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O TYM SIĘ MÓWI

Ellie wiedzie pozornie beztroskie życie, ma męża Rogera, szanowa-
nego nauczyciela, dzieci oraz ukochanego wnuka. Jednak to, co 
dzieje się za drzwiami domu, nie jest urocze. Kiedy do Rogera dzwoni 
kochanka, z którą dawno już miał zakończyć romans, Ellie na chwilę 
traci z oczu małego Josha, którym się zajmowała. To, co wydarzy się 
później, sprawi, że z całą mocą odżyją traumy z jej dziecięcych lat.

Zbiór opowiadań osadzonych w świecie nagradzanej sagi Obca, 
przetłumaczonej na 33 języki. Ta niezwykła kolekcja opowiadań 
pozwoli ci wrócić do magicznego świata Claire Randall i Jamiego 
Frasera. Niezwykle urzekające historie kuszą poczuciem humoru 
i wątkami romansowymi.

JANE CORRY

TA, KTÓRA ZAWINIŁA

DIANA GABALDON

SIEDEM GŁAZÓW 
PRZEZNACZENIA

39 90 99 99
premiera 27.10.2021 premiera 24.11.2021

op. miękka

wyd. Albatros
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Rok 1840. 23 lata po śmierci sławnej siostry Jane, Cassandra powra-
ca do wioski Kintbury. Wie, że to tutaj, w  jakimś zakurzonym kącie 
plebanii, ukryto pakiet listów zawierających sekrety, które za nic nie 
powinny ujrzeć światła dziennego. Staje przed trudnym wyborem: 
czy chronić reputację Jane? A może pozwolić, by potomni poznali 
treść listów bez cenzury? 

Powieść uznana za jedną z najważniejszych w XX w. Francis Scott 
Fitzgerald, czołowy twórca tzw. straconego pokolenia pisarzy ame-
rykańskich, ukazał desperację i zagubienie młodych Amerykanów 
w okresie prosperity po I wojnie światowej. Właśnie barwny obraz 
obyczajów, romanse, miłości i tragedie oraz szybkie fortuny z prohi-
bicją w tle stanowią o nieprzemijającym uroku książki. 

Obsypana nagrodami – w tym prestiżowymi Wingate Literary Prize, 
Agnon Prize oraz Ramat Gan Prize – pikarejska powieść o kobiecie, 
która uzbrojona w rzeźniczy nóż wyrusza w niebezpieczną podróż, 
by przywrócić spokój swojej rodzinie. 

GILL HORNBY

PANNA AUSTEN

FRANCIS SCOTT FITZGERALD

WIELKI GATSBY

YANIV ICZKOVITS

CÓRKA RZEŹNIKA

39 90

39 90

49 90

op. miękka

op. twarda

op. twarda

wyd. Świat Książki

wyd. Świat Książki

wyd. Poznańskie
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LITERATURA OBYCZAJOWA

Wspaniała, obejmująca kilka dziesięcioleci i tocząca się na różnych 
kontynentach epicka opowieść o  więzach, które krępują, o  wię-
zach, które dają siłę, a także o tym, czym jest próba ich zerwania. 
Historia dojrzewania dwurasowej dziewczyny w powojennej Japonii, 
przyprawiająca o gniew, łzy, ale i radość. 

Tematy, które poruszały Polaków od 2016 roku w soczewce Szcze-
pana Twardocha. Autor Króla bez pardonu demaskuje lęki polskiej 
władzy, jej słabości i kompleksy. Przysłuchuje się temu, co mówi uli-
ca, i temu, co słychać na warszawskich bankietach.

ASHA LEMMIE

PIĘĆDZIESIĄT 
IMION DESZCZU

SZCZEPAN TWARDOCH

WIELKIE KSIĘSTWO 
GROTESKI

39 90

44 90

premiera 27.10.2021

op. miękka

op. twarda

wyd. Bukowy Las

wyd. Literackie

Pozycja z  serii: Klasyki Albatrosa gromadzącej książki eleganckie, 
współczesne, takie, do których z przyjemnością wracamy, i po któ-
re sięgną następne pokolenia. Uniwersalna opowieść o przyjaźni, 
zdradzie i próbie naprawienia błędów przeszłości. Wstrząsający ob-
raz Afganistanu – od obalenia monarchii, przez sowiecką inwazję, 
aż do rządów talibów.

KHALED HOSSEINI

CHŁOPIEC 
Z LATAWCEM

41 90

premiera 27.10.2021

op. twarda

wyd. Albatros

Kiedyś – dawno temu – szła sama pogrążoną w ciemności drogą 
zwaną Firefly Lane. To była najgorsza noc w jej życiu i właśnie wte-
dy natknęła się na pokrewną duszę. „To był nasz początek”. Ponad 
trzydzieści lat temu. Tully i Kate. „Ty i ja kontra cały świat”. Najlepsze 
przyjaciółki na zawsze. Ale opowieści mają swój koniec, prawda? 
Traci się tych, których się kocha, i trzeba jakoś żyć dalej.

KRISTIN HANNAH

POZWÓL ODEJŚĆ

42 90

op. miękka

wyd. Świat Książki



LITERATURA OBYCZAJOWA

W rodzinnym gospodarstwie zostają Bronisława i Antoni. Na świat 
przychodzą ich kolejni synowie – Roman, Władysław, Kajetan, Stefan 
i Stanisław. Poznajemy ich dzieciństwo, młodość, pierwsze miłosne 
rozterki. Rodzą się wnuki Broni i Antoniego. Życie toczy się dzień po 
dniu, Winnych spotykają troski i radości, lecz niebawem spadną na 
nich nie tylko ogromne osobiste tragedie, ale i wojenna zawierucha.

Drugi powieściowej serii Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, tym ra-
zem współczesna Polska w miniaturze. Małe osiedle na obrzeżach 
Warszawy, gdzie ścierają się lokalsi i przyjezdni, władza i obywatele, 
zwyczajni ludzie i krezusi, starzy i młodzi, samotni i ci w związkach. 
Barwna, zabawna historia utkana z codziennego życia.

Maciej Ciszak, przygarnięty syn wiejskiego kowala, marzył o  tym, 
aby wyrwać się w wielki świat. W wieku 20 lat jedzie na jeden dzień 
do Warszawy i zakochuje się w stolicy. Kilka lat później spełniają się 
jego marzenia - zostaje stróżem w kamienicy. W powieści poznaje-
my losy stróża, jego żony i gromadki dzieci z piękną, rozwijającą się 
Warszawą w tle.

AŁBENA GRABOWSKA

STULECIE 
WINNYCH
POCZĄTEK

MAŁGORZATA GUTOWSKA-ADAMCZYK

SĄSIEDZI
OSIEDLE SIELANKA, T, 2

MARIA PASZYŃSKA

CUDA 
CODZIENNOŚCI

39 90

39 99 39 90

premiera 27.10.2021

op. miękka

op. miękka op. miękka

wyd. Zwierciadło

wyd. Prószyński wyd. Książnica

Przejmująca powieść przygodowa i zapowiedź nowego głosu w li-
teraturze. Epicka i  intymna, łączy chińską symbolikę z oryginalnym 
językiem i wyjątkowym sposobem opowiadania historii, z którego na 
przebija tęsknota za domem. Zhang przygląda się również kwestii ra-
sowej, pytając o to, gdzie tak naprawdę jest miejsce dla imigrantów. 

C PAM ZHANG

ILE Z GÓR 
TYCH ZŁOTA

39 99

op. twarda

wyd. Echa
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Wielka epicka opowieść o miłości, seksie, podbojach i ekstrawa-
gancji na rosyjską, iście imperialną skalę. Historia kochanków, którzy 
stali się najskuteczniejszym duetem politycznym XVIII wieku. Owiane 
legendą życie carycy Rosji, Katarzyny Wielkiej, i  jej ekscentryczne-
go przyjaciela, kochanka, męża stanu, Grigorija Potiomkina, Simon 
Sebag Montefiore przedstawia na szerokim tle XVIII-wiecznej Rosji.

SIMON SEBAG MONTEFIORE

KATARZYNA WIELKA 
I POTIOMKIN

Fryderyk Chopin – blady, chudy, z charakterystycznym nosem, ale 
ma w sobie coś, co sprawia, że kobiety nie mogą mu się oprzeć. 
Skandalizująca George Sand, uwodzicielska Maria Wodzińska, mło-
dziutka śpiewaczka Konstancja Gładkowska i bogata Jane Stirling. 
Każda szaleńczo w nim zakochana. Każda oddałaby za niego serce.

MAGDA KNEDLER

NARZECZONE 
CHOPINA

45 90

op. twarda

wyd. Mando

99 90
op. twarda

wyd. Bellona
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Yunjae cierpi na aleksytymię – nie odczuwa emocji. W dniu 16. urodzin 
jego mama i babcia stają się ofiarami brutalnego napadu. Później na 
drodze Yunjae staje Gon. W odpowiedzi na ataki na Yunjae’go Gon 
otrzymuje spokój. Chłopcy zaczynają rozmawiać i okazuje się, że wie-
le mają sobie do przekazania. Kiedy Gon jest w niebezpieczeństwie, 
Yunjae zdobywa się na więcej, niż można się spodziewać.

Dostatnie życie Clary Belmonte przerywa śmierć jej ojca. Zrozpa-
czona i pozbawiona protekcji dziewczyna zostaje rzucona we wrogi 
świat. W  XVIII-wiecznej Kastylii życiem kobiet rządzą namiętności 
mężczyzn. Ale Clara ma wyjątkowy talent. Dania, które gotuje, znie-
walają zmysły. Gdy dziewczyna zostaje zatrudniona jako pomoc ku-
chenna, wie, że to dla niej szansa, by zawalczyć o siebie.

Najnowsza – wyczekiwana od lat! – powieść Anny Janko to wielki 
powrót Hanki – ukochanej przez czytelników bohaterki Dziewczyny 
z zapałkami i Pasji według św. Hanki. To książka, do której powinno 
się wielokrotnie wracać. Opowieść, która się nigdy nie zestarzeje.

WON-PYUNG SOHN

ALMOND

FERNANDO J. MÚNEZ

KUCHARKA 
Z CASTAMAR

ANNA JANKO

FINALISTKA

39 90

44 90

op. twarda

op. miękka

wyd. Mova

wyd. Literackie

49 99

wyd. Znak 
Literanova

op. miękka

Serial na 
Netflixie
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Hipnotyzująca wariacja na temat klasycznej powieści gotyckiej, 
w której suspens splata się z meksykańskim folklorem i czarem lat 
pięćdziesiątych XX w. Wciągająca powieść grozy wyróżniona  
GOODREADS CHOICE AWARD 2020.

SILVIA MORENO-GARCIA

MEXICAN GOTHIC

42 90
op. twarda

wyd. Mova

–20%–20%–20%

–20%–20%–20%
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Nadia była tylko 11-letnim dzieckiem, kiedy młody mężczyzna porwał 
ją z przyczepy kempingowej. Po latach porwanie Nadii pozostaje nie-
rozwiązaną sprawą w policyjnych kartotekach. Tymczasem młoda 
kobieta w górach prosi przypadkowego kierowcę o pomoc. Sprawa 
Nadii może zyskać nowe oblicze. Dlaczego dopiero po tylu latach?

Laila Shukri opowiada historię przyjaciółki swojej córki. Jak wyglą-
da życie córek szejków? Czy są one szczęśliwe? Jakie sekrety skry-
wają. Barwny świat Wschodu, ociekający przepychem, a zarazem 
pełen tajemnic, w najnowszej książce Shukri, która zdradza tajem-
nice córek szejków i stawia pytanie: czy wielkie pieniądze potrafią 
dać szczęście?

Śnieżna burza pogrąża w chaosie górskie miasteczko, utrudniając 
prowadzenie śledztwa, a w tym czasie wychowywana poza świa-
tem Nadia wraca do cywilizacji. Tam musi stawić czoła mediom 
i  policji. Pojawiają się wątpliwości, czy jest ofiarą porwania, czy 
może od lat świadomie kieruje własnym losem. 

Antonina i  Marcel od dawna czują, że ich uczucie się wypaliło. 
I choć nadal mieszkają pod jednym dachem, z  roku na rok stają 
się sobie coraz bardziej obcy. Tegoroczne święta okażą się dla nich 
prawdziwą próbą, bo choć nie podjęli decyzji o  rozstaniu, oboje 
postanawiają zrezygnować z wigilii w rodzinnym gronie. Los bywa 
jednak przewrotny…

MAŁGORZATA WARDA

TROPY
DZIEWCZYNA Z GÓR, T. 1

LAILA SHUKRI

JESTEM CÓRKĄ 
SZEJKA

MAŁGORZATA WARDA

ŚNIEGI
DZIEWCZYNA Z GÓR, T. 2

NATASZA SOCHA

WIGILIA 
Z NIEZNAJOMYM

39 99

39 99

39 99

39 90

premiera 27.10.2021

op. miękka

op. miękka

op. miękka

op. miękka

wyd. Prószyński

wyd. Prószyński

wyd. Prószyński

wyd. Literackie
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44 90

op. twarda

wyd. Albatros
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Julianne i Austin padają ofiarami spisku rodziców, którzy chcą za-
aranżować ich małżeństwo. Początkowo oboje podchodzą do po-
mysłu rodziców z niechęcią, jednak już podczas pierwszego spotka-
nia zaczyna między nimi iskrzyć. Narastające pożądanie powoduje, 
że mężczyzna proponuje Julianne po ślubie seks bez uczuć.

Laura pracuje jako pilot wycieczek i podróżuje po świecie. Kiedy 
okazuje się, że może spełnić swoje marzenia, zaczyna się wahać. 
Przed podjęciem decyzji wyrusza do niewielkiej miejscowości poło-
żonej w górach, by spotkać swoją dawną miłość, Marcina. Marcin 
w Wigilię planuje oświadczyć się swojej dziewczynie, mimo że skry-
wa ból po odrzuceniu, które spotkało go wiele lat wcześniej…

Gdybyś mogła zjeść kolację w towarzystwie pięciu dowolnych osób, 
kogo byś zaprosiła? Swoje 30. urodziny Sabrina planowała święto-
wać standardowo: co roku z przyjaciółką Jessicą spotykały się na 
kolacji. Kiedy Sabb dociera na spotkanie, okazuje się, że przy stole 
czekają już nieżyjący już od lat ojciec, Audrey Hepburn, wykładow-
ca z czasów studenckich oraz były narzeczony. Jak to możliwe? 

K.A. ZYSK

CLUB SENSUAL 
DESIRE
NIEBEZPIECZNY UKŁAD 

ANNA PUROWSKA

KIEDY SPADA 
GWIAZDA

REBECCA SERLE 

MOJA LISTA 
GOŚCI

39 90

39 90

op. miękka

op. miękka

wyd. Pascal

wyd. Zwierciadło

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

premiera 27.10.2021

op. twarda

wyd. Albatros

 41 90od
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KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

Z psychiatryka ucieka Mateńczuk. Skazano go za morderstwo dziec-
ka, ale ofiar było więcej. I nikt by się o tym nie dowiedział, gdyby 
nie chwila słabości w towarzystwie współwięźnia. Ci, którzy poznali 
sekret Mateńczuka, muszą zginąć. Lecz na liście do odstrzału jest 
detektyw Winkler. Aby przeżyć, Winkler musi rozplątać zagadkę 
przeszłości – i tożsamości – Mateńczuka.

Saana, dziennikarka internetowa, zaczyna interesować się sprawą 
śmierci nastolatki sprzed kilkudziesięciu lat. Jednocześnie w Helsin-
kach przechodzień znajduje ciało mężczyzny z wypalonym znakiem. 
Nad sprawą brutalnego morderstwa pracuje śledczy Jan Leino 
i jego zespół. Saana i Jan kontynuują prace nad swoimi sprawami 
do czasu, aż ich ścieżki się przetną.

BEATA DĘBSKA, EUGENIUSZ DĘBSKI

SZWEDZKI 
KRYMINAŁ

ELINA BACKMAN

KIEDY UMIERA 
KRÓL

39 99

premiera 27.10.2021

op. miękka

wyd. Agora

Druga powieść z cyklu o podkomisarzu Filipie Krauze i aspirancie 
Igorze Fijałkowskim. W Górach Sowich dochodzi do makabrycznej 
zbrodni. Policja z Nowej Rudy nie natrafia na ślad sprawcy. Na po-
moc miejscowym policjantom zostaje wysłany Filip Krauze. Śmierć 
w górach szybko staje się obsesją policjanta, który zrobi wszystko,  
by rozwiązać tę dziwną sprawę.

HUBERT HENDER

FAŁSZ

Wilki to niewielka wieś w województwie lubuskim. Miejscową społecznością wstrząsnęła tragedia, kie-
dy zamordowano dziewczynę, której ciało odnaleziono na dryfującej po jeziorze łodzi. Policja szybko 
typuje podejrzanego – właściciela łajby, Traszkę, znanego ze skłonności do agresji odludka. Są jednak 
osoby, które nie wierzą w jego winę.

WOJCIECH CHMIELARZ

DŁUG HONOROWY
CYKL Z BEZIMIENNYM

–30% –30%

39 99

wyd. Czarna 
Owca

op. miękka

39 90

42 90

op. miękka

op. miękka

wyd. Bukowy Las

wyd. Marginesy
–20% –20% –20%
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Długo oczekiwane dzieło Tarantino – zabawne, smakowite i brutal-
ne – to nieustannie zaskakująca adaptacja nagrodzonego Oscarem 
filmu. Rick był gwiazdą serialu, ale stracił popularność i gra jedynie 
role czarnych charakterów w filmach, na których nikomu nie zależy. 
Czy telefon z Rzymu odmieni jego los, czy raczej go przypieczętuje? 

Rok 2005. Patryk i Jędrek to kumple, którzy podróżują po Polsce i po-
dają się za poszukiwaczy talentów. Zagadują naiwne dziewczyny, 
a potem wykorzystują je w zamian za sesje zdjęciowe zwieńczone 
fikcyjnym kontraktem. Swoje eskapady nazywają Łowami. Kilka 
miesięcy po ostatnich Łowach Patryk budzi się w ciemnym lochu.  
Nie wie, czemu się tam znalazł, ani kto jest za odpowiedzialny…

Znany pisarz, Piotr Warot, przeżywa najpotworniejsze wakacje w ży-
ciu. W tajemniczych okolicznościach znika jego brat z dziewczyną. 
Policjanci podejrzewają, że Aleks i Alina wyskoczyli na krótki urlop 
i odcięli się od świata. Jednak kiedy oboje milczą, Piotr nie ma wąt-
pliwości, że stało się coś złego…

QUENTIN TARANTINO

PEWNEGO RAZU 
W HOLLYWOOD

ADRIAN BEDNAREK

ZAPOMNIANY

ROBERT MAŁECKI

NAJSŁABSZE 
OGNIWO

44 90

39 99

premiera 27.10.2021

op. miękka

op. miękka

wyd. Marginesy

wyd. Zaczytani

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

CZYTAM. -40%NAJTANIEJ

CZYTAM. -40%NAJTANIEJ

13-26.10.2021

27.10-10.11.2021
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W Bystrzycy Wielkiej znalezione zostaje ciało nastolatki. Na prośbę 
siostry zmarłej sprawą zajmuje się Dioniza Remańska. Mimo przeciw-
ności miejscowych władz Dioniza odkrywa ważny trop – okazuje się, 
że na moment przed śmiercią dziewczyna pomagała przyjaciółce 
przyłapać na gorącym uczynku podglądacza, który ją niepokoił.

Trzyletni chłopiec puszcza rękę mamy i znika bez śladu w centrum 
handlowym. Wkrótce potem śledczy odnajdują na pobliskich łą-
kach trzy ofiary przerażającej zbrodni. Wydarzenia paraliżują miej-
scową społeczność. Narasta nieufność i panika, a jednocześnie ktoś 
bardzo stara się, by prawda nie ujrzała światła dziennego. 

HANNA GREŃ

ŚMIERTELNA 
DAWKA

IZABELA JANISZEWSKA

NIEWYBACZALNE
Na ulicach grasuje zabójca. Śledzi i atakuje na pozór przypadko-
we kobiety, zawsze jednak je uprzedza. Jedną z jego ofiar jest Ken-
dele, zamordowana i pochowana w płytkim grobie. W przeszłości 
doświadczała przemocy, a  zawodowo zaspokajała perwersyjne 
zachcianki klientów. Kiedy po czasie ginie kolejna kobieta, śledczy 
Lonnie zdaje sobie sprawę, że zabójstwa są powiązane…

MIKE OMER

PAJĘCZA SIEĆ

39 90

premiera 27.10.2021

op. twarda

wyd. Dolnośląskie

Ten zbiór to uczta dla wielbicieli prozy Agathy Christie. Głodny wrażeń czytelnik znajdzie tu wspomnie-
nie dziecięcych lat pisarki, a także nierozwiązywalny problem morderstwa, do którego dojść nie mogło. 
Sławny detektyw bawi się w kota czyhającego na mysz, odkrywa prawdę dzięki rytuałom kulinarnym. 
A na deser Szaleństwo Greenshawa z niezawodną panną Marple! 

AGATHA CHRISTIE

TAJEMNICA GWIAZDKOWEGO PUDDINGU

39 90

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

op. miękka

39 90
op. miękka

wyd. Świat Książki

–20% –20% –20% –20% –20%



XXX

Po bójce z Kołomyjskim psycholog śledczy zaszywa się na Podlasiu. 
Szuka spokoju, ale los nie da mu tej szansy. Okolicą wstrząsa właśnie 
seria krwawych zbrodni. W środku lasu leży ciało kilkuletniego Tymka, 
syna miejscowej femme fatale. W tym samym czasie od strzału snaj-
pera ginie ksiądz Donat Giza, zapalony myśliwy. Potem dochodzi do 
kolejnych morderstw…

Dwa stare kufry z tajemniczym dopiskiem, znalezione przypadkiem 
w piwnicy brytyjskiego Archiwum Narodowego, zapoczątkują śledz-
two, które obejmie pół Europy. Co kryje się w ich wnętrzu? Od Francji 
przez Szczecin aż po Kresy Wschodnie – śledztwo, które prowadzą 
spadkobiercy hrabiny Radeckiej-Mikuliczowej, obejmie pół konty-
nentu i kilkaset lat europejskiej historii.

Edward Fosca jest mordercą. Mariana jest pewna. Ale jest nietykalny. 
Charyzmatyczny profesor literatury greckiej jest uwielbiany zarówno 
przez pracowników, jak i studentów – szczególnie przez członkinie taj-
nego stowarzyszenia. Gdy przyjaciółka jej siostrzenicy, Zoe, zostaje 
zamordowana, Mariana skupia się na tym stowarzyszeniu. Fosca jest 
winny, mimo posiadania alibi. Tylko jaki ma motyw?

KATARZYNA BONDA

BALWIERZ

LESZEK HERMAN

KRZYŻ PAŃSKI

ALEX MICHAELIDES

BOGINIE

39 90

49 90

42 99

op. miękka

op. miękka

op. miękka

wyd. Muza

wyd. Muza

wyd. W.A.B.
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XXX

44 90
op. miękka

wyd. Albatros



FANTASTYKA

Witkac ma pełne ręce roboty. Etat w policji to zaledwie część jego 
życia zawodowego – po godzinach spełnia się jako świeżo upieczony 
szaman. Chwiejną równowagą jego kryminalno-magicznej codzien-
ności wstrząśnie wizyta jego dawnej miłości, niewidzianej od lat. 

ANETA JADOWSKA

SZAMAŃSKI TWIST

42 99

wyd. Sine Qua 
Non

premiera 31.10.2021

op. miękka

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

Film w kinach

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

CLAUDIA GRAY

W CIEMNOŚĆ 
STAR WARS. WIELKA REPUBLIKA

39 99

op. miękka

wyd. Olesiejuk

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

MUR LAFFERTY

HAN SOLO
STAR WARS. OPOWIEŚĆ FILMOWA

39 99

op. miękka

wyd. Olesiejuk

Śmierć Imperatora spowodowała chaos. Mimo zwycięstwa Sojuszu 
Rebeliantów w bitwie o Endor, siły imperialne nie złożyły broni. Świe-
żo utworzona Nowa Republika musi zatem nie tylko stworzyć nowe 
struktury administracyjne, ale także zażegnać wcale niemalejące 
zagrożenie militarne. 

ALEXANDER FREED

ESKADRA ALFABET
STAR WARS

44 99
op. miękka

wyd. Olesiejuk
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FANTASTYKA

Pełna akcji i niebezpiecznych niespodzianek nowa, oszałamiająca 
seria fantasy Victorii Aveyard rozpoczyna się w miejscu, gdzie gaśnie 
wszelka nadzieja. Kto sięgnie po miecz? Bohaterowie razem stają do 
walki z niezwyciężonym, bezwzględnym przeciwnikiem, gotowym 
obrócić w popiół wszystkie królestwa, i armią, jakiej w Allawrdzie 
jeszcze nie widziano.

VICTORIA AVEYARD

NISZCZYCIEL 
KRÓLESTW

45 00

premiera 27.10.2021

op. twarda

wyd. Mag

59 00
premiera 27.10.2021

op. twarda

wyd. Mag

Bitwy o Ilin Illan i Tol Shen uświadomiły ludziom, że Bariera nieuchron-
nie słabnie. Jeśli padnie, nastanie świat bez radości, bez życia, bez 
światła i nadziei, a istnienie tych, którzy przetrwają, stanie się pasmem 
cierpień. Przeciwnik wciąż kryje się w Talan Gol i czeka na właściwy 
moment, by uderzyć. Zamiast działać, Rady Starszych prowadzą we-
wnętrzne rozgrywki. Davian musi stawić czoła ich krótkowzroczności…

JAMES ISLINGTON

ECHO PRZYSZŁYCH 
WYPADKÓW
TRYLOGIA LICANIUSA, KSIĘGA 2

69 90

69 90

wyd. Fabryka 
Słów

wyd. Fabryka 
Słów

premiera 27.10.2021

premiera 29.10.2021

op. miękka

op. twarda

Piętnaście lat minęło od zakończenia wojny z demonami, istotami 
ciemności, które pojawiały się nocą, by polować na ludzi. Bohate-
rowie tamtych zmagań przeszli do legendy. Jednak ich następcy 

– nowe pokolenie – wyrosłe na opowieściach o nich, nie chcą podą-
żać ścieżką wytyczoną przez rodziców. Niełatwo jest być dzieckiem 
tych, którzy uratowali świat od zagłady.

PETER V. BRETT

PUSTYNNY KSIĄŻĘ
KSIĘGA 1. CYKL ZMROKU

Zanurzcie się w świat stworzony z epickim rozmachem przez Leigh 
Bardugo, sięgając po pięknie ilustrowaną replikę Żywotów Świętych. 
Zawiera ona opowieści o  świętych zaczerpnięte z  powszechnie 
uwielbianych powieści i nie tylko. Oto magiczna pamiątka ze świa-
ta griszów zaczerpnięta ze stronic trylogii Cień i kość, Istorii Sanktia, 
dar Aliny Starkov dla was.

LEIGH BARDUGO

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH

39 00

premiera 27.10.2021

op. twarda

wyd. Mag

Oto kolejny rozdział epickiej opowieści, która z pewnością zdobędzie miejsce wśród klasyki fantasy.  
Po dziesięcioleciach wojny plemiona Tiste Edur zjednoczyły się wreszcie pod nieubłaganą władzą króla 
czarnoksiężnika Hirothów. Ale za pokój trzeba było zapłacić straszliwą cenę – pakt zawarty z tajemniczą 
mocą, której motywy są w najlepszym razie podejrzane, a w najgorszym śmiertelnie groźne.

STEVEN ERIKSON

PRZYPŁYWY NOCY
OPOWIEŚCI Z MALAZAŃSKIEJ KSIĘGI POLEGŁYCH, T. 5



HISTORIA

Seks, miłość i średniowiecze – sprawdź, co działo się za zamkniętymi 
drzwiami sypialni setki lat temu. Poznaj prawdziwe historie średnio-
wiecznych kobiet. Oto seksowny, barwny i rzeczywisty obraz najbar-
dziej tajemniczej epoki w dziejach. W tej książce znajdziecie praw-
dziwe historie ponad stu kobiet tworzące barwny obraz tamtej epoki.

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

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.

Książka jest owocem rozmów, które autorzy prowadzą na antenie 
Polskiego Radia. Pobudzają do dyskusji, próbują ocalić uniwersalne 
idee i wartości wspólne dla Polaków. Zderzają losy 42 wybitnych lu-
dzi, żyjących w tych samych czasach, ale niekiedy zupełnie inaczej 
realizujących swoją misję społeczną. Z  ich opowieści wyłania się 
barwny i fascynujący obraz Polski ostatnich dwustu lat.

ROSALIE GILBERT

TAJEMNE ŻYCIE 
SEKSUALNE KOBIET  
W ŚREDNIOWIECZU

JOSEPH GOEBBELS

GOEBBELS
DZIENNIKI, T. 3: 1943-1945

TOMASZ SZAROTA

ZAPOMNIANA 
EGZEKUCJA
NATOLIN, LISTOPAD 1939

ANDRZEJ NOWAK,  
DOROTA TRUSZCZAK

ŻYWOTY 
RÓWNOLEGŁE

49 90 89 90

39 90 59 90

32 90

premiera 27.10.2021

op. miękka op. twarda

op. twarda op. twarda

op. miękka

wyd. Rebis wyd. Bellona

wyd. Bellona wyd. Literackie

wyd. Bellona

Tym razem tematem tomu jest konflikt na wschodniej Ukrainie, który zaczął się siedem lat temu i trwa do 
dziś. Wszystko zaczęło się w lutym 2014 r., gdy pod wpływem protestu na kijowskim Majdanie prorosyjski 
prezydent Janukowycz uciekł z kraju… Nad Ukrainą ciągle wisi zagrożenie rosyjskim najazdem i oby nie 
trzeba było dopisywać kolejnych rozdziałów do tej książki!

MICHAŁ KLIMECKI

KRYM, DONIECK, ŁUGAŃSK, 2014-2015



XXX

Pasjonująca opowieść o najtajniejszej z polskich służb specjalnych. 
Agencja Wywiadu, powołana do życia 19 lat temu, otoczona jest 
nimbem elitarności i tajemniczości. Pułkownik Grzegorz Małecki, do 
niedawna stojący na czele Agencji Wywiadu, w  rozmowie z  Ma-
ziewskim opowiada o  realiach tej niebezpiecznej służby. To słod-
ko-gorzkie spojrzenie na świat polskiej polityki drugiej dekady XXI w.

Cała prawda o złotej epoce gierkowskiej. Propaganda gierkowska 
lansowała hasło: „Żeby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostat-
niej”, i wielu Polaków w nie uwierzyło. Bolesne przebudzenie nastą-
piło w 1976 r. wraz z buntami robotników z Radomia i Ursusa, a fala 
strajków w sierpniu 1980 r. ostatecznie zmiotła Gierka i jego ekipę.

Interesująca, pełna nieznanych szczegółów historia rozpadu Cesar-
stwa Rosyjskiego i wzniesienia na jego gruzach wielonarodowego 
państwa komunistycznego. Richard Pipes opisuje, w  jaki sposób 
bolszewicy wykorzystali ruchy narodowe na Ukrainie, Białorusi, Kau-
kazie i w Azji Środkowej, aby zdobyć władzę i rozciągnąć ją na kresy 
dawnego cesarstwa. 

ŁUKASZ MAZIEWSKI,  
GRZEGORZ MAŁECKI

W CIENIU
KULISY WYWIADU III RP

PIOTR GAJDZIŃSKI

CZAS GIERKA
EPOKA SOCJALISTYCZNEJ 
DEKADENCJI

RICHARD PIPES

CZERWONE 
IMPERIUM
POWSTANIE ZWIĄZKU SOWIECKIEGO

39 90

44 90

69 90

premiera 27.10.2021

op. miękka

op. miękka

op. twarda

wyd. Bellona

wyd. Bellona

wyd. Bellona



LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ

Christopher Berry-Dee, kryminolog i autor bestsellerów o seryjnych 
zabójcach, tym razem analizuje psychikę, motywy i metody działa-
nia stalkerów. Zabójstwo to jedynie finał – zanim zaatakują, stalke-
rzy potrafią tygodniami śledzić czy nawiązywać kontakty z niczego 
niepodejrzewającymi ofiarami. Horror może być bliżej, niż sądzicie.

„Rewolucji, udanych i nie, mieliśmy w dziejach jeszcze więcej, niż 
końców świata. Wydaje się więc, że z  takim materiałem porów-
nawczym intelektualiści powinni tę dzisiejszą rozebrać na czynniki 
pierwsze (…). A jednak jakoś nie potrafią. Moi zdaniem dlatego, że 
tym razem mamy do czynienia z rewolucją, mimo wszelkich pozorów, 
zupełnie inną, bezprecedensową. Strollowaną”. Autor

Pasjonujące rozmowy z  policjantami. Policjanci ryzykują życiem.  
Padają też ofiarą ostracyzmu społecznego. Ale to do nich dzwonią 
w potrzebie ci, którzy wcześniej wypisywali na murach CHWDP. A gli-
niarze nadstawiają karku, żeby wyciągnąć ich z kłopotów. Książka 
Doroty Kowalskiej to opowieść o  ich robocie, o akcjach, w  jakich 
brali udział. I o pracy pod przykryciem

Szczera, bezkompromisowa i do bólu prawdziwa. Historia człowieka, 
pod którego skrzydłami zaczynali Peja i Sokół, raperów, którzy do 
dziś są gwiazdami sceny, oraz biznesu budowanego w Polsce w cza-
sach dzikiego kapitalizmu.

Dalszy ciąg zapisków policjanta. Do bólu szczere, pokazują pracę 
funkcjonariusza oddziałów prewencji – ciężką, niebezpieczną, nie-
wdzięczną. W tej robocie absurd sąsiaduje z tragedią, współczucie 
i chęć niesienia pomocy – z obojętnością, zaangażowanie i poświę-
cenie – z wypaleniem i cynizmem, a pogarda – z wdzięcznością.

CHRISTOPHER BERRY-DEE

STALKERZY
ROZMOWY Z SERYJNYMI 
MORDERCAMI

RAFAŁ A. ZIEMKIEWICZ

STROLLOWANA 
REWOLUCJA

DOROTA KOWALSKA

POLICJANCI
ICH NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY

KRZYSZTOF KOZAK,  
HUBERT KĘSKA

ZA DRINEM 
DRIN, ZA KRESKĄ 
KRESKA
PERYPETIE HIP-HOPOWEJ 
WYTWÓRNI RRX

JAKUB GOŃCZYK

PIES 2

44 99 39 90

op. miękka op. miękka

wyd. Melanż wyd. Muza

44 90

wyd. Fabryka 
Słów

op. twarda

42 99

wyd. Sine Qua 
Non

op. miękka 

34 99

wyd. Czarna 
Owca

op. miękka

USA, koniec lat 70. Na Uniwersytecie Ohio dochodzi do serii gwał-
tów. Policja szybko namierza sprawcę – jest nim młody mężczyzna, 
William Milligan. W  areszcie podejrzany próbuje odebrać sobie 
życie. By chronić mężczyznę przed nim samym, władze przysyłają 
doświadczoną panią psycholog, która odkrywa szokującą prawdę –  
w umyśle jednego Billy’ega mieszkają 24 osoby…

KEYES DANIEL 

CZŁOWIEK  
O 24 TWARZACH

44 90

op. miękka

wyd. Wielka Litera
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BIOGRAFIE

Pierwszą część książki Sinéad poświęca dzieciństwu, zwłaszcza 
trudnym relacjom z matką. Trudne dzieciństwo i nieprzepracowa-
ne traumy nie dają o sobie zapomnieć. Dorosłej Sinéad – matce 
i  wiecznie poszukującej artystce, poświęcona jest część druga 
książki. Część trzecia to przewodnik po dotychczasowej twórczości 
O’Connor oraz zapowiedź nowej płyty.

Najlepszy z dotychczasowych portret Agnieszki Osieckiej – artystki, 
poetki, matki, żony, kochanki, dziennikarki i celebrytki PRL-u. Nie jest 
to jednak typowa biografia. Zawiera liczne wspomnienia przyjaciół 
Osieckiej, fragmenty pamiętników, opowiadań i wierszy, a także ar-
chiwalne zdjęcia. Odkrywa nieznane fakty i przypomina te, które 
zatarł czas.

Autobiografia i  wspomnienia jednego z  najbardziej znanych  
polskich komentatorów sportowych i  dziennikarzy. Wywiad-rze-
ka pełen osobistych refleksji, ważnych przemyśleń i podsumowań.  
To inspirująca rozmowa, w której nie brakuje anegdot z ważnych  
imprez sportowych i pracy w mediach.

Pierwsza biografia Anny Kamińskiej poświęcona mężczyźnie. Barw-
na, wstrząsająca i  dociekliwa. Przedstawiająca 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.

SINÉAD O'CONNOR

WSPOMNIENIA

ZOFIA TUROWSKA

OSIECKA
NIKOMU NIE ŻAL PIĘKNYCH KOBIET

WŁODZIMIERZ SZARANOWICZ, 
MARTA SZARANOWICZ-KUSZ

ŻYCIE Z PASJĄ

ANNA KAMIŃSKA

KOTAŃSKI
BÓG OJCIEC. KONFRONTACJA. 
OPOWIEŚĆ O LEGENDARNYM 
TWÓRCY MONARU

49 9919 99

59 90

premiera 27.10.2021

premiera 27.10.2021

op. twardaop. miękka

op. twarda

wyd. Agorawyd. Marginesy

wyd. Literackie

44 90

49 99

wyd. Sine Qua 
Non

premiera 27.10.2021

op. miękka

Książka, która każdego zmobilizuje do działania. Niewidomy para-
olimpijczyk udowadnia, że mimo niepełnosprawności można żyć 
pełnią życia, wygrywać i przeć do przodu. Marcin Ryszka z humo-
rem i dystansem opowiada o tym, co go spotyka i  jak przebiega 
jego droga do samorealizacji. 

MARCIN RYSZKA, JAKUB BIAŁEK

NIE WIDZĘ 
PRZESZKÓD

42 99

wyd. Sine Qua 
Non

premiera 27.10.2021

op. miękka

Nowa książka Brada Stone’a opowiada o zrealizowaniu się najważ-
niejszej wizji biznesowej naszych czasów – zdominowaniu gospo-
darki przez globalne imperium Jeffa Bezosa. Imperium Jeffa Bezosa, 
niegdyś mieszczące się w garażu, teraz obejmuje cały świat. Stone 
z wnikliwością przedstawia proces przemiany małej firmy w jeden 
z najpotężniejszych i podmiotów globalnej gospodarki.

BRAD STONE

WSZECHMOCNY 
AMAZON
JEFF BEZOS I JEGO 
GLOBALNE IMPERIUM

49 90

premiera 27.10.2021

op. twarda

wyd. Albatros
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PORADNIKI / KULINARIA / LIT. POPULARNONAUKOWA

Niezależnie od tego, czy dopiero startujesz, czy jesteś osobą za-
awansowaną – ta książka pomoże ci wreszcie być fit na zawsze, 
a  nie na tydzień przed wakacjami. Bądź najsprawniejszą wersją 
siebie, osiągnij życiową formę i przestań ciągle sobie obiecywać,  
że jutro będzie lepiej – bo możesz już od teraz żyć zdrowo codziennie.

Odczuwasz zmęczenie, nadmierną senność? Przybierasz na wadze 
mimo ograniczania kalorii? Być może cierpisz z  powodu insulino-
oporności: obniżonej wrażliwości organizmu na działanie insuliny. 
Doktor Maciej Jędrzejowski w swojej książce opowiada m.in. o: przy-
czynach i objawach insulinooporności, jak z nią żyć i co pomaga 
w leczeniu.

Jeśli kochasz koty, dzięki tej książce utwierdzisz się w przekonaniu, że 
to NAJWSPANIALSZE ZWIERZĘTA NA ŚWIECIE. Chyba że kochasz psy, 
to z książki się dowiesz, że NAJLEPSZE, CO MOŻNA ZROBIĆ W ŻYCIU, 
TO PRZYGARNĄĆ PSA!

Danie lekkie, zdrowe, smaczne. Ale to nie tylko jedna z najsłynniej-
szych zup z  makaronem, to także prawdopodobnie jedna z  naj-
bardziej różnorodnych zup na świecie! Świetnie smakuje zarówno 
z  wołowiną, jak i  z  kurczakiem, a  także w  wersji wegetariańskiej 
lub wegańskiej. Tę pyszną zupę można też przygotować w domu.  
Ta książka pokaże ci, jak sprawić, by za każdym razem się udawała.

MARTA HENNIG-KRUK

FIT NA ZAWSZE
JAK NIE ZACZYNAĆ 
CIĄGLE OD NOWA

MACIEJ JĘDRZEJOWSKI

ZROZUMIEĆ INSU-
LINOOPORNOŚĆ 

KOT NIETERAZ, PIES NIERUSZ

KOT KONTRA 
PIES
CZYLI DLACZEGO ZWIERZĘTA 
SĄ LEPSZE OD LUDZI

SIMI LEISTNER, STEFAN LEISTNER

PHO
KULTOWA ZUPA Z WIETNAMU

39 90 44 90

46 00

premiera 27.10.2021 premiera 27.10.2021

op. miękka op. miękka

op. twarda

wyd. Publicat wyd. Zwierciadło

wyd. Prószyński

44 99

wyd. Znak Jed-
nymSłowem

op. miękka



PORADNIKI / REPORTAŻ

Ile kosztuje lot z  papieżem? Dlaczego na pokładzie papieskiego 
samolotu zawsze musi być odpowiedni zapas makaronu i parme-
zanu? Kto pilnuje papieskiego paszportu? Czy na pokładzie papie-
skiego samolotu jest łóżko? I jak wygląda praca reporterki w mieście,  
do którego przyjeżdża papież i w którym właśnie trzęsie się ziemia?

Alaska, kojarzona z zimnem, górami i życiem na odludziu, jest o wiele 
bardziej różnorodna, niż może się wydawać. Autor opowiada o jej 
kontrastach, postępujących zmianach klimatycznych, trudnej histo-
rii rdzennych mieszkańców, ale też o tym, jacy są Alaskijczycy i czy 
naprawdę jest tu tak zimno.

Rozmowa rzeka znanej i lubianej pary: Jerzego Bralczyka i Michała 
Ogórka. Z czego śmieją się Polacy, a co było zabawne dla staro-
żytnych Greków? Autorzy przekomarzają się i  dyskutują o  humo-
rze specyficznie narodowym, regionalnym, charakterystycznym 
dla profesorów, aktorów, a nawet dla Pana Boga. Skaczą z epoki  
do epoki, od polityki do piosenki, od kabaretu do komedii.

To książka o autentycznym lubieniu poniedziałków poprzez pozna-
nie i polubienie siebie. Poprzez przytulenie własnej prawdziwości. 
Poprzez usłyszenie siebie pośród zgiełku i  tempa współczesnego 
świata. Bez względu na to, czy szukamy tylko sposobów na redukcję 
stresu i patentu na pozbycie się bezsenności, czy czujemy potrzebę 
głębszego wglądu w siebie.

Dzieci i nastolatki bardziej ufają internetowi niż dorosłym i to w sieci 
szukają informacji na temat otaczającego ich świata. Ten poradnik 
pomoże choć trochę zmienić tę tendencję. Znajdziesz w nim dużą 
dawkę wiedzy, wiele ciekawych profili, linków i  rad, dzięki którym 
pokierujesz aktywnością dziecka online.

MAGDALENA WOLIŃSKA-RIEDI

Z WATYKANU 
W ŚWIAT
TAJEMNICE PAPIESKICH PODRÓŻY

DAMIAN HADAŚ

ALASKA
PRZYSTANEK NA KRAŃCU ŚWIATA

JERZY BRALCZYK,  
MICHAŁ OGÓREK

A BODAJ  
CI NÓŻKA 
SPUCHŁA, CZYLI 
CO NAS ŚMIESZYŁO 
I ŚMIESZY

MICHAŁ NIEWĘGŁOWSKI

POLUBIĆ 
PONIEDZIAŁKI
CZYLI BLIŻEJ SIEBIE NIE 
TYLKO W WEEKENDY

AGNIESZKA TAPER

TWOJE DZIECKO 
W SIECI

42 99 42 90

44 99

44 90

39 90

premiera 20.10.2021

op. miękka op. twarda

op. twarda

op. twarda

op. miękka

wyd. Znak wyd. Poznańskie

wyd. Agora

wyd. Zwierciadło

wyd. Literackie

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. 

NANCY PARENT, DR JOSEPH PARENT

SPACER PO LESIE
KUBUSIOWE LEKCJE UWAŻNOŚCI

24 99

op. twarda

wyd. Olesiejuk
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DLA MŁODZIEŻY

Opowieść o przyjaźni między bezczasową damą i nieśmiałą dziew-
czynką. O życiu, miłości i marzeniach. A także o tym, że to, co zbyt 
piękne, żeby było prawdziwe, czasem okazuje się najprawdziwszą 
prawdą!

ANDREA DE LA BARRE DE NANTEUIL, LOVISA BURFITT

MADEMOISELLE OISEAU

Zbiór najlepszych ilustracji norweskiej artystki, układających się 
w  opowieść o  przygodach dzieciństwa przeżywanych w  krainie 
wyobraźni, w lasach pełnych rycerzy i elfów; burzliwym okresie doj-
rzewania. O wątpliwościach, wyborach i obowiązkach dorosłości. 
Chaosie życia rodzinnego. Tęsknotach i mądrościach, kłębiących 
się w siwych głowach staruszków. To opowieść o stracie i miłości. 

LISA AISATO

ŻYCIE

59 90

premiera 27.10.2021

op. twarda

wyd. Literackie

op. twarda 

wyd. Literackie

Choć studio Disneya wykreowało wielu niezapomnianych i  uro-
czych bohaterów, to spod piór i pędzli scenarzystów oraz animato-
rów wyszła też liczna grupa złoczyńców. W tej bogato ilustrowanej 
książce znajdziesz ich wyjątkowe portrety, na które składają się nie 
tylko szkice, archiwalne zdjęcia czy kadry, ale także ciekawostki 
o nich samych i o ich twórcach. 

Na nowo opowiedziana historia o Alicji w Krainie Czarów.
Alicja różni się od innych 18-letnich mieszkanek Kexfordu z czasów 
wiktoriańskich – woli zgłębiać tajniki fotografii, niż uczestniczyć 
w  popołudniowych herbatkach. Pewnego dnia na negatywach 
pojawiają się dziwnie znajome postacie. Jest w  nich jednak coś 
niepokojącego…

Oto 14 całkiem nowych historii, które mogą zainspirować czytelni-
ków i czytelniczki do doceniania i okazywania odwagi i dobroci na 
co dzień. Sięgnij po tę przepięknie i oryginalnie ilustrowaną kolekcję 
nowych opowieści i sprawdź, która z księżniczek, znanych z najpięk-
niejszych filmów Disneya, najbardziej cię inspiruje. 

JEN DARCY

ZŁOCZYŃCY
ROZKOSZNIE NIKCZEMNI

LIZ BRASWELL

NIEURODZINY
MROCZNE OPOWIEŚCI

OPOWIEŚCI 
O ODWADZE 
I DOBROCI

79 9919 90

49 99

49 99

premiera 20.10.2021

op. twarda

op. miękka

op. twarda

wyd. Olesiejuk

wyd. Olesiejuk

wyd. Olesiejuk

 39 90od
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DLA MŁODZIEŻY

Pobyt u ciotek w odciętej od świata wiosce wydawał się odskocz-
nią od rodzinnych dramatów. Tymczasem… zapłonął ogień, mar-
twe ciało wypełzło z ciemności, a walka o stanowisko burmistrza 
przerodziła się w  polowanie. Czy słowiańskie bóstwa istnieją?  
Czy rodzeństwo pozna tajemnice Wisielczej Góry? 

Niezwykle poruszająca i ważna powieść dla młodzieży powracająca 
do spraw związanych z najmroczniejszym okresem w historii ludzko-
ści. Czy uczniowie, którzy stają przed zadaniem wcielenia się w rolę 
nazistów, będą mieli odwagę przeciwstawić się nauczycielowi?

PAULINA HENDEL

WISIELCZA GÓRA

LIZA WIEMER

ZADANIE DOMOWE

39 90

44 90

39 90

39 90

op. miękka

op. miękka

wyd. We need YA

wyd. Jaguar

wyd. Young

Młody detektyw Erik Vogler to perfekcjonista, uwielbia rutynę i po-
rządek, a wszelkie odstępstwa od starannych planów przyprawiają 
go o gęsią skórkę. Sięgnijcie po jedne z najbardziej oryginalnych 
historii detektywistycznych ostatnich lat! Ekscentryczny, śmiesznie 
bojaźliwy, a  do tego niesamowicie inteligentny… Bohatera tych 
książek nie da się nie lubić.

BEATRIZ OSES GARCÍA 

ERIK VOGLER
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op. miękka

wyd. Akapit Press

Co by było, gdyby syn władcy Asgardu, Loki, trafił do Londynu pod 
koniec XIX w.? Magia, potęga i złośliwość vs. wszechobecna mgła, 
tajemnicze zaułki i jeszcze bardziej tajemniczy… nieumarli. Przygody, 
zagadki, humor i S.H.A.R.P. we wciągającej powieści o dorastaniu 
i poznawaniu samego siebie.

MACKENZI LEE

LOKI
GDZIE ZALEGŁY KŁAMSTWA

36 99

op. miękka

wyd. Olesiejuk

Życie Willa i Maddie wisi na włosku, a szanse na zwycięstwo w pojedynku z zakutym w zbroję rycerzem 
albo też na powodzenie ryzykownego planu uratowania księcia wydają się nikłe. Zwiadowcy są jednak 
szkoleni w taki sposób, aby w pełni wykorzystywać swoje nadzwyczajne umiejętności i szukać sposo-
bów na wybrnięcie z opresji. Bo najważniejsze jest zawsze to, by zrealizować powierzoną misję. 

JOHN FLANAGAN

UCIECZKA Z ZAMKU FALAISE
ZWIADOWCY, T. 16

–15% –15% –15% –15%



DLA DZIECI

W Cieszynie nastała mroźna zima. Listonosz Maurycy Moiczek stoi na 
moście na Olzie i podziwia krę. Nagle czuje uderzenie. Ktoś przewra-
ca jego rower i wyrywa mu torbę z listami. Do pomocy w śledztwie 
zostaje wezwana Kocia Szajka. Pytania się jednak mnożą…

Druga część poradnika dla młodych ludzi, jak radzić sobie z życiem, 
emocjami i relacjami. Poradnika, który czyta się jak dobrą powieść. 
Przemek Staroń, Nauczyciel Roku 2018, psycholog i ulubiony belfer 
od etyki i filozofii, powraca z miniwykładami dla młodych czytelni-
ków. Teksty dopełniają pełne fantazji ilustracje Marty Ruszkowskiej. 

Ludzkie ciało bywa niesamowite, fascynujące i… dziwne. Twoje cia-
ło jest dziwne. A ciało twojego nauczyciela matematyki jest jeszcze 
dziwniejsze. Ta książka odpowiada na ważne pytania, m.in. takie jak: 
Czy jedzenie kóz z nosa jest bezpieczne? I ile czasu tracisz, siedząc 
w toalecie? Usiądź wygodnie, załóż gumowe rękawiczki i pozwól się 
zabrać w smrodliwą i lepką podróż po twoich wnętrznościach.

Prawdziwi geniusze nie pracują dla nagród czy uznania. Oni pra-
cują, by zmienić świat. Ta książka opowiada historie 30 osób, które 
poświęciły życie na rzecz dobra społeczeństwa. Każdemu udało się 
pozostawić swoje dziedzictwo w historii.

AGATA ROMANIUK

KOCIA SZAJKA 
I NAPAD NA 
MOŚCIE

PRZEMEK STAROŃ

SZKOŁA 
BOHATEREK 
I BOHATERÓW 2
CZYLI JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZŁEM

ADAM KAY

TWOJA ANATOMIA
KOMPLETNY (I KOMPLETNIE 
OBRZYDLIWY) PRZEWODNIK 
PO LUDZKIM CIELE

ANDREW MALTES, ARTURO TORRES M.

WSZYSCY JESTEŚMY 
GENIUSZAMI 2

36 99 44 99

44 99 32 00

premiera 27.10.2021

premiera 18.10.2021

op. twarda op. twarda

op. miękka op. twarda

wyd. Agora wyd. Agora

wyd. Insignis wyd. Akapit Press
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Choć koty od tysiącleci żyją u boku człowieka, zachowują niezależ-
ność, poczucie własnej godności, a także… całe mnóstwo sekre-
tów! Przespacerujmy się więc – jeśli nam pozwolą – tajemniczymi ko-
cimi ścieżkami. W książce napotkamy między innymi koty norweskie, 
niebieskookie syjamy, japońskie koty z pomponikiem zamiast ogona, 
jak również kota nad kotami: wielorasowego dachowca.

Wyobraźnię dawnych ludzi zamieszkiwały przede wszystkim zwierzę-
ta. Uczyły współczucia, odwagi i sprawiedliwości, a także szacunku 
dla każdego stworzenia. W tej książce znajdziecie wiele prastarych 
opowieści. Dzicy przewodnicy to jedyny w swoim rodzaju przewod-
nik dla małych i dużych po świecie naszych przodków.

Jeśli chcecie poczytać o szkieletorach, wilkołakach, zombiakach, 
Jeźdźcu bez Głowy, a także o jego kumplu Głowie, wczołgajcie się 
pod kołdrę i odwróćcie kartkę! 

Gracze wybierają się w podróż do świata ze snów. Czekają na nich 
niezwykłe krainy: niektóre jak z bajki, inne z kolei mroczne i pełne 
kruków. Podglądaj i przejmuj sny rywali. Nowe ilustracje, nowe dzia-
łania kart, nowe warianty rozgrywki! Możliwość łączenia edycji nor-
malnej z jubileuszową!

Podczas gry gracze wznoszą wspaniałe miasta. Jednak co chwilę 
pojawiają się potwory niszczące budynki. Proste zasady gry, strate-
gia, piękne ilustracje.

Pingwin Przemysław zabiera was w podróż po niesamowitych kra-
inach. Gra rozwija umiejętność opowiadania, pamięć, wyobraźnię, 
skojarzenia i empatię. Do gry dołączony jest komentarz psychologa 
dziecięcego!

TWARDA EWA PAWLAK,  
PAWEŁ PAWLAK

MAŁY ATLAS 
KOTÓW
(I KOCIAKÓW)

JOLA RICHTER-MAGNUSZEWSKA, 
JOANNA WAJS

DZICY 
PRZEWODNICY 
ZWIERZĘTA W MITACH, 
BAŚNIACH I LEGENDACH

JEFF KINNEY 

STRASZNIE 
STRASZNE 
OPOWIEŚCI
ROWLEY PRZEDSTAWIA

GAMEWRIGHT TEAM,
MARCIN MINOR 

SEN 
EDYCJA JUBILEUSZOWA 

MICHAEL SCHACHT, 
MARIUSZ GANDZEL

MONSTER CITY

REINER KNIZIA,
MACIEJ SZYMANOWICZ 

PODRÓŻ 
W CZASIE

44 90

36 90

26 90

79 90

54 90

64 90

premiera 27.10.2021

premiera 27.10.2021

premiera 27.10.2021

op. twarda

op. twarda

op. miękka

op. pudełko

op. pudełko

op. pudełko
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I ODBIERZ 
BEZPŁATNIE
W KSIĘGARNI
książki / muzyka / e-booki / audiobooki / filmy 
gry / zabawki / papiernik / karty podarunkowe

SWIATKSIAZKI.PL
ZAMÓW NA 

Oferta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do 10.11.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi akcjami  
promocyjnymi lub rabatowymi. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku produktu dostępnego  
w sprzedaży. Księgarnie Świat Książki zastrzegają sobie prawo do pomyłek i błędów w druku. Podane rabaty dotyczą sugerowanych cen  
detalicznych. Promocja „druga książka -50%” dotyczy wybranej oferty, rabat obowiązuje przy zakupie dwóch książek i dotyczy tańszej  
książki. Regulaminy promocji znajdują się na stronie www.swiatksiazki.pl/ksiegarnie/nasze-ksiegarnie oraz u sprzedawcy kasjera.

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

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

@swiatksiazkipl @swiatksiazkipl@swiatksiazki
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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. 58 761 47 35 • 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. Nowaka-Jeziorańskiego 1, tel. 32 411 59 97 

• Gliwice – ul. Zwycięstwa 16, lok. 1, tel. 32 411 83 42 • Gniezno – Galeria Gniezno, ul. Pałucka 2, tel. 61 679 46 33 • Gorzów Wielkopolski – 

CH Nova Park, ul. Przemysłowa 2, tel. 95 734 23 07 • Gorzów Wielkopolski – Galeria Askana, al. Konstytucji 3 Maja 102, tel. 95 734 11 37 • 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. Bora-Komorowskiego 37, tel. 12 429 36 44 • Kraków – CH Serenada , al. Gen. T. Bora Komorowskiego 41, tel. 12 352 23 57 

• Kraków – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, tel. 12 422 22 73 • Krosno – Galeria Vivo! , ul. Bieszczadzka 29, tel. 13 440 11 35 • Legnica – 

ul. Najświętszej Marii Panny 5, tel. 76 711 18 96  • Lublin – CH Atrium Felicity, ul. Witosa 32, tel. 81 465 24 28  • Lublin – CH Skende 

Shopping, al. Spółdzielczości Pracy 88, tel. 81 465 38 50 • Lublin – ul. S. Staszica 2, tel. 81 465 34 04 • Lublin – Lublin Plaza, ul. Lipowa 13 , tel. 

81 465 27 37 • Łódź – CH Port Łódź, ul. Pabianicka 245, tel. 42 680 22 07 • Łódź – CH Tulipan, al. J. Piłsudskiego 94, tel. 42 674 24 42 • Łódź – 

Galeria Łódzka, al. J. Piłsudskiego 15/23, tel. 42 237 15 22 • Łódź – CH Manufaktura, ul. Karskiego 5, tel. 42 237 22 63  • Mielec – Galeria 

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 – N-Park, ul. Nowa 4, tel. 22 290 44 85  • Starogard Gdański – Galeria Neptun, ul. Pomorska 7, tel. 58 573 39 33 • Szczecin 

– CH Galaxy, al. Wyzwolenia 18–20, tel. 91 817 25 49 • Szczecin – CH Kaskada, al. Niepodległości 36, tel. 91 810 21 81 • Szczecin – CH Outlet 

Park, ul. Andrzeja Struga 42, tel. 91 810 68 28 • Toruń – CH Plaza, ul. W. 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 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. 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
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