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42 90
op. miękka

wyd. Świat Książki
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O tym się mówi

Chroniona ze wszystkich stron Moskwa. Za murami Kremla wznosi się 
pałac. Tam Imperator nagradza najlepszych z najlepszych. Będą 
musieli opuścić stolicę i wyruszyć do mrocznych krain, które niegdyś 
należały do wielkiej Rosji. Wpierw jednak trzeba się dowiedzieć: 
gdzie zniknęli wszyscy zwiadowcy i  dlaczego umilkły posterunki 
graniczne? 

DMITRY GLUKHOVSKY

OUTPOST 2

44 99
premiera 8.12.2021

op. miękka

wyd. Insignis

Dwudziestokilkuletnia Breen nie znosi swojej pracy, spłaca pożycz
kę studencką, żyje z ołówkiem w ręku i cierpi na ataki paniki. Co 
więcej, nękają ją bóle głowy, często miewa dziwne sny. Pewnego 
dnia odkrywa, że jej zaginiony przed laty ojciec zostawił na koncie 
cztery miliony dolarów. Ta fortuna umożliwia jej podróż do Irlandii 
i skonfrontowanie się ze snami…

NORA ROBERTS

PRZEBUDZENIE
DZIEDZICTWO SMOCZEGO SERCA

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

  39 00od
op. twarda

wyd. Powergraph

Baśń… jest próbą stworzenia na nowo mitologii Galicji. Nie jest powie
ścią historyczną i choć napisana z dużym szacunkiem dla ówczes
nych realiów społecznych, obyczajowych i politycznych, to zawieszo
na pozostaje między historią a mitem. W Cudzych słowach siedem 
osób kreśli portret Benedykta, a z każdej opowieści wyłania się inny 
bohater…

NOWA KLASYKA POLSKIEJ PROZY
Doceniany autor krytykuje i  uwodzi bezkompromisowością. Jego 
powieści poruszają najważniejsze ludzkie sprawy. Jednocześnie au
tor zaskakująco dużo opowiada o samym sobie – o krętej drodze do 
sukcesu, wizycie w hamburskiej „mordowni”, na Spitzbergenie i do
padającej go czasem potrzebie samotności. Zanurzcie się w stwo
rzonym przez niego świecie.

SZCZEPAN TWARDOCH 
PRZEDSTAWIA

 44 90od
op. twarda / 

miękka

wyd. Literackie

Przekrój twóczości polskiej noblistki: opowiadnia, eseje, powieści. Każda z tych niezwykłych książek po
kazuje talent, wrażliwość i bogactwo świata pisarki i zachęca do sięgnięcia po kolejną pozycję z do
robku autorki. 

PROZA OLGI TOKARCZUK

 39 90od

op. miękka

wyd. Literackie



„Przez większość życia uważałem Ślązaków za jaskiniowców z kilofem 
i roladą. Swoją śląskość wypierałem. W podstawówce pani Chmiel 
grała nam na akordeonie Rotę, a ja nie miałem pojęcia, że ów plu
jący w twarz Niemiec z pieśni był moim przodkiem. O swoich korze
niach wiedziałem mało. Nie wierzyłem, że na Śląsku przed wojną 
odbyła się jakakolwiek historia”. 

ZBIGNIEW ROKITA

KAJŚ
OPOWIEŚĆ O GÓRNYM ŚLĄSKU

39 90

op. miękka

wyd. Czarne

„Powieść, piekielnie nowoczesna w czasie jej powstania, do dziś in
spiruje twórców kultury. Nasz świat byłby zupełnie inny, gdyby nie 
Drakula. A dla mnie ta edycja jest niewiarygodnym spełnieniem 
dziecięcego marzenia, to prezent podarowany samemu sobie 
sprzed lat, kiedy rozmyślałem o wampirach, wędrując po księgar
niach”. Łukasz Orbitowski

BRAM STOKER

DRAKULA

59 90

premiera 8.12.2021

op. twarda

wyd. Świat Książki

„Żołnierz, poeta, czasu kurz”, uznawany za jednego z najwybitniej
szych polskich mistrzów słowa. W tym starannie przygotowanym we 
współpracy z Biblioteką Narodową zbiorze poezji Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego znajdują się zarówno liryczne pejzaże, jak i subtelne 
erotyki pisane do żony oraz inne utwory ukazujące bolesny obraz 
wojennych dni.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

WIERSZE WYBRANE

39 90

premiera 24.11.2021

op. miękka

wyd. Świat Książki
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54 90
op. twarda

wyd. Albatros
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Nieistotne z pozoru detale, słowa rzucane mimochodem i błahe, co
dzienne wydarzenia składają się na poruszającą opowieść o rozpa
dzie i kończeniu wieloletniego związku, by ocalić samą siebie i udać 
się na poszukiwanie własnego szczęścia. To opowieść o ludziach
takich jak my.

ELIZABETH STROUT

WILLIAM

39 90

op. miękka

wyd. Wielka Litera

Atwood jest mistrzynią formy i wielowymiarowości. Dała się poznać 
jako autorka poezji, polemik, scenariuszy filmowych, a nade wszyst
ko wyrafinowanej prozy. Jedno, czego nie napisała, to autobiogra
fia. I to właśnie zbiór esejów Ruchome cele możemy nazwać prze
wrotną i  symboliczną autobiografią. Dla wytrawnych czytelników 
Atwood ta książka będzie wspaniałą zagadką intelektualną.

MARGARET ATWOOD

RUCHOME CELE

44 90
premiera 24.11.2021

op. miękka

wyd. Wielka Litera

–20% –20%

Mozaika postaci, miejsc i zdarzeń. Zaskakujący splot ludzkich losów. 
I ON – zjadacz czerni. I  tajemnicze 8. Historie bohaterów łączą się 
we wzór, który dla nich pozostaje nierozpoznany, a mimo to ma sens. 
Miłość nie jest jednowymiarowa. Nie sprowadza się tylko do tęsknią
cych za czułym dotykiem kochanków. Jest szansą na człowieczeń
stwo, mimo wszystko i na przekór.

KATARZYNA GROCHOLA

ZJADACZ CZERNI 8

44 90

op. twarda

wyd. Literackie

Powieść inspirowana życiem Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Popular
nością bije na głowę Sienkiewicza, przyjaźni się z Prusem. Zarabia kro
cie. Nie ma w Warszawie kobiety bardziej wpływowej. Gdy spotyka 
zafascynowanego nią aktora, chce swoim zwyczajem podarować 
mu wszystko… W najnowszej powieści Manuela Gretkowska z przenik
liwością i humorem portretuje kobietę niezwykłą i pełną sprzeczności.

MANUELA GRETKOWSKA

MISTRZYNI

49 99

wyd. Znak 
Literanova

premiera 24.11.2021

op. twarda
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Gdy w 1943 r. wojska niemieckie wkraczają do Oberfals, życie Rosy 
zmienia się nieodwracalnie. Zdradzona przez ojca, musi szybko do
rosnąć. Zostawia za sobą bolesną przeszłość i  rozpoczyna poszuki
wanie szczęścia. Znajduje je w najmniej spodziewanym miejscu –  
w świecie mody. Kiedy otwierają się przed nią drzwi do wielkiej ka
riery i poznaje miłość życia, wszystko zdaje się układać. Do czasu…

GEORGIA KAUFMANN

KRAWCOWA 
Z PARYŻA

44 99

op. miękka

wyd. Otwarte

Wiosna 1942 r. Po stracie rodziny Emilia Śląska mieszka w Warszawie 
przygarnięta przez bezdzietną parę. Od tej pory nazywa się Elżbieta 
Rabinek. Elżbieta zaprzyjaźnia się z sąsiadką, pielęgniarką Sarą, która 
zaczyna przemycać ją do getta. Dzięki dokumentom zdobytym przez 
Sarę dziewczynka podejmuje próby ratowania żydowskich dzieci. Tak 
spotyka Romana Górkę. Czy ich miłość będzie silniejsza niż zło?

KELLY RIMMER

SIEROTA 
Z WARSZAWY

46 99

wyd. Znak 
Horyzont

op. miękka

Obietnica bycia razem. Nierozerwalna więź. Miłość i nadzieja. Hea
ther Morris opisuje zapierające dech w piersi zakończenie trylogii 
zapoczątkowanej Tatuażystą z  Auschwitz. Trzy siostry ścisną wam 
serce, zadziwią odwagą i siostrzaną miłością. Dwie z nich mieszkają 
dziś w Izraelu, otoczone bliskimi. Wybrały autorkę, aby opowiedziała 
ich historię.

HEATHER MORRIS

TRZY SIOSTRY

–20% –20% –20%

39 90
op. miękka

wyd. Marginesy

Oparta na historii Almy Rosé Skrzypaczka z Auschwitz powołuje do 
życia jedną z najbardziej nieustraszonych i inspirujących bohaterek 
historii. Alma jest więźniarką numer 50381. Jest zamknięta z  tysią
cami innych ludzi. Gdy przyjmuje propozycję zostania dyrygentem 
orkiestry, uświadamia sobie, jak dzięki temu będzie mogła pomóc 
innym kobietom.

ELLIE MIDWOOD

SKRZYPACZKA 
Z AUSCHWITZ

39 00

op. miękka

wyd. Akapit Press
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Opowieść o rodzinnych więziach, stracie, poświęceniu i przebacze
niu. Ann Patchett rozbiera na części pierwsze amerykański mit o tym, 
że każdy może napisać swoją historię na nowo, odciąć się od korze
ni i zapuścić własne. Jej najnowsza powieść to misternie utkane stu
dium pamięci – pokazuje, jak rezonuje w nas przeszłość i jak, chcąc 
nie chcąc, powtarzamy błędy naszych rodziców.

Opowieść o podróży do jądra ciemności, świata, w którym nic nie 
jest jednoznaczne, gdzie granica między dobrem a  złem niebez
piecznie się zaciera. Relacje międzyludzkie, przyjaźń i miłość zosta
ją wystawione na próbę, a naukowcy każdego dnia muszą odpo
wiadać sobie na pytanie, jak daleko mogą posunąć się w swoich 
badaniach.

ANN PATCHETT

DOM HOLENDRÓW

ANN PATCHETT

STAN ZDUMIENIA

49 99

wyd. Znak 
Literanova

op. twarda

49 99

wyd. Znak 
Literanova

premiera 24.11.2021

op. twarda

Kornwalia, rok 1972. Trzech mężczyzn znika z  latarni morskiej. Drzwi 
są zamknięte od wewnątrz, a zegary zatrzymały się o godzinie 8:45. 
Dziennik jednego z nich opisuje potężną burzę, ale przez cały ty
dzień na niebie nie pojawiła się ani jedna chmura. Co tak napraw
dę się tam wydarzyło? Dwadzieścia lat później wdowy po zaginio
nych wciąż nie mogą pogodzić się ze stratą. 

EMMA STONEX

LATARNICY

49 99

wyd. Czarna 
Owca/Echa

premiera 24.11.2021

op. twarda

Alice Hale porzuca karierę reklamową, by zostać pisarką i podążyć 
za mężem na przedmieścia Nowego Jorku, ale nie może się przyzwy
czaić do samotności w dużym, pustym domu. Wszystko się zmienia, 
gdy znajduje starą książkę kucharską schowaną w piwnicy… Alice 
zostaje zauroczona przez poprzednią właścicielkę książki, Nellie Mur
doch, żyjącą w domu w latach 50. 

KARMA BROWN

PRZEPIS NA ŻONĘ 
DOSKONAŁĄ

39 00

op. miękka

wyd. Akapit Press
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Ona z odzysku, on po przejściach. Hanka i Kajetan  oboje potur
bowani przez życie i partnerów, ona bardziej, ale to Kaj nie umie, 
a może nie chce, odmrozić swojego serca. Nieufny, zraniony, pełen 
podejrzliwości wobec kobiet, zaszył się na odludziu i czeka nie wie
dzieć na co, podczas gdy ślepy los właśnie podsuwa mu pod nos 
wielką szansę.

Kornelia Trzpiot, dość leciwa dama, podczas wieczerzy wigilijnej 
oznajmia rodzinie, że do szczęścia potrzebny jest jej wyłącznie herb. 
Nikt z osób zebranych przy stole nie zdaje sobie sprawy, że jest to głę
boko przemyślana strategia naprawiania relacji rodzinnych, uknuta 
przez Kornelię i jej przyjaciela proboszcza. Rodzina bowiem stara się 
ukryć przed seniorką różne sekrety. Ale Kornelia widzi wszystko.

Julka, zakochana nastolatka, wiezie do rodzinnego domu swojego 
chłopaka. Nikt się go nie spodziewa. Jej rodzice, przekonani, że 
wszystko wiedzą o ukochanej jedynaczce, nie zdają sobie sprawy, 
że za chwilę staną przed najważniejszym życiowym egzaminem. 
A prawda mocno ich zaskoczy.

W  grudniu, najbardziej magicznym z  miesięcy w  roku, wszystko 
wydaje się możliwe. A przecież zwykle nie potrzeba wiele, by być 
szczęś liwym… Czasem wystarczy tylko zasiąść przy jednym stole… 
Piękna, rodzinna opowieść o wszystkich odcieniach miłości.

BEATA MAJEWSKA

KIEDY SPADNIE 
PIERWSZY ŚNIEG

MAGDALENA WITKIEWICZ

DRZEWKO 
SZCZĘŚCIA

KRYSTYNA MIREK

ZŁOTY PŁATEK 
ŚNIEGU

KLAUDIA BIANEK 

PROMYCZEK 
NA ŚWIĘTA

39 90

42 90

39 90

premiera 25.11.2021

op. miękka

op. miękka

op. miękka

wyd. Jaguar

wyd. Filia

wyd. Luna

Dalsze losy bohaterki Światła, które nigdy nie gaśnie. Alicja próbu
je ułożyć życie na nowo. Coraz więcej czasu spędza w rodzinnym 
domu. Początkowo wydaje się, że jedyną przyjazną jej osobą jest 
jej siostrzenica Agnieszka, ale z czasem Alicja nawiązuje nić porozu
mienia i z siostrą Agatą. Czy więzy krwi okażą się silniejsze od poczu
cia krzywdy i zdrady?

MAGDALENA MAJCHER

ŚWIATŁO, KTÓRE 
ROZJAŚNIA MROK

39 90
op. miękka

wyd. Pascal

–20%

–40% –40%

–20%

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka
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Emilia budzi się w szpitalu. Mówi w niezrozumiałym języku, a pamięć 
podsuwa jej strzępy dawno zapomnianych wydarzeń. Ernestyna 
wciąż wraca myślami do rodzinnej Warszawy. Anastazja ma same 
kłopoty – tymczasem święta coraz bliżej… Dzieli je wiek i odległość, 
ale łączy jedno – w tę Wigilię będą potrzebować prawdziwego cudu.

Spotykają się na życiowym zakręcie, kiedy stracili już wiarę, że coś 
dobrego może im się przydarzyć. Elle samotnie wychowuje synka, 
pracuje na dwie zmiany w przydrożnym barze i ledwo wiąże koniec 
z końcem. William dopiero co zamieszkał w ich miasteczku i wzbu
dza zainteresowanie wszystkich nietypowym zachowaniem. Los 
splata ich ścieżki w zaskakujący sposób…

MAGDALENA KORDEL

A JA NA CIEBIE 
ZACZEKAM

RICHARD PAUL EVANS

ULICA NOEL

42 99

premiera 24.11.2021

op. miękka

wyd. Znak

Propozycje lektur, które sprawią przyjemność czytelnikom – w Święta, ale nie tylko w Święta. Zabawne, wzruszające, inspirujące książki, pełne 
uczuć i nadziei, będą w sam raz na długie zimowe wieczory pod kocem. 

ŚWIĄTECZNE CZYTANIE

14,90 14,90 14,9014,9017,90

39 99

wyd. Znak 
Literanova

op. miękka

Laurę dręczą koszmary z przeszłości, od których nie potrafi uciec. 
Dziewczyna pragnie tylko spokojnego, ułożonego życia – wystarcza 
jej to, co ma, czyli stabilny związek i mała firma jubilerska. Aż do dnia, 
w którym w jej pracowni pojawia się Rob Blake, by zlecić wykonanie 
naszyjnika z zawieszkami mającego opowiedzieć historię życia jego 
żony Cat. 

KAREN SWAN

NAJLEPSZY PREZENT

44 90
op. miękka

wyd. Bukowy Las
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Borys nie wierzy w magię świąt, ale wszystko się zmienia, kiedy los 
stawia na jego drodze Zoję. Rudowłosą, spontaniczną, roześmianą. 
Zakochani szybko orientują się jednak, że spotkali się nie w tym miej
scu i nie w tym czasie. W chwili rozstania obiecują sobie jedno: jeśli 
za dwa lata o tej porze wciąż będą za sobą tęsknić, dadzą sobie 
jeszcze jedną szansę.

Marta woli być sama, niż tkwić w związku, który mógłby okazać się 
pomyłką. Całą energię poświęca swojej firmie. Gdy w prezencie do
staje voucher na pobyt w pensjonacie pod Tatrami, jest sceptyczna. 
Czy międzypokoleniowy babski wypad okaże się sukcesem, czy za
kończy połamaniem nart lub… serca?

Przyszedł czas na wyjątkową opowieść, która otuli Cię jak miękki 
szalik w mroźny dzień i ogrzeje jak futerko mruczącego kota! Czy 
świąteczna magia zadziała i tym razem? Jak zareagują mieszkańcy 
na zaproszenia, które znajdą na progach swoich domów? Ile życzeń 
spełni się w te święta?

Jedno świąteczne życzenie, dwóch braci i  mnóstwo nadziei. Peł
na magicznej świątecznej atmosfery i  ciepłego humoru książka 
o mocy życzeń, poszukiwaniu miłości i swojego miejsca w świecie. 
Prawie każdy, chociaż raz w życiu, chciał zatrzymać czas. Zwłaszcza 
w Święta. 

Trevor Benson nie zamierzał wracać do New Bern w Karolinie Północ
nej. Głównie dlatego, że nie przewidywał, że zostanie ranny podczas 
misji wojskowej, na której był lekarzem. I że wtedy odziedziczona po 
dziadku chata wyda mu się idealnym schronieniem. Trevor nie prze
widywał też, że w New Bern znajdzie kogoś, kto poruszy jego serce…

Czy magiczna, grudniowa atmosfera Zakopanego pomoże Paulinie 
uporządkować w głowie wszystkie sprawy? W tej cudownej, zimo
wej opowieści Natalia Sońska udowadnia, że nigdy nie jest za późno, 
by zacząć spełniać swoje marzenia!

GABRIELA GARGAŚ

DOBRZE, ŻE JESTEŚ

AGATA PRZYBYŁEK

GDY ZASYPIE 
ŚNIEG…

JOANNA SZARAŃSKA

KRAINA 
SPEŁNIONYCH 
ŻYCZEŃ

CHRISTINA LAUREN

MIŁOŚĆ NA ŚWIĘTA

NICHOLAS SPARKS

POWRÓT 
WYDANIE LIMITOWANE

NATALIA SOŃSKA

ZAUFAJ SWOIM 
MARZENIOM

39 99

43 90

premiera 24.11.2021

premiera 24.11.2021

op. miękka

op. twarda

wyd. Poradnia K

wyd. Albatros

39 90 39 90

39 90

39 90

wyd. Czwarta 
Strona wyd. Czwarta 

Strona

wyd. Czwarta 
Strona

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka op. miękka

op. miękka

op. miękka
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Kryminał / Thriller / Sensacja

William Warwick otrzymuje awans na detektywa sierżanta, z inspek
torem Lamontem zostaje przeniesiony do wydziału antynarkotyko
wego. Elitarna komórka ma jeden cel: schwytanie tajemniczego 
barona narkotykowego. Pętla wokół siatki przestępczej rozbudo
wanej na skalę, z  jaką dotychczas londyńska policja nie miała do 
czynienia, stopniowo się zaciska…

Podkomisarz Monika Gniewosz musi zerwać z przeszłością. Decydu
je się na przeprowadzkę do miasteczka Pełnia, gdzie życie płynie 
leniwie, a mieszkańcy wierzą, że nad jeziorem przechadza się duch 
topielicy. Stopniowo sprawy miasteczka zaczynają wciągać poli
cjantkę niczym niebezpieczne mokradła…

Departament Ariege, jesienna pełnia księżyca. Z  pogrążonego 
w  ciemnościach lasu na szosę wybiega jeleń o  ludzkich oczach. 
Odbywa się polowanie, ale celem nie jest dzikie zwierzę. W czasie 
śledztwa Servazowi przyjdzie stawić czoło potwornościom rodem 
z  koszmarów. Czy walka o  słuszną sprawę może usprawiedliwiać 
czynienie zła?

JEFFREY ARCHER

UKRYTE NA 
WIDOKU

MAŁGORZATA ROGALA

MILCZĄC 
JAK GRÓB

BERNARD MINIER

POLOWANIE

39 90

44 90

op. miękka

op. miękka

wyd. Rebis

wyd. Rebis

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

Wrocław, rok 1934. Podczas orgii zostaje porwany, a następnie za
mordowany urzędnik pocztowy. Kilkanaście dni później z rąk opraw
ców ginie jego kochanka. Ich syn z nieprawego łoża, niemy, niepeł
nosprawny Rolf trafia pod opiekę radcy kryminalnego Eberharda 
Mocka… Śledztwo w sprawie morderstw prowadzi do grupy ludzi 
połączonych osobliwą emocjonalną więzią… 

MAREK KRAJEWSKI

DIABEŁ STRÓŻ

42 99

op. miękka

wyd. Znak

Autorka Dziewczyny z pociągu snuje pasjonującą, pełną zwrotów 
akcji opowieść o oszustwie, morderstwie i  zemście. Makabryczne 
morderstwo młodego człowieka na barce w Londynie nasuwa py
tania 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. Domagają się naprawienia zła, jakie im wyrządzono.

PAULA HAWKINS

POWOLNE SPALANIE

42 90
op. miękka

wyd. Świat Książki

–25% –25%
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Kryminał / Thriller / Sensacja

Opowiadania kryminalne o detektywiewłamywaczu, które poko
chali czytelnicy na całym świecie, w  nowej, ekskluzywnej odsło
nie! Rozbawią, zaintrygują i zaskoczą najbardziej wymagającego 
książkofila. A jeśli po lekturze trudno będzie wam się rozstać z Arsè
ne'em Lupinem – na platformie Netflix czeka serial inspirowany jego 
przygodami. 

MAURICE LEBLANC

ARSÈNE LUPIN
DŻENTELMEN WŁAMYWACZ

29 90
premiera 24.11.2021

op. miękka

wyd. Świat Książki

Wszystko wskazuje na to, że nad Zieloną Górą zbierają się ciemne 
chmury. Sfrustrowany własną bezradnością Brudny zastanawia się, 
czy zło, które znał tak dobrze, znów pojawiło się w mieście. Któregoś 
dnia w jego domu niespodziewanie pojawia się ktoś, kto desperac
ko potrzebuje pomocy. Czy pokiereszowany komisarz znajdzie w so
bie siłę, by rozwiązać jeszcze jedną sprawę? 

PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI

ZARAZA
CYKL Z IGOREM BRUDNYM, T. 4

39 99

wyd. Czarna 
Owca

op. miękka

Dziennikarka Alicja Grabska dostaje zlecenie przetestowania apli
kacji „Place to Rest“, prowadzącej do zagadkowych miejsc Trójmia
sta. W czasie jednego z wypadów natyka się na ciało zamordowa
nej kobiety. Śledztwo prowadzone przez detektywa Kordę wiedzie 
do świata, w którym przeszłość nie daje o sobie zapomnieć.

MAŁGORZATA OLIWIA SOBCZAK

SZELEST

42 99

op. miękka

wyd. W.A.B.

Najmłodszy w historii sędzia Trybunału Konstytucyjnego zostaje pu
blicznie oskarżony o zabójstwo człowieka, z którym nic go nie łączy. 
Spisek na szczytach władzy? Polityczna zemsta? A może sędzia jest 
winny? Oskarżony zwraca się o pomoc do znajomej ze studiów, Jo
anny Chyłki.

REMIGIUSZ MRÓZ

CHYŁKA. 
IMMUNITET

Prawniczka Dana Marin nie wierzyła, że nadejdzie taki dzień: były 
prezydent Stanów Zjednoczonych zostaje aresztowany przez grec
ką policję działającą na zlecenie Międzynarodowego Trybunału 
w Hadze. Rusza dyplomatyczne tornado. W USA toczy się kampania 
wyborcza i aktualnie urzędujący prezydent nie może sobie pozwolić 
na jakikolwiek skandal.

MARC ELSBERG

SPRAWA 
PREZYDENTA

49 99

op. miękka

wyd. W.A.B.

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka



Rok 1137. Książę Akwitanii, najbogatszego regionu Francji, zostaje 
zabity w Composteli. Jego ciało przybiera niebieski kolor, nosi ślady 
normandzkiej tortury zwanej „krwawym orłem”. Jego córka Eleono
ra pała żądzą zemsty i  z  tego powodu wychodzi za mąż za syna 
króla Francji Ludwika VI Grubego, którego uważa za mordercę ojca.

EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI

AKWITANIA

44 90

op. miękka

wyd. Muza

Zuza Wilk, poetka i  instagramerka, w domku nieopodal lasu nale
żącym do jej chłopaka, może się wyciszyć i skupić myśli. Ale ma to
warzystwo: oprócz chłopaka są tam jego brat bliźniak i ich wspólna 
przyjaciółka. Nagle poetkę zaczyna prześladować przeczucie, że 
wokół niej dzieje się coś złego. Z każdym dniem mrok pochłania ją 
coraz bardziej…

ALICJA SINICKA

UWIKŁANA

39 90
op. miękka

wyd. Kobiece

–20%

–20%

–20%

–20%



Kryminał / Thriller / Sensacja

Troje ludzi, sekrety i przeszłość, która zagraża ich życiu… Megan, Ray 
i Broome. Wiele lat temu w ich życiu wydarzyło się coś, co mogłoby 
ich zrujnować. Tajemnicze zniknięcie mężczyzny może ujawnić łań
cuch zbrodni, których nikt dotąd nie powiązał. Najbardziej szoku
jący thriller Cobena, który pokazuje, jak kłamstwo może zapewnić 
wspaniałe życie…

Autorki bestsellerów napisały powieść pełną napięcia i  wiedzy 
dostępnej tylko wtajemniczonym. Seria ataków terrorystycznych 
wstrząsa światem, dając początek międzynarodowej rozgrywce 
i wyścigowi zbrojeń… Gdy przerażająca skala zagrożenia staje się 
faktem, nowa sekretarz stanu zdaje sobie sprawę, że była to od po
czątku do końca starannie zaplanowana intryga.

HARLAN COBEN

ZOSTAŃ PRZY MNIE 
WYDANIE FILMOWE

HILLARY CLINTON, LOUISE PENNY

STAN TERRORU

42 90

49 99

premiera 26.12.2021

premiera 24.11.2021

premiera 24.11.2021

op. miękka

op. miękka

wyd. Albatros

wyd. Poradnia K

Pola z trudem usiłuje wrócić do nowego życia bez męża i syna. Po 
zakończeniu terapii regularnie koresponduje z Kasandrą, z którą za
przyjaźniła się podczas pobytu w szpitalu. Wkrótce w ręce Poli trafia 
list, zupełnie inny niż poprzednie, będący zapowiedzią samobój
stwa przyjaciółki.

EWA PRZYDRYGA

MURSZ

39 90

op. miękka

wyd. Muza

Porwana zostaje Karolina, córka wrocławskiej milionerki Doroty No
wackiej, która wynajmuje agencję detektywistyczną. Prywatnie 
prosi o pomoc dawnego przyjaciela ze studiów nadkomisarza Mar
cina Zakrzewskiego. Ten odmawia, ale dręczony wyrzutami sumie
nia zaczyna interesować się porwaniem. Dochodzi do wniosku, że 
jest jedyną osobą, której naprawdę zależy na uratowaniu Karoliny.

MIECZYSŁAW GORZKA

DZIEWIĘĆ

44 90
premiera 8.12.2021

op. miękka

wyd. Bukowy Las
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Fantastyka

Film w kinach

Zamir, Strzebor i Mora muszą zjednoczyć siły, choć tak naprawdę nie 
znają nawet celu swojej wędrówki, a za wskazówkę mają jedynie 
niezbyt zrozumiałą przepowiednię wołchwa. Ze świątyni w grodzisku 
wykradziona zostaje tarcza powierzona mieszkańcom przez Jarowi
ta. A zbliża się wiosenna równonoc…

Nowa seria dark fantasy autora bestsellerów z listy „New York Timesa“. 
Uwięziony przez potwory, które poprzysiągł zniszczyć, Ostatni Srebro
święty zostaje zmuszony do opowiedzenia dziejów swojego życia, 
historii legendarnych bitew i zakazanej miłości, utraconej wiary i na
wiązanych przyjaźni, Wojen Krwi, Wiecznotrwałego Króla i pogoni za 
ostatnią nadzieją ludzkości: Świętym Graalem.

KATARZYNA PUZYŃSKA

CHĄŚBA

JAY KRISTOFF

WAMPIRZE CESARSTWO

43 00

59 00

premiera 24.11.2021

op. miękka

op. twarda

wyd. Prószyński

wyd. Mag

59 00
premiera 24.11.2021

op. twarda

wyd. Mag

Oto kolejny rozdział w epickiej opowieści Stevena Eriksona, która z pewnością zdobędzie miejsce wśród 
klasyki fantasy. Noże wysunięto już z pochew i bogowie nie zamierzają okazywać łaski. Nadchodzi wojna, 
wojna na niebie. Jej stawką będzie przetrwanie…

STEVEN ERIKSON

ŁOWCY KOŚCI
OPOWIEŚCI Z MALAZAŃSKIEJ KSIĘGI POLEGŁYCH, T. 6

Arrakis, zwana Diuną, to jedyne we wszechświecie źródło melanżu. 
Z rozkazu Padyszacha Imperatora planetę przejmują Atrydzi, zaciekli 
wrogowie władających nią dotychczas Harkonnenów. Zwycięstwo 
księcia Leto Atrydy jest jednak pozorne – przejęcie planety ukar
towano. W odpowiedzi na atak Imperium i Harkonnenów dziedzic 
rodu Atrydów, Paul, staje na czele rdzennych mieszkańców Diuny.

FRANK HERBERT

DIUNA
KRONIKI DIUNY, T. 1 (WYDANIE FILMOWE)

39 90
op. miękka

wyd. Rebis
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Historia / Militaria

Combat Kickboxing to polski, nowoczesny, wojskowy system walki 
wręcz. Stosowanie tych technik powinno występować wyłącznie 
podczas działań służbowych oraz w sytuacji zagrożenia życia lub 
zdrowia. Nieuzasadnione użycie tego systemu może doprowadzić 
do śmierci lub powstania uszczerbku na zdrowiu. Publikacja jest for
mą instruktażową, przeznaczoną na potrzeby wyszkolenia.

Kompendium wiedzy o pistoletach i  rewolwerach napisane na po
trzeby dawnego KGB, pomimo upływu czasu nic nie straciło na aktu
alności i dalej jest uważane za skarbnicę wiedzy. Publikacja uzupeł
niona i poprawiona, zawiera liczne czarnobiałe schematy, ilustracje 
i szkice. Wydanie uzupełnione jest o rozdział poświęcony broni krótkiej 
polskiej produkcji.

ŁUKASZ RYDZIK, JERZY BASSA, KRZYSZTOF MIKA

COMBAT KICKBOXING
ALEKSANDER B. ŻUK

REWOLWERY I PISTOLETY

W latach 1790–1791 rząd USA stanął w obliczu pierwszego kryzysu związanego z atakami Indian za
mieszkujących ziemie między rzeką Ohio a Wielkimi Jeziorami. Bez uzyskania kontroli nad tymi obsza
rami trudno było myśleć o rozwoju osadnictwa na zachód od Appalachów. Wybór był prosty: rząd 
amerykański mógł je od Indian wykupić albo wydrzeć zbrojnie…

JAROSŁAW WOJTCZAK

FALLEN TIMBERS 1794

44 90
op. miękka 

wyd. Bellona

34 90

premiera 24.11.2021

op. miękka

wyd. Bellona

premiera 3.12.2021

op. twarda

wyd. Bellona

149 90
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Historia

To obszerne opracowanie oparte na dokumentach z archiwów ro
syjskich przedstawia burzliwe stosunki między sowieckim dyktatorem 
a  brytyjskim premierem. Podkreśla tajną korespondencję między 
nimi, rejestruje ich spotkania i rozmowy w Moskwie oraz na szczytach 
w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, a także ujawnia poufne komunika
ty Stalina i jego dyplomatów.

Ta książka jest przyczynkiem do sprawiedliwej, krytycznej oceny ludzi 
współodpowiedzialnych za tragedię Września ’39. Ceglarski dowo
dzi, że był to efekt porządków wprowadzonych w armii przez Piłsud
skiego po zamachu majowym. Pokazuje też, nie unikając nazwisk 
i ocen, bulwersujące przykłady niekompetencji we wrześniu 1939 r.

Wybitny historyk podjął temat pierwszej większej egzekucji dokona
nej przez Niemców w rejonie Warszawy. Miała ona miejsce prawdo
podobnie 13 listopada 1939 r. w Lesie Natolińskim, a zginęło w niej  
15 Polaków. Wnikliwa analiza i opis przyczyn i przebiegu zbrodni.

Dr Leszek Pietrzak to historyk i publicysta, specjalista od historii naj
nowszej i tajnych służb. Z jego książki dowiemy się, dlaczego w Pol
sce musimy bardzo uważnie patrzeć władzom niemieckim na ręce 
i niekoniecznie ufać zapewnieniom o pojednaniu i dozgonnej przy
jaźni ze strony potężnego zachodniego sąsiada.

GEOFFREY ROBERTS

CHURCHILL 
I STALIN
TOKSYCZNI BRACIA

ANDRZEJ CEGLARSKI

WRZESIEŃ 1939
POLSCY SPRAWCY KLĘSKI

TOMASZ SZAROTA

ZAPOMNIANA 
EGZEKUCJA
NATOLIN, LISTOPAD 1939

LESZEK PIETRZAK

OPERACJA 
IV RZESZA
JAK HITLER I NIEMCY WYGRALI 
II WOJNĘ ŚWIATOWĄ

44 90

54 9939 90

39 9036 90

premiera 24.11.2021

premiera 24.11.2021

premiera 24.11.2021

op. twarda

op. twardaop. twarda

op. twardaop. miękka

wyd. Bellona

wyd. Bellonawyd. Bellona

wyd. Bellonawyd. Bellona

Lata trzydzieste XX w. Nasz świat staje się powoli coraz mniej przewidywalny. Czy Niemcy naprawdę 
oferowali Polsce pakt? Dlaczego kilka miesięcy przed wojną oczy całego świata skierowane były 
na Polskę? O kulisach wielkiej polityki, która rozbudzała wyobraźnię opinii publicznej, opowie Wam 
ta książka.

BARTOSZ BORKOWSKI

KU WOJNIE
OBLICZA XX WIEKU



Literatura faktu / Reportaż

Dziennikarskie oko Jacka Pałkiewicza, niezrównanego odkrywcy 
źródeł Amazonii i  twórcy survivalu w  Europie, początkowo oszo
łomione blichtrem, dostrzega pęknięcia i  rdzę na monolicie du
bajskiego luksusu. Wystarczy dotrzeć na jego przedmieścia, żeby 
odkryć getta, zamieszkane przez setki tysięcy nędznie wynagradza
nych Pakistańczyków i Hindusów…

Sto lat pionierskiego designu, dzikiej prędkości, katapultowych foteli, 
bomb i pocisków, porażek i triumfów: Aston Martin jest jak pałeczka 
w sztafecie, która przechodzi z jednych rąk do kolejnych. To bardzo 
brytyjska historia – z niesamowitymi polskimi akcentami! – o ludziach 
obdarzonych niezłomnym charakterem i dążących do tego, by być 
najlepszymi.

To nie jest rozmowa o supersamochodach. To rozmowa o życiu, doj
rzewaniu i  autach, bo te w  życiu Adama Kornackiego i  Marcina 
Klimkowskiego zawsze odgrywały bardzo ważną rolę. Po eksperc
ku, przede wszystkim jednak sięgając do włas nych doświadczeń, 
dziennikarze opowiadają o modelach, którymi każdy fan motoryza
cji chciałby się przejechać.

JACEK PAŁKIEWICZ

DUBAJ

BEN COLLINS

ASTON MARTIN
MADE IN BRITAIN

ADAM KORNACKI,  
MARCIN KLIMKOWSKI

O AUTACH

59 90

44 99

89 90

premiera 24.11.2021

op. miękka

op.

op. twarda

wyd. Świat Książki

wyd. Insignis

wyd. Pascal

Z czym kojarzy się wam Jeremy Clarkson? Z szybkimi samochodami 
i zwariowanymi pomysłami? A może z rolnictwem? Dziś pewnie wielu 
z was częściej postrzega go jako dżentelmena farmera, który zza kie
rownicy traktora dogląda swoich hektarów, ale Jeremy nie od razu 
stał się synem ziemi o czerstwej twarzy i dłoniach zrogowaciałych 
od pracy na roli…

JEREMY CLARKSON

CZY DA SIĘ TO PRZYSPIESZYĆ?
ŚWIAT WEDŁUG CLARKSONA

44 99
op. miękka

wyd. Insignis
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Literatura faktu / Reportaż / Biografie

Tych postaci nikomu nie trzeba przedstawiać. Książki dla wszystkich zainteresowanych muzyką, ale nie tyl
ko. Katarzyna Nosowska w zabawny i przewrotny sposób dzieli się swoją wizją świata, a kultowy radiowiec 
opowiada o swoim życiu.

NOSOWSKA I NIEDŹWIECKI

39 90
op. miękka

wyd. Wielka Litera
19,99–15% –15%

Krakauer w młodzieńczych tekstach opowiada o wspinaczce, Piotr 
Jagielski prowadzi nas z  kolei przez niezwykłą historię amerykań
skiej muzyki jazzowej, a Remigiusz Ryziński we wstrząsającej książce  
o akcji Hiacynt zastanawia się, czy u schyłku lat 80. machina niena
wiści na pewno się zatrzymała…

REPORTAŻE OD CZARNEGO

 37 90od
op. twarda

wyd. Czarne

Maria Riva – jedyne dziecko Marlene Dietrich – od najmłodszych 
lat towarzyszyła matce na przyjęciach i w aktorskiej garderobie. Na 
planie filmowym zawsze czekała w gotowości z lusterkiem do popra
wienia makijażu. Nikt nie znał Marlene tak jak jej córka. Ikona stylu, 
królowa życia i toksyczna matka. Perfekcjonistka z wielkim ego, która 
nie cofała się przed niczym…

MARIA RIVA

MARLENE DIETRICH
PRAWDZIWE ŻYCIE LEGENDY KINA

69 99

wyd. Znak 
Literanova

premiera 24.11.2021

op. miękka

Szczera i nieznana historia, z której dowiadujemy się jak długą i krętą 
drogę musiała przejść bohaterka, aby być tu, gdzie jest obecnie. 
Emocjonalna podróż, gdzie szczęście miesza się z samotnością, za
ufanie i wiara z naiwnością, a los bywa równie łaskawy, co okrutny. 

MAGDA GESSLER, DOMINIK LINOWSKI

MAGDA

44 90

wyd. 5Why 
Promotion

op. miękka
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Biografie

CHRIS BOWERS

ROGER FEDERER

Barwna, wstrząsająca i dociekliwa. Przedstawia nie tylko powsta
wanie legendy Kotańskiego oczami jego pierwszych pacjentów, 
współpracowników czy rodziny, ale też historię Monaru, polskiej służ
by zdrowia i (nie)radzenia sobie przez państwo z osobami dotknię
tymi problemem narkotykowym, alkoholizmem czy bezdomnością.

Kompletna biografia Lema. Literaturoznawczyni i  badaczka jego 
twórczości dotarła do nowych źródeł. Dzięki nim nie tylko udaje jej 
się zrekonstruować życie żydowskiej inteligencji i przedwojennego 
wielokulturowego Lwowa, ale również postawić mocno udokumen
towaną tezę: doświadczenie wojny i ocalenie z Zagłady miało fun
damentalny wpływ na Lema i jego twórczość.

ANNA KAMIŃSKA

KOTAŃSKI
BÓG OJCIEC. KONFRONTACJA. 
OPOWIEŚĆ O LEGENDARNYM 
TWÓRCY MONARU

AGNIESZKA GAJEWSKA

STANISŁAW LEM
WYPĘDZONY Z WYSOKIEGO ZAMKU

59 90

69 90

op. twarda

op. twarda

wyd. Literackie

wyd. Literackie

Uaktualnione wydanie biografii. Książka pełna jest istotnych infor
macji, jak również rozmaitych emocji związanych z dotychczasową 
karierą wybitnego sportowca. Pokazuje, jak przebiegał jego rozwój, 
prezentuje miejsce szwajcarskiego sportowca w historii tenisa, ale 
także opisuje jego charakter i opowiada o życiu prywatnym tenisisty.

54 90

premiera 24.11.2021

op. miękka

wyd. Bukowy Las

Michał Listkiewicz – przez lata najważniejszy człowiek polskiej piłki 
nożnej, z powodu niej, także wróg publiczny numer 1. Odkrywamy 
człowieka poturbowanego życiem, ale też bywalca salonów. Sepp 
Blatter, Kazimierz Górski, Diego Maradona, Irena Kwiatkowska i… 
jedna czarna owca. 

MICHAŁ LISTKIEWICZ,  
ŁUKASZ OLKOWICZ, PIOTR WOŁOSIK

LISTEK
NAJCIEKAWIEJ JEST  
PO KOŃCOWYM GWIZDKU

44 90

wyd. Ringier Axel 
Springer

premiera 8.12.2021

op. miękka

Odważna i  inspirująca książka, w której Will Smith, jedna z najbar
dziej wyrazistych postaci współczesnego przemysłu rozrywkowego, 
opowiada szczerze o swoim życiu i dzieli się doświadczeniami, które 
pozwoliły mu zrozumieć, że pielęgnowanie międzyludzkich więzi jest 
równie ważne, co satysfakcja z zawodowych sukcesów i poczucie 
wewnętrznego szczęścia. 

WILL SMITH, MARK MANSON

WILL

49 99
premiera 24.11.2021

op. miękka

wyd. Insignis



Ta przełomowa biografia nazwana „najdłuższym pozwem rozwo
dowym w historii“ została napisana we współpracy z księżną i przy 
wsparciu jej przyjaciół. Nigdy wcześniej żaden członek rodziny kró
lewskiej nie mówił w tak nieupiększony sposób o swoim małżeństwie, 
relacji z królową, wyjątkowym życiu w domu Windsorów, nadziejach, 
obawach i marzeniach.

ANDREW MORTON

DIANA
JEJ HISTORIA

Stała się inspiracją i natchnieniem dla setek milionów ludzi, ale w ży
ciu prywatnym przez lata była w cieniu innej kobiety. Jej tragiczna 
śmierć, kiedy w końcu odnalazła miłość u boku innego mężczyzny, 
do dziś budzi kontrowersje. Ta pasjonująca biografia, pierwsza pi
sana z polskiej perspektywy, to swoisty hołd złożony tej wspaniałej 
kobiecie. 

IWONA KIENZLER

KSIĘŻNA DIANA

39 90

premiera 24.11.2021

op. miękka

wyd. Bellona

54 90
op. miękka

wyd. Marginesy

–20%

–20%
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Literatura faktu / Lit. popularnonaukowa

Richard Shepherd – wybitny brytyjski patolog – całe życie spędził 
blisko zmarłych. Każda przeprowadzona przez niego autopsja to 
unikalne śledztwo, które nie tylko pozwala odkryć tajemnicę śmier
ci badanej osoby, ale również poznać, z czym się zmagała i czego
doświadczała na różnych etapach życia.

RICHARD SHEPHERD

SIEDEM WIEKÓW ŚMIERCI

44 9979 90
op. miękkaop. twarda

wyd. Insigniswyd. Literackie

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.

ZYGMUNT FREUD

WSTĘP DO 
PSYCHOANALIZY

49 90

op. twarda

wyd. Świat Książki

Yuval, Zoe, profesor Saraswati, Cindy i Bill, detektyw Lopez i Doktor 
Fikcja starają się dociec, w jaki sposób rewolucja neolityczna zmie
niła ludzkość. Mefistofeles podpowiada, jak usidlić ludzi, a Konfu
cjusz wyjaśnia, na czym polega harmonia społeczna. Gościnnie 
występują Jefferson, Scarlett O’Hara, John Lennon oraz Margaret 
Thatcher. Dla tych, którzy cenią inteligentną rozrywkę. 

YUVAL NOAH HARARI

SAPIENS
OPOWIEŚĆ GRAFICZNA, FILARY CYWILIZACJI, T. 2



SWIATKSIAZKI.PL

Literatura faktu / Poradniki

„Powiedzmy to sobie od razu, żeby nie było niedomówień: nie jestem 
ani specjalistą od języka polityki, ani tym bardziej jego miłośnikiem.
(…) Żeby się przed nim bronić, żeby nie zaczął on infekować mojego 
języka, postanowiłem — wprost przeciwnie — uważniej się w niego 
wsłuchiwać, brać pod lupę poszczególne jego frazy, interpretować, 
psychoanalizować i dekonstruować”. Michał Rusinek

MICHAŁ RUSINEK

MROCZNY EROS

49 99

op. twarda

wyd. Agora

„Rewolucji, udanych i nie, mieliśmy w dziejach jeszcze więcej, niż 
końców świata. Wydaje się więc, że z takim materiałem porównaw
czym intelektualiści powinni tę dzisiejszą rozebrać na czynniki pierw
sze (…). A  jednak jakoś nie potrafią. Moi zdaniem dlatego, że tym 
razem mamy do czynienia z rewolucją, mimo wszelkich pozorów, zu
pełnie inną, bezprecedensową. Strollowaną”. Rafał A. Ziemkiewicz

RAFAŁ A. ZIEMKIEWICZ

STROLLOWANA REWOLUCJA

44 90
op. twarda

wyd. Fabryka 
Słów

Podczas swoich występów Artur Andrus odwiedził wiele zakątków 
Polski. Z tych wyjazdów przywiózł nie tylko wspomnienia, lecz także 
lokalne gazety, które skrzętnie przechowuje w czarnym pudełku. Te 
zbiory posłużyły mu jako inspiracja do tworzenia skrzących się ab
surdalnym humorem ballad stylizowanych na pieśni podwórzowe, 
które zebrano i opatrzono barwnymi opowieściami.

ARTUR ANDRUS

ANTYLOPA 
Z PODBESKIDZIA

49 90

wyd. Nasza 
Księgarnia

op. twarda

59 90
op. twarda

wyd. Świat Książki

Jeden z najskuteczniejszych poradników, jakie kiedykolwiek napisano. Ta książka pomogła milionom 
ludzi na świecie osiągnąć upragnione cele jedynie dzięki zmianie sposobu myślenia. Jeśli uwierzysz 
w coś bez zastrzeżeń i zobrazujesz to w swoim umyśle, usuniesz podświadome przeszkody, które po
wstrzymują cię przed osiągnięciem celu, a twoja wiara stanie się rzeczywistością.

JOSEPH MURPHY

POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI 
NOWE, UZUPEŁNIONE WYDANIE 



Lit. popularnonaukowa / Poradniki

Fascynująca podróż po świecie idei największych myślicieli od staro
żytności po współczesność. Przekonaj się, co mają do powiedzenia 
na temat najważniejszych życiowych kwestii i dlaczego warto dziś 
znać ich koncepcje.

JONNY THOMSON

FILOZOFIA DLA ZABIEGANYCH

Góry od zawsze były bliskie sercu ks. Józefa Tischnera. To tam czuł się 
naprawdę wolny. W swoich tekstach mówi o tym, dlaczego o wol
ność należy dbać i jak z niej mądrze korzystać. Wojciech Bonowicz 
dokonał wyboru nieznanych tekstów ks. Józefa Tischnera, które po
mogą nam odzyskać wewnętrzny spokój i harmonię.

KS. JÓZEF TISCHNER

WOLNOŚĆ 
CZŁOWIEKA GÓR

44 99

premiera 24.11.2021

op. twarda

wyd. Znak

Inspirująca podróż, w której ważny jest nie cel, lecz droga. Piękne 
ilustracje oraz rozpisana na dwa głosy opowieść o przyjaźni, odwa
dze, czułości dla samego siebie… i o tym, dlaczego warto czasem 
napić się herbaty. Przed Wami książka, która podbije Wasze serca.

JAMES NORBURY

WIELKA PANDA 
I MAŁY SMOK

49 90

op. twarda

wyd. Albatros

Profil na Instagramie, na którym Charlie Mackesy publikuje rysun
ki z czterema uroczymi postaciami, zdobył popularność na całym 
świecie. Chłopiec, kret, lis i koń przypominają nam, co naprawdę 
jest w życiu ważne. Rysunki zebrane w tej książce są iskierkę nadziei 
w naszych niepewnych czasach.

Książka autorstwa cenionego wykładowcy i mentora w zakresie psy
chologii wydajności, m.in. w biznesie i sporcie, zachęca do zmiany 
życia poprzez wejście na ścieżkę uważności. Kompetentnym prze
wodnikiem na tej ścieżce uczynił autor Kubusia Puchatka, prawdzi
wego mistrza w byciu tu i teraz. 

CHARLIE MACKESY

CHŁOPIEC, KRET, 
LIS I KOŃ

DR JOSEPH PARENT,
NANCY PARENT

SPACER PO LESIE
KUBUSIOWE LEKCJE UWAŻNOŚCI

38 90

24 99

op. twarda

op. twarda

wyd. Albatros

wyd. Olesiejuk

44 99
op. miękka

wyd. Insignis



Caroline Hirons, autorytet w dziedzinie pielęgnacji skóry, po raz pierw
szy dzieli się ze światem swoją wiedzą na taką skalę i w takiej formie. 
Jej blog ma przeszło sto milionów wyświetleń, a filmy na YouTubie 
ponad trzynaście milionów wyświetleń. Teraz Caroline napisała po
radnik, w którym w prostych słowach, stroniąc od specjalistycznego 
żargonu, tłumaczy, czego potrzebuje twoja cera, a czego nie.

CAROLINE HIRONS

SKIN CARE

59 99

premiera 8.12.2021

op. twarda

wyd. Insignis

Zobaczyć ptaka – to pozornie łatwe, bo spotykamy ptaki niemal co
dziennie. Ale czy naprawdę je widzimy? Ta książka udowadnia, że 
każdy z nich jest czymś znacznie więcej niż tylko kulką pierza. Każdy 
ma swoją nieoczywistą, często zapomnianą już historię.

JACEK KARCZEWSKI

ZOBACZ PTAKA
OPOWIEŚCI PO DRODZE

54 90

premiera 24.11.2021

op. twarda

wyd. Poznańskie

Dzieło Yanna ArthusaBertranda odniosło ogromny sukces pośród 
szerokiej publiczności. W albumie znalazły się artykuły międzynaro
dowych specjalistów analizujące najważniejsze zagadnienia ekolo
giczne. Poruszane są również tematy kolejnych wyzwań stojących 
przed ludzkością – kwestia uchodźców, nowych technologii i ruchu 
ekologicznego.

YANN ARTHUS-BERTRAND

ZIEMIA 
WIDZIANA 
Z NIEBA

89 90

op. twarda

wyd. Świat Książki

199 00



xxx

Jesteś dziennikarką, z wykształcenia po-
lonistką oraz redaktorką naczelną wy-
dawnictwa Świat Książki. Jak to się stało, 
że zainteresowałaś się ziołami i skąd po-
mysł na książkę Słowiańskie Boginie Ziół ?
Odziedziczyłam to chyba w genach. Od 

zawsze kocham przyrodę i nie potrafię 

żyć bez zieleni. W dzieciństwie chodzi-

łam z dziadkiem na łąki, gdzie zrywali-

śmy zioła, ale tylko te, które akurat były 

potrzebne. Dziadek pochodził z Podla-

sia, więc miłość do roślin i wiedzę na ich 

temat miał we krwi. Po latach i we mnie 

ona ożyła. Czytałam stare i nowe zielniki, uczestniczyłam 

w warsztatach zielarskich. Chyba najbardziej fascynuje 

mnie ta magiczna strona ziół, wiara w ich cudowną moc, 

zastosowanie w magii ludowej. Z drugiej strony interesuję 

się archetypami bogiń jako wzorcami kobiecości, a po-

nieważ najbliżej mi do bogiń słowiańskich – zajęłam się 

właśnie nimi. Dziewanna, Mokosz i Marzanna wpisują się 

w postrzeganie ich jako Trójbogini uosobionej w trzech 

aspektach: dziewicy, matki i staruchy. Każda z nich ma 

swoje charakterystyczne cechy, atrybuty i każda prze-

nosi je na rośliny, którym patronują. Świętymi drzewami 

Bogini wiosny – Dziewanny były na przykład zielone przez 

cały rok świerki, które symbolizowały długowieczność, 

wieczne życie i początek nowego cyklu rocznego. Bogini 

Mokosz, która przędła nić żywota – opiekowała się lnem, 

a z kolei mrozoodporny oraz trujący wrotycz był poświę-

cony Bogini śmierci i zimy – Marzannie. 

Każda z Bogiń z symbolizuje określony typ kobiecości. 
Czy możesz je przybliżyć? 

Dziewanna była Boginią młodości, Boginią jasną, białą. 

Boginią, która rozjaśniała mrok i stwarzała nowe życie. 

Zachwycająca, dzika i nieposkromiona jak przyroda, któ-

rą władała. Dziewanna to uosobienie kobiecej niezależ-

ności i powrotu do natury. 

Mokosz z kolei była Boginią czerwoną, Boginią matką. 

Opiekuńczą Matką Ziemią, która karmi swoje dzieci, a po 

śmierci przyjmuje z powrotem do swego łona. Przede 

wszystkim jednak opiekowała się kobietami, wzmac-

niała ich umiejętności i kreację. Była opiekunką domo-

wych i kobiecych sfer: wspierała przy porodzie, a później 

w połogu, chroniła nowo narodzone dzieci, zajmowa-

ła się strzyżeniem owiec, szyła, a w szczególności tkała 

i przędła. 

Czarna Bogini uosobiona w Marzan-

nie cechowała się niebywałą intuicją 

i wglądem w przyszłość. Potrafiła czytać 

znaki, była „świętą wiedźmą”. Widziała 

i czuła więcej, jako Pani Podziemi po-

trafiła zmierzyć się z tym, co przerażało. 

Panowała nad demonami. Schodziła 

do świata umarłych i wprawiała koło 

życia w nieustający ruch. Wiedziała, 

że aby zajaśniało słońce, najpierw mu-

siała być ciemność, żeby nastało lato 

– trzeba przetrwać zimę. Rozumiała i ak-

ceptowała to, że życie to nieustające 

umieranie, bo taki jest porządek świata. 

Szata graficzna jest zachwycająca, pełna ilustracji, za-
wiera reprodukcje obrazów wizerunków słowiańskich Bo-
giń, o których właściwie w XXI wieku nikt nie wie. 
Portrety Bogiń i obraz na okładce stworzyła Marta 

Jamróg, artystka z Jasielskiej Pracowni Ikon. Każdy ob-

raz został namalowany na drewnianej desce. Portrety to 

efekt naszych rozmów na temat wyobrażeń, jakie udało 

mi się znaleźć w nielicznych opracowaniach. Ostateczny 

wizerunek nadała im więc artystka. 

Czy we współczesnym świecie jest miejsce na magię 
i ziołolecznictwo?
Ziołolecznictwo to po prostu powrót do tradycji i korze-

ni. Nasi przodkowie mieli całą aptekę wokół domu. Na 

ból brzucha, na niskie ciśnienie, na bóle głowy i jeszcze, 

żeby wzbudzić miłość upatrzonej osoby. A że okraszano 

to odrobiną dobrej magii, by wzmocnić ich działania? 

Cóż, dzisiaj nazywamy to marketingiem. 

W nocie okładkowej czytamy: sprawdź, którą Boginią je-
steś? Uchylisz rąbka tajemnicy i zdradzisz, która jest Ci 
najbliższa: Dziewanna, Mokosz czy Marzanna?
Dziewanna, Mokosz i Marzanna są różnymi aspektami  

jednej Wielkiej Bogini. Ale zdecydowanie najbliżej mi  

do Dziewanny. Nie przemieszczam się co prawda  

po lesie, dosiada-

jąc jelenia, nie mam 

również łuku ani ro-

hatyny, ale nieza-

leżność Dziewanny 

i precyzja w ukierun-

kowaniu na cel są mi 

bardzo bliskie.

Świat Książkiwyd.

op.

premiera

twarda

24.11.2021

49 99

O magicznej mocy ziół oraz słowiańskich  
Boginiach, opowiada Joanna Laprus
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Kulinaria / Poradniki 

„Zapraszam was do mojej kuchni, pachnącej ziołami i świeżo zmielo
nym czarnym pieprzem. Znajdziecie tu mnóstwo prostych inspiracji, 
aby przygotować smaczne potrawy, które wywołają uśmiech na 
twarzach waszych bliskich. Bo tak naprawdę czego chcieć więcej? 
Dzielę się z wami swoimi pomysłami na pyszne i łatwe w przygotowa
niu dania, które nawet laikom nie sprawią trudności”. Tomek Strzelczyk

TOMASZ STRZELCZYK

ODDASZ 
FARTUCHA
CZYLI FACET W KUCHNI

54 99

wyd. Znak 
Horyzont

premiera 24.11.2021

op. twarda

W nowej książce Nigella Lawson dzieli się z czytelnikami rytuałami, 
które panują w jej kuchni. Nigella przygotowała dla nas ponad 150 
nowych przepisów, w pełni oddających hołd jej ulubionym składni
kom. To zachwycające połączenie przepisów z opowieściami o je
dzeniu we wciągającym stylu Nigelli.

NIGELLA LAWSON

ZRÓB, ZJEDZ, POWTÓRZ
SKŁADNIKI, PRZEPISY, OPOWIEŚCI

69 99
op. twarda

wyd. Insignis

„Pomysł na tę książkę zrodził się wśród moich czytelniczek i uczest
niczek warsztatów. To one wymarzyły sobie książkę z przepisami na 
cztery pory roku, dla całej rodziny, na wszystkie okazje. A ja chciałam 
spełnić ich marzenie. Tak oto powstała książka pełna miłości, ciepła, 
inspiracji, z przepisami na dania zarówno dla wegetarian, jak i dla 
jedzących drób zagrodowy czy dzikie ryby”. Agnieszka Maciąg

Cała Polska w Twojej kuchni! Śląskie rolady z modrą kapustą, pod
laska kiszka ziemniaczana, góralska kwaśnica… Dzięki tej książce 
przygotujesz ucztę w  regionalnym stylu. Znajdziesz w  niej ponad 
1000 przepisów wykorzystywane od pokoleń i zupełnie nowych, in
spirowane lokalnymi produktami.

AGNIESZKA MACIĄG

DOM PEŁEN 
MIŁOŚCI
PRZEPISY NA CZTERY PORY ROKU

HANNA SZYMANDERSKA

KUCHNIA 
POLSKA
POTRAWY REGIONALNE

59 99

39 90

op. twarda

op. miękka

wyd. Otwarte

wyd. Świat Książki

Natalia de Barbaro pracuje z kobietami, które poszukują odpowie
dzi na pytania: „Kim tak naprawdę jestem? Czego chcę? O czym 
marzę?”. Jej książka to rzetelna z punktu widzenia psychologii, ale 
także poetycka, czasem brutalnie szczera i poruszająca opowieść 
o kobiecej drodze do poznania samej siebie. Książka jest zilustrowa
na wybitnymi kolażami Anety Klejnowskiej.

NATALIA DE BARBARO

CZUŁA 
PRZEWODNICZKA
KOBIECA DROGA DO SIEBIE

39 99

op. miękka

wyd. Agora

69 90

Jesteś dziennikarką, z wykształcenia po-
lonistką oraz redaktorką naczelną wy-
dawnictwa Świat Książki. Jak to się stało, 
że zainteresowałaś się ziołami i skąd po-
mysł na książkę Słowiańskie Boginie Ziół ?
Odziedziczyłam to chyba w genach. Od 

zawsze kocham przyrodę i nie potrafię 

żyć bez zieleni. W dzieciństwie chodzi-

łam z dziadkiem na łąki, gdzie zrywali-

śmy zioła, ale tylko te, które akurat były 

potrzebne. Dziadek pochodził z Podla-

sia, więc miłość do roślin i wiedzę na ich 

temat miał we krwi. Po latach i we mnie 

ona ożyła. Czytałam stare i nowe zielniki, uczestniczyłam 

w warsztatach zielarskich. Chyba najbardziej fascynuje 

mnie ta magiczna strona ziół, wiara w ich cudowną moc, 

zastosowanie w magii ludowej. Z drugiej strony interesuję 

się archetypami bogiń jako wzorcami kobiecości, a po-

nieważ najbliżej mi do bogiń słowiańskich – zajęłam się 

właśnie nimi. Dziewanna, Mokosz i Marzanna wpisują się 

w postrzeganie ich jako Trójbogini uosobionej w trzech 

aspektach: dziewicy, matki i staruchy. Każda z nich ma 

swoje charakterystyczne cechy, atrybuty i każda prze-

nosi je na rośliny, którym patronują. Świętymi drzewami 

Bogini wiosny – Dziewanny były na przykład zielone przez 

cały rok świerki, które symbolizowały długowieczność, 

wieczne życie i początek nowego cyklu rocznego. Bogini 

Mokosz, która przędła nić żywota – opiekowała się lnem, 

a z kolei mrozoodporny oraz trujący wrotycz był poświę-

cony Bogini śmierci i zimy – Marzannie. 

Każda z Bogiń z symbolizuje określony typ kobiecości. 
Czy możesz je przybliżyć? 

Dziewanna była Boginią młodości, Boginią jasną, białą. 

Boginią, która rozjaśniała mrok i stwarzała nowe życie. 

Zachwycająca, dzika i nieposkromiona jak przyroda, któ-

rą władała. Dziewanna to uosobienie kobiecej niezależ-

ności i powrotu do natury. 

Mokosz z kolei była Boginią czerwoną, Boginią matką. 

Opiekuńczą Matką Ziemią, która karmi swoje dzieci, a po 

śmierci przyjmuje z powrotem do swego łona. Przede 

wszystkim jednak opiekowała się kobietami, wzmac-

niała ich umiejętności i kreację. Była opiekunką domo-

wych i kobiecych sfer: wspierała przy porodzie, a później 

w połogu, chroniła nowo narodzone dzieci, zajmowa-

ła się strzyżeniem owiec, szyła, a w szczególności tkała 

i przędła. 

Czarna Bogini uosobiona w Marzan-

nie cechowała się niebywałą intuicją 

i wglądem w przyszłość. Potrafiła czytać 

znaki, była „świętą wiedźmą”. Widziała 

i czuła więcej, jako Pani Podziemi po-

trafiła zmierzyć się z tym, co przerażało. 

Panowała nad demonami. Schodziła 

do świata umarłych i wprawiała koło 

życia w nieustający ruch. Wiedziała, 

że aby zajaśniało słońce, najpierw mu-

siała być ciemność, żeby nastało lato 

– trzeba przetrwać zimę. Rozumiała i ak-

ceptowała to, że życie to nieustające 

umieranie, bo taki jest porządek świata. 

Szata graficzna jest zachwycająca, pełna ilustracji, za-
wiera reprodukcje obrazów wizerunków słowiańskich Bo-
giń, o których właściwie w XXI wieku nikt nie wie. 
Portrety Bogiń i obraz na okładce stworzyła Marta 

Jamróg, artystka z Jasielskiej Pracowni Ikon. Każdy ob-

raz został namalowany na drewnianej desce. Portrety to 

efekt naszych rozmów na temat wyobrażeń, jakie udało 

mi się znaleźć w nielicznych opracowaniach. Ostateczny 

wizerunek nadała im więc artystka. 

Czy we współczesnym świecie jest miejsce na magię 
i ziołolecznictwo?
Ziołolecznictwo to po prostu powrót do tradycji i korze-

ni. Nasi przodkowie mieli całą aptekę wokół domu. Na 

ból brzucha, na niskie ciśnienie, na bóle głowy i jeszcze, 

żeby wzbudzić miłość upatrzonej osoby. A że okraszano 

to odrobiną dobrej magii, by wzmocnić ich działania? 

Cóż, dzisiaj nazywamy to marketingiem. 

W nocie okładkowej czytamy: sprawdź, którą Boginią je-
steś? Uchylisz rąbka tajemnicy i zdradzisz, która jest Ci 
najbliższa: Dziewanna, Mokosz czy Marzanna?
Dziewanna, Mokosz i Marzanna są różnymi aspektami  

jednej Wielkiej Bogini. Ale zdecydowanie najbliżej mi  

do Dziewanny. Nie przemieszczam się co prawda  

po lesie, dosiada-

jąc jelenia, nie mam 

również łuku ani ro-

hatyny, ale nieza-

leżność Dziewanny 

i precyzja w ukierun-

kowaniu na cel są mi 

bardzo bliskie.

Świat Książkiwyd.

op.

premiera

twarda

24.11.2021

49 99

O magicznej mocy ziół oraz słowiańskich  
Boginiach, opowiada Joanna Laprus
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Ten wyjątkowy kalendarz zawiera zupełnie nowe grafiki z kultowej 
gry Fortnite od Epic Games, które ozdobią ścianę każdego praw
dziwego fana Fortnite. W kolorowym, błyszczącym kalendarzu znaj
dziecie dużo miejsca do zapisywania planów na czas, w  którym 
akurat nie gracie w FORTNITE!

FORTNITE
OFICJALNY 
KALENDARZ 2022

34 99

op. miękka

wyd. Insignis

Z psiosucharkowym słownikiem szybko i bezboleśnie przyswoisz cały 
elementarz dobrego psiego opiekuna. Dowiesz się, na czym polega 
dzień licznych drzemek, jak zabawić fanatyka patyków i co zrobić, 
kiedy pies napotka niespodziewany problem (spoiler: uruchomić 
ponownie). Maria Apoleika z humorem i wdziękiem przybliży ci świat 
twojego grubeła czy chudeła.

MARIA APOLEIKA

PSIE 
SUCHARKI 2
WSZYSTKIE SŁOWA, KTÓRE 
MUSISZ ZNAĆ, ŻEBY 
OBSŁUŻYĆ SWOJEGO PSA

44 99

premiera 8.12.2021

op. miękka

wyd. Znak

Nieoceniona pomoc zarówno dla początkujących twórców, jak 
i  dla tych, którzy chcą rozwijać swój warsztat. Autor wprowadza 
w  tajniki rysowania, podpowiada, jak zorganizować stanowisko 
pracy i  jakie przybory wybrać, a  następnie, zaczynając od naj
prostszych przykładów, pokazuje krok po kroku drogę od szkicu do 
gotowego dzieła.

SZTUKA 
RYSOWANIA

59 00

op. twarda

wyd. Publicat
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Dla dzieci

Zjawiskowo piękna książka, która przenosi czytelników miliony lat 
wstecz. Autor bada szkielety pradawnych stworzeń i, jak paleon
tolodzy, rekonstruuje ich wygląd: od potężnego giganotozaura po 
roślinożernego diplodoka. Czytelnicy mogą poznać te ciekawe 
stworzenia i odkrywać, jak wyglądały i żyły.

ROB COLSON

DINOZAURY 
I INNE 
PREHISTORYCZNE 
ZWIERZĘTA
KOŚCI GIGANTÓW

49 90

op. twarda

wyd. Publicat

Pink ma aż troje przyjaciół. To: Bingo, Leo i Lulka. Spędzają razem 
czas, wspólnie się bawią, zapraszają się nawzajem na nocowanki.  
Dotąd się nie zastanawiali dlaczego, ale tak po prostu jest: są dla 
siebie WAŻNI i  okazują to sobie na wiele różnych sposobów. Po
móż Pinkowi odkryć, czym jest przyjaźń, i pozwól mu zostać Twoim 
przyjacielem!

URSZULA MŁODNICKA,  
AGNIESZKA WALIGÓRA

JESTEŚ 
PRAWDZIWYM 
PRZYJACIELEM, 
PINKU!

39 90

op. miękka

wyd. Sensus

–20%

49 90

op. twarda

wyd. Papilon

Klasyka światowej literatury dla dzieci. Martynka od pokoleń wzrusza, bawi i uczy. Pełne 
uroku, realistyczne ilustracje, mądre przesłanie oraz teksty, do których czytelnicy chcą nie
ustannie wracać. Przyjazny świat Martynki to przestrzeń pozytywnych emocji i wzajemnej 
pomocy. Bohaterowie wspólnie radzą sobie z problemami, zawsze zmierzając do szczęś
liwego zakończenia.

GILBERT DELAHAYE 

MARTYNKA

–20% –20% –20%

Podróż w zakamarki wszechświata, wzruszające refleksje dotyczące 
mijającego czasu, muzyczna przygoda z podróżą po różnych kra
jach w tle… Oto książki, które zaciekawiają i poruszają, inspirując 
dużych i małych do poznawania świata. 

ZAINSPIRUJ SIĘ KSIĄŻKAMI

 44 90od



Dla dzieci

Przenieście się do Doliny Muminków dzięki ekscytującym opowiada
niom i przeczytajcie o tym, jak Muminki wraz z przyjaciółmi zapozna
ją się z niewidzialnym dzieckiem, przeprowadzają śledztwo w spra
wie tajemniczego zniknięcia i przeżywają przygodę w środku zimy. 
Bogato ilustrowane opowieści prosto z Doliny Muminków są idealne 
na pierwszą lekturę dla najmłodszych czytelników 3+. 

AMANDA LI

WIĘCEJ 
PRZYGÓD 
W DOLINIE 
MUMINKÓW

49 99

wyd. Znak 
Emotikon

op. twarda

Tym razem w popularnej serii przedstawiamy niezwykłego bohatera, 
którego kochają wszystkie dzieci… Świętego Mikołaja! Najmłodsi 
dowiedzą się m. in., że jest wielkim smakoszem i  robi najlepsze na
leśniki z konfiturą z arktycznych borówek, że pomagają mu skrzaty, 
na które może liczyć zarówno przy opiece nad reniferami, jak i przy 
codziennych obowiązkach.

OLA WOLDAŃSKA-PŁOCIŃSKA

OPOWIEM 
CI, MAMO, 
O ŚWIĘTYM 
MIKOŁAJU

1,828 kg wiedzy na 416 stronach. Ponad 70 ekspertów i ekspertek, 8 
obszernych części podzielonych na tematyczne działy, a do tego 
zdjęcia, ilustracje, quizy, diagramy, listy, odnośniki, wykresy i nieprze
brana ilość ciekawostek oraz nieskończona satysfakcja z lektury, do 
której chce się wracać.

CHRISTOPHER LLOYD

BRITANNICA
NOWA ENCYKLOPEDIA 
DLA DZIECI

99 90

premiera 23.11.2021

premiera 30.11.2021

op. twarda

wyd. Kropka

44 90

wyd. Nasza 
Księgarnia

Czy zastanawialiście się kiedyś, ile rzeczy kryją w sobie różne pojaz
dy, na przykład karetka, wóz reporterski, ponton ratowniczy, pomoc 
drogowa czy samolot? Ta wypełniona szczegółami książka obraz
kowa prezentuje czternaście pojazdów oraz to, co można znaleźć 
w środku każdego z nich.

ARTUR NOWICKI

CO JEST 
W ŚRODKU? 
POJAZDY

49 90

wyd. Nasza 
Księgarnia

op. twardaop. twarda

39 99

op. audiobook

wyd. Jung-off-ska

Pewnego dnia w ruinach starego amfiteatru pojawia się tajemnicza dziewczynka  Momo. Szybko zaprzyjaźnia się z okolicznymi mieszkańcami. 
Dzieci uwielbiają się z nią bawić, a dorośli dzielą swoimi kłopotami. Jedno spotkanie z Momo wystarczy, żeby w ich życiu zapanował spokój 
i radość. Jednak wkrótce całe miasto opanowują bezwzględni szarzy panowie, którzy kradną ludziom wolny czas i zatruwają ich serca śmier
telną szarą nudą. Czy Momo uda się uratować swoich przyjaciół? Czy mając do pomocy jedynie żółwia i zagadkowego mistrza Horę, pokona 
szarych panów? Posłuchajcie… Czyta Edyta Jungowska.

MICHAEL ENDE

MOMO



Niedługo kury nacieszą się spokojem po wylocie ze szkoły. Ktoś 
wpadł bowiem na pomysł, by posłać Brygadę do… wojska! Wezwa
nie kur do WKU wywoła prawdziwą sensację i do miasteczka zjadą 
tłumy z całej Polski, między innymi słynna trenerka Hanna LewarBo
ska oraz psycholog Grzegorz Mateusiak, który założy nawet firmę 
z Bernardem Watą.

ADAM SKRODZKI

BRYGADA  
BRAWUROWYCH KUR 4

Isadora jest zupełnie niezwykła. Jej tata jest wampirem, mama elfką, 
a dziewczynka posiada cechy ich obojga. Zima to magiczny czas: 
przynosi biały puch i mróz, który maluje na szybach. Ale jej piękno 
nie trwa wiecznie.

HARRIET MUNCASTER

ISADORA MOON 
I ZIMOWE CZARY

21 90

op. miękka

wyd. Akapit Press

29 90
op. miękka

wyd. Akapit Press



Nowe, specjalne wydanie bestsellerowych opowieści Martyny Woj
ciechowskiej o zwierzakach świata, teraz uzupełnione o dodatkowe 
treści. Dziennikarka zabiera dzieci w niesamowitą podróż do najbar
dziej egzotycznych zakątków świata, podczas której poznają historie 
fantastycznych zwierzaków.

MARTYNA WOJCIECHOWSKA

WIELKA KSIĘGA 
ZWIERZAKÓW

64 90

wyd. Słowne 
młode

op. twarda

Polska Doktor Dolittle przedstawia zwierzęta, którymi zajmowała się 
na kolejnych wolontariatach w różnych miejscach naszego globu.  
To poruszające i ciekawe historie zwierzątek, które wymagały pomo
cy, a Gosia towarzyszyła im podczas posiłków, odpoczynku, zaba
wy i nauki. Poznajcie m.in. kanguroszczury, kitankę lisią czy kinkażu 
żółtego. Opowieściom autorki towarzyszą jej unikatowe fotografie.

MAŁGORZATA ZDZIECHOWSKA

MOI DZICY PRZYJACIELE

29 99
op. miękka

wyd. Olesiejuk
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Świąteczne gadżety

Sekretny pamiętnik z  jednorożcem, zamykany na kłódkę, to dosko
nałe miejsce, by w  bezpieczny sposób przechowywać wszystkie 
ważne notatki. Zachwyt budzi również twarda oprawa pamiętnika, 
która po naciśnięciu różowego kryształka rozbłyśnie wieloma kolo
rami. Do zestawu dołączony jest również magiczny długopis posia
dający niewidzialny atrament.

Koszulki wykonane z wysoko gatunkowej bawełny 100%. Koszulka 
zapakowana w estetyczne, kolorowe pudełko. 

„Z tą koszulką święta będą jeszcze bardziej wyjątkowe”.

PAMIĘTNIK

KOSZULKA  
Z NAPISEM

69 99

59 99

prod. Stnux

prod. Pan Dragon

Czekolady i herbaty, które wpisały się już na stałe w tradycję świąt 
i obdarowywania prezentami członków rodziny, przyjaciół i znajo
mych. To klasyka gatunku z cyklu najpiękniejszych upominków. Każ
dą z nich możesz zadedykować komuś, komu chcesz zrobić prezent, 
pięknie wypisując życzenia lub dedykację. Pachną wanilią i cyna
monem, pysznie smakują, rozgrzeją w chłodny, zimowy wieczór. 

ŚWIĄTECZNE HERBATY 
I CZEKOLADY

  14 99od

wyd. Kukartka
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Świąteczne gadżety / Gry

Niesamowicie szybkie gry w często nieoczywiste, ale bardzo śmiesz
ne skojarzenia. W PIKTI jak najszybciej pozbądź się swojej talii, dopa
sowując obrazki z kart do wskazanych kategorii, i wyprzedź innych 
w drodze do zwycięstwa! W DIKTI, używając liter znajdujących się na 
kartach, twórz słowa pasujące do wskazanych kategorii i pozbądź 
się swojej talii, zanim zrobią to inni!

PIKTI/DIKTI

94 99

wyd. Trefl

74 99

wyd. Rebel

Nie lada gratka dla wszystkich fanów Władcy pierścieni i fantastycznego świata powstałego w wyobraźni J.R.R. Tolkiena! Te wysokiej jakości, 
wykonane z dbałością o szczegóły puzzle o rozmiarze 680x480 mm pozwolą Ci na nowo odkryć piękno magicznych krain, najważniejszych 
postaci i scen kluczowych dla opowieści. Grafikę przedstawiającą Pieśń wśród Trollowych Wzgórz stworzył Ted Nasmith – kanadyjski artysta 
i rysownik. Jest najlepiej znany jako ilustrator opowieści uniwersum J.R.R.

PUZZLE WŁADCA PIERŚCIENI

Nie lada wyzwanie dla wszystkich fanów małego czarodzieja. Na 55 
kartach znajdziesz kultowe sceny ze wszystkich 8 filmów z serii, a tak
że 440 pytań o ulubionych bohaterów, kluczowe momenty i dialogi. 

BRAINBOX –  
HARRY 
POTTER

79 99

wyd. Rebel

Eleganckie pióra i długopisy firmy Parker dla lubiących przekraczać 
granice i odkrywać nieznane to wspaniały pomysł na wyszukany 
prezent. Nasadki pokryte cieniowanym lakierem i korpusy ozdobio
ny wyczuwalnym grawerowanym wzorem inspirowanym eksplora
cją kosmosu. Całość uzupełniają chromowane wykończenia i cha
rakterystyczny klips w kształcie strzałki Parker. 

DŁUGOPIS / PIÓRO WIECZNE

  239 99od

prod. Parker



Gry / Puzzle

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. Zadaniem graczy jest układanie 
płytek w taki sposób, aby zdobywać punkty za ułożone zwierzęta. 

Niezwykła gra stworzona z myślą zarówno o młodszych, jak i  star
szych graczach. Każdemu z 60 haseł odpowiada piękna ilustracja 
Marianny Schoett. W pudełku znajdują się: duża plansza, na której 
będziemy tworzyć krzyżówkę, 60 dwustronnych płytek z hasłami (ob
razek, obrazek z podpisem) oraz 90 płytek z literami.

Jesteście detektywami wezwanymi do rezydencji Woodruffa Walto
na. Milioner został znaleziony martwy w swoim gabinecie! Przesłu
chajcie gości Waltona, rozmawiajcie ze służbą, badajcie miejsce 
zbrodni, zapoznawajcie się z raportami policyjnymi. Zdobytą wiedzą 
możecie dzielić się z rywalami w zamian za nowe informacje na te
mat zbrodni.

Pucio i  Misia pomagają rodzicom w  przygotowaniach, pięknie 
przystrajając świąteczne drzewko. Do ułożenia jest duży obrazek 
w kształcie choinki. Opakowanie zawiera też niespodziankę: kilka 
tekturowych bombek z wizerunkami bohaterów książek o Puciu do 
zawieszenia na prawdziwym drzewku lub do przystrojenia wózka.

Wspaniała gra ćwicząca pamięć i  refleks. Celem jest wskazanie 
zwierzęcia, które ukryło się w lesie lub dopiero co się w nim pojawi
ło. W pudełku znajdują się trójwymiarowe elementy gry (6 drzew, 3 
krzaki, 12 zwierząt), 12 dużych żetonów z ilustracjami zwierząt oraz 25 
żetonów żołędzi (punktacji).

DŻUNGLA

FELUŚ I GUCIO 
GRAJĄ 
W LITERKI

NIEPOŻĄDANI GOŚCIE

PUCIO 
I MISIA 
UBIERAJĄ 
CHOINKĘ

ROK W LESIE

74 90 59 90

39 90

59 90

wyd. Nasza 
Księgarnia wyd. Nasza 

Księgarnia

wyd. Nasza 
Księgarnia

wyd. Nasza 
Księgarnia

premiera 24.11.2021

Dodatek do bestsellerowej gry Wyprawa do El Dorado! Jesteście 
gotowi na nową wyprawę? Na waszej drodze czyha jeszcze więcej 
niebezpieczeństw! Zatrudnijcie do swoich ekspedycji nieustraszo
nych bohaterów. Do gry dołączony jest prezent dla graczy: zestaw 
dodatkowych kart niedostępny nigdzie indziej!

EL DORADO

79 90

wyd. Nasza 
Księgarnia

premiera 24.11.2021

139 90

wyd. Nasza 
Księgarnia

premiera 24.11.2021



120 Księgarń 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 

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

czyńska 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 Bałtycka, 

al. Grunwaldzka 141, tel. 58 573 48 94 • Gdańsk – Galeria Przymorze, ul. Obrońców Wybrzeża 1, tel. 58 573 12 07 • Gdańsk – Galeria Metropo

lia, 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. NowakaJeziorańskiego 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 • Gru-
dziądz – 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. 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 • Katowice – Silesia City Center, ul. Chorzowska 107 • Kielce – Galeria Echo , ul. Świętokrzyska 20, tel. 41 277 16 03 

• Kielce – Galeria Korona Kielce, ul. Warszawska 26, tel. 41 201 32 13 • Kołobrzeg – ul. Giełdowa 8, tel. 94 715 24 10 • Konin – Galeria nad 

Jeziorem, ul. I. J. Paderewskiego 8, tel. 63 245 11 79 • Kraków – CH Czyżyny, ul. M. Medweckiego 2, tel. 12 297 31 71 • Kraków – CH Krokus, 

al. Gen. T. BoraKomorowskiego 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 

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. Marcin 24, tel. 61 679 22 98 • Poznań – Galeria Pestka, Al. Solidarności 47, 

tel. 61 824 67 45 • Poznań – King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, tel. 61 679 37 72 • Pruszków – Nowa Stacja Pruszków, ul. Sienkiewicza 19, 

tel. 22 290 43 26  • Przemyśl – Galeria Sanowa, ul. W. Brudzewskiego 1, tel. 16 734 11 04 • Radom – Galeria Słoneczna, ul. Bolesława 

Chrobrego 1, tel. 48 382 20 56 • Rumia – CH Port Rumia, ul. Grunwaldzka 108, tel. 58 771 48 00 • Rzeszów – CH Nowy Świat, ul. Krakowska 20, 

tel. 17 742 11 46  • Rzeszów – Galeria Rzeszów, ul.  J. Piłsudskiego 44, tel. 17 777 10 74 • Słupsk – CH Jantar, ul.  Szczecińska 58, tel. 

59 724 11 87 • Sosnowiec – CH Plaza, ul. Sienkiewicza 2, tel. 32 785 69 50 • Stalowa Wola – Galeria Vivo!, ul. F. Chopina 42, tel. 15 830 14 92 

• Stara Iwiczna – NPark, 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. 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 – Galeria 

Mokotów, ul. Wołoska 12, tel. 22 290 62 74 • Warszawa – Hala Koszyki, ul. Koszykowa 63, tel. 22 290 11 13 • Warszawa – Galeria Ferio Wawer, 

ul. K. Szpotańskiego 4, tel. 22 205 81 25 • Warszawa – Galeria Rondo Wiatraczna, ul. Grochowska 207, tel. 22 290 27 56 • Warszawa – Galeria 

Północna, ul. Światowida 17, tel. 22 290 11 16 • Warszawa – al. Niepodległości 121/123, tel. 22 290 11 17 • Warszawa – dworzec kolejowy 

Warszawa Centralna, Hala Główna, Al. Jerozolimskie 54, tel. 22 290 22 86 • Warszawa – Wola Park, ul. Górczewska 124, tel. 789 449 286 • Wło-
cławek – CH Wzorcownia, ul. J. Kilińskiego 3, tel. 54 427 16 43 • Wrocław – CH Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 79, 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. Do

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

waldzki 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 24.12.2021 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/naszeksiegarnie 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

Zamówienia telefoniczne: 22 250 90 90 
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