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39 90
op. twarda

wyd. Albatros
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O TYM SIĘ MÓWI

Autorka Dziewczyny z pociągu snuje pasjonującą, pełną zwrotów akcji 
opowieść o oszustwie, morderstwie i zemście. Makabryczne morder-
stwo młodego człowieka na barce w Londynie nasuwa pytania o rolę 
trzech kobiet. W zasadzie się nie znają, lecz każda z nich była w jakiś 
sposób powiązana z ofiarą. Z różnych powodów kipią gniewem. Świa-
domie lub nie domagają się naprawienia zła, jakie im wyrządzono.

PAULA HAWKINS

POWOLNE SPALANIE

42 90
premiera 31.08.2021

op. miękka

wyd. Świat Książki

za
p

o
w

ie
d

ź

Adriana Rizzo miała 7 lat, gdy poznała swojego ojca. Niemal ją za-
bił, lecz jej matka Lina zdołała ją ochronić. Aby przywrócić córce 
równowagę, Lina podrzuca Adrianę do domu rodziców w Maryland. 
Adriana cieszy się tam codziennością. Po latach zdobywa wykształ-
cenie w dziedzinie dietetyki i kroczy drogą sukcesów, zapoczątkowa-
ną przez matkę. I wtedy właśnie dostaje pierwszy list z pogróżkami….

NORA ROBERTS

DZIEDZICTWO DOBRA

44 90
op. miękka

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

Ella Rubinstein – Amerykanka, lat niespełna 40, trójka dorastają-
cych dzieci i małżeństwo w trakcie rozpadu. Każdy jej dzień wyglą-
da tak samo. Do czasu, gdy zostaje zatrudniona jako recenzentka 
w agencji literackiej. Lektura powieści o Rumim zmienia jej życie 
diametralnie. 

Pozycja obowiązkowa dla fanów serialu The Crown! Jennifer Robson 
zabiera nas do pracowni, w której powstała jedna z najsłynniejszych 
sukien ślubnych w historii, ta, którą miała na sobie królowa Elżbieta II. 
Zdradza zakulisowe szczegóły i przybliża nam portret londyńskiego 
społeczeństwa lat 40.

ELIF SHAFAK

CZTERDZIEŚCI 
ZASAD MIŁOŚCI

JENNIFER ROBSON

SUKNIA
OPOWIEŚĆ O KRÓLEWSKIM ŚLUBIE

44 90 44 90

premiera 28.07.2021

op. twarda op. miękka

wyd. Poznańskie wyd. Literackie

Hope mieszka w miasteczku letniskowym na Cape Code, jest roz-
wódką, ma 12-letnią córkę i prowadzi cukiernię założoną przez bab-
cię Rose. Pewnego wieczoru Rose, przebywająca w domu opieki, 
odzyskuje pamięć i prosi wnuczkę, żeby dowiedziała się, co się stało 
z ich krewnymi z Francji. Spełniając życzenie babci, Hope pozna dra-
matyczne losy swojej rodziny. Jej życie zmieni się na zawsze.

Młode koreanki: Kyuri, Miho, Ara, Sujin i  Wonna, próbują pozo-
stać sobą w świecie, który wymaga od nich niewiarygodnie dużo. 
Współczesny Seul nie jest wyrozumiały dla kobiet, zwłaszcza bied-
nych. Aby uzyskać przepustkę do lepszego świata, trzeba wpisywać 
się w wyśrubowany kanon urody. Cena piękna jest wysoka, a ope-
racje plastyczne to konieczność.

KRISTIN HARMEL

SŁODYCZ 
ZAPOMNIENIA

FRANCES CHA

GDYBYM MIAŁA 
TWOJĄ TWARZ

39 90

42 90

op. miękka

op. twarda

wyd. Świat Książki

wyd. Mova

Nowa, kolekcjonerska edycja książek Santy Montefiore. Powieści 
autorki są pełne burzliwych i trudnych emocji: dzieci do rodziców, 
żony do męża, którego wiecznie nie ma w domu. To życiowe rozterki, 
powroty z manowców, w których niejeden czytelnik i czytelniczka 
odnajdą samych siebie.

POWIEŚCI SANTY MONTEFIORE

39 90
op. miękka

wyd. Świat Książki
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W życiu Roberta są dwie prawdziwe miłości: żona Allyson i córeczka 
Carson. Mężczyzna skrywa jednak największe marzenie – od zawsze 
chciał zostać pisarzem. Kiedy traci pracę, decyduje się postawić 
wszystko na jedną kartę. W końcu pisze powieść, na co nigdy nie 
miał czasu. I wtedy dostaje paszport do marzeń. Tyle że w pogoni za 
coraz większą sławą przestaje słuchać głosu własnego serca.

Sześć lat temu Ada straciła cząstkę swojego serca. Tymczasem nad-
chodzi kolejne lato, a w życiu Ady pojawia się dwóch mężczyzn: Szy-
mon – przystojny i  intrygujący właściciel letniska oraz Igor – przyja-
ciel z dzieciństwa. Kobieta ma wątpliwości… Czy nie za wcześnie na 
nowy związek? A może powinna wyciągnąć rękę w stronę miłości? 

Joanna jest dyrektorką szkoły, której ktoś postanowił zaszkodzić… 
Czy uda się wymigać od kontroli z kuratorium? Warto spróbować 
z pomocą przyjaciółek! Ciepła i pełna humoru opowieść o tym, że 
szczęście jest bliżej, niż myślimy, czasami trzeba je dostrzec w ma-
łych, codziennych rzeczach. 

RICHARD PAUL EVANS

DOSKONAŁY 
DZIEŃ

JOANNA SZARAŃSKA

ZATAŃCZMY 
W SŁOŃCU

AGATA PRZYBYŁEK

BĘDĄ Z TEGO 
KŁOPOTY

39 99

39 90

39 90

wyd. Między 
Słowami

wyd. Czwarta 
Strona

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

op. miękka

op. miękka

45 90
op. twarda

wyd. Albatros
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Dwa lata po śmierci narzeczonego Sloan nie potrafi przywrócić swo-
jego życia do normalności. Pewnego dnia spotyka psiaka, którego 
zabiera do domu. Z futrzanym przyjacielem u boku jest jej łatwiej 
wziąć się w garść. Po kilku tygodniach kontaktuje się z nią właściciel, 
wcześniej nieuchwytny. Okazuje się, że to muzyk, który wyjechał do 
Australii na trasę koncertową. Chciałby odzyskać swojego pupila…

Wciągająca i romantyczna kontynuacja Miłości u Tiffany’ego. Cas-
sie kocha Henry’ego. Henry kocha Cassie. Na jej palcu połyskuje 
pierścionek od Tiffany’ego, więc pozostało tylko zaplanować ślub. 
I choć nie powinno to nastręczać Cassie trudności, kiedy Henry na-
ciska, by ustaliła datę ślubu, ona się wycofuje. Czyżby zaręczyny nie 
zawsze oznaczały, że para będzie żyła długo i szczęśliwie? 

ABBY JIMENEZ

MIŁOŚĆ SZUKA 
WŁAŚCICIELA

KAREN SWAN

LATO 
U TIFFANY’EGO

39 90

44 90

op. miękka

op. miękka

wyd. Muza

wyd. Bukowy Las

Bajeczna podróż dookoła świata w poszukiwaniu Merope, zaginio-
nej siódmej siostry D’Apliese! Zapomniana przeszłość, skomplikowa-
ne relacje uczuciowe i  łamiące serca sekrety to znaki rozpoznaw-
cze książek Lucindy Riley. Czytelniczki na całym świecie pokochały 
Siedem sióstr, jej nastrojową, pełną magii sagę rodzinną o siedmiu 
siostrach, których przyszłość zapisana jest w gwiazdach.

LUCINDA RILEY

ZAGINIONA 
SIOSTRA
SIEDEM SIÓSTR, T. 7

45 90

op. miękka

wyd. Albatros
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LITERATURA OBYCZAJOWA

Nowa powieść Kristin Hannah. Wzruszająca, chwilami zabawna, 
momentami dramatyczna i pełna goryczy opowieść o życiu. Czy 
może być coś wspanialszego niż miłość? A coś gorszego niż samot-
ność? Dramatyczne losy dwóch sióstr, które po latach odnajdują 
łączącą je niegdyś więź, są jeszcze jednym tego przykładem…

Na początku XX w. obietnice lepszego życia zawiodły górniczą rodzi-
nę Bednarzy do Westfalii. Teraz wracają, aby zagłosować w plebiscy-
cie. Wierzą, że ich ukochana ziemia zostanie przyłączona do Polski. 
Losy rodziny splatają się z burzliwą historią Górnego Śląska. Po trzecim 
powstaniu śląskim rodzina wyrusza w kolejną podróż – do wykrwawio-
nej wojną Francji. Czy Bednarze odnajdą szczęście na obcej ziemi? 

Eliza Baranowska jest dziedziczką majątku na Kresach. Po wybuchu 
wojny z  bolszewikami na dwór napadają białoruscy chłopi. Eliza 
z macochą i przyrodnią siostrą chronią się w górującej nad okolicą 
wieży. Do Janowic wkracza polskie wojsko, w którym lekarzem jest 
kuzyn Elizy, Mateusz. Dziewczyna zostaje sanitariuszką i zyskuje bli-
skiego towarzysza. Są jednak tajemnice do rozwikłania…

Znana z Perskiej kobiecości Joanna, po kolejnym wyjeździe z Bali, 
gdzie planowała przyszłość z Richardem, zmuszona jest do życia 
z gnębiącym ją mężem. Nagły wybuch pandemii i związane z tym 
ograniczenia znacznie pogarszają jej sytuację. Ponadto długi brak 
kontaktu z Richardem powoduje, że ogarnia ją zwątpienie co do 
stałości jego uczuć. Czy wielka miłość okaże się tylko ułudą?

KRISTIN HANNAH

POMIĘDZY 
SIOSTRAMI

SABINA WASZUT

LISTY 
Z CZARNYCH 
MIAST
EMIGRANCI, T. 2

MAGDALENA WALA

PANI Z WIEŻY

LAILA SHUKRI

PERSKA 
NIEPEWNOŚĆ

42 90

36 90 36 90

premiera 28.07.2021

op. miękka

op. miękka op. miękka

wyd. Świat Książki

wyd. Książnica wyd. Książnica

39 99

wyd. Prószyński 
Media

op. miękka

Romansy obyczajowe, które chwytają za serce. Miłość wciąż 
potrafi nas zaskoczyć… Czy dla bohaterów, których życie stawia 
przed trudnymi wyborami, możliwy jest happy end? Przekonajcie 
się sami!

NATALIA SOCHA PREZENTUJE

39 90 14 99

op. miękka

wyd. Edipresse
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Życie Danki zbacza z obranego kursu, a ona sama już nie wie, ile razy 
musiała w pośpiechu pakować walizki. Przyjaźń z Emilem sprawia, 
że przestaje rozumieć własne uczucia. Niespodziewany powrót do 
Polski mąci jej w głowie, a propozycja zagrania w filmie o jej własnej 
historii przysparza Dance ogromną popularność. Czy dziewczyna 
odnajdzie się w roli celebrytki? 

Meg z Erickiem i paczką przyjaciół leci na weekend do Las Vegas. 
W planach mają tańce, wylegiwanie się w słońcu i koncert Beyoncé. 
Wspaniałą zabawę psuje jednak kłótnia kochanków. Meg, wściekła 
na Ericka, nie idzie na koncert. Wraca do hotelu, gdzie znowu trafia 
w sidła Filipa. Skołowana, postanawia wyjechać do Londynu i za-
cząć tam żyć na własną rękę.

Paulina jest młodą stewardesą, która marzy o najlepszych lotach. 
Kiedy w końcu po miesiącach ciężkiej pracy dostaje lot klasą biznes, 
i to do Dubaju, czuje, jakby złapała pana Boga za nogi. Niestety, los 
bywa przewrotny i nie dość, że zasypia na ten najważniejszy lot, to 
jeszcze okazuje się, że podczas niego wpada na pewnego tajemni-
czego pasażera, który w mig burzy jej idealne życie.

IZABELLA FRĄCZYK, JAGNA ROLSKA

POWRÓT 
MILIONERA

K.N. HANER

ZNIKNIĘCIE
SERIA PINK BOOK

EDYTA FOLWARSKA

STEWARDESA
SERIA PINK BOOK

26 99

26 99

premiera 28.07.2021

premiera 28.07.2021

op. miękka

op. miękka

wyd. Edipresse

wyd. Edipresse

39 99

wyd. Prószyński 
Media

op. miękka

CZYTAM. -40%NAJTANIEJ

CZYTAM. -40%NAJTANIEJ

14-27.07.2021

28.07-10.08.2021
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Detektyw Julia Krawiec ma wreszcie okazję, by poznać się ze swoją 
przyrodnią siostrą Lidią. Spotykają się podczas rodzinnej uroczysto-
ści, kiedy to dziewczyna daje Julii do zrozumienia, że w jej życiu dzie-
je się coś niepokojącego. Nim jednak zdąży to wyjaśnić, odbiera te-
lefon i wybiega ze spotkania. Od tej chwili ginie po niej wszelki ślad…

Delta Dawn fotografuje dziecięce przyjęcia urodzinowe. Kiedy zo-
staje zatrudniona do sfotografowania uroczystości 11-letniej Natalie 
Straub, bycie obserwatorką nowojorskich elit przestaje jej wystar-
czać. Zaczyna realizować plan: chce należeć do rodziny Straubów… 
Pełna przenikliwych psychologicznych obserwacji i wciągająca hi-
storia zazdrości i obsesji. 

Niewielki lokalny autobus nie dociera do celu. Po kierowcy i pasa-
żerach nie zostaje żaden ślad. Po jakimś czasie jedna z podróżnych 
wraca. Nic jednak nie pamięta. Kiedy zaczyna coś sobie przypomi-
nać, zostaje zamordowana. Tymczasem na wsi pośród lasów trwa 
poruszenie. Zrozpaczona matka twierdzi, że jej córkę pochowano 
żywcem. Po otwarciu trumny można sądzić, że się nie myliła.

MARTA ZABOROWSKA

BEZ POWROTU
CYKL Z JULIĄ KRAWIEC, T. 5

MARY DIXIE CARTER

FOTOGRAFKA

KATARZYNA PUZYŃSKA

MARTWIEC
SAGA O LIPOWIE, T. 13

39 90

op. miękka

wyd. Pascal

39 99

43 00

wyd. Czarna 
Owca

wyd. Prószyński 
Media

op. miękka

op. miękka

39 90
op. miękka

wyd. Albatros
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KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

Meyer na prośbę prokurator Weroniki Rudy przyjeżdża do Warszawy. 
Ma pomóc w sprawie Englota, który odsiaadujący wyrok za zabójstwo 
żony, ma wyjść na wolność. Kiedy przebywał na przepustce, z 7. piętra 
wypadła jego teściowa. Film, który nagrali sąsiedzi, nie wyjaśnia tych 
wydarzeń. Rudy uważa, że to zabójstwo o podłożu finansowym. Jeśli 
nie uda się postawić Englotowi zarzutów, opuści on więzienie.

KATARZYNA BONDA

KLATKA DLA NIEWINNYCH

39 90
premiera 28.07.2021

op. miękka

wyd. Muza

W angielskiej wiosce Chapel Croft w XVI w. na stosie spalono grupę 
wieśniaków, w tym dwie nastolatki. Trzydzieści lat temu zaginęły tam 
dwie dziewczyny, a niedawno samobójstwo popełnił proboszcz pa-
rafii. Jack Brooks przybywa do wioski, aby objąć parafię po zmarłym 
poprzedniku. Lecz są duchy, które nie mogą znaleźć spokoju.

Po długim więziennym wyroku Adalbert jest mizantropem z nadwa-
gą, niestroniącym od alkoholu. Nagle powraca do niego przeszłość. 
Jedynymi, którzy mogą mu pomóc dowiedzieć się, co wydarzyło 
się prawie pół wieku temu, są jego irytujący sąsiad i przyszywana 
kuzynka, która próbuje zmusić go do rozpoczęcia ćwiczeń. Ale cel 
nie zna ograniczeń. 

Ina Kobryn prowadzi spokojne, uporządkowane życie. Wszystko się 
zmienia, gdy pewnej nocy dostrzega, że jej idealny mąż nie wylogo-
wał się ze swojego konta na Facebooku. Jej wzrok pada na krótką 
wiadomość o treści „wybaczam ci”, pochodzącą od nieznajomej 
dziewczyny. Wkrótce okazuje się, że Rafał skrywał przed nią niejed-
ną tajemnicę… 

Internetowe randki to ryzykowna sprawa. Czy on okaże się w rzeczy-
wistości równie przystojny co na fotografii, a może została ona zrobio-
na 10 lat i 20 kilogramów temu? Kiedy zaś poprosi, żebyś poszła z nim 
do domu, skąd masz wiedzieć, czy to bezpieczne? Cztery kobiety an-
gażują się w randki z internetu, szukając towarzyskiej rozrywki, a tym-
czasem trafiają na celownik obeznanego technologicznie zabójcy…

C.J. TUDOR

PŁONĄCE 
DZIEWCZYNY

HÅKAN NESSER

PÓŁMORDERCA

REMIGIUSZ MRÓZ

WYBACZAM CI 

JOY FIELDING

WSZYSTKIE  
ZŁE MIEJSCA

39 90

premiera 28.07.2021

op. miękka

wyd. Świat Książki

–20%

–20%

–20%

–20%

42 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

39 99

29 99

wyd. Czarna 
Owca

wyd. Czarna 
Owca

premiera 28.07.2021

op. miękka

op. miękka
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Przed wiekami Szerń stoczyła morderczą walkę z wrogą Potęgą: Ale-
rem. Nad Grombelardem obie Potęgi ponosiły klęski, okaleczały się, 
gubiły Pasma i Wstęgi. Wreszcie jedna z nich odniosła zwycięstwo. 
I nakryła całą krainę całunem wiecznych chmur. Bo Grombelard 
jest pobojowiskiem. Wieczny deszcz i nieśmiertelny wiatr…

FELIKS W. KRES

GROMBELARDZKA LEGENDA
SERCE GÓR. KSIĘGA CAŁOŚCI, T. 3

Świat leczy rany po wojnie z Przeklętymi, ludzie zaczynają zapomi-
nać o  niebezpieczeństwie. Ale Szepczący – istoty, które niegdyś 
kroczyły po ziemi jako bogowie, nie zapomnieli o  ludziach. I mają 
własne plany… W chwili nieuchronnej klęski Olaf Rudnicki zgadza 
się zapłacić własną wolnością za życie swojej rodziny. 

ADAM PRZECHRZTA

SŁUGA KRWI
MATERIA SECUNDA, T. 1

44 90

wyd. Fabryka 
Słów

op. miękka

49 90
op. miękka

wyd. Fabryka 
Słów

54 90
premiera 28.07.2021

op. twarda

wyd. Albatros
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Trzynaście dni dzielących zamach na życie Hitlera od wybuchu 
powstania warszawskiego. Trzynaście dni, kiedy to historia mogła 
obrać inny kierunek. A  gdyby zamachu nie było, czy powstanie 
miałoby szansę na zwycięstwo? I czy w głowie Hitlera dopiero po 
zamachu zrodził się pomysł unicestwienia polskiej stolicy?

KAZIMIERZ KUNICKI, TOMASZ ŁAWECKI

13 DNI, KTÓRE 
ZMIENIŁY POLSKĘ

39 90

op. miękka

wyd. Bellona

Gdy latem 1943 r. Armia Czerwona przejęła inicjatywę na froncie 
wschodnim i  spychała Wehrmacht na zachód, stało się jasne, że 
rychło wkroczy na przedwojenne terytorium Polski. Komenda Głów-
na AK w porozumieniu z rządem RP w Londynie opracowała plan 
akcji „Burza”. Dzięki niej oddziały AK i władze administracyjne miały 
wystąpić przed Sowietami jako gospodarze terenu.

DAMIAN MARKOWSKI

LWÓW 1944

32 90
op. miękka

wyd. Bellona
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Fascynująca opowieść o życiu królowej polskiej gastronomii i jednej 
z najbardziej wpływowych Polek. Historia, z której dowiadujemy się, 
jak długą drogę musiała przejść bohaterka, aby być tu, gdzie jest 
obecnie. Opowieść o niezwykłej sile, wierze we własne możliwości 
i ciekawości świata, która pozwala sięgać po marzenia.

DOMINIK LINOWSKI, MAGDA GESSLER

MAGDA

W świecie pełnym wirtualnej fikcji postawiła na naturalność. Przeczy-
tajcie o tym, że autorka prowadzi samochód jak kierowca wyścigo-
wy i jest do tego wspaniałym pilotem męża. O eksperymentalnym 
makijażu, który wzbudził sensację. Ale też o kosztach rozpoznawal-
ności. Oto drugi tom felietonów Nietypowej Matki Polki.

Poznajcie Joannę. To Bareja w spódnicy: w loży szyderców czuje się 
jak ryba w wodzie. Siedzi z tyłu, ale skanuje każdą sferę życia. Za-
wodów ma kilka, a jeden z nich to matka. Może i pogdera, ale tak 
naprawdę można z nią konie kraść. Nigdy cię nie oszuka – zawsze 
powie, że przytyłaś. Śmiech jest jej niezbędny do życia jak powietrze. 
To idealna lektura dla tych, którzy chcą sobie odpuścić. 

NIETYPOWA MATKA POLKA

NIETYPOWA 
MATKA POLKA 2

JOANNA MOKOSA-RYKALSKA

MATKA SIEDZI 
Z TYŁU
OPOWIEŚCI Z D**Y WZIĘTE

39 90

39 90

op. miękka

op. miękka

wyd. Edipresse

wyd. Wielka Litera

44 90
op. miękka

wyd. 5Why 
Promotion
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Prawdopodobnie kupiliście tę książkę w nadziei, że doświadczycie 
pozytywnego działania marihuany bez wpadania w nałóg. Jeśli tak, 
książka ta rzeczywiście jest dla Was! Znajdziecie w niej wszystko, co 
musicie wiedzieć o tej substancji: co to jest, w jakiej postaci ją kupić 
i jak bezpiecznie używać. Zebrano tu także przepisy, jak włączyć olej 
CBD do codziennej diety.

Z tej książki dowiesz się, czy jest coś mniej zabawnego niż tłumacze-
nie dowcipów. Jakie są różnice między kobietami a mężczyznami 
w podejściu do humoru? Czy humor łączy się z  inteligencją? I co 
wspólnego ma Sokrates ze współczesnymi pranksterami? 

Fermentowana żywność jest wyjątkowo zdrowa. Nie potrzebujesz 
ogromnych beczek czy słoików. Z tym poradnikiem kiszenie jest na-
prawdę proste! W książce znajdziesz: porady, jakie produkty wybrać 
do kiszenia, w czym najlepiej kisić, przepisy na fermentowane dania 
oraz wskazówki, jak wykorzystać kiszone produkty w poście i diecie 
dr Ewy Dąbrowskiej.

Kontynuacja Rozmów z seryjnymi mordercami. W swojej nowej książ-
ce autor analizuje psychikę i  metody działania przebywających 
w więzieniach zabójców, których poznał osobiście i z którymi pro-
wadził korespondencję, w  tym amerykańskiego dusiciela Keitha 
Huntera Jespersona i kanibala Phillipa Jablonskiego.

DR RACHNA PATEL

CBD
MEDYCZNE KONOPIE

ŁUKASZ JACH

OD UCHA 
DO UCHA
HOMO SAPIENS SIĘ ŚMIEJE

BEATA ANNA DĄBROWSKA

KISZENIE 
I FERMENTACJA 
Z DR EWĄ 
DĄBROWSKĄ 
DOMOWE SPOSOBY

CHRISTOPHER  
BERRY-DEE

ROZMOWY 
Z SERYJNYMI 
MORDERCAMI
GŁOSY ZZA KRAT

39 99

39 90

39 90

op. miękka

op. miękka

op. twarda

wyd. Bellona

wyd. Poznańskie

wyd. WAM

34 99

wyd. Czarna 
Owca

premiera 28.07.2021

op. miękka
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Majorka – hiszpańska wyspa z archipelagu Balearów, która roztacza 
czar turkusowych zatok i zachodzącego słońca oraz rozkwita biały-
mi migdałowcami. To miejsce, gdzie góry schodzą do morza, a u ich 
podnóża przycupnęły miasteczka, które zaskakują swoją historią i tra-
dycjami. Autorka, związana z wyspą od wielu lat, opisuje to, co zna od 
podszewki. Poszukuje Majorki ukrytej przed okiem masowego turysty.

ANNA KLARA MAJEWSKA

MAJORKA
NIE TYLKO POD PALMĄ

Dionisios Sturis odkrywa sekrety najlepszych greckich potraw 
w  barwnej opowieści o  swojej drugiej ojczyźnie. Jest to nietypo-
wa książka kucharska, w  której przewodnik po krainie smaków 
i zapachów zmienia się w piękną opowieść o rodzinie i miłości do 
gotowania.

DIONISIOS STURIS

KALIMERA
GRECKA KUCHNIA RADOŚCI

59 90

op. twarda

wyd. Wielka Litera

44 90
op. miękka

wyd. Wielka Litera
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DLA MŁODZIEŻY

Nagła śmierć na imprezie, tajemniczy tatuaż na ciele i nierozwiąza-
na sprawa morderstwa. To wszystko wita Audrey w jej nowej szkole 
z internatem. Czy Audrey uda się uciec przed skrywanymi sekretami 
z jej rodzinnych stron? A może wraz z nową współlokatorką Ivy odkry-
ją, jaki to sekret skrywa ich na pozór idealna szkoła? 

Mery Majka to powieść wzorowana na osobistej historii Sylwii Lipki. 
Opowiada o dziewczynie z miasteczka, jakich w Polsce mnóstwo, 
która nie jest w czepku urodzona, nie pochodzi z uprzywilejowanej 
rodziny i jest „zwyczajna” w najlepszym sensie tego słowa – bo czasy 
bycia „wyjątkowym za wszelką cenę” słusznie już powoli odchodzą 
do lamusa.

AMY MCCULLOCH, ZOE SUGG

STOWARZYSZENIE 
SROK: JEDNA 
TO SMUTEK…

SYLWIA LIPKA

MERY MAJKA

39 99

39 99

premiera 28.07.2021

op. miękka

op. twarda

wyd. Insignis

wyd. Insignis

Drugi tom włoskiej bestsellerowej serii. Po powrocie z Los Angeles 
związek Cris i Camerona się rozwija. Kłócą się i godzą, ale wspólnie 
przechodzą przez nowe sytuacje w ich życiu. Christina chce iść dalej, 
jednak przeszłość nie pozwala o sobie zapomnieć. Przeszłość coraz 
bardziej komplikuje życie Cris. Czy historia naprawdę się powtarza?

CHRISTINA CHIPERI

MY DILEMMA 
IS YOU 2

32 00

op. miękka

wyd. Akapit Press

Cruz, Lani, Sailor, Emmett i  Bryndis tym razem odnajdą sekretne 
pomieszczenia ukryte pod znanymi zabytkami i  dowiedzą się, że 
GRROTA nie jest jedynym miejscem, w którym Akademia korzysta 
z zaawansowanych technologicznie zabezpieczeń. Ale tym razem 
fortuna niekoniecznie będzie sprzyjać grupie młodych odkrywców. 
Życie Cruza bezpowrotnie się zmieni…

TRUDI TRUEIT

TYGRYSIE 
GNIAZDO
EXPLORER ACADEMY: AKADEMIA 
ODKRYWCÓW, T. 5

34 99

op. miękka

wyd. Olesiejuk

Nie jest łatwo być nastolatkiem. Zwłaszcza takim, który wpada w kłopoty… Albo ma do czynienia 
z magią, a co najmniej – z zaskakującą rzeczywistością. Książki dla młodych odbiorców, pełne zwario-
wanych przygód i zaskakujących niebezpieczeństw.

ZASKAKUJĄCE POWIEŚCI DLA MŁODZIEŻY

 32 00od
op. miękka

wyd. Akapit Press
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DLA DZIECI

Nad łąką w gnieździe wykluwają się Kuba i jego siostry. Bocianiątka 
szybko rosną. Muszą ćwiczyć skrzydła, by polecieć na łąkę po śli-
maki, a pod koniec lata na koniec świata. Ale Kuba na razie nie wie, 
co jest za lasem… Oto pięknie zilustrowana książka z wyjątkowej serii 
edukacyjnej dla najmłodszych. Kupując ją, wspierasz Ogólnopol-
skie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

ZOFIA STANECKA

BOCIAN Z ŁĄKI
TULI TULI OPOWIADA, 
KTO GDZIE MIESZKA

44 90

wyd. Nasza 
Księgarnia

op. twarda

Benjamin Ripley inaczej wyobrażał sobie życie w szkole przyszłych 
agentów CIA. Po roku nauki w Akademii Szpiegostwa ledwo trafia 
do tarczy, z samoobroną idzie mu kiepsko, na szczęście lepiej radzi 
sobie z szyframi i kryptologią…

STUART GIBBS

SZKOŁA SZPIEGÓW 
NA WAKACJACH

34 99

op. miękka

wyd. Agora

–25%

Powieść przenosi nas do jednego z  miasteczek Riwiery Włoskiej. 
Gwarne życie, emocjonujące przygody i  najlepszy przyjaciel 
u boku… Czegóż chcieć więcej? Dobrą zabawę może jednak po-
psuć głęboko skrywany sekret…

Vaiana, córka wodza z wyspy Motunui, od dziecka czuła zew oce-
anu. Pewnego dnia pożeglowała w dal na spotkanie wielkiej przy-
gody. Powieść wzbogacona kolorowymi ilustracjami.

LUCA
BIBLIOTECZKA PRZYGODY

VAIANA
BIBLIOTECZKA PRZYGODY

24 99 24 99
premiera 23.07.2021 premiera 23.07.2021

op. miękka op. miękka

wyd. Olesiejuk wyd. Olesiejuk
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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 – dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna, 
ul. Zygmunta Augusta 5-7, tel. 52 518 11 39 • 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 Bałtycka, al. Grunwaldzka 141, tel. 58 573 48 94 

• Gdańsk – Galeria Przymorze, ul. Obrońców Wybrzeża 1, tel. 58 761 47 35 • Gdańsk – Galeria Metropolia, ul. J. Kilińskiego 4, tel. 58 573 10 03 
• Gdańsk – CH Auchan, ul. Szczęśliwa 3, tel. 58 760 15 10 • Gdańsk – CH Osowa, ul. Spacerowa 48, tel. 58 341 38 83 • Gdańsk – Forum Gdańsk, 
ul. Targ Sienny 7, tel. 58 732 61 73 • Gdynia CH Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2 • 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 • Kielce – Galeria Echo  ul. Świętokrzyska 20, tel. 41 277 16 03 • Kielce – Galeria Korona Kielce, ul. Warszawska 26, tel. 
41 201 32 13 • Kołobrzeg – ul. Giełdowa 8, tel. 94 715 24 10 • Konin – Galeria nad Jeziorem, ul. I. J. Paderewskiego 8, tel. 63 245 11 79 • Kraków 
– CH Czyżyny, ul. M. Medweckiego 2, tel. 12 297 31 71 • Kraków – CH Krokus, al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 37, tel. 12 429 36 44 • Kraków – 
CH Serenada , al. Gen. T. Bora Komorowskiego 41, tel. 12 352 23 57 • Kraków – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, tel. 12 422 22 73 

• Kraków – Galeria Krakowska , ul. Pawia 5, tel. 12 352 39 83 • 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. Brudzewskiego 1, 
tel. 16 734 11 04 • Radom – Galeria Słoneczna, ul. Bolesława Chrobrego 1, tel. 48 382 20 56 • Rumia – CH Port Rumia, ul. Grunwaldzka 108, 
tel. 58 771 48 00 • Rzeszów – CH Nowy Świat, ul. Krakowska 20, tel. 17 742 11 46  • Rzeszów – Galeria Rzeszów, ul. J. Piłsudskiego 44, tel. 
17 777 10 74 • Słupsk – CH Jantar, ul. Szczecińska 58, tel. 59 724 11 87 • Sosnowiec – CH Plaza, ul. Sienkiewicza 2, tel. 32 785 69 50 • Stalowa 
Wola – Galeria Vivo!, ul. F. Chopina 42, tel. 15 830 14 92 • Stara Iwiczna – N-Park, ul. Nowa 4, tel. 22 290 44 85  • Starogard Gdański – 
Galeria Neptun, ul. Pomorska 7, tel. 58 573 39 33 • Szczecin – CH Galaxy, al. Wyzwolenia 18–20, tel. 91 817 25 49 • Szczecin – CH Kaskada, 
al. Niepodległości 36, tel. 91 810 21 81 • Szczecin – CH Outlet Park, ul. Andrzeja Struga 42, tel. 91 810 68 28 • Tomaszów Mazowiecki – Galeria 
Tomaszów, ul. Warszawska 1, tel. 44 715 35 17 • Toruń – CH Plaza, ul. W. Broniewskiego 90, tel. 56 647 23 06 • Toruń – CH Kometa, ul. Grudziądz-
ka 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. Jubilerska 1/3, tel. 22 879 79 70 • Warszawa – CH Atrium Promenada, 
ul. Ostrobramska 75C, tel. 22 290 48 88 • Warszawa – Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, tel. 22 290 43 21 • Warszawa – CH Atrium Reduta, 
Al. Jerozolimskie 148, tel. 22 668 43 61 • Warszawa – CH Galeria Wileńska, ul. Targowa 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 – Gale-
ria Mokotów, ul. Wołoska 12, tel. 22 290 62 74 • Warszawa – Hala Koszyki, ul. Koszykowa 63, tel. 22 290 11 13 • Warszawa – Galeria Ferio Wawer, 
ul. K. Szpotańskiego 4, tel. 22 205 81 25 • Warszawa – Galeria Rondo Wiatraczna, ul. Grochowska 207, tel. 22 290 27 56 • Warszawa – Galeria 
Północna, ul. Światowida 17, tel. 22 290 11 16 • Warszawa – al. Niepodległości 121/123, tel. 22 290 11 17 • Warszawa – dworzec kolejowy Warsza-
wa 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. Świeradow-
ska 51/57, tel. 71 726 24 90 • Wrocław – Galeria Dominikańska, pl. Dominikański 3, tel. 71 346 83 64 • Wrocław – Galeria Magnolia Park, ul. Le-
gnicka 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 •  Zduńska Wola – ul.  Łaska  21, tel. 43  652  11  04 

• Zielona Góra – ul. Stary Rynek 22/3, tel. 68 416 29 72



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 10.08.2021 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



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

