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Lesley Lokko

Pokrewne dusze
W domu Jen jedyną ucieczką przed wszechobecną agresją jest milczenie. Nagle 

trafia do nich młodziutka Afrykanka, Kemisa. Rudowłosa Jen i ciemnoskóra Kemi 

szybko się zaprzyjaźniają. Zbliża je brak kontaktu z rodzicami i życie w bezustannym 

strachu. Czy przyjaźń i potrzeba bliskości zwycięży agresję i zło?

Lee Child

Jack Reacher: 
Poziom śmierci
(WYDANIE SERIALOWE)

W Margrave wszystko wygląda tak idealnie, że aż budzi grozę. Zero 

problemów, zero przemocy. Jack Reacher zamierza spędzić tu leniwy 

weekend, ale ledwie przekracza granice miasta, zostaje aresztowany… 

Jack zagości na ekranach już w 2022 r. na platformie Prime Video.
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Katarzyna Janus

Dopóki będziemy 
kochać 
Anna Czarnecka, piękna dziennikarka, 

wyjeżdża do włoskiego zamku Miramare. 

Ta podróż wiele zmieni w jej życiu. 

W krótkim czasie na swojej drodze spotka 

kilku interesujących mężczyzn. Któremu 

z nich powinna zaufać? I jaką rolę w życiu 

Anny odegra zamek Miramare?

Sylwia Trojanowska

Łabędź
Rok 1938. Anna Łabędź zatrudnia się 

w kawiarni. Jest zdecydowana walczyć 

o marzenia. Na jej drodze pojawia się 

Niemiec Gustaw Guderian. Niewinna 

fascynacja przeradza się w romans. 

Wiszące w powietrzu widmo wojny postawi 

parę w obliczu dramatycznego wyboru, 

którego wynik zaważy na życiu wielu ludzi.

Maria Ulatowska, Jacek Skowroński

Taki krótki urlop
Nowa wspólna powieść najpopularniejszego 

polskiego duetu pisarskiego! Autorzy 

zapraszają do Trójmiasta, gdzie ich 

bohaterowie wplątali się w gangsterskie 

rozgrywki. Aleksandra i Joachim, kardiolodzy 

z Warszawy, przyjeżdżają do Sopotu. Jednak 

już pierwszego dnia wydarza się coś, co 

zamienia wymarzony wypoczynek w horror. 

Ellery Lloyd

Influencerka
Pozornie prawdziwe życie wpływowej 

influancerki okazuje się zaplanowanym 

działaniem marketingowym, którego koszty 

często ponoszą najbliżsi Emmy. W dodatku 

obserwują ją nie tylko fani. Każdemu jej 

działaniu obsesyjnie przygląda się pałająca 

żądzą zemsty kobieta. Czy mąż Emmy i jej 

agentka zdołają zapobiec tragedii?
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Charlotte Roth

Życie od nowa
Nowa powieść Charlotte Roth, osadzona w międzywojennym Sopocie. Panuje 

beztroski nastrój lata. Czworo przyjaciół: Lore, Gundi, Julius i Erik zabawia turystów 

chwytliwymi melodiami, marząc o wielkiej karierze muzycznej. Wybuch wojny 

wszystko zmienia. Porywająca historia z głębokim wglądem w przeszłość.
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Jojo Moyes

Pod osłoną deszczu
Choć nad Kate ciągle zbierają się ciemne 

chmury, w deszczowej Irlandii czeka ktoś,  

kto urodził się z parasolem. Tylko jak 

rozpoznać, że to właściwa osoba? 

Od tej powieści wszystko się zaczęło! 

Ta historia rozpoczęła wspaniałą 

karierę Jojo Moyes, pisarki, która 

podbiła serca polskich czytelników.

Zofia Mąkosa

Makowa spódnica
Jest rok 1647. Za kilka lat Rzeczpospolitą 

zaleje szwedzki potop. Losy bohaterów 

splatają się w jednym miejscu, w Karge. 

Odtąd ono będzie sceną ich zmagań 

z wojną, zarazą, ludzką zawiścią 

i ponurymi tajemnicami. Nie udźwignęliby 

tego wszystkiego, gdyby nie przyjaźń, 

lojalność, miłość i marzenia.

Katarzyna Michalak

Najpiękniejszy sen
W śnieżną grudniową noc do dworu 

Marcinki trafia zbłąkany wędrowiec, 

przynosząc niezwykły prezent. Maleńką 

dziewczynkę. A wraz z nią burzę domysłów 

i oskarżeń, niespełnionych nadziei 

i rozpaczy, która pojawia się w kochających 

sercach. W jednych wyzwoli to, co 

najlepsze, w innych obudzi demony.

„Czy byłabym szczęśliwsza, mając inne życie?” – pyta Ernaux, prowadząc nas przez 

kolejne dekady swej biografii, które stają się biografią całego pokolenia. Choć boleśnie 

odsłania własne korzenie, udaje się jej zachować dystans, a dzięki brawurowej formie 

literackiej tworzy dzieło wybitne – opowieść o sobie, o całej generacji, o każdym z nas.

Annie Ernaux

Lata

Danielle Steel

Komplikacje
Hotel Louis XVI, jeden z najsłynniejszych 

luksusowych hoteli w Paryżu, ponownie 

otwiera swoje podwoje. Stali goście 

przybywają w towarzystwie nowych 

osób. Żadna z nich nie zapomni tej wizyty. 

Danielle Steel opowiada historię hotelu, 

w którym początkowe komplikacje szybko 

przeradzają się w sprawę życia i śmierci. 
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Robert Harris

Monachium
W OBLICZU WOJNY (WYDANIE FILMOWE)

Opowieść o lojalności i zdradzie, 

osnuta wokół brzemiennej w skutki 

konferencji monachijskiej z 1938 r. 

Świat staje na krawędzi wojny. To 

ostatnia szansa, by zmienić historię… 

Już wkrótce na Netflixie ekranizacja 

z Jeremym Ironsem w roli głównej! 

Lisa Gardner

Sąsiad
CYKL Z DETEKTYW D.D. WARREN, T. 3

Zabójstwo, porwanie czy ucieczka? 

Potencjalne miejsce zbrodni: małżeńska 

sypialnia. Świadek: mała dziewczynka. 

Podejrzany: mąż. Detektyw  

D.D. Warren sprawdza wszystkie 

tropy. Ale żeby rozwiązać tę sprawę, 

będzie musiała wyjść poza rutynę 

i zagłębić się w przeszłość Jonesów.
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Nita Prose

Pokojówka
Molly jest pokojówką w hotelu Regency 

Grand, w którym pan Black właśnie został 

zamordowany. Lub jak powiedziałaby Molly: 

jest nieodwracalnie niedysponowany.

Musicie wiedzieć, że Molly ma cechy 

autystyczne. Przeczytajcie tę wciągającą 

opowieść z nieoczekiwanymi zwrotami akcji 

i wywracającym wszystko zakończeniem.
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Maurice Leblanc

Arsene Lupin kontra 
Herlock Sholmes
Drugi zbiór opowiadań Maurice’a Leblanca 

z Lupinem w roli głównej. Tym 

razem dżentelmen włamywacz 

nie tylko wplątuje się w kolejne 

kryminalne intrygi, ale także mierzy się 

z najsłynniejszym detektywem Anglii. 

Holly Seddon

Czarna lista
Gdy Greg, mąż Marianne, ginie w wypadku, 

kiedy jedzie rowerem do pracy, musi ona 

uporządkować pozostawiony przez niego 

świat. Oszalała z rozpaczy, przeszukuje 

laptop męża. Pewnego dnia odkrywa, 

że Greg wchodził na strony dark web…

Zuzanna Gajewska

Burza
Ewelina Zawadzka, właścicielka 

zakładu pogrzebowego w Młynarach, 

samotna matka, wiedzie stabilne życie: 

aż do dnia, gdy podczas gwałtownej 

burzy koło dawnego młyna wodnego 

zostaje znaleziona martwa kobieta, 

blogerka, która wraz z rodziną 

zamieszkała w dawnym browarze. 

Robert Pobi

Miasto okien
Śnieżyca stulecia spowija półmrokiem 

Nowy Jork. Lucas Page, były oficer 

śledczy, staje w szranki z niewidocznym 

mordercą. Zginął jego dawny partner, więc 

wspiera FBI w działaniach. Tymczasem 

snajper zdejmuje ofiary, wykazując się 

wybitnymi umiejętnościami. A kolejne 

cele należą do rodziny Page’a. 
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Michel Bussi

Mama kłamie
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Nic nie jest tak ulotne jak pamięć dziecka. Gdy trzyipółletni Malone twierdzi, że jego 

mama nie jest jego prawdziwą mamą, choć wydaje się to niemożliwe, psycholog 

dziecięcy Vasile wierzy mu. Jako jedyny… Musi działać szybko i odkryć prawdę. 
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Magda Stachula, Alicja Sinicka,  
Klaudia Muniak

Estrogen

Trzy poczytne autorki emocjonujących 

thrillerów psychologicznych łączą siły 

we wspólnej powieści, która zmrozi 

krew w żyłach fanom gatunku. Magda 

Stachula, Alicja Sinicka i Klaudia 

Muniak stworzyły thriller, o którym 

długo nie da się zapomnieć.

Louise Candlish

Ostatnie piętro
W wypadku samochodowym ginie Lucas. 

Kieran jechał bez prawa jazdy. I, jak twierdzi, 

niczego nie pamięta. Za spowodowanie 

wypadku zostaje skazany na dwa lata 

więzienia. Matka Lucasa Ellen Saint, 

oburzona niskim wyrokiem, postanawia 

sama wymierzyć sprawiedliwość…

Hanna Greń

Sam w dolinie
ŚMIERTELNE WYLICZANKI

Plotka puszczona w świat jest jak pocisk, 

którego nie sposób powstrzymać… 

Opowieść o sile egoizmu, braku empatii 

i oślepiającej mocy zła, które zdolne jest 

zabić w człowieku wszelkie ludzkie odruchy.
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Max Czornyj

Kat z Płaszowa
Amon Göth uważał się za pana życia i śmierci podległych mu więźniów.  

Jego sadyzm okazał się przesadny nawet dla przełożonych z SS.  

Ze szczególnym upodobaniem mordował matki z dziećmi i starców. 

Uwielbiał strzelać do więźniów z okien samochodu lub z balkonu willi. 

Swoim ofiarom zadawał wyszukane tortury. Osobiście zabił kilkaset 

osób. O podobnych zbrodniach z pewnością nie śniono w najgorszych 

koszmarach. Czy odważycie się spojrzeć w oczy prawdziwemu złu? 

A może macie dość odwagi, by spojrzeć na świat jego oczami?
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Chloe Gong

Gwałtowne pasje
THESE VIOLENT DELIGHTS, T. 1

Szanghaj, rok 1926. Juliette Cai i Roma 

Montagow są szykowani na przywódców 

wrogich gangów. Cokolwiek ich łączyło, 

ustąpiło miejsca nienawiści A kiedy 

porachunki osiągają punkt kulminacyjny, 

w mieście szaleje zaraza, a jego 

mieszkańców ogarnia panika. Zwłaszcza że 

w głębinach rzeki Huangpu czai się potwór. 

Jennifer L. Armentrout

Krew i popiół
Początek trylogii, która zafascynowała 

czytelników na całym świecie. 

Porzucone przez bogów i budzące strach 

w śmiertelnikach, upadłe królestwo 

znowu powstaje, by przemocą i zemstą 

odebrać to, co uznaje za swoją własność. 

A kiedy cień przeklętych zbliża się coraz 

bardziej, zaciera się granica między 

tym, co zakazane, a tym, co słuszne. 

Peter V. Brett

Pustynny Książę, księga 2
CYKL DEMONICZNY

Zwycięstwo w Otchłani okazało się tylko wygraną bitwą. Wojna wciąż trwa, 

a dzieci zwycięzców muszą stanąć do kolejnego starcia. Przepowiednia kości 

popchnęła Olive na zupełnie nową ścieżkę. Stając ramię w ramię z wojownikami 

sharum, odkrywa wielką moc drzemiącą we własnej, podwójnej naturze.
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Chris McNab

Podręcznik przetrwania 
dla sił specjalnych
Książka wprowadza w tajniki postępowania, 

zapoznaje z technikami i regułami 

przetrwania. Każdy z nas któregoś 

dnia, zupełnie niespodziewanie, może 

znaleźć się w sytuacji, w której ich 

znajomość i umiejętność wprowadzenia 

w życie mogą zadecydować 

o tym, czy przeżyje, czy zginie. 

Chris McNab

Wytrzymałość 
psychiczna
Podręcznik dla jednostek specjalnych, 

przygotowany przez najlepszych 

specjalistów państw zachodnich w tej 

dziedzinie. Mimo ścisłego ukierunkowania 

treść może być przydatny dla wszystkich, 

którzy muszą stawiać czoło różnym 

wyzwaniom w stanach napięcia 

nerwowego. Schematy i ilustracje 

ułatwiają partycypację treści. 
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Lech Wyszczelski

Zaolzie 1919, 1938
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Polska odrodzona w listopadzie 1918 r. musiała zbrojnie kształtować swoje granice. 

O niekorzystnym dla Polski przebiegu granicy wzdłuż rzeki Olzy przesądziła decyzja 

mocarstw zachodnich z lata 1920 r. Okazja do rewanżu nadarzyła się jesienią 1938 roku…
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Colin Rushton

Sabotażysta z Auschwitz
W 1943 r. angielski żołnierz Arthur Dodd dostał się w Afryce Północnej do 

niewoli i znalazł się ostatecznie w obozie na obrzeżach polskiego miasta. 

Spędził tam prawie dwa lata. Po wojnie próbował opowiedzieć o swoich 

doświadczeniach jenieckich. Obóz, w którym był, to Auschwitz. 

John Toland

Hitler
REPORTAŻ BIOGRAFICZNY

Kim był człowiek, który przesądził 

o losach Europy XX w.? W tej obszernie 

udokumentowanej, opartej na wieloletnich 

badaniach książce John Toland, zdobywca 

Nagrody Pulitzera, pomaga zrozumieć 

fenomen Adolfa Hitlera jako człowieka, 

jednocześnie wyznaczając nowe standardy 

biografiom postaci historycznych.

39 90

WYDAWNICTWO

Bellona

OPRAWA

miękka

PREMIERA

26.01.2022

Joanna Wieliczka-Szarkowa

Trzecia Rzesza
NARODZINY I ZMIERZCH SZALEŃSTWA

Po kilkudziesięciu latach od upadku Trzeciej 

Rzeszy wciąż emocje budzi pytanie, jak 

to się stało, że nowoczesne, rozwinięte 

i kulturalne społeczeństwo, jakim były 

Niemcy, ogarnęło szaleństwo nazizmu. 

Tysiącletnia Trzecia Rzesza przetrwała 

zaledwie 12 lat, ale wojna, którą rozpętała, 

kosztowała cierpienia całe narody. 
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Jan Kuriata

Wołyniacy
JEDNO ŻYCIE

Z opowiadań rodziców, krewnych i ich 

znajomych autor odtworzył w literackiej 

formie dzieje rodziny, poczynając od 

lat 30. XX w., a kończąc na początku 

XXI w. Ich losy wiodły od wołyńskiej 

wsi Rudnia Łęczyńska poprzez Dolny 

Śląsk aż po Pomorze Środkowe. Ten 

reportaż to opowieść prawdziwa, 

o prawdziwych nastrojach Wołyniaków.

Wiktor Krajewski, Maria Kowalska

Kobiety pistolety
MARIA KOWALSKA W ROZMOWIE 
Z WIKTOREM KRAJEWSKIM

Maria Kowalska wstąpiła do konspiracji, 

by potem pomagać rannym. Koniec 

Powstania był dla niej początkiem piekła. 

W grupie 40 sanitariuszek i łączniczek trafiła 

do pierwszego i najdłużej działającego na 

polskich ziemiach obozu koncentracyjnego. 

Poruszająca opowieść jednej z ostatnich 

żyjących kobiet pistoletów. 

42 00 39 99
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Piotr Gajdziński

Czas Gierka
EPOKA SOCJALISTYCZNEJ 
DEKADENCJI

Cała prawda o epoce gierkowskiej. Historyk, dziennikarz, autor popularnych 

biografii Gomułki, Gierka, Jaruzelskiego i Morawieckiego, błyskotliwie 

opisuje dekadę lat 70. XX wieku. Pokazuje, jak wyglądała i zmieniała 

się Polska oraz skąd wziął się mit „złotej epoki gierkowskiej”.

Adam Hochschild

Duch króla Leopolda
Prawdziwa historia, która stała się 

kanwą Jądra ciemności Josepha 

Conrada. Wstrząsająca relacja z piekła, 

w którym zginęło blisko 8 milionów 

ludzi. Opowieść o ludobójstwie, jakiego 

w swej kolonii w Kongu dopuścił się król 

Belgów Leopold II, człowiek, którego 

niespecjalnie obchodziła ojczyzna. 

44 90

89 90
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film w kinach
od 21.01.2022

Dotychczas nikomu nie udało się odpowiedzieć na pytanie, jaki Leonardo da Vinci, 

najsłynniejszy człowiek renesansu, był prywatnie. Dziś mamy jednak wyjątkową 

szansę poznania jego sekretów. Wszystko za sprawą zapisków jego ucznia, 

Salego. Te w zagadkowy sposób dostały się w ręce Christophera Machta… 

Christopher Macht

Spowiedź Leonarda 
da Vinci
SZCZERA ROZMOWA Z GENIUSZEM

39 90

WYDAWNICTWO

Bellona

OPRAWA

miękka

Gregory White Smith, Steven Naifeh

Van Gogh
ŻYCIE

Pełna nieznanych informacji biografia 

malarza. Rzuca nowe światło na 

zainteresowanie artysty literaturą i sztuką, 

jego nieobliczalne i burzliwe życie miłosne, 

ataki depresji i choroby psychicznej, 

a także niejasne okoliczności śmierci. 

Autorzy dzięki współpracy z Muzeum 

Vincenta van Gogha uzyskali dostęp do 

niewykorzystanych dotychczas materiałów.
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Tomasz Jachimek

No i pogadali
„SZKŁO KONTAKTOWE”, 
GDY GASNĄ KAMERY

Szkło Kontaktowe: od 17 lat gromadzi co 

dzień wierną publiczność. Tomasz Jachimek 

rozmawia z ludźmi związanymi z programem, 

ważnymi postaciami życia kulturalno-

-społecznego, które mają sporo do 

powiedzenia nie tylko o kulisach kultowego 

„Szkła”, lecz także o naszej rzeczywistości.

44 99
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36 90

Joseph Murphy

Sekretna droga do odkrycia 
pewności siebie 
Najsilniejszą potrzebą człowieka jest wiara w samego siebie. Tak 

dr Joseph Murphy otwierał często wykłady. Wiara w siebie nie jest 

jedyną z naszych potrzeb. Ale jest tą najbardziej pierwotną. Bez 

zdrowej wiary w siebie żadne przedsięwzięcie nie byłoby możliwe. 

Ta książka mówi o odkrywaniu i budowaniu pewności siebie.
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Joanna Laprus

Słowiańskie boginie ziół
To nie tylko historia trzech bogiń: Dziewanny 

– bogini wiosny i życia, Mokosz – bogini 

Matki i Matki Ziemi oraz Marzanny – 

bogini zimy i śmierci. To przede wszystkim 

słowiański zielnik. Każdej z bogiń były 

poświęcone szczególne zioła z wyjątkowymi 

właściwościami. Każda ze słowiańskich 

bogiń została w wyjątkowy sposób 

sportretowana przez Martę Jamróg – 

artystkę z Jasielskiej Pracowni Ikon.

49 90
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Sophie Mort

Czułość
PORADNIK POZYTYWNEGO EGOIZMU

Czy wiecie, w jaki sposób wasze dzieciństwo 

wpływa na wasze postrzeganie siebie 

i związki z innymi? Czy chcecie dowiedzieć 

się, czym tak naprawdę są emocje, skąd 

się biorą i jak sobie z nimi radzić, gdy 

boicie się, że was przytłoczą? Psycholożka 

kliniczna, znana w internecie jako dr Soph, 

pomoże ci uporządkować trudne emocje 

i rozprawić się z błędnymi przekonaniami. 

44 99
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Kaja Nordengen

Mózg jak brzytwa

34 90

Roczny plan treningowy w formie poręcznego notesu. Naukowczyni i neurolożka 

udziela najlepszych porad, jak w łatwy sposób codziennie dbać o kondycję mózgu. 

Udowadnia, że przy niewielkim, ale systematycznym wysiłku można nie tylko poprawić 

pamięć i logiczne myślenie, ale i wzmocnić ten jedyny niezastąpiony narząd. 

WYDAWNICTWO

Marginesy

OPRAWA

miękka

–15%

–15%

Zygmunt Freud

Wstęp do psychoanalizy
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 

psychika odbiera zjawiska zrozumiałe, 

które umiemy wyjaśnić, i niezrozumiałe, 

których wyjaśnić nie potrafimy.

49 90
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Świat Książki

OPRAWA

twarda

69 99

Testy dla studentów
Książki te umożliwiają interaktywną naukę za sprawą sztuki 

kolorowania, dzięki której zapamiętanie kluczowych pojęć, 

zrozumienie rozmaitych procesów oraz poznanie poszczególnych 

struktur jest łatwiejsze i bardziej zajmujące. Każdej ilustracji 

towarzyszy zwięzły i przejrzysty opis, a dobór i układ treści 

oraz grafiki do pokolorowania sprawiają, iż książki te stają 

się doskonałym uzupełnieniem wielu podręczników.

WYDAWNICTWO

Olesiejuk

OPRAWA

miękka



XXSWIATKSIAZKI.PL

Jamie Olivier

Razem 
ŁATWE PRZEPISY, NIEZAPOMNIANE CHWILE

Pełen inspiracji, a przy tym praktyczny zbiór 

ponad 120 łatwych, ale i zachwycających 

przepisów opowiada o dodawaniu 

otuchy, świętowaniu, tworzeniu nowych 

wspomnień i przede wszystkim o dzieleniu 

się pysznymi potrawami przy jednym 

stole. Spotkania z bliskimi nigdy nie 

wydawały się tak ważne jak dzisiaj.

79 90
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OPRAWA
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Paweł Ochman

Kasze w roślinnej kuchni regionalnej 

Kasze od wieków były podstawą w kuchni wszystkich grup społecznych. 

Odkryjcie, jak smaży się kresowe pymchy, piecze pieróg biłgorajski i podkarpackie 

huski. Poznajcie najlepszy makowiec z kaszą manną z Podkarpacia i słynną 

fifkę, czyli zupę łódzkich tkaczy. Przed nami przesmaczna przygoda!

WYDAWNICTWO
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miękka
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Podarowując te książki, dajesz  
babci i dziadkowi więcej niż pięk
nie wydaną, nienapisaną  
jeszcze historię. Dajesz poczucie, 
że są dla Ciebie ważni. Dzięki 
odpowiedziom na proste  
i wnikliwe pytania dajesz możli
wość spisania losów i wspomnień, 
przelania uczuć, co sprawi,  
że dotąd puste strony staną  
się podarunkiem bardzo osobi
stym i bezcenną pamiątką.

Elma van Vliet

Dla babci i dziadka

jak
dziadka

i

kocham

Dzień Babci – 21.01
Dzień Dziadka – 22.01

-30%

44 90
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Stuart Gibbs

W obozie wroga
SZKOŁA SZPIEGÓW, T. 3

Nikt nie obiecywał, że życie tajnego 

agenta będzie usłane różami… Po 

wtopie na OZBiS-ie Ben zostaje wyrzucony 

z Akademii Szpiegostwa CIA. Słynny 

tajniak szybko otrzymuje kuszącą ofertę, 

by dołączyć do konkurencyjnej szkoły 

prowadzonej przez organizację Pająk. 

O dziwo, przyjmuje ją. I ma niecny plan…

Hania Czaban

Cały ten czas
Wejdź do świata, w którym od pięciu tysięcy 

czterystu sześćdziesięciu dziewięciu dni 

jest 21 czerwca 2106 r. Wątek romantyczny, 

oklepana dystopia, bohaterowie, którzy nie 

myślą, co robią? To nie tutaj! Hania Czaban 

zabierze was w niezwykłą podróż i sprawi, 

że wasze umysły rozbłysną niczym gwiazdy! 

36 99 44 90

WYDAWNICTWO

Agora

WYDAWNICTWO

We need YA

OPRAWA

miękka

OPRAWA

twarda

PREMIERA

26.01.2022

Agnieszka Frączek

Legendy polskie
Legenda to taka bajka nie bajka – 

odkryjesz w niej sporo fantazji, ale też kilka 

ziarenek prawdy. Takim ziarenkiem może 

być postać historyczna lub wydarzenie, 

które dawno, dawno temu naprawdę 

się rozegrało. W tym zbiorze legend poza 

niezwykłymi opowieściami znajdziesz 

wiele żartów i całe morze rymów!

26 90
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twarda
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DRUGA KSIĄŻKA
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Bełchatów – Galeria Olimpia, ul. Kolejowa 6, tel. 44 711 17 16 • Białystok – ul. Rynek Kościuszki 32, tel. 85 732 10 15 • Białystok – Galeria Ju-

rowiecka, ul. Jurowiecka 1, tel. 85 877 23 55 • Bielsko-Biała – CH Gemini Park, ul. Leszczyńska 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 – Atrium Plejada, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25, tel. 502 998 850 • Bytom – CH Agora 

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

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

go 207, tel. 34 341 17 57 • Dębica – Galeria Raj, ul. Rzeszowska 114, tel. 14 673 11 28 • Elbląg – Galeria Ogrody, ul. płk. Stanisława Dąbka 152, 

tel. 55 617 28 68 • Gdańsk – Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141, tel. 58 573 48 94 • Gdańsk – Galeria Przymorze, ul. Obrońców Wybrzeża 1, 

tel. 58 573 12 07 • Gdańsk – Galeria Metropolia, ul. J. Kilińskiego 4, tel. 58 573 10 03 • Gdańsk – CH Auchan, ul. Szczęśliwa 3, tel. 58 760 15 10 

• Gdańsk – CH Osowa, ul. Spacerowa 48, tel. 58 341 38 83 • Gdańsk – Forum Gdańsk, ul. Targ Sienny 7, tel. 58 732 61 73 • Gliwice – PH Arena, 

al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1, tel. 32 411 59 97 • Gliwice – ul. Zwycięstwa 16, lok. 1, tel. 32 411 83 42 • Gniezno – Galeria Gniezno, ul. Pałuc-

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

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

Polskiego 16, tel. 52 516 11 15 • Janki – CH Janki, ul. Mszczonowska 3, tel. 22 290 41 07 • Jaworzno – Galeria Galena, ul. Grunwaldzka 59, 

tel. 32 411 98 85 • Jelenia Góra – Galeria Nowy Rynek, ul. Podwale 25, tel. 75 757 50 20 • Kalisz – Galeria Amber, ul. Górnośląska 82, tel. 

62 726 11 76 • 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. Bora-Komorowskiego 37, tel. 12 429 36 44 • Kraków – CH Serenada , al. Gen. T. Bora 

Komorowskiego 41, tel. 12 352 23 57 • Kraków – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, tel. 12 422 22 73 • Krosno – Galeria Vivo! , ul. Biesz-

czadzka 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. Pił-

sudskiego 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 – Ga-

leria Vivo!, ul. 14 Lutego 26, tel. 67 350 67 67 • Płock – Galeria Wisła, ul. Wyszogrodzka 144, tel. 24 382 11 08 • Poznań – Posnania, ul. Pleszew-

ska 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 • Ra-

dom – Galeria Słoneczna, ul. Bolesława Chrobrego 1, tel. 48 382 20 56 • Rumia – CH Port Rumia, ul. Grunwaldzka 108, tel. 58 771 48 00 • Rze-

szów – 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. Po-

morska 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. Grudziądzka 162 , tel. 56 657 21 72 • Tychy – Gemini Park, ul. Towarowa 2, tel. 32 411 36 10 • Wałbrzych – ul. J. Sło-

wackiego 129 • Warszawa – Centrum Praskie Koneser, Pl. Konesera 10a • Warszawa – CH King Cross Praga, ul. Jubilerska 1/3, tel. 22 879 79 70 

• Warszawa – Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, tel. 22 290 43 21 • Warszawa – CH Atrium Reduta, Al. Jerozolimskie 148, tel. 22 668 43 61 

• Warszawa – CH Galeria Wileńska, ul. Targowa 72, tel. 22 290 23 49 • Warszawa – Elektrownia Powiśle, ul. Dobra 42, tel. 22 290 62 68 • War-

szawa – 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. Światowi-

da 17, tel. 22 290 11 16 • Warszawa – al. Niepodległości 121/123, tel. 22 290 11 17 • Warszawa – dworzec kolejowy Warszawa Centralna, Hala 

Główna, Al. Jerozolimskie 54, tel. 22 290 22 86 • Warszawa – Wola Park, ul. Górczewska 124, tel. 789 449 286 • Włocławek – CH Wzorcownia, 

ul. J. Kilińskiego 3, tel. 54 427 16 43 • Wrocław – CH Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 7-9, tel. 71 347 24 83 • Wrocław – CH Borek, al. Hallera 52, 

tel. 71 726 11 81 • Wrocław – CH Korona, ul. Bolesława 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. Dominikański 3, tel. 

71 346 83 64 • Wrocław – Galeria Magnolia Park, ul. Legnicka 58, tel. 71 341 72 05 • Wrocław – Pasaż Grunwaldzki, pl. Grunwaldzki 22, tel. 

71 726 29 76 • Zabrze – CH Platan, Pl. Teatralny 12, tel. 32 413 16 91  • Zamość – Galeria Twierdza, ul. Przemysłowa 10, tel. 84 536 10 95 

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

W KSIĘGARNIOfer ta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do  
8.02.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z  innymi 
akcjami promocyjnymi lub rabatowymi. Zdjęcia zamieszczone w katalo-
gu mogą nieznacznie odbiegać od 
wizerunku produktu dos tępnego  
w sprzedaży. Księgarnie Świat Książki  
zastrzegają sobie prawo do pomy-
łek i błędów w druku. Podane ra-
baty dotyczą sugerowanych cen  
deta l icznych. P romocja „druga 
ks iążka - 50%” dotyczy wybranej 
oferty, rabat obowiązuje przy zakupie dwóch książek i dotyczy tańszej  
książki. Regulaminy promocji znajdują się na stronie www.swiatksiazki.pl/ 
ksiegarnie/nasze-ksiegarnie oraz u sprzedawcy kasjera.

@swiatksiazkipl @swiatksiazkipl@swiatksiazki
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