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42 90
premiera 31.08.2021

op. miękka

wyd. Świat Książki

–30%

–30%
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O TYM SIĘ MÓWI

Krzysztof Kamil Baczyński – „żołnierz, poeta, czasu kurz” – uznawany za 
jednego z najwybitniejszych polskich mistrzów słowa, przedstawiciel 
pokolenia Kolumbów. W  niniejszym, starannie przygotowanym we 
współpracy z Biblioteką Narodową zbiorze poezji Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego znajdują się zarówno liryczne pejzaże, jak i erotyki pisa-
ne do żony oraz inne utwory ukazujące bolesny obraz wojennych dni.

To nie jest zwykła książka o dzieciństwie w peerelu. To obyczajowa 
powieść o dwóch narracjach: jednej – współczesnej czterdziesto-
paroletniej sfrustrowanej aktorki, i drugiej – jej samej jako 12-latki 
żyjącej w 1982 r. Obie pisane są w pierwszej osobie, pełne swady, 
humoru, pikanterii, opisujące światy wewnętrzne, jak i zewnętrzne 
bohaterek. Opowieść o czasie, o rodzinie, o relacjach.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

WIERSZE WYBRANE
KINGA DĘBSKA

POROZMAWIAJ ZE MNĄ

Film w kinach 
od 27.08.2021 34 90

op. miękka

wyd. Świat Książki

39 90 59 90
premiera 15.09.2021

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

–50%
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38 99

op. miękka

wyd. Albatros
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LITERATURA OBYCZAJOWA

Epicka opowieść o odwadze, nadziei, człowieczeństwie i niezłom-
nej miłości. Historia o wytrwałości i miłości, która nie mogła pozostać 
przemilczana. Prawdziwa historia Mindli i jej męża Kubusia Horowitza 

– artysty słynnego Cyrku Braci Staniewskich. Autorka z pietyzmem 
opisuje gehennę podróży przez Związek Radziecki, Bliski Wschód 
i Afrykę do wymarzonej Australii.

Ilustrowane wydanie najsłynniejszej powieści George’a Orwella. Hi-
storia buntu zwierząt w pewnym gospodarstwie to ponadczasowa 
satyra na rewolucję i  jej wynaturzenia, które prowadzą do terroru 
i  totalitaryzmu. Ta należąca do kanonu literatury światowej opo-
wieść będzie wartościową pozycją w każdej domowej biblioteczce.

Oparta na faktach opowieść o pierwszej dyplomowanej lekarce 
na ziemiach polskich. Koniec lat 70. XIX wieku. Anna Tomaszewicz 
po skończeniu studiów medycznych w Zurychu wraca do Warsza-
wy z zamiarem otwarcia praktyki. Jest utalentowana, ma na koncie 
publikacje naukowe, chce pomagać ludziom. Ale Towarzystwo Le-
karskie widzi w niej przede wszystkim kobietę…

SUE SMETHURST

KU WOLNOŚCI

GEORGE ORWELL

FOLWARK 
ZWIERZĘCY

AŁBENA GRABOWSKA

DOKTOR ANNA.
UCZNIOWIE HIPPOKRATESA, T. 2

39 90

29 99

44 90

op. miękka

op. twarda

op. miękka

wyd. Rebis

wyd. Olesiejuk

wyd. Marginesy

–20%

Wciągająca saga o  II wojnie światowej i  rodzaj rozrachunku z nie-
miecką tożsamością i wojenną traumą. Podążając śladami babci, 
O’Donnell opisuje historię niezwykłej kobiety uwikłanej w bieg historii.  
Odważnie stając twarzą w  twarz z  dziedzictwem swojej rodziny,  
darowuje również czytelnikowi cudowną szansę odkrywania tajem-
nicy, którą zbyt długo spowijał welon ciszy i wstydu.

SVENJA O'DONNELL

WOJNA INGE

36 90

premiera 08.09.2021premiera 23.08.2021

op. miękka

wyd. Świat Książki

Paryż 1940. Trzy krawcowe próbują prowadzić możliwie normalne ży-
cie w okupowanym przez nazistów mieście. Każda z nich ma pewien 
sekret. Poraniona przez wojnę Mireille działa w ruchu oporu; Claire 
została uwiedziona przez niemieckiego oficera; Vivienne zaanga-
żowała się w coś, o czym nikomu nie może opowiedzieć… Wojna 
zmusza kobiety do podejmowania niełatwych decyzji. 

FIONA VALPY 

PARYSKA KRAWCOWA

39 90
op. miękka

wyd. Świat Książki
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Czy może być coś wspanialszego niż miłość i gorszego niż samotność? 
Losy dwóch sióstr, które po latach odnajdują łączącą je niegdyś więź. 
Claire kocha i  jest kochana; Meghann boi się bliskości. Claire żyje 
skromnie, otoczona rodziną i przyjaciółmi; Meghann zajmuje luksuso-
wy apartament, ale czuje się w nim obco i samotnie. Nieoczekiwane 
wydarzenia ułatwiają im rozliczenie się z przeszłością.

Skończyła się wojna. Anna ma prawie 13 lat. Mieszka w Tilsti z rodziną 
ojca, która nadała jej imię Elise. Mimo prób zniemczenia, Hoffen-
bergom nie udało się do końca wyprzeć z pamięci dziecka polskiej 
przeszłości. Zimą 1945 r. do Prus wchodzi Armia Czerwona. Hoffen-
bergowie giną. Anna szybko pojmuje, że w zdobytym przez wroga, 
obróconym w gruzy mieście przeżyje tylko ten, kto jest sprytniejszy.

KRISTIN HANNAH

POMIĘDZY 
SIOSTRAMI

WIOLETTA SAWICKA

ANNA
GORZKI SMAK MIODU

42 90

39 99

op. miękka

op. miękka

wyd. Świat Książki

wyd. Prószyński

Kontynuacja kultowych Smażonych zielonych pomidorów. Oto: Idgie, 
Julian i  jego żona, Opal; kucharka Sipsey; Duży George; szeryf Gra-
dy Kilgore; ich dzieci i wnuki. Po tym, jak kawiarnia w Whistle Stop 
zamknęła swoje podwoje, a stacja kolejowa przestała działać, mia-
steczko opustoszało. Dzięki świątecznym listom Dot Weems sąsiedzka 
więź jednak przetrwała i znów wszyscy byli świetnie poinformowani. 

FANNIE FLAGG

POWRÓT DO 
WHISTLE STOP

39 90

op. miękka

wyd. Literackie
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38 99

op. miękka

wyd. Albatros



LITERATURA OBYCZAJOWA

Solene Marchand jest właścicielką galerii sztuki, rozwódką i matką 
nastoletniej Isabelle. Gdy córka idzie na koncert ukochanego ze-
społu i spotyka się z muzykami, Solene nie spodziewa się, że ta noc 
odmieni i jej życie. Poznaje sławnego Hayesa Campbella, który osza-
łamia urodą, pewnością siebie i talentem. Jest wszystkim, o czym So-
lene marzy w najskrytszych fantazjach i… jest od niej 19 lat młodszy. 

Agata Targosz, młoda dziennikarka, dostaje ważne zlecenie. Ma na-
pisać książkę o człowieku, którego nazwisko nie schodzi z pierwszych 
stron gazet. Po opuszczeniu aresztu Kamil Przybora jest na językach 
wszystkich. Jego sprawa wciąż czeka na wyjaśnienie. Kamil nie chce 
rozmawiać z nikim, prócz Agaty. Może z demonami przeszłości można 
walczyć jedynie we dwoje?

Wracamy do losów głównych bohaterów Klejnotów miłości. Eli-
za przyjmuje od Maxa pierścionek zaręczynowy… Pełen czułych 
gestów powrót do Polski wydłuża się, a kiedy narzeczeni wreszcie 
docierają do rodzinnego Parchowa, Max ponawia oświadczyny. 
Wkrótce Eliza rozpoczyna pierwszą w życiu pracę, a Max zwierza się 
jej ze swojej wojennej tajemnicy. 

Cameron, prawnik, dziedzic rodzinnej firmy, wiedzie pełne luksusów 
życie, ale w głębi serca nie może zapomnieć o przeszłości. Bierze 
pod swoje skrzydła obiecującą stażystkę. Riley wraca do rodzinne-
go miasta, które opuściła jako dziecko po tragicznej śmierci rodzi-
ców. Staż w firmie prawniczej ma jej pomóc w realizacji pewnego 
planu, jednak to nie jedyne trudne zadanie, jakie na nią tam czeka…

Patrick prosi Susan o rękę. Nareszcie! Świeżo upieczona narzeczona 
byłaby całkiem szczęśliwa, gdyby nie pewien problem… Kontrakt 
przedślubny, obowiązkowy w rodzinie Pratchettów, swoim zapisami 
budzi sprzeciw dziewczyny. Mimo wewnętrznego oporu Susan po-
stanawia zaufać Patrickowi i dopełnia tradycyjnej w jego rodzinie 
przedślubnej formalności… 

ROBINNE LEE 

NA SAMĄ MYŚL 
O TOBIE

KLAUDIA BIANEK

JEŚLI TYLKO TY 

ROMA J. FISZER

WZGÓRZE MIŁOŚCI

ANGELIKA ŁABUDA

PRZYJEMNA 
NIENAWIŚĆ

BEATA MAJEWSKA

JESTEŚ DLA MNIE 
WSZYSTKIM

44 99

39 90

39 90

37 90

op. miękka

op. miękka

op. miękka

op. miękka

wyd. Otwarte

wyd. Edipresse

wyd. Pascal

wyd. Jaguar

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka 

–20%

Dylematy bohaterów z klasy średniej, których do emigracji skłania 
nie sytuacja ekonomiczna, lecz duszna atmosfera moralna kraju. 
Nie potrafią odnaleźć się w społeczeństwie pogrążonym w głębo-
kim kryzysie. Literacki debiut ukraińskiej pisarki emigracyjnej z Ka-
nady. Zbiór opowiadań, które łączy wątek losów paczki przyjaciół 
z czasów wczesnej młodości. W tle poruszająca historia rodzinna.

MARGARITA WODECKA

KRONIKI 
EWAKUACJI

29 00

op. miękka

wyd. Glowbook
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WOLNOŚĆ – NAJPIĘKNIEJSZA MELODIA, 

KTÓRA GRA W NASZEJ DUSZY…

Zakładnicy wolności 
to niezwykła saga ba
lansująca na granicy 
dwóch gatunków: prozy 
i dokumentu historycz
nego. Pisząc ją, nieja
ko wyznaczyłaś nowy 
trend, gdzie lekkim 
piórem opowiedziałaś 
prawdziwe dzieje rodzi
ny Zabierzyńskich, niby 
mimochodem przemy
cając historyczne fakty. 
Tak, to prawda. Nie 
każdy zna historię, 
dlatego nie chcąc 
onieśmielać czytelni-
ka, w  powieści doda-
łam masę przypisów, 
wyjaśnień, artykułów 
z epoki i zdjęć. W moim 
odczuciu nie sposób 
oddzielić polityki, woj-
ny czy powstania od płaszczyzny zmian zachodzących w  społe-
czeństwie, mody, rozwoju techniki i tak dalej. Wszystkie one się prze-
platają i tylko na tak złożonej kanwie możemy spróbować zrozumieć 
wybory i decyzje bohaterów. Taka formuła powieści może stać się 
inspiracją do pogłębienia wiedzy w stricte historycznych publika-
cjach. Nie wolno przekłamywać historii, ale można opowiadać ją 
w różnej formie, chodzi o to, by zapoznał się z nią jak najszerszy krąg. 

Nie ukrywam, że książka zachwyciła mnie nie tylko fabułą, ale też 
bogactwem dokumentów, szczególnie poruszył mnie nigdy wcześ
niej niepublikowany dzienniczek powstańca wielkopolskiego.
Jestem ogromnie wdzięczna historykowi Zbigniewowi Jóźwiakowi, 
że podzielił się historią swojej rodziny i udostępnił prywatne archi-
wum. Ale nie ukrywam, że współpracowałam również z muzeami 
i kolekcjonerami z całej Polski, dlatego we Florentynie i Konstantym 
oraz Czterech siostrach znajdują się tak unikatowe, dotąd niepubli-
kowane materiały.

Zabierzyńscy to rodzina, która mieszka w majątku pod Poznaniem, 
bywa w dworze w Koszutach, ale ich życie nie jest sielskie.
Nie, zdecydowanie nie. Zaangażowani są w walkę o niepodległość, 
w organizację Powstania Wielkopolskiego, na krótko odzyskują rów-
nowagę, by po kilkunastu latach na powrót zmierzyć się z wojenną 
zawieruchą. Ale jednocześnie żyją w niezwykle dynamicznej epo-
ce, gdy w Ameryce rodzi się jazz i  fokstrot, następuje techniczna 
i technologiczna rewolucja. Lata dwudzieste to niesamowity czas, 
gdy my kobiety nareszcie przestałyśmy być przezroczyste. Uzyskały-
śmy prawo głosu, choć nadal nie miałyśmy zdolności prawnej i nie 
mogłyśmy na przykład zawierać umów, ale za to obcięłyśmy włosy, 
zrzuciłyśmy gorsety, skróciłyśmy spódnice, wsiadłyśmy na bicykle 

i prowadziłyśmy samochody. Część z nas, uznając to za awans spo-
łeczny, stanęła dumnie przy taśmach fabrycznych, zyskując nowy 
wymiar niezależności, zaś wynalezienie sylikonowych prezerwatyw 
nareszcie pozwoliło nam planować wielkość rodziny, oddzielając 
prokreację od seksu.

W rodzinie pojawiają się cztery córki i każda z nich przyprawia ro
dziców o ból głowy.
Rzeczywiście. Gdyby to zależało ode mnie, Zabierzyńscy mieliby trzy 
pociechy, a nie cztery. W powieści nie znalazłaby miejsca Wanda, 
która tuż po wojnie, ku rozpaczy najbliższych, związała się z zaciek-
łym komunistą. Jedna z sióstr, Wiktoria, wiodła spokojne życie nie-
opodal rodzinnego domu, ale targana uczuciem uciekła w 1939 
roku z mężem na wschód, gdzie cudem przeżyła pogrom wołyński, 
stając się emocjonalnym wrakiem. Zosia zaś poznała smak zakaza-
nej miłości, bo choć jej wybranek wydawał się mężczyzną ideal-
nym, czułym i troskliwym, to nie dość, że był Niemcem, to w dodatku 
esesmanem. 

Byłam zdumiona opisem ucieczki jednego z członków rodziny z Ko
zielska. Czy to prawda?
Tak, oczywiście, choć mało znana. Kilku osobom udało się uciec, 
w tym wujowi Pana Zbyszka Jóźwiaka. 

Aż trudno uwierzyć, że taki los spotkał członków jednej rodziny.
Zabierzyńscy nie byli wyjątkiem. Wiele rodzin było – i, niestety, jest 
– podzielonych przekonaniami, a przecież miłość nie wybiera. Nato-
miast związki córek bezpośrednio zagrażały bezpieczeństwu wszyst-
kich. Wielokrotnie zastanawiałam się, jak można żyć w takim tyglu 
emocji, obaw i strachu. Ale czy uda im się przetrwać i czy zwyciężą 
jako rodzina, musicie Państwo przekonać się sami. 

NINA MAJEWSKA-BROWN

CZTERY 
SIOSTRY 
1925-1945 
ZAKŁADNICY WOLNOŚCI

44 90

op. miękka

wyd. Bellona

fot. Archiwum wydawnictwa
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Kinga wiedzie szczęśliwe życie. Jednak częste nieobecności męża 
i ciągłe kłótnie stanowią rysę na tym pięknym obrazku. Gdy kobieta 
przypadkiem znajduje w rzeczach ukochanego tajemniczą kartecz-
kę, nie wie sama, co myśleć. Dokąd zaprowadzi ją jej własne śledz-
two? Czy kobieca intuicja nigdy nie zawodzi?

Finał poruszającej sagi autorstwa Czarodziejki kobiecych uczuć to 
opowieść o zaufaniu, którego łatwo nadużyć, trudnej drodze do 
przebaczenia, ale też nadziei, którą warto zawsze pokładać w ro-
dzinie. Poznaj dalsze losy Dobrzyńskich i poczuj niepowtarzalny czar 
lat dziewięćdziesiątych!

Joanna po zdradzie partnera postanawia wyjechać. Praca w luk-
susowym domu z  ogrodem i  opieka nad pięciolatką wydają się 
zbawieniem. Serdeczność właściciela willi, Leona, szybko pomoże 
zaaklimatyzować się jej w nowym miejscu. Tylko dlaczego żona go-
spodarza, jego matka i siostra nie jedzą razem posiłków? Dlaczego 
matka i siostra, gdy na niego patrzą, mają w oczach strach?

AGATA PRZYBYŁEK

MIMO TWOICH 
KŁAMSTW

GABRIELA GARGAŚ

NIGDY CIĘ NIE 
ZAPOMNĘ

NATASZA SOCHA

DOM MARIONETEK

39 90

premiera 1.09.2021

op. miękka

wyd. Literackie

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

premiera 1.09.2021

op. miękka

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

CZYTAM. -40%NAJTANIEJ

CZYTAM. -40%NAJTANIEJ

11-31.08.2021

1-14.09.2021
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KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

W górach wysokich od lat działa seryjna morderczyni: K2. Najwięk-
sza ambicja himalaisty? Zdobyć zimą najniebezpieczniejszy szczyt 
świata. Przez dekady nie udawało się to nikomu, ale kiedy u podnó-
ża K2 melduje się polska wyprawa, cel wydaje się osiągalny. W bazie 
na wierzch wychodzą jednak wzajemne pretensje i środowiskowe 
konflikty. Górski thriller, w którym napięcie rośnie wraz z wysokością.

Klaudia chybiła, strzelając do własnego ojca. Od tamtego momen-
tu ucieka, bojąc się skutków swojego czynu… W pogoni za nią rusza 
także komisarz Wójcik, który nie może pogodzić się z tym, że nie uda-
ło mu się wsadzić Włodzimierza Czerwińskiego za kraty. Wójcik ma 
pewność, że to właśnie ten psychopatyczny biznesmen zabił Maję 
Sonik. Jednak jest w błędzie – tak samo jak wszyscy.

Dobra i zła… tylko która jest którą? Siostry Fern i Rose z pozoru łączy 
więź, jaka może być tylko między prawdziwymi bliźniaczkami. Role 
są ustalone: Rose to ta odpowiedzialna, podczas gdy Fern uważana 
jest za ekscentryczną. Mimo różnic są sobie oddane i chronią się 
nawzajem od najmłodszych lat. Teraz Fern szuka klucza do tajemnic, 
które Rose skrywa przed światem.

Najnowsza książka mistrza gatunku. Billy Summers jest najlepszy 
w swoim fachu. Eliminuje ludzi, ale tylko tych naprawdę złych. Był 
snajperem w  Iraku, więc zna się na rzeczy i  zawsze strzela celnie. 
Tym razem przyjmuje ostatnie zlecenie. Czas w końcu na zasłużoną 
emeryturę. Niestety, coś idzie nie tak… A nawet wszystko. 

KRZYSZTOF KOZIOŁEK

BIAŁY PYŁ
PIEKŁO NA K2

PATRYCJA STRZAŁKOWSKA 

ZASTRASZONA
SERIA DARK BOOK

SALLY HEPWORTH

DOBRA SIOSTRA
STEPHEN KING

BILLY SUMMERS

39 99 39 90

39 99 44 99

premiera 25.08.2021

op. miękka op. miękka

op. miękka op. miękka

wyd. Agora wyd. Edipresse

wyd. Prószyński wyd. Prószyński
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Dla Agaty przeszłość nie istnieje. Za to przyszłość nie ma przed nią 
tajemnic. Spogląda na karty i widzi w nich to, co może się wydarzyć. 
Jej życie zamieniło się w desperacką ucieczkę przed nieuchronnym 
fatum. Osaczona przez śmierć, policję, dziennikarzy i tropiącego ją 
mordercę Agata próbuje odkryć w swojej przeszłości coś, co prze-
sądziło o jej losie i dlaczego musi zginąć. 

Policja w Woking poszukuje kilkuletniej Izy Wolańskiej, córki polskiej 
imigrantki. Brak tropów nie pozwala wytypować podejrzanych. Jed-
nocześnie Redfern prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego morder-
stwa małżeństwa Abbasich, zakładając zbrodnię na tle religijnym. 
Inspektor ma też własne problemy. Ktoś zagraża jemu i jego bliskim.

Zimne tropy, zimne trupy i jedyny facet, któremu zależy na odkryciu 
prawdy… Tomek Winkler, detektyw z Wrocławia, jeszcze nie wydo-
brzał po ostatniej makabrycznej sprawie, gdy na jego biurku ląduje 
kolejne zlecenie. Tym razem zatrudnia go sarkastyczna emerytka 
i znawczyni dobrego koniaku, a prywatnie… jego własna babcia. 
W urokliwym kurorcie zniknął bez śladu jej znajomy – starszy pan…

BARTOSZ SZCZYGIELSKI

NIE CHCESZ 
WIEDZIEĆ

ANNA ROZENBERG

PUNKTY ZAPALNE

BEATA I EUGENIUSZ DĘBSCY

ZIMNY TROP

39 99

premiera 1.09.2021

op. miękka

wyd. Agora

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

premiera 1.09.2021

op. miękka

39 90
op. miękka

wyd. Albatros
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Dwadzieścia lat temu zginęła młoda kobieta. Teraz inna dziewczyna 
padła ofiarą napaści seksualnej. Sprawom przyjrzy się Rachel Krall, 
której nazwisko stało się słynne, gdy dzięki jej podcastowi niesłusznie 
skazany człowiek odzyskał wolność. Nowa seria podcastów przy-
wiodła Rachel do nadmorskiego miasteczka rozdartego procesem 
o gwałt. Reporterka stara się przeprowadzić rzetelne dochodzenie.

Zuza ma 34 lata i dwumilionowy dług, a niebawem urodzi bliźniaczki. 
I wtedy pojawia się Marek, który proponuje dziewczynie przepro-
wadzkę do rodzinnych Toporzyc. Jednak Marek musi jechać do Nie-
miec z powodu pilnego zlecenia. Gdy zaczyna się jesień, a noce 
robią się coraz dłuższe, Zuza zostaje sama w domu w środku lasu. 
Wiejska sielanka coraz bardziej przypomina koszmar…

Kwintesencja kryminalnych opowiadań, w których sekrety i zdrada 
prowadzą do makabrycznej zemsty. To Camilla Läckberg jaką wszy-
scy uwielbiamy! Idziesz do więzienia: Czworo młodych gra w Mo-
nopoly, sekrety powoli zaczynają wychodzić na jaw i odsłania się 
skomplikowany plan… Kobiety bez litości: o kobietach, które posta-
nawiają wziąć sprawy w swoje ręce.

MEGAN GOLDIN

BEZ 
PRZYZWOLENIA

PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI

MATNIA

CAMILLA LÄCKBERG

IDZIESZ DO 
WIĘZIENIA / 
KOBIETY BEZ 
LITOŚCI

39 90

op. miękka

wyd. Bukowy Las

34 99

39 99

wyd. Czarna 
Owca

wyd. Czarna 
Owca

op. twarda

op. miękka
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Niezwykła biografia Tadeusza Pietrzykowskiego - pięściarza, któ-
ry zdobył tytuł Mistrza Wszechwag obozu koncentracyjnego Au-
schwitz. Jego nazwisko nie jest znane szerszemu kręgowi Polaków, 
pamiętają go jednak ci, którzy razem z nim przeżyli obozowe piekło. 
Nawet kiedy został już wywieziony z Auschwitz, pamięć o nim trwała.

MARTA BOGACKA

BOKSER 
Z AUSCHWITZ
LOSY TADEUSZA PIETRZYKOWSKIEGO

34 90

op. twarda

wyd. Demart

Do niemieckich obozów śmierci trafiali także sportowcy, w tym le-
gendy światowego boksu. Jak wszyscy więźniowie skazani byli na 
powolne umieranie. Jednak niektórzy spośród nich nawet w  tak 
ekstremalnych warunkach potrafili odnaleźć w sobie sportowego 
ducha. Niczym gladiatorzy stanęli na obozowym ringu, by walczyć.

ANDRZEJ FEDOROWICZ

GLADIATORZY 
Z OBOZÓW ŚMIERCI

36 90

op. miękka

wyd. Bellona

30%

Nikt przed nim tego nie zrobił. Żaden z wycieńczonych szeregowych 
więźniów nie odważył się walczyć z silniejszymi, dobrze odżywionymi 
obozowymi kapo. Mistrz przywraca pamięć o legendarnym polskim 
bokserze, mistrzu wszechwag Auschwitz.

ELEONORA SZAFRAN

MISTRZ

39 99

wyd. Ringier Axel 
Springer

premiera 1.09.2021

op. miękka
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HISTORIA

Tomasz J. Kosiński, zajmujący się dziejami, obyczajami i wierzeniami 
dawnych Słowian, podjął temat, który w  ostatnich latach wzbu-
dza mnóstwo emocji. Chodzi o  Wielką Lechię, czyli słowiańskie 
imperium Lechitów, które według zwolenników tej koncepcji mia-
ło obejmować znaczną część Europy w starożytności i wczesnym 
średniowieczu.

Książka Tomasza Miegonia, dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej, 
oraz jego zastępcy Aleksandra Goska stanowi hołd dla obrońców 
Gdyni i Oksywia oraz społeczeństwa polskiego na Pomorzu, które 
ofiarnie wspierało wojsko. Wprowadzeniem do opisów walk jest przy-
bliżenie Gdyni, nowoczesnego miasta portowego zbudowanego 
od podstaw w latach 20. i 30., dumy Drugiej Rzeczypospolitej.

TOMASZ J. KOSIŃSKI

FENOMEN 
WIELKIEJ LECHII

TOMASZ MIEGOŃ, 
ALEKSANDER GOSK

GDYNIA I KĘPA 
OKSYWSKA 1939

44 90

op. miękka

wyd. Bellona

Autor skupia się na broni, która go fascynuje, której historię zgłębia 
od wielu lat. Opisuje nie tylko konstrukcję, sposób funkcjonowania 
i historię rozwoju, przedstawia także szersze tło powstania czy użyt-
kowania danego modelu. Książka ilustrowana zdjęciami i rysunkami 
zarówno samej broni, jak i zdjęciami z epoki pokazującymi omawia-
ne modele w użytkowaniu.

LESZEK ERENFEICHT

SŁYNNA BROŃ

premiera 24.08.2021

op. twarda

wyd. Bellona

149 90

Czy ocalić honor, czy życie i los miasta? Na takie pytanie musieli odpowiedzieć mieszkańcy hiszpańskiej 
Saragossy, gdy byli dwukrotnie oblegani przez wojska napoleońskie w latach 1808–1809. Wybrali honor, 
poświęcając swoje życie i całe miasto. Francuzi odnieśli pyrrusowe zwycięstwo, zdobywając w końcu 
kupę gruzów…

KRZYSZTOF MAZOWSKI

SARAGOSSA 1808-1809

34 90
op. miękka

wyd. Bellona

premiera 25.08.2021

39 00

wyd.
Fundacja 
Historia i 
Kultura

op. twarda



BIOGRAFIE

Odważna i bezkompromisowa powieść o Normie Jeane Baker, ko-
biecie, z której kultura Hollywood zrobiła produkt. Historia narodzin 
i upadku najbardziej błyskotliwej kariery w kinematografii światowej. 
Wybitna Joyce Carol Oates przedstawia wewnętrzne, poetyckie 
i duchowe życie dziecka, kobiety, nieszczęśliwej celebrytki i  ideali-
zowanej blondynki, którą świat poznał jako Marilyn Monroe.

Uzupełniona, oficjalna (auto)biografia Krawczyka, opowieść na 
dwa głosy: artysty oraz jego menedżera – Andrzeja Kosmali. Życie 
piosenkarza aż po ostatnie dni. Tylko w  tej książce przeczytacie 
o niespotykanej męskiej przyjaźni, dowiecie się, jak wyglądały kulisy 
sławy i barwne życie Krzysztofa Krawczyka, a także zapoznacie się 
z anegdotami i wcześniej nieznanymi faktami.

Niecodzienne połączenie niezwykłej książki, a także fantastycznego 
koncertu z serii CZESŁAW ŚPIEWA SOLO ACT – w wykonaniu uwielbia-
nego przez fanów, polsko-duńskiego artysty Czesława Mozila. Całość 
uzupełniona ekskluzywnymi materiałami wideo, czyli tytułowymi 
POCZTÓWKAMI. Do czytania, do pobrania! Słodko-gorzka opowieść 
o najdziwniejszym roku dla branży rozrywkowej i koncertowej.

Lem kontra PRL – nawet fantasta by tego nie wymyślił. Wyjątkowa 
książka na 100. rocznicę urodzin Stanisława Lema. Autorski wy-
bór korespondencji pisarza z  instytucjami systemu, urzędnikami 
i przyjaciółmi.

Pierwsze polskie wydanie klasyki true crime! Przerażająca do szpi-
ku kości i zaskakująco intymna legendarna już książka Ann Rule to 
opowieść kobiety, która zdaje sobie sprawę, że chłopak z dyżurki 
obok, jej przyjaciel, wrażliwy pracownik telefonu zaufania, to potwór 
w ludzkiej skórze.

Co można osiągnąć do 27. urodzin? Znaleźć przyjaciół, dziwić się, 
szukać odpowiedzi, stawać w obronie, polubić siebie, rozpoznać 
swoje mocne strony, czuć, upadać, cieszyć się, płakać, podnosić 
się, kochać, śmiać się, żałować, złościć, wybaczać, coś zyskać, coś 
stracić… Kamila Skolimowska, choć zmarła w wieku 27 lat, doświad-
czyła tego wszystkiego. I więcej – poznała smak triumfu. 

JOYCE CAROL OATES

BLONDYNKA

ANDRZEJ KOSMALA, 
KRZYSZTOF KRAWCZYK

KRZYSZTOF 
KRAWCZYK
ŻYCIE JAK WINO

PRZEMYSŁAW CORSO, 
CZESŁAW MOZIL 

CZESŁAW MOZIL
POCZTÓWKI Z PANDEMII

WOJCIECH ORLIŃSKI

LEM W PRL-U

ANN RULE

TED BUNDY
BESTIA OBOK MNIE. HISTORIA 
ZNAJOMOŚCI Z NAJSŁYNNIEJSZYM 
MORDERCĄ ŚWIATA

BEATA ŻUREK, 
TOMASZ CZOIK 

KAMA
HISTORIA KAMILI SKOLIMOWSKIEJ

59 90 44 90

39 90 49 90

44 99

premiera 1.09.2021

op. miękka op. miękka

op. miękka op. twarda

op. twarda

wyd. Marginesy wyd. Świat Książki

wyd. Świat Książki wyd. Literackie

wyd. Agora

54 99

wyd. Sine Qua 
Non

op. twarda
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LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ / PORADNIKI

Rumunia kojarzy nam się głównie z  Drakulą, lecz to malownicze 
pogranicze kultur skrywa bogactwo smaków, zapachów, dźwię-
ków i obrazów… Autorka snuje opowieści o rumuńskich tradycjach 
i współczesności, mierzy się ze stereotypami i zabawia anegdotą. 
Czy jesteście gotowi, by rozsmakować się w tym kraju?

To barwna i przepełniona anegdotami opowieść o Alice Heine – księż-
nej Monako, Jennie Jerome – matce Winstona Churchilla, Mary Leiter 

– wicekrólowej Indii i Anne Gould – księżnej żagańskiej oraz kilkunastu 
innych. Opisy ich ślubów, życia małżeńskiego, skandali i zmiennych 
kolei rodzinnych majątków przeplatają się z ciekawostkami o realiach 
epoki, panującymi wówczas obyczajami i ich przemianami.

Córka Bruce'a Lee tchnęła życie w nieprzemijającą filozofię swojego 
ojca. Karateka stworzył własną, kultową filozofię „bądź jak woda”. 
Uważał, że naśladując naturę wody, jej delikatność i siłę, możemy 
osiągnąć własny naturalny stan przepływu. A dzięki temu zyskamy 
w życiu spokój, pewność siebie i wolność. W książce tej córka Bru-
ce'a Lee przybliża myśli i nauki swojego ojca. 

Najnowsza książka Bernarda Stamateasa, autora licznych poradni-
ków wspomagających rozwój osobisty, która już spotkała się z życz-
liwym przyjęciem tysięcy czytelników. Poczuj spokój i upewnij się, że 
wszystko będzie dobrze…

AGNIESZKA KRAWCZYK

RUMUNIA
ALBASTRU, CIORBA I WINO

KAZIMIERZ BEM 

AMERYKAŃSKIE 
MILIONERKI

SHANNON LEE

BĄDŹ JAK WODA, 
PRZYJACIELU
NAUKI BRUCE’A LEE

BERNARDO STAMATEAS

SPOKÓJ 
EMOCJONALNY

44 90 44 90

44 90 29 90

premiera 18.08.2021

op. twarda op. miękka

op. twarda op. miękka

wyd. Poznańskie wyd. Poznańskie

wyd. Rebis wyd. Bellona



FANTASTYKA

Wstęgi Aleru wciąż wiszą nad Grombelardem. Nieuchronnie nad-
ciąga kolejna Wojna Potęg. Dziś, jutro, a może za tydzień, gdzieś 
pośród smaganych wiatrem i deszczem szczytów, ożyje wroga siła. 
Ciężkie Góry po raz drugi w swej historii popękają od ciosów, będą 
się rozpadać, płonąć… Każda kraina ma swoje legendy…

FELIKS W. KRES

GROMBELARDZKA 
LEGENDA: WSTĘGI ALERU
KSIĘGA CAŁOŚCI, T. 4

49 90
premiera 3.09.2021

op. miękka

wyd. Fabryka Słów

Krwawy trop – w  portowym mieście Smętna Lalunia diaboliczny 
zabójca grasuje na ulicach i panika ogarnia mieszkańców niczym 
gorączka. Legendarny pech Emancipora Reese’a sprawia, że jego 
pracodawca jest ostatnią z ofiar zabójcy. Męty Końca Śmiechu – po 
szczęśliwym pobycie w Smętnej Laluni czarodzieje Bauchelain i Kor-
bal Broach wyruszają na szerokie morza na statku Słoneczny Lok.

Nekromanci Bauchelain i  Korbal Broach – wrogowie cywilizacji, 
wskrzesiciele umarłych, kosiarze dusz żyjących, pożeracze nadziei, 
zdrajcy wiary, zabójcy niewinnych i skromne uosobienia zła – muszą 
odpowiedzieć za wiele czynów i w końcu za nie odpowiedzą, ale 
najpierw muszą za pomocą kłamstw, morderstw i oszustw utorować 
sobie drogę przez trzy kolejne opowieści…

STEVEN ERIKSON

OPOWIEŚCI 
O BAUCHELAINIE 
I KORBALU 
BROACHU
T. 1

STEVEN ERIKSON

OPOWIEŚCI 
O BAUCHELAINIE 
I KORBALU 
BROACHU
T. 2

35 00

35 00

premiera 1.09.2021

premiera 1.09.2021

op. twarda

op. twarda

wyd. Mag

wyd. Mag
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DLA MŁODZIEŻY

Ulubieni bohaterowie książek wydawnictwa Akapit Press! Pełne zawirowań przygody, nie zawsze łatwe decyzje do podjęcia, niespodziewane 
problemy i dawka humoru. To wszystko gwarantuje doskonałą lekturę na każdą porę roku.

DORASTAJMY Z KSIĄŻKAMI!

 21 90od

op. miękka

wyd. Akapit Press

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…

LUCA
BIBLIOTECZKA PRZYGODY

Felicity Montague ma dość udawania, że ciekawią ją towarzyskie 
herbatki, plotki i pudrowanie twarzy. Woli nastawiać kości, czytać 
książki medyczne i marzyć o zostaniu lekarką. Pragnie też dostać 
się na praktyki do szpitala. Jej umiejętności i inteligencja na nic się 
jednak nie przydają w czasach, kiedy największym przewinieniem 
jest to, że urodziłaś się… dziewczyną.

MACKENZI LEE

PRZEWODNIK 
DLA DAMY 
PO HALKACH 
I KORSARSTWIE
RODZEŃSTWO MONTAGUE, T. 2

39 90

op. miękka

wyd. Young

24 99
op. miękka

wyd. Olesiejuk

Piękne wydanie klasycznej powieści Amicisa, wzbogacone o  ilu-
stracje polskiej artystki: Julii Sarapaty de Carvalho. Henryk, uczeń 
trzeciej klasy włoskiej szkoły, opisuje swoje przeżycia i refleksje w taki 
sposób, że i  dziś wzruszą one niejednego mniejszego i  starszego 
czytelnika.

EDMUND DE AMICIS

SERCE

36 99

op. Olesiejuk

wyd. miękka



XXX

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.

VAIANA
BIBLIOTECZKA PRZYGODY

24 99
op. miękka

wyd. Olesiejuk

Urocze książeczki dla najmłodszych. Otwierając duże zakładki, szu-
kamy schowanego zwierzątka, które bawi się ze swoimi kolegami. 
Proste teksty, interaktywna zabawa i śliczna szata graficzna przyciąg-
ną uwagę maluchów.

POBAW SIĘ W CHOWANEGO Z…
OTWIERAJ I PATRZ 

34 99

op. twarda

wyd. Olesiejuk

44 99
premiera 3.09.2021

op. twarda

wyd. Olesiejuk



DLA DZIECI

Pucio postanawia spróbować nowego dania w restauracji Wesoła 
Marchewka. Zamówiony makaron wygląda inaczej niż ten jadany 
w domu, ale smakuje wyśmienicie! Na dodatek kucharz daje dzie-
ciom przepis na pyszne placuszki, więc szykuje się rodzinne goto-
wanie. Ach, ile przy tym zabawy! Wspólne kucharzenie polecamy 
szczególnie dzieciom z trudnościami w jedzeniu.

Pucio dostał od babci najpiękniejszy nocnik na świecie – z samo-
lotem! Teraz tylko musi pamiętać o  tym, żeby na nim usiąść, kie-
dy chce mu się siusiu lub kupę. A to nie jest takie łatwe, zwłaszcza 
w czasie zabawy! Czy u Was jest podobnie? Nie martwcie się, w koń-
cu na pewno się uda. Wystarczy trochę poćwiczyć – tak jak Pucio! 
Z jego pomocą pożegnanie z pieluszką będzie o wiele prostsze. 

MARTA GALEWSKA-KUSTRA

PUCIO ZOSTAJE KUCHARZEM, 
CZYLI O RADOŚCI Z JEDZENIA

MARTA GALEWSKA-KUSTRA

PUCIO CHCE SIUSIU, CZYLI 
POŻEGNANIE PIELUSZKI

Czy matematyka może być ulubionym przedmiotem? Oczywiście, że tak! 
Zwłaszcza kiedy opowiada o niej Joanna Krzyżanek. Kolejny tom lubianej 
serii, a w nim m.in.: dodawanie i odejmowanie, mnożenie i dzielenie, zbiory, 
figury geometryczne, mierzenie, zapisywanie dat oraz godzin. Zastosowana 
metoda łączy szkolne zasady z zabawą. To działa! Dla uczniów klas I-IV szkoły 
podstawowej.

JOANNA KRZYŻANEK

PRAKTYCZNA MATEMATYKA
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123 KSIĘGARNIE ŚWIAT KSIĄŻKI

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 • BielskoBiała – CH Gemini Park, ul. Leszczyń-
ska 20, tel. 33 484 08 77 • BielskoBiała – CH Sarni Stok, ul. Sarni Stok 2, tel. 33 471 29 03 • BielskoBiała – 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 • 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 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. Grunwaldz-
ka 59, tel. 32 411 98 85 • Jelenia Góra – Galeria Nowy Rynek, ul. Podwale 25, tel. 75 757 50 20 • Kalisz – Galeria Amber, ul. Górnośląska 82, tel. 
62 726 11 76 • Kalisz – Galeria Kalisz, ul. Poznańska 121-123, tel. 62 726 12 28 Katowice – CH 3 Stawy, ul. Gen. K. Pułaskiego 60 , tel. 32 266 05 09 

• Katowice – 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. Bo-
ra-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 Manufaktu-
ra, ul. Karskiego 5, tel. 42 237 22 63  • Mielec – Galeria Aura, ul. E. Biernackiego 2, tel. 61 679 44 25 • Mielec – Galeria Navigator, ul. Po-
wstańców 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 – Ga-
leria Wisła, ul. Wyszogrodzka 144, tel. 24 382 11 08 • Poznań – Posnania, ul. Pleszewska 1, tel. 61 679 43 84 • Poznań – CH Avenida Poznań, 
ul. S. Matyi 2, tel. 61 646 17 22 • Poznań – Galeria MM, ul. Św. Marcin 24, tel. 61 679 22 98 • Poznań – Galeria Pestka, Al. Solidarności 47, tel. 
61 824 67 45 • Poznań – King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, tel. 61 679 37 72 • Pruszków – Nowa Stacja Pruszków, ul. Sienkiewicza 19, tel. 
22 290 43 26  • Przemyśl – Galeria Sanowa, ul. W. Brudzewskiego 1, tel. 16 734 11 04 • Radom – Galeria Słoneczna, ul. Bolesława Chro-
brego 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. An-
drzeja 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 • Tychy – Gemini Park, ul. Towarowa 2, tel. 32 411 36 10 • Wałbrzych – ul. J. Słowackiego 129 • Warszawa – Centrum Praskie Ko-
neser, Pl. Konesera 10a • Warszawa – CH King Cross Praga, ul. Jubilerska 1/3, tel. 22 879 79 70 • Warszawa – CH Atrium Promenada, ul. Ostro-
bramska 75C, tel. 22 290 48 88 • Warszawa – Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, tel. 22 290 43 21 • Warszawa – CH Atrium Reduta, Al. Jerozo-
limskie 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 – 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. Szpo-
tańskiego 4, tel. 22 205 81 25 • Warszawa – Galeria Rondo Wiatraczna, ul. Grochowska 207, tel. 22 290 27 56 • Warszawa – Galeria Północna, 
ul. Światowida 17, tel. 22 290 11 16 • Warszawa – al. Niepodległości 121/123, tel. 22 290 11 17 • Warszawa – dworzec kolejowy Warszawa 
Centralna, Hala Główna, Al. Jerozolimskie 54, tel. 22 290 22 86 • Warszawa – Wola Park, ul. Górczewska 124, tel. 789 449 286 • Włocławek – 
CH Wzorcownia, ul. J. Kilińskiego 3, tel. 54 427 16 43 • 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
WKRÓTCE OTWARCIE: Katowice – Silesia City Center, ul. Chorzowska 107 



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 14.09.2021 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

