale wśród 
tłumu klientów przystojny barista dostrzega właśnie ją. Dziewczynę, 
która skrywa sekret. Anna Chaber debiutuje historią o bohaterach 
takich jak my – ambitnych, dynamicznych i nieustannie szukających 
własnych ścieżek.

Rok 1918. W wiosce otoczonej lasem rodzi się Florentyna: dziewczyn-
ka obdarzona niezwykłymi zdolnościami. Dorastając, odkrywa, że 
Sokołów nie jest zwyczajną osadą. Świat namacalny przenika się 
tu z inną rzeczywistością, którą można usłyszeć w echu zaplątanym 
w starej studni. 

Anvar dorastający w Pakistanie i  Safwa urodzona w Bagdadzie… 
Ich historie są ze sobą nierozerwalnie powiązane, a  kiedy światy 
tych młodych ludzi się spotykają, ich losy splatają się i rozpoczynają 
serię wydarzeń, które wstrząsają całą ich społecznością. 

ANNA CHABER

ZAPROŚ MNIE NA 
PUMPKIN LATTE

AGNIESZKA KUCHMISTER

FLORENTYNA 
OD KWIATÓW

SYED M. MASOOD

GRA O ŻYCIE

36 90

39 00

premiera 4.10.2021

op. miękka

op. miękka

wyd. Książnica

wyd. Akapit Press

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

CZYTAM. -40%NAJTANIEJ

CZYTAM. -40%NAJTANIEJ

15-28.09.2021

29.09-12.10.2021



XXX

Hania Ruczaj ma dwie wielkie miłości: pisanie scenariuszy filmo-
wych oraz uroczy, wtulony w zieleń lasu domek, który nazwała Bajką.  
To w nim chroni się przed światem. I w nim stara się zapomnieć o wy-
darzeniach sprzed dwóch lat.

KATARZYNA MICHALAK

PANNA Z BAJKI

44 99

wyd. Znak Jed-
nymSłowem

premiera 29.09.2021

op. miękka

Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach. Malwina i  Adam 
Ostrowscy, specjalistyczna rodzina zastępcza, przyjmują pod swój 
dach niemowlę. Kiedy udaje się ustalić sytuację prawną dziecka, 
na stałe trafia ono do Ostrowskich. Z  wiekiem chłopiec ujawnia 
skłonności do przemocy. Malwina i Adam stają przed dylematem: 
rozwiązać rodzinę zastępczą czy nie? 

ANNA SAKOWICZ

SIŁA MIŁOŚCI

39 90

premiera 29.09.2021

op. miękka

wyd. Luna

Anka i  Rozalia to kobiety z  tego samego rodu. Pozornie dzieli je 
wszystko. Realia, problemy, ludzie, czasy. Ale okazuje się, że bar-
dzo wiele łączy. Czy to prawda, że na świecie jest zbyt mało faj-
nych mężczyzn? Dlaczego tak trudno znaleźć szczęście w miłości?  
Czy dwie kobiety, łącząc swoje siły, znajdą rozwiązanie zagadki? 

KRYSTYNA MIREK

PIERWSZA MIŁOŚĆ

39 90

op. miękka

wyd. Edipresse
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LITERATURA OBYCZAJOWA

Drake Johns to rozgrywający drużyny futbolowej i bogaty playboy. 
Taki jest teraz, bo takim stworzyła go Elle, kiedy byli jeszcze parą. Bez-
litośnie zniszczyła jego miłość. Aby się pozbierać, Drake odciął się 
od rodziny i przyjaciół. Teraz wraca pokazać jej, kto naprawdę tutaj 
rządzi. Rozpoczyna się elektryzująca gra…

Buzująca adrenalina, bad boy z mroczną przeszłością i kobieta, dla 
której można stracić głowę. Namiętna, pełna trudnych wyborów 
opowieść o ludziach, którzy są sobie przeznaczeni. Historia wielkiej 
miłości, o którą warto walczyć za wszelką cenę.

Meg ucieka przed Erickiem do Londynu. Znajduje mieszkanie, pracę 
w uroczej kawiarni i  ludzi, którzy stają się jej nowymi przyjaciółmi. 
Wśród nich jest Tom, syn szefów dziewczyny i chyba ostatni porządny 
facet. Meg mogłaby być tutaj naprawdę szczęśliwa. Ale przeszłość 
nie daje o sobie zapomnieć.

Trzy przyjaciółki, Wiktoria, Milena i Julka, wybierają się poszaleć po 
najmodniejszych warszawskich miejscówkach. Każda z nich ma pro-
blemy, o których dzisiaj chce zapomnieć. Udaje im się to doskonale 
w towarzystwie szampana i ostryg. Czy czyjeś życie się odmieni?

AT. MICHALAK

GRZESZNE 
PRAGNIENIE

K.N. HANER

LOVEINK YOU

K.N.HANER

SINGIELKA 
PINK BOOK 

EDYTA FOLWARSKA

ZDRADZANA 
PINK BOOK 

39 90

39 90

26 99 26 99

premiera 29.09.2021

op. miękka

op. miękka

op. miękka op. miękka

wyd. Pascal

wyd. Muza

wyd. Edipresse wyd. Edipresse

Wyróżniona licznymi nagrodami książka francuskiego pisarza Paula 
Kawczaka to niesamowita, pełna erotyzmu powieść, nawiązująca 
do Jądra ciemności Josepha Conrada.

PAUL KAWCZAK

CIEMNOŚĆ

39 99

premiera 29.09.2021

op. miękka

wyd. Insignis

Mieć czterdzieści lat to nie grzech! Jak zmierzyć szczęście? Liczbą 
dzieci? Machnięciami ogona ukochanego psa? Ilością piasku na 
kuźnickiej plaży? A może litrami wypitego z przyjaciółkami wina? 
Nadal czterdzieści to kolejna część uwielbianej przez czytelników 
serii. Cztery przyjaciółki z Wrocławia jeszcze nie powiedziały ostat-
niego słowa. I znowu wypiją za błędy!

KATARZYNA KOSTOŁOWSKA

NADAL 
CZTERDZIEŚCI

36 90

op. miękka

wyd. Książnica



XXX

42 90

op. miękka

wyd. Świat Książki



KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

Minęły trzy miesiące, od kiedy zaginął Oryński. Przez cały ten czas 
Chyłka robiła wszystko, by go odnaleźć, ale nie natrafiła na żaden 
ślad. Prawniczka nie zamierza jednak się poddawać. Aby zapew-
nić sobie fundusze na dalsze poszukiwania, prowadzi biuro porad 
prawnych. Jednocześnie stara się doprowadzić do uchylenia de-
cyzji sądu dyscyplinarnego o usunięciu jej z zawodu.

REMIGIUSZ MRÓZ

EGZEKUCJA
SERIA Z JOANNĄ CHYŁKĄ, T. 14

42 90
op. miękka

wyd. Czwarta 
Strona

W grudniowe przedpołudnie na rynku w Wadowicach dochodzi do 
zamachu terrorystycznego, w którym ginie kilkanaście osób. Gdyby 
nie przypadkowy bohater, ofiar mogłoby być dużo więcej. Dla pol-
skich służb rozpoczyna się wyścig z czasem. 

MACIEJ LIZINIEWICZ

ZAMACH

39 90

op. miękka

wyd. Dolnośląskie

39 90
op. miękka

wyd. Albatros



KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

39 90
op. miękka

wyd. Albatros
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KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

Miesiąc po ucieczce, która skompromitowała krakowski wydział 
kryminalny, bezwzględny i przebiegły seryjny morderca odzywa się 
do komisarz Natalii Gwiazdowskiej. Dołączona minikarta pamięci 
staje się początkiem nowego śledztwa, a zarazem otwiera drzwi do 
posępnej przeszłości.

Minął już jakiś czas od napadu na Mennicę Narodową. Kiedy Jero 
kończy sprzątać warsztat, który musi zamknąć, nieoczekiwanie 
otrzymuje przesyłkę. Są w niej: list bez podpisu, notes, zamknięta 
puszka, zdjęcie maski Dalego i czerwony ptaszek z papieru. Jero nie 
ma wątpliwości. Gdzieś tam jego przyjaciel Sergio schował dla nie-
go część łupu. Musi tylko odczytać ślady…

KASIA MAGIERA

CIEMNOŚĆ DUSZY

IVAN TAPIA, MONTSE LINDE

DOM Z PAPIERU 
ESCAPE BOOK. 
DZIENNIK PROFESORA

54 99

39 90

op. miękka

op. miękka

wyd. Melanż

wyd. Pascal

Thriller psychologiczny mroczny jak norweskie fiordy. Clara, bez-
kompromisowa minister sprawiedliwości, uwikłana w sieć własnych 
kłamstw, staje nad przepaścią rodzinnej tragedii. Czy życie jej dzieci 
będzie ceną za grzechy przeszłości?

RUTH LILLEGRAVEN

MOJA KREW

42 90

op. miękka

wyd. Wielka Litera

–20%

Bohaterowie zbioru opowiadań Zazdrość doświadczają gwałtow-
nych uczuć. Nesbø w typowy dla siebie sposób konfrontuje czytel-
nika z nieprzewidywalnymi skutkami zazdrości, pożądania i zdrady. 
I jak zawsze zaskakuje.

JO NESBØ

ZAZDROŚĆ

–20%

–20%

–20%

39 90
op. miękka

wyd. Dolnośląskie

Komisarz Tomczak zaginął. Nowa partnerka policjanta Mareckie-
go nie zamierza współpracować z prywatnymi detektywami. Drogi 
Matyldy i  Mareckiego, prowadzącego poszukiwania kolegi, roz-
chodzą się. Matylda podejrzewa, że Tomczak wpadł na ślad skra-
dzionej przed laty biżuterii. Znalezione na terenie ogródków dział-
kowych zwłoki zdają się potwierdzać jej hipotezę…

OLGA RUDNICKA

NA WŁASNĄ RĘKĘ

39 99

op. miękka

wyd. Prószyński

-30%
Serial na 
Netflixie



KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

Prywatna detektyw Charlie Winters nigdy nie myślała, że wróci na 
Salem Island i rozjątrzy starą ranę – jej siostra kiedyś została uprowa-
dzona. Coś popycha ją do zaryzykowania wszystkiego w poszuki-
waniu sprawiedliwości. Nigdy ten głos nie był głośniejszy niż wtedy, 
gdy przyjaciel rodziny prosi Charlie, by pomogła w odnalezieniu 
córki, Kary. 

Kiedy Maggie Holt miała pięć lat, jej rodzice kupili Baneberry Hall: 
rozległą wiktoriańską rezydencję położoną w  lasach Vermont. Za-
nim minął miesiąc, rodzina uciekła z domu w środku nocy, porzuca-
jąc w popłochu cały swój dobytek. Ale to dopiero początek historii…

L.T. VARGUS, TIM MCBAIN

ONA JUŻ NIE 
WRÓCI

RILEY SAGER

WRÓĆ PRZED 
ZMROKIEM

39 00

42 90

premiera 20.09.2021

op. miękka

op. miękka

wyd. Akapit Press

wyd. Mova

Nie przestajesz być szpiegiem tylko dlatego, że wypadłeś już z gry. 
Trudno uważać Dickiego Bowa za oczywisty cel zamachu. Szpieg 
jednak zawsze pozostanie szpiegiem. Z Dickiego był całkiem niezły 
tajniak – robił za cień, a potem kładł szefom na biurka cudze sekrety. 
Właśnie znaleziono go martwego w autobusie.

MICK HERRON

MARTWE LWY

39 99
op. miękka

wyd. Insignis
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XXX

39 90

premiera 29.09.2021

op. miękka

wyd. Albatros



XXX

premiera 29.09.2021

Współczesny Nowy Jork. Na świecie wciąż żyją greccy bogowie. Co 
siedem lat Zeus zsyła część z nich na ziemię, gdzie przez siedem dni 
pozbawieni są nieśmiertelności. W tym czasie polują na nich ludzie 
i półbogowie, by przejąć ich moce. To kara, na jaką Zeus skazał nie-
pokornych bogów.

ALEXANDRA BRACKEN

LORE

42 90

op. miękka

wyd. Jaguar

Zapraszamy do wirtualnego świata Barliony! Tak doskonałego, że nie 
dałoby się go odróżnić od rzeczywistości, gdyby nie to, że jest istną 
krainą marzeń: czeka tu na ciebie nie tylko zatrzęsienie niesamowi-
tych przygód, ale także szansa bardzo przyzwoitego zarobku.

WASILIJ MACHANIENKO

NOWY POCZĄTEK
DROGA SZAMANA, ETAP 6 

39 99

premiera 29.09.2021

op. miękka

wyd. Insignis

W portowym mieście Smętna Lalunia diaboliczny zabójca grasuje 
na ulicach i panika ogarnia mieszkańców niczym gorączka. Legen-
darny pech Emancipora Reese’a sprawia, że jego pracodawca jest 
ostatnią z ofiar zabójcy. Do miasta przybyło jednak dwóch nieznajo-
mych, którzy umieścili na Rondzie Rybnym cuchnącą magią notatkę 
z informacją, że potrzebują lokaja… Tak wszystko się zaczyna.

STEVEN ERIKSON

OPOWIEŚCI O BAUCHELAINIE 
I KORBALU BROACHU

35 00

op. twarda

wyd. Mag



XXX

Autorska interpretacja opowieści o nawiedzonym domu. Na smaga-
nych wiatrem wrzosowiskach stare domostwo strzeże swych sekre-
tów… Złowieszcza atmosfera wdziera się do wszystkich pomieszczeń. 
W dniu, w którym rodzina decyduje się opuścić Allhallows Hall i ni-
gdy już tam nie wracać, w domu przepada bez wieści mały Timmy… 

Nowa epicka przygoda osadzona w słynnym świecie Cyklu Demo-
nicznego! Piętnaście lat minęło od zakończenia wojny z demonami, 
istotami ciemności, które pojawiały się nocą, by polować na ludzi. 
Bohaterowie tamtych zmagań przeszli do legendy. Jednak ich na-
stępcy: pokolenie wyrosłe na opowieściach o nich, nie chce podą-
żać ścieżką wytyczoną przez rodziców.

GRAHAM MASTERTON

DOM STU SZEPTÓW

PETER V. BRETT

PUSTYNNY KSIĄŻĘ
KSIĘGA 1: CYKL ZMROKU

39 90

op. miękka

wyd. Albatros

54 90

wyd. Fabryka 
Słów

premiera 29.09.2021

premiera 29.09.2021

op. miękka

Cordelia Carstairs jest Nocną Łowczynią. Gdy ataki demonów nisz-
czą Londyn, Cordelia i  jej przyjaciele zostają uwięzieni w mieście 
i odkrywają, że mroczna spuścizna obdarzyła ich niezwykłymi mo-
cami, a brutalny wybór ukaże prawdziwą cenę bycia bohaterem.

CASSANDRA CLARE

ŁAŃCUCH ZE ZŁOTA
OSTATNIE GODZINY, KSIĘGA 1

wyd. Mag

55 0049 00
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42 90

op. twarda

wyd. Albatros

premiera 29.09.2021



FANTASTYKA

Ziemia przestała być centrum wszechświata. Po wynalezieniu napę-
du skokowego ludzkość zakłada kolejne kolonie. Jednak ogromne 
odległości pomiędzy nowo zasiedlonymi układami oznaczają, że 
stary porządek i prawo międzygwiezdne przestają istnieć. Rosnąca 
w siłę potęga agresorów może zmienić odległe rejony kosmosu, bę-
dące ostoją wolności, w pola bitew gwiezdnych imperiów. 

JACK CAMPBELL

AWANGARDA
NARODZINY FLOTY, T. 1

44 90

wyd. Fabryka 
Słów

op. miękka

Co by było, gdyby syn władcy Asgardu, bóg psot, Loki, trafił do Lon-
dynu pod koniec XIX wieku? Magia, potęga i złośliwość vs. wszech-
obecna mgła, tajemnicze zaułki i  jeszcze bardziej tajemniczy… 
nieumarli. Przygody, zagadki, humor i  organizacja S.H.A.R.P. we 
wciągającej powieści o dorastaniu i poznawaniu samego siebie. 
Poznaj młodość Lokiego!

Padawan Jedi Reath Silas uwielbia przygody – to znaczy, uwielbia 
o nich czytać, ale nie przeżywać. Jednak los i mistrzyni chłopaka 
mają wobec niego inne plany. Na opuszczonej stacji kosmicznej 
adept Jedi będzie musiał stawić czoło siłom, które mogą zagrozić 
Mocy – i dorosnąć. 

Naukowcy szykują się do największej z dotychczasowych misji ludz-
kości. W kosmosie, całkiem blisko jak na jego skalę, odkryto nada-
jącą się do zamieszkania Drugą Ziemię. Co może zjednoczyć po-
dzieloną planetę? Rozwiązaniem wydaje się nowy prometejski mit: 
ogólnoświatowy projekt wyprawy międzygwiezdnej do zbadania 
pokrytego lodem globu.

MACKENZI LEE

LOKI
GDZIE ZALEGŁY KŁAMSTWA

CLAUDIA GRAY

W CIEMNOŚĆ 
STAR WARS. WIELKA REPUBLIKA

MAGDALENA SALIK

PŁOMIEŃ

36 99

39 99

42 00

premiera 29.09.2021

op. miękka

op. miękka

op. twarda

wyd. Olesiejuk

wyd. Olesiejuk

wyd. Powergraph

Książka pozwala przyjrzeć się biografii Hana Solo, gdy służył we flo-
cie Imperium, a także dowiedzieć się więcej o przeszłości Qi'ry. Bę-
dzie gęsto od zdarzeń, będzie mrocznie i emocjonująco. Po lekturze 
tej książki inaczej spojrzymy na Hana Solo. 

MUR LAFFERTY

HAN SOLO
STAR WARS. OPOWIEŚĆ FILMOWA

39 99
op. miękka

wyd. Olesiejuk
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HISTORIA / REPORTAŻ

Minister oświecenia narodowego i propagandy Rzeszy, budzi jed-
noznaczne skojarzenia. To symbol kłamstwa, cynizmu i manipulacji. 
Goebbels uniknął ludzkiej odpowiedzialności za swoje przewiny, 
wybierając samobójczą śmierć. Pozostawił jednak swoisty spadek, 
niezwykle obszerne Dzienniki, liczące około 36 tys. stron…

JOSEPH GOEBBELS

GOEBBELS
DZIENNIKI, T. 2: 1939–1943

89 90

op. twarda

wyd. Bellona

Gdy latem 1914 r. wybuchła pierwsza wojna, na Belgię i Francję spa-
dła niemiecka ofensywa. Po zajęciu Belgii i odrzuceniu wojsk fran-
cuskich z Alzacji i Lotaryngii, na początku września armie cesarza 
Wilhelma II parły na Paryż. Dopiero w bitwie nad Marną Francuzi 
udaną kontrofensywą zatrzymali pochód nieprzyjaciela i pogrzeba-
li plany wojenne Rzeszy.

JAROSŁAW CENTEK

MARNA 1914

34 90

op. miękka

wyd. Bellona

Na drodze Radka Sztylca pojawią się kolejne osoby. Radża będzie 
musiał walczyć o życie nie tylko na wojnie w Afganistanie, ale i we 
własnym kraju. Będą za nim podążać zabójcy z GRU oraz zdrajcy 
z polskich elit politycznych. Czy Sztylc, nie mając nic, będzie miał 
wystarczająco dużo, by dokonać zemsty na zdrajcach i płatnych 
zabójcach?

KAFIR, ŁUKASZ MAZIEWSKI

ZAWIESZENI

39 90
premiera 29.09.2021

op. miękka

wyd. Bellona
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LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ

Zmieniają się księża, zmieniają się biskupi, a patologie w polskim 
Kościele pozostają. Przez media co i  rusz przewijają się kolejne 
skandale, które pokazują, że hierarchowie mają na sumieniu bodaj 
wszystkie grzechy główne. To system jest chory – taką tezę stawiają 
autorzy książki…

ARTUR NOWAK, STANISŁAW OBIREK

GOMORA
WŁADZA, STRACH I PIENIĄDZE 
W POLSKIM KOŚCIELE

44 99

op. miękka

wyd. Agora

Wszyscy Polacy to jedna wielka alkoholowa rodzina – mówi jeden 
z bohaterów książki. To zbiór mocnych, głębokich rozmów z dorosły-
mi dziećmi alkoholików. Jak wyglądało ich dzieciństwo? Jak uzależ-
nieni rodzice wpłynęli na ich dorosłość? Kiedy rozmówcy uświado-
mili sobie obecność alkoholowego spadku? Czy i  jak udało im się 
od niego uwolnić? 

To opowieść pełna anegdot i mało znanych faktów. To więcej niż 
odpowiedzi na pytania, dlaczego Kurt Cobain opluł fortepian El-
tona Johna, Agent Cooper uwielbiał słodycze, Eddie Vedder zde-
molował Carnegie Hall, a skromna pracownica wytwórni płytowej 
z  Seattle wkręciła „New York Timesa”. To poruszająca opowieść 
o młodych ludziach zagubionych w sukcesie.

Porażający los ludzi, którzy poświęcają życie, by inni mogli swoje 
wieść w luksusie. Biedni, brudni, umęczeni i kompletnie niewidzialni 
dla bogatych mieszkańców i turystów odwiedzających Dubaj. Set-
ki tysięcy robotników pracujących przy budowie zachwycających 
świat budynków każdego dnia ryzykują życie w ciężkich warunkach 
i upale…

AGNIESZKA JUCEWICZ, 
MAGDALENA KICIŃSKA 

DOM W BUTELCE
ROZMOWY Z DOROSŁYMI 
DZIEĆMI ALKOHOLIKÓW

ANNA GACEK

EKSTAZA
LATA 90. POCZĄTEK

MARCIN MARGIELEWSKI

DUBAJ KRWIĄ 
ZBUDOWANY

44 99

54 90

39 99

op. twarda

op. miękka

op. miękka

wyd. Agora

wyd. Marginesy

wyd. Prószyński

Przerażający reportaż. Kasia miała 12 lat, gdy rodzice oddali ją pod 
opiekę duchownego. Roman B. uwięził ją, bił, gwałcił i faszerował 
psychotropami. Roman B., po odsiedzeniu krótkiego wyroku cieszy 
się wolnością i… koresponduje z dziećmi w internecie.
Książka zawiera fragmenty bloga autorki.

Robert Samborski odsłania obłudę najstarszej instytucji religijnej. 
Z  jego wstrząsających wspomnień dowiecie się nie tylko, jak wy-
gląda pedagogika wg Jana Pawła II w praktyce, ale też jak dobie-
rani i kształtowani są przyszli pasterze. Poznajcie prawdę, a prawda 
was wyzwoli.

KATARZYNA NOWAK

SAMA

ROBERT SAMBORSKI

SAKRAMENT 
OBŁUDY

39 90

op. miękka

wyd. Świat Książki

39 90

wyd. Krytyka 
Polityczna

premiera 22.09.2021

op. miękka



LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ / BIOGRAFIE

Kardynał Dziwisz od samego początku pontyfikatu Jana Pawła II 
wiernie służył polskiemu papieżowi. Zapewne chciałby, byśmy tak 
go zapamiętali. Ale czy powinniśmy? I czy powinniśmy mu ufać? 
Może kardynał ma drugą twarz? Rozmówcy Marcina Gutowskiego 
sugerują, że tak…

MARCIN GUTOWSKI

DON STANISLAO
DRUGA TWARZ KARDYNAŁA DZIWISZA

49 99

premiera 29.09.2021

op. twarda

wyd. Otwarte

Perypetie genialnego pisarza w  państwie absurdów. Jaki urząd 
piętrzył przed Lemem największe trudności? Jak pisarz kupował 
samochody? Autorski wybór korespondencji pisarza z urzędnikami 
i  przyjaciółmi obnaża, ile bezsensownych problemów i  trudności 
czekało w PRL na człowieka, który ciężką pracą i talentem odniósł 
duży sukces.

Powieść Orwella nadal fascynuje, szokuje i niepokoi, a jego przesła-
nie wydaje się aktualne jak nigdy dotąd. Ministerstwo Prawdy to fa-
scynująca historia powstawania najważniejszej powieści XX w. oraz 
analiza tego, jak jedna książka zmieniła świat.

WOJCIECH ORLIŃSKI

LEM W PRL-U
CZYLI NIECO PRAWDY 
W ZWIĘKSZONEJ OBJĘTOŚCI

DORIAN LYNSKEY

MINISTERSTWO 
PRAWDY
BIOGRAFIA ROKU 1984 ORWELLA

59 90

premiera 29.09.2021

op. twarda

wyd. Literackie

49 99

wyd. Czarna 
Owca

op. twarda

–25% –25% –25%

Więzienia dla kobiet to w naszej literaturze faktu teren wciąż nieodkryty. Teraz mamy okazję przyjrzeć 
się mu z bliska. Narratorką najnowszej książki Ewy Ornackiej i jej rozmówczynią jest Beata Krygier, ska-
zana prawniczka, która niegdyś wydawała wyroki w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, a potem sama 
trafiła do więzienia.

EWA ORNACKA

SKAZANA
WIĘZIENIE. SĘDZIA NIE MA PRAWA TU TRAFIĆ

39 90
op. miękka

wyd. Rebis

Jaka jest naprawdę Krystyna Pawłowicz? Jakie skrywa sekrety? Kto 
ma rację? Ci, którzy posądzają ją o  cyniczne rozgrywki politycz-
ne, czy ci, którzy twierdzą, że jej niekontrolowane zachowanie to 
efekt cyklofrenii? Co z  tych podejrzeń jest prawdą? Autorka sta-
ra się zgłębić tajemnice byłej posłanki, obecnie sędzi Trybunału 
Konstytucyjnego.

ANITA CZUPRYN

SEKRETY 
PAWŁOWICZ

40 00

op. miękka

wyd. Deadline

Serial na 
Playerze
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BIOGRAFIE

Klasyczna książka Zygmunta Freuda składająca się z 28 wykładów 
z lat 1915–1917. Praca ta zapoczątkowała rozwój psychoanalizy jako 
metody badawczej i  środka terapii. Freud wskazuje, że nasza psy-
chika odbiera zjawiska zrozumiałe, które umiemy wyjaśnić, i niezro-
zumiałe, których wyjaśnić nie potrafimy.

Światowy bestseller – świadectwo Holenderki żydowskiego pocho-
dzenia, która przeżyła obóz koncentracyjny w  Ravensbrück. Po 
osiemdziesięciu latach Selma van de Perre opowiada historię swo-
jego życia i prawdziwej tożsamości. To poruszająca historia o nie-
złomności i sile.

Książka nie opowiada o specjaliście od komedii – ona pozwala z nim 
przebywać. Zrozumieć jego prywatne bolączki, a także uczestniczyć 
w scenkach, które rozbawiały kolegów do łez. Albo rozbawiały jego 
samego, bo artyści robili sobie nawzajem żarty. Portret znakomicie 
dopełniają wspomnienia krewnych oraz bliskich mu artystów. 

Więzień obozu w  Auschwitz opowiada, jak odnalazł w  życiu 
wdzięczność, dobroć i nadzieję. Jest to historia jego życia. Momen-
tami bywa przygnębiająca, dużo w niej smutku, żalu i bólu. Jednak 
koniec końców jest w niej widoczne szczęście. Ponadstuletni Eddie 
Jaku uważa, że jest ono tym, co każdy z nas może wybrać, i pokazuje, 
jak to zrobić.

Ta biografia była zaplanowana na 75. rocznicę urodzin Krzysztofa 
Krawczyka. Stało się inaczej. Krzysztof Krawczyk odszedł, a książka 
ukaże się jako pierwsza niezależna biografia artysty po jego śmierci.
Autorka wnikliwie zgłębiła życiorys piosenkarza.

Jarek Szubrycht, ceniony dziennikarz muzyczny, proponuje kom-
pletną biografię Andrzeja Zauchy – od historii rodzinnej poprzez 
młodość, początki muzykowania, ogólnopolską karierę i występy 
zagraniczne, aż po tragiczną śmierć, na którą autor próbuje rzucić 
nowe światło.

ZYGMUNT FREUD

WSTĘP DO 
PSYCHOANALIZY

SELMA VAN DE PERRE

MAM NA IMIĘ 
SELMA

HANNA FARYNA-PASZKIEWICZ

KOBUSZ
JAN KOBUSZEWSKI Z DRUGIEJ 
STRONY SCENY

EDDIE JAKU

NAJSZCZĘŚLIW-
SZY CZŁOWIEK 
NA ZIEMI

ANNA BIMER

CHCIAŁEM BYĆ 
PIOSENKARZEM
BIOGRAFIA KRZYSZTOFA 
KRAWCZYKA

JAROSŁAW SZUBRYCHT

ŻYCIE, BIERZ MNIE

49 90 39 90

42 90 39 90

49 90 59 90

premiera 29.09.2021

premiera 29.09.2021

op. twarda op. miękka

op. twarda op. miękka

op. twarda op. twarda

wyd. Świat Książki wyd. Wielka Litera

wyd. Mando wyd. Muza

wyd. Rebis wyd. Literackie

–25%



PORADNIKI / LIT. POPULARNONAUKOWA

Szwedzki ekspert od manipulacji, Thomas Erikson, radzi, jak bronić 
się przed dominacją narcystycznych typów. Jak stawiać granice 
osobom, które skupiają na sobie całą uwagę otoczenia z przeko-
naniem, że zawsze mają rację i zasługują na podziw?

THOMAS ERIKSON

OTOCZENI PRZEZ 
NARCYZÓW
JAK OBCHODZIĆ SIĘ Z TYMI, KTÓRZY 
NIE WIDZĄ ŚWIATA POZA SOBĄ

39 90

premiera 29.09.2021

op. miękka

wyd. Wielka Litera

–20% –20%

Słynny izraelski historyk i wizjoner w swych inspirujących rozważaniach skupia się na przeszłości i możliwej przyszłości gatunku ludzkiego oraz na 
problemach, w obliczu których stoimy obecnie. Z niezwykłą lekkością i wnikliwością autor łączy historię, filozofię, socjologię czy biotechnologię. 
Z tego połączenia wyłania się fascynująca wizja XXI w., świata, historii i człowieka. 

KSIĄŻKI YUVALA NOAH HARARIEGO

 49 90od
op. twarda

wyd. Literackie

Masz dobrą pracę i  udane życie osobiste, ale czujesz, że dalej 
czegoś ci brakuje? Uważasz, że potrzebujesz zmiany w życiu zawo-
dowym lub uczuciowym? A może chciałbyś robić w  życiu to, co 
kochasz, ale obawiasz się porażki? Jeżeli na któreś z tych pytań od-
powiedziałeś twierdząco – ta książka jest właśnie dla ciebie!

BARBARA PIASEK

ODZYSKAJ 
BŁYSK W OKU
NAUCZ SIĘ SŁUCHAĆ SWOJEGO 
WEWNĘTRZNEGO GŁOSU, 
ZACZNIJ ŻYĆ TU I TERAZ

49 90

op. miękka

wyd. Pascal

-30%

To naturalne, że każdy pragnie być szczęśliwy, bogaty, żyć pełnią 
życia i doświadczać wszystkich wspaniałości świata. Joseph Murphy, 
twórca bestsellerowej Potęgi podświadomości, w przystępny spo-
sób wyjaśnia, jak tego dokonać, nie pomijając zjawisk, które mogą 
nas w tym ograniczać.

Ta książka traktuje o uniwersalnej mądrości. Pokazuje, jak przesiąść 
się z  siedzenia pasażera za kierownicę własnego życia. Porusza 
fundamentalne kwestie – miłość, stratę, strach i sukces – i odkrywa 
inspirujące prawdy, które pomogą ci wyrwać się z utartych kolein 
zwykłej egzystencji.

JOSEPH MURPHY

SEKRETNY KLUCZ 
DO SUKCESU 
I SZCZĘŚCIA

GARY JOHN BISHOP

MĄDRY ŻE F*CK

34 90

39 99

premiera 29.09.2021

premiera 29.09.2021

op. twarda

op. miękka

wyd. Świat Książki

wyd. Insignis
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PORADNIKI / LIT. POPULARNONAUKOWA

Łącząc technikę mindfulness z tajnikami biznesowymi, autorka do-
konuje cudu w naszym portfelu porównywalnego z rewolucją, jaką 
kiedyś w naszym domu zrobiła Marie Kondo. Dziewięć prostych i sku-
tecznych reguł. Przestrzegając ich, nauczymy się zarabiać, wyda-
wać, oszczędzać i inwestować niezależnie od wysokości dochodów.

Artur Nowak i Marek Sekielski w tej szczerej do bólu książce rozma-
wiają o własnym „trwaniu w życiu” – uzależnieniach, które dopro-
wadziły ich na skraj przepaści, gdzie już nic się nie liczy: ani rodzina, 
ani praca, ani przyszłość. Liczy się jedno – zdobyć alkohol i się napić. 
I równie szczerze opowiadają o swoim leczeniu.

Książki, które pomogą wzmocnić samoocenę i odzyskać wewnętrz-
ny spokój. Sprawdzone sposoby na okazywanie sobie zrozumienia, 
wsparcia i współczucia. Przekonaj się, że nie tak trudno odmienić 
swoje życie.

Książka o kobietach i  ich seksualności. Historie oparte na przypad-
kach z praktyki terapeutycznej autora. Problemy seksualne kobiet 
na przykładzie opowieści terapeutycznych, z przystępnym wyjaśnie-
niem teoretycznym. Autor opisuje przypadki, które go – jako tera-
peutę, ale i mężczyznę – zaskoczyły lub poruszyły. 

CRISTINA BENITO

MONEY 
MINDFULLNESS
JAK ZARABIAĆ, WYDAWAĆ 
I OSZCZĘDZAĆ?

ARTUR NOWAK, MAREK SEKIELSKI

OGARNIJ SIĘ
CZYLI JAK WYCHODZILIŚMY Z SZAMBA

NA POPRAWĘ 
FUNKCJONOWANIA

MICHAŁ POZDAŁ

KOBIETA 
ŚWIADOMA

39 9039 90

9 99

36 90

op. miękkaop. miękka

op. miękka

op. miękka

wyd. Literackiewyd. Rebis

wyd. Muza

wyd. Świat Książki

–25%

Jak stworzyć w domu przestrzeń idealną do praktykowania zaklęć i ziołolecznictwa? Jakie rytuały 
chronią ognisko domowe? Jak połączyć magię z otaczającą nas codziennością? W nowej książce 
Arin Murphy-Hiscock dzieli się wiedzą na temat włączania czarów do codziennego życia i zaprasza 
do domu pełnego magii. 

ARIN MURPHY-HISCOCK

W DOMU CZAROWNICY
JAK ZA POMOCĄ RYTUAŁÓW I ZAKLĘĆ STWORZYĆ PRZESTRZEŃ PEŁNĄ DOBREJ ENERGII

39 90
op. miękka

wyd. Kobiece
–20% –20% –20%

34 90



KULINARIA / PORADNIKI / LIT. POPULARNONAUKOWA

Książka przeznaczona dla rodziców niemowląt. Czerpiąc z  zasad 
opracowanych przez słynną włoską edukatorkę Marię Montes-
sori, ta niezwykle praktyczna i estetyczna książka wytycza pełną 
miłości, szacunku, namysłu i nieocenionego spokoju drogę opieki 
nad dziećmi najmłodszymi – od momentu narodzin do ukończenia 
pierwszego roku życia.

Włochy to miłość Alicji Rokickiej – szerzej znanej jako Wegan Nerd – 
i jej drugi dom. Nareszcie postanowiła się swoją miłością podzielić. 
Italia dla zielonych to też przewodnik dla wegan i wegetarian, jak 
poruszać się po Włoszech i czego się można spodziewać, jeśli cho-
dzi o jedzenie.

Zdrowy styl życia nie musi oznaczać rezygnacji z przyjemności kuli-
narnych. Książka zawiera 100 propozycji dla wszystkich, którzy chcą 
się cieszyć słodkościami, sięgając po te pełne wartości odżyw-
czych. Dzięki podanej kaloryczności i rozpisanym makroskładnikom 
wiele przepisów można traktować jako samodzielne posiłki w zbi-
lansowanej diecie.

Kuchnia koreańska tryska kolorami i jest pełna smaków. Wyróżnia ją 
ostrość rdzawoczerwonej pasty chili gochujang, grillowane aromaty 
bulgogi, łagodny smak tofu i subtelne dodatki. Dwa pokolenia kobiet 
kultywują koreańskie tradycje w  sztokholmskiej restauracji Arirang. 
Książka zawiera ich ulubione przepisy rodzinne zarówno na tradycyj-
ne kimchi, jak i wariacje tego dania z rzodkwi, dyni czy innych warzyw. 

SIMONE DAVIES,  
JUNNIFA UZODIKE

MONTESSORI 
OD NARODZIN

ALICJA ROKICKA

ITALIA DLA 
ZIELONYCH
ROŚLINNA KUCHNIA WŁOSKA

ANNA REGUŁA, KINGA SYPOSZ

NIEPRZYZWOICIE 
ZDROWE 
SŁODKOŚCI

BYUNG-HI LIM, BYUNG-SOON LIM

KOREA
NIE TYLKO KIMCHI

49 90 54 90

54 90 49 99

premiera 29.09.2021 premiera 29.09.2021

op. miękka op. miękka

op. twarda op. twarda

wyd. Bukowy Las wyd. Marginesy

wyd. Publicat wyd. Prószyński

–20%



XXX

Pełna przewrotnego humoru, ciepła i  mądra opowieść o  dojrze-
waniu i pierwszej miłości, która potrafi być bardzo skomplikowana, 
zwłaszcza kiedy zakochujesz się w swoim wrogu… Eliza Quan musi 
zmierzyć się z rywalem i walczyć o wymarzone stanowisko. Przy oka-
zji staje się twarzą feministycznej rewolucji.

Na kalifornijskim wybrzeżu Pacyfiku ocean wyrzuca na brzeg plasti-
kową butelkę, w której znajduje się sekretna receptura Mac-Tonica 

– najpopularniejszego napoju gazowanego na świecie. Znajduje ją 
miejscowa dziewczyna o  imieniu Queenie. Nie wie jednak, że re-
ceptura ta jest bezcenna, a na świecie nie brakuje ludzi, którzy nie 
cofną się przed niczym, by ją odzyskać.

MICHELLE QUACH

CAŁA SZKOŁA 
MÓWI O MNIE

MITCH JOHNSON

POP!

44 90

34 90

op. miękka

op. miękka

wyd. Literackie

wyd. Akapit Press

Odkryj, jak możesz poradzić sobie ze stresem, nadrobić zaległości 
we śnie i trochę łatwiej oddychać dzięki 50 praktycznym wskazów-
kom, które naprawdę sprawią, że poczujesz się szczęśliwszy! Istnieje 
wiele prostych metod i sztuczek, dzięki którym to osiągniesz.

SUZY READING

TA KSIĄŻKA CIĘ 
USZCZĘŚLIWI

34 00

op. miękka

wyd. Akapit Press

op. twarda

wyd. Olesiejuk

 44 99od
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DLA DZIECI

Dowiecie się, do czego wiewiórce przydaje się puszysty ogon, co 
je, jakie ma zwyczaje i co potrafi robić. Zapraszamy do wspólnej 
zabawy. Trzeba będzie między innymi wiewiórkę obudzić, pomóc jej 
w poszukiwaniu jedzenia czy schować się przed deszczem.

Poznajcie borsuka. Dowiecie się, kiedy śpi i co je, jakie ma zwyczaje 
i co lubi robić. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Trzeba będzie mię-
dzy innymi borsuka obudzić, oczyścić mu sierść czy pomóc w poszu-
kiwaniu jedzenia i sprzątaniu.

Wyjątkowe połączenie gry i puzzli! Plansza przedstawia dżunglę bu-
dzącą się do życia. W trakcie gry, wraz z dokładanymi przez graczy 
płytkami zwierząt, promienie słońca sięgają coraz wyżej, ujawnia-
jąc kolejnych mieszkańców dżungli. Bądźcie czujni, bo w dżungli 
czają się niespodzianki!

Z tej książki dowiesz się, czy Herod był złym królem, czy klątwa Tutan-
chamona kogoś zabiła, czy Atlantyda naprawdę istniała, do czego 
służyła terakotowa armia i jak odkryto zwoje znad Morza Martwego. 
Zrozumiesz, czemu stare skorupy są dla uczonych cenniejsze niż złoto, 
przekonasz się, jak natrafić na mumię, i odkryjesz, co trzeba zrobić, 
by zostać archeologiem.

Przedstawiono tu niemal 300 gatunków owadów, które szczegółowo 
opisali i narysowali specjaliści. Znajdziesz tu zarówno piękne i ma-
jestatyczne, jak i najbardziej zabójcze i podstępne owady i  zrozu-
miesz, jak ogromne mają znaczenie w świecie przyrody, także dla 
nas – ludzi.

Myślicie, że kury żyją tylko w  gospodarstwach, śpią w  kurnikach 
i znoszą jaja? Nawet nie wiecie, w jakim jesteście błędzie… W XXI w. 
kury są żołnierzami Brygady Brawurowych Kur! W  tomie trzecim 
nowa burmistrz postanawia wysłać kury do szkoły, gdzie czeka na 
nie sadystyczny wuefista Zapałka.

KATARZYNA PIĘTKA, 
EMILIA DZIUBAK

WIEWIÓRKA
ROK W LESIE

KATARZYNA PIĘTKA, 
EMILIA DZIUBAK

BORSUK
ROK W LESIE

GÜNTER BURKHARDT

DŻUNGLA

MARTA GUZOWSKA

ARCHEOLOGIA
MUMIE, ZŁOTO I STARE SKORUPY

OWADY  
OD A DO Z

ADAM SKRODZKI

BRYGADA 
BRAWUROWYCH 
KUR 
T. 3

54 90 29 90

op. twarda op. miękka

wyd. Kropka wyd. Akapit Press

24 90 24 90

44 9074 90

wyd. Nasza 
Księgarnia wyd. Nasza 

Księgarnia

wyd. Nasza 
Księgarniawyd. Nasza 

Księgarnia

op. twarda op. twarda

op. twardaop. pudełko

–20%
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wyd. Olesiejuk
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DRUGA KSIĄŻKA

–50%
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I ODBIERZ 
BEZPŁATNIE
W KSIĘGARNI
książki / muzyka / e-booki / audiobooki / filmy 
gry / zabawki / papiernik / karty podarunkowe

SWIATKSIAZKI.PL
ZAMÓW NA 

Oferta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do 12.10.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi akcjami  
promocyjnymi lub rabatowymi. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku produktu dostępnego  
w sprzedaży. Księgarnie Świat Książki zastrzegają sobie prawo do pomyłek i błędów w druku. Podane rabaty dotyczą sugerowanych cen  
detalicznych. Promocja „druga książka -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.

zapowiedzi / nowości / bestsellery
atrakcyjne ceny
szybka dostawa lub bezpłatny  
odbiór w księgarni

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

@swiatksiazkipl @swiatksiazkipl@swiatksiazki
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Bełchatów – Galeria Olimpia, ul. Kolejowa 6, tel. 44 711 17 16 • Bełchatów – pl. Narutowicza 20/5, tel. 44 711 11 93 • Białystok – ul. Rynek Ko-

ściuszki 32, tel. 85 732 10 15 • Białystok – Galeria Jurowiecka, ul. Jurowiecka 1, tel. 85 877 23 55 • Bielsko-Biała – CH Gemini Park, ul. Leszczyń-

ska 20, tel. 33 484 08 77 • 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 Focus Mall, ul. Jagiellońska 39/47, tel. 51 762 71 41 • 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 Bałtyc-

ka, al. Grunwaldzka 141, tel. 58 573 48 94 • Gdańsk – Galeria Przymorze, ul. Obrońców Wybrzeża 1, tel. 58 761 47 35 • Gdańsk – Galeria Me-

tropolia, 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 • Gliwice – ul. Zwycięstwa 16, lok. 1, tel. 32 411 83 42 • Gniezno – Galeria Gniezno, ul. Pałucka 2, tel. 61 679 46 33 • Gorzów Wiel-
kopolski – 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 – Dworzec Główny, pl. Marii i Lecha 

Kaczyńskich 1, tel. 32 411 9585 • 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 Je-

ziorem, 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 • Łódź – CH Manufaktura, ul. Karskiego 5, tel. 42 237 22 63  • Mielec – Galeria 

Aura, ul. E. Biernackiego 2, tel. 61 679 44 25 • 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 – 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. Mar-

cin 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. Brudzewskie-

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

ka 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 • Stalo-
wa 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 Kaskada, 

al. Niepodległości 36, tel. 91 810 21 81 • Szczecin – CH Outlet Park, ul. Andrzeja Struga 42, tel. 91 810 68 28 • Toruń – CH Plaza, ul. W. Broniew-

skiego 90, tel. 56 647 23 06 • Toruń – CH Kometa, ul. Grudziądzka 162 , tel. 56 657 21 72 • Tychy – Gemini Park, ul. Towarowa 2, tel. 32 411 36 10 

• Wałbrzych – ul. J. Słowackiego 129 • Warszawa – Centrum Praskie Koneser, Pl. Konesera 10a • Warszawa – CH King Cross Praga, ul. Jubiler-

ska 1/3, tel. 22 879 79 70 • Warszawa – CH Atrium Promenada, ul. Ostrobramska 75C, tel. 22 290 48 88 • Warszawa – Atrium Targówek, ul. Głę-

bocka 15, tel. 22 290 43 21 • Warszawa – CH Atrium Reduta, Al. Jerozolimskie 148, tel. 22 668 43 61 • Warszawa – CH Galeria Wileńska, ul. Tar-

gowa 72, tel. 22 290 23 49 • 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. Ko-

szykowa 63, tel. 22 290 11 13 • Warszawa – Galeria Ferio Wawer, ul. K. Szpotańskiego 4, tel. 22 205 81 25 • Warszawa – Galeria Rondo Wia-

traczna, ul. Grochowska 207, tel. 22 290 27 56 • Warszawa – Galeria Północna, ul. Światowida 17, tel. 22 290 11 16 • Warszawa – al. Niepod-

ległości 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 • Wołomin – 

Galeria Wołomin, ul. Geodetów 2, tel. 22 433 95 07 • 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. Domini-

kański 3, tel. 71 346 83 64 • Wrocław – Galeria Magnolia Park, ul. Legnicka 58, tel. 71 341 72 05 • Wrocław – Pasaż Grunwaldzki, pl. Grunwaldz-

ki 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 • Zduńska Wola – ul. Łaska 21, tel. 43 652 11 04 • Zielona Góra – ul. Stary Rynek 22/3, tel. 68 416 29 72
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