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XXX

42 90

premiera 30.06.2021

op. miękka

wyd. Świat Książki



SWIATKSIAZKI.PL

O TYM SIĘ MÓWI

Ona: załamana dziewczyna okaleczona po pożarze; milczy, nie prag
nąc już niczego. On: wygadany optymista, po wypadku nie traci 
hartu ducha. Za wszelką cenę postanawia wciągnąć ją w rozmo
wę… Podnosząca na duchu historia o  dwójce pacjentów, którzy 
poznają się w szpitalu i powoli się w sobie zakochują, choć nigdy 
się nie widzieli.

Saga rodzinna osadzona w polskich realiach sięgających końca XIX 
w. Flora i Konstanty Zabierzyńscy urodzili się w zaborze pruskim i tu 
zastała ich I wojna światowa. Nigdy nie było im dane doświadczyć, 
czym jest wolność i niepodległość. Zabierzyńscy w szeregach po
wstańców wielkopolskich walczyli o ojczyznę, jednocześnie usiłując 
wpasować się w zmieniający się w zawrotnym tempie świat.

EMILY HOUGHTON

ZANIM CIĘ ZOBACZĘ

NINA MAJEWSKA-BROWN

FLORENTYNA I KONSTANTY 
1916-1924 ZAKŁADNICY WOLNOŚCI

39 90
premiera 30.06.2021

op. miękka

wyd. Albatros

39 90
op. miękka

wyd. Bellona

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

–50%



LITERATURA OBYCZAJOWA

wyd. Literackie

Niezwykła, wielowątkowa książka Huxleya jest historią o demonicz
nym opętaniu, fanatyzmie religijnym, torturach, masowej histerii, 
nienawiści, walce politycznej i  tragedii ludzkiej. Porywająca opo
wieść o wydarzeniach w XVIIwiecznej Francji kryje odniesienia do 
świata współczesnego, który nie poznał jeszcze do końca zjawiska 
tłumienia wolności strachem, bigoterią, zawiścią i żądzą.

Tomasz Jastrun zmierzył się z pandemiczną rzeczywistością poetyc
ką opowieścią o codzienności w kwarantannie. To opowieść zło
żona z dwóch części, które w nieoczywisty sposób wzajemnie się 
dopełniają, a puenta książki zdaje się otwierać całą opowieść. To 
historia, która ukazuje groteskę kwarantanny w  prywatnym i  spo
łecznym życiu.

Księga tęsknot przedstawia, z  kobiecej perspektywy, wydarzenia 
znane z  Nowego Testamentu. To poruszająca, hipnotyzująca po
wieść, napisana z rozmachem i jednocześnie szacunkiem do religii 
chrześcijańskiej, ukazująca ludzką twarz Jezusa z Nazaretu i  jego 
życie z Aną.

ALDOUS HUXLEY

DIABŁY Z LOUDUN

TOMASZ JASTRUN

ARYTMIA 
I KWARANTANNA

SUE MONK KIDD

KSIĘGA TĘSKNOT

59 90

op. twarda

wyd. Świat Książki

Powieści Kazuo Ishiguro: laureata Nagrody Nobla w Dziedzinie Literatury 2017. Piękne wydania jego 
kultowych tytułów i pierwszej książki opublikowanej po literackim noblu. Niekwestionowana uczta dla 
miłośników wartościowej prozy. Wyjątkowe wydania w twardej oprawie.

ŚWIATY KAZUO ISHIGURO

34 99

wyd. Czarna 
Owca

op. twarda

 41 90od
op. twarda

wyd. Albatros

49 90

premiera 30.06.2021

op. miękka

Syn Marcina Kani, żyjącego z  tantiemów byłego muzyka, twórcy 
jednego z największych polskich hitów, pewnego dnia znika bez śla
du. Jedyne, co po sobie pozostawia, to zakrwawione prześcieradła. 
Kania wie, że poprzedniego wieczoru widział się z synem. Jednak 
prawie nic z tego spotkania nie pamięta. Zapił.

JAKUB ŻULCZYK

INFORMACJA 
ZWROTNA

39 90

op. miękka

wyd. Świat Książki



SWIATKSIAZKI.PL

LITERATURA OBYCZAJOWA

Kontynuacja bestsellerowej powieści Unorthodox, znanej z ekrani
zacji dla Netfliksa. W trakcie podróży po Europie śladami ukocha
nej babki i wydarzeń związanych z Holokaustem autorka stara się 
odtworzyć rodzinne tajemnice. W poruszający sposób opowiada 
o tym, jak silne są więzy, które łączą nas z rodziną i religią, i że cza
sem trzeba się z nich wyzwolić, żeby odnaleźć siebie.

Autorka zabiera nas do roku 1938. To tu, w  Krakowie, spokojnie 
i  szczęśliwie żyje jej żydowska rodzina, a ona przychodzi na świat. 
Roma Ligocka całe życie nosiła w  sobie wyobrażenie domu peł
nego ciepła, zapachu smakowitych potraw i ciast, domu, którego 
sama nie miała… Teraz pokazuje nam jego urok, kolory czasów mi
nionych. Ale nie odwraca wzroku od teraźniejszości.

Charyzmatyczny John Dee, uczony, żołnierz i alchemik, jest lojalny 
jedynie wobec nauki… i swojej władczyni. Dla niej, kobiety, której 
nie wolno mu kochać, jest gotów ryzykować życie. I  tak staje się 

„oczami królowej”. Oto trzymający w napięciu, emocjonujący thriller 
historyczny, idealny dla fanów Kena Folletta i Dana Browna.

DEBORAH FELDMAN

EXODUS
KSIĘGA WYJŚCIA

ROMA LIGOCKA

SIŁA RZECZY

OLIVER CLEMENTS

OCZY KRÓLOWEJ

44 99 44 90

39 90

premiera 29.06.2021

op. miękka op. twarda

op. miękka

wyd. Poradnia K wyd. Literackie

wyd. Rebis

Autor miał 16 lat, gdy został wraz z rodziną osadzony w obozie w Sobiborze. Rodzice i młodszy brat zginęli 
w komorze gazowej, a on sam przetrwał koszmar, by uczestniczyć w jednych z największych w historii 
obozów wystąpień i ucieczek. Po wojnie Blatt zaczął dokumentować zbrodnie hitlerowskie. O wszystkim 
opowiada we wstrząsającej, fabularyzowanej książce.

THOMAS TOIVI BLATT

UCIECZKA Z SOBIBORU

36 90
premiera 30.06.2021

op. miękka

wyd. Świat Książki

„Moje miasto Łódź, tam wszystko się zaczęło” – mówi Leon Weintraub 
w cyklu rozmów z Magdą Jaros. W 1939 r. miał pójść do gimnazjum, 
tymczasem musiał z matką i siostrami przenieść się do getta. Praca, 
głód, percepcja ograniczona do znajdywania sposobów na prze
trwanie, coraz mniej sił, aż wreszcie wywózka i gehenna obozowa. 
Czy po takich doznaniach można znaleźć sobie miejsce wśród ludzi? 

LEON WEINTRAUB, 
MAGDA JAROS

POJEDNANIE 
ZE ZŁEM

36 90

premiera 30.06.2021

op. miękka

wyd. Bellona



XXX

Luiza kupuje działkę, żeby schować się na niej przed całym światem. 
Przekraczając bramę Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Morele”, 
nie wie nic o grządkach, hortensjach czy pędrakach, ale przede 
wszystkim nie ma pojęcia, jakich ludzi spotka za ogrodową siatką. 
Wkrótce odkryje, że życie w „Morelach” nie ogranicza się do piele
nia rabat, a działkowcy mają swoje sekrety. 

Dla panny tak urodziwej jak Marianna Johnson, a przy tym oczyta
nej i bystrej, znalezienie męża nie powinno stanowić problemu. Nie
stety dziewczyna nie ma posagu, więc nie może przebierać w kan
dydatach jak w  ulęgałkach. Sądzi, że James Hint, emerytowany 
wojskowy, będzie dobrym wyborem. Nie ma pojęcia, że popełnia 
tragiczny błąd… 

Alicja miała nigdy nie wracać do rodzinnego Kołobrzegu. Dawne 
urazy, złość i duma nie pozwalały jej na porozumienie z bliskimi. Los 
zmusza ją do powrotu, kiedy jej mąż zostaje aresztowany. Alicja ko
lejny raz musi uciekać, tym razem z miejsca, w którym zapomniała 
o przeszłości. Ale czy na pewno zapomniała? 

KATARZYNA KOSTOŁOWSKA

KSIĘGA URODZAJU
ROD „MORELE”

AGNIESZKA OLEJNIK

SEKRETY 
MARIANNY

MAGDALENA MAJCHER

ŚWIATŁO, KTÓRE 
NIGDY NIE GAŚNIE

36 90

36 90

39 90

op. miękka

op. miękka

op. miękka

wyd. Książnica

wyd. Książnica

wyd. Pascal

44 90
op. twarda

wyd. Albatros



SWIATKSIAZKI.PL

LITERATURA OBYCZAJOWA

Katarzyna Grochola zdaje sobie doskonale radzić z  każdym 
rodzajem beletrystyki. Jej proza łączy misternie skonstruowane 
wątki oraz krwiste postaci uwikłane w niespodzianki, które niesie 
ze sobą życie.

RÓŻNE OBLICZA PROZY 
KATARZYNY GROCHOLI

Dawno temu Jan Berger wymyślił sobie, że zostanie gwiazdą. Zało
żył zespół i napisał kilka piosenek, które śpiewa cała Polska. Kon
certy, kobiety, sława. Skąd więc frustracja i gniew? Czy to tęsknota 
za utraconą miłością? Czy potrzeba zmiany – po trzydziestu latach 
wypełnionej sukcesami kariery? A do tego inne wyzwania: niełatwe
relacje z córką i atrakcyjna sąsiadka, która właśnie się rozwodzi…

Kiedy małżeństwo okazuje się być domkiem z kart, najlepsze, co 
może nas spotkać, to druga kobieta w podobnej sytuacji. A jeśli tych 
kobiet jest cztery – nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Oliwia, Hor
tensja, Agata i Monika muszą gwałtownie stworzyć plan B, bowiem 
ich życie właśnie stanęło na głowie. Zdrady, romanse, oszustwa. 
Każdy by się załamał – ale nie one.

Hania Wolińska, studentka germanistyki, jest damą do towarzy
stwa niemieckiej hrabiny. Poznaje jej wnuka, hrabiego Johanna 
von Richter. Na tle wzrastającego w siłę nazizmu i niechybnej wojny 
w Europie, Hania i Johann zakochują się w sobie. Dziewczyna wkra
cza na niemieckie salony jako narzeczona hrabiego i zostaje zwer
bowana przez polskie władze do przekazywania tajnych informacji…

MARCIN CISZEWSKI

OSTATNI LIST

LILIANA FABISIŃSKA, NATASZA SOCHA

SCHRONISKO 
NIECHCIANYCH 
ŻON

BARBARA WYSOCZAŃSKA

NARZECZONA 
NAZISTY

36 90 39 90

44 90

premiera 30.06.2021

op. miękka op. miękka 

op. miękka

wyd. Pascal wyd. Edipresse

wyd. Filia

 42 90od
op. twarda

wyd. Literackie

Rita to projektantka, która osiągnęła olbrzymi sukces. Mieszka 
w Rzymie, ma kochanka. Nie jest jednak szczęśliwa. 5 lat wcześniej 
dowiedziała się, że miłość jej życia, Leo, nie jest tym, za kogo się 
podawał, a  jej ojciec współpracuje z  włoską „Rodziną”. Rita jest 
w ciąży. Chcąc uciec od życia w mafijnym środowisku, wyjeżdża 
z rodzinnego miasta. A wtedy zaczyna się pogoń…

AGNIESZKA STASZAK

RITA

39 90

op. miękka

wyd. Edipresse



XXX

 59 90od
op. twarda

wyd. Świat Książki
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LITERATURA OBYCZAJOWA

Evie przestała wierzyć w miłość. Te odczucia jeszcze pogłębia coś, 
co przytrafiło jej się pewnego popołudnia: dostrzegła całującą się 
parę i doznała wizji. Zobaczyła początek tego romansu oraz jego 
koniec. Gdy Evie próbuje zrozumieć, co ją spotkało, niespodziewa
nie trafia do studia tańca i przygotowuje się do konkursu taneczne
go w towarzystwie przystojnego chłopaka o imieniu X…

Nicole miała mieć wszystko. Dziewczęta takie jak ona – piękne córki 
wpływowych rodziców – mogą przebierać w życiowych szansach.
Ale nie ma światła bez ciemności… Rodzice Nicole giną w zamachu 
terrorystycznym. Zdruzgotana dziewczyna zostaje sama na świecie.

Edyta postanawia zapomnieć o  Jacku, młodszym mężczyźnie, 
z którym kiedyś łączyło ją uczucie. Poświęca się zawodowym obo
wiązkom oraz sprawom rodzinnym. Tymczasem Jacek musi zmierzyć 
się z nową rolą w życiu. Wydaje się, że obydwoje zajęci swoimi spra
wami zostawili przeszłość za sobą. Gdy ich drogi znów się przecinają, 
żadne nie jest gotowe, aby zrobić pierwszy krok.

Dwie kobiety, 20 lat milczenia i próba dotarcia do prawdy, która 
wstrząśnie światem Becky. Od tej pory jej życie nie będzie już takie 
samo. Poruszająca opowieść o rodzinnym dramacie, tajemnicach, 
kłamstwach i  trudnych kobiecych wyborach. Czytelniczki Kerry 
Fisher odnajdą w niej swój ulubiony świat.

NICOLA YOON

KURS TAŃCA DLA 
NIEZAKOCHANYCH 

DANIELLE STEEL

TO, CO LŚNI
LIDIA LISZEWSKA, ROBERT KORNACKI

CICHYM SŁOWEM

TRACY BUCHANAN

ZAGINIONA 
SIOSTRA

35 00 44 90

premiera 30.06.2021 premiera 30.06.2021

op. miękka op. miękka

op. miękka

wyd. Dolnośląskie wyd. Literackie

wyd. Edipresse

14 99

39 99 39 90

wyd. Znak 
Literanova wyd. Czwarta 

Strona

op. miękka op. miękka

Krystyna MIrek opowiada o naszych codziennych troskach lekko, ze współczuciem i zrozumieniem. 
Jej odważne, zwyczajneniezwyczajne bohaterki stawiają czoła przeciwnościom losu i trudom co
dzienności, a ich rozterki staną się bliskie każdemu z nas.

KRYSTYNA MIREK

PO KOBIECEMU

39 90



LITERATURA OBYCZAJOWA

Jedenaście pikantnych miłosnych historii, które zapewnią niezapo
mnianą podróż do krainy rozkoszy. Niezobowiązujący flirt z atrakcyj
nym nieznajomym w barze, namiętny seks w hotelowym pokoju, ro
mantyczne zachody słońca na Sycylii, mocno zakrapiana impreza 
w domu gwiazdora rocka… To tylko niektóre wakacyjne przygody, 
na które zapraszają mistrzynie gatunku. 

Konsorcjum… Ono nigdy nie śpi. Z każdym nowym dniem funduje ci 
zawrotną dawkę adrenaliny, skrajnych emocji i skłania do przekra
czania kolejnych granic. Jednak co się stanie, kiedy przedawkujesz? 
O tym wkrótce przekona się Nadia, młoda kobieta, która popełniła 
błąd: zakochała się w nieodpowiednim mężczyźnie…

January to popularna autorka romansów, która ma w  sercu i  na 
koncie ogromną pustkę. Augustus, poważny literat, gardzi szczęśli
wymi zakończeniami i uważa, że prawdziwa miłość to bajka. Dzieli 
ich prawie wszystko, za to łączy fakt, że przez następne miesiące 
będą mieszkać w sąsiednich domkach na plaży, walcząc z pisarską 
blokadą i twórczą niemocą…

RÓŻNI AUTORZY

FACET NA 
WAKACJE

A.S. SIVAR

KONSORCJUM
T. 3

EMILY HENRY

BEACH READ

39 90 37 99

39 90

premiera 30.06.2021

op. miękka op. miękka

op. miękka

wyd. Akurat wyd. Amare

wyd. Kobiece

–25% –25%

Życie nagle staje się o wiele bardziej skomplikowane dla Liv, 38let
niej samotnej matki. Jej syn Jake ostatnio zaczął zadawać trudne 
pytania. Odpowiedzi na nie należy szukać w  letniej wakacyjnej 
przygodzie sprzed 20 lat. Wtedy to Liv spędzała lato na Lazurowym 
Wybrzeżu… Powrót na Riwierę okazuje się jednak nie taki znów łatwy 
i przyjemny, jakby się mogło wydawać.

SUE ROBERTS

MÓJ GORĄCY 
FRANCUSKI 
ROMANS

36 90

op. miękka

wyd. Świat Książki

Big Burr to miasteczko, gdzie wszyscy się znają. Czy na pewno? Kiedy 
zdobywa tytuł „najbardziej homofobicznej miejscowości w Amery
ce”, a przyznająca go organizacja przysyła tam queerową grupę 
zadaniową do pracy u podstaw, rezultaty są nie do przewidzenia. 
Przejmująca opowieść o zawiłościach ludzkiej psychiki, związkach 
i tolerancji. 

CELIA LASKEY

POD TĘCZĄ

39 99

wyd. Prószyński 
Media

op. miękka

Carter jest zawodowym bokserem. Któregoś dnia, wracając z  tre
ningu, natyka się na przewrócony samochód. Wzywa pogotowie 
i jedzie do domu, ale zielone oczy i ciemne włosy wciąż mu się śnią… 
Nie wie, że przeznaczenie właśnie splotło jego los z losem Alice i że 
walka na ringu, będzie zaledwie wstępem do rozgrywki, w której 
stawką jest coś znacznie cenniejszego.

ANNA WOLF

RING

39 90

op. miękka

wyd. Akurat

14,99 14,99



XXX

Kate Baron, prawniczka i samotna matka, odbiera telefon ze szkoły 
swojej córki. Amelia – zdolna piętnastolatka – została przyłapana na 
ściąganiu. Gdy kobieta dociera do szkoły, dowiaduje się, że córka 
nie żyje – skoczyła z dachu. Zrozpaczona matka wierzy w policyjną 
wersję zdarzeń aż do chwili, gdy dostaje anonimowego SMSa. Za
mierza poznać prawdę bez względu na konsekwencje. 

Joe od kilkudziesięciu lat przebywał w odizolowanym skrzydle po
nurego szpitala gdzieś w Nowej Anglii. Wszyscy mówili, że to groźny 
szaleniec, i nawet nie próbowali go leczyć. Przekonany, że jestem 
w stanie mu pomóc, zacząłem ryzykowną terapię… Gdyby Stephen 
King napisał moją historię, wyszłaby mu ta książka. 

Gdy ogłoszony zostaje przetarg na tor na warszawskim Służewcu, 
szykuje się transakcja dziesięciolecia. Dla wielu faworyt jest jeden: 
Waldemar Skoneczny, najbogatszy człowiek w Polsce. Wiktor Zybert, 
dziennikarz śledczy, dostaje od swojego szefa kilkadziesiąt tysięcy 
euro i  teczkę ze zbioru zastrzeżonego IPN. Zadanie? Prześwietlić 
Skonecznego…

KIMBERLY MCCREIGHT

ZROZUMIEĆ AMELIĘ

JASPER DEWITT

PACJENT

BARTOSZ KUREK

BRUD

44 90

39 99

premiera 30.06.2021

op. miękka

op. miękka

wyd. Bukowy Las

wyd. Agora

39 99

wyd. Czarna 
Owca

op. miękka

op. miękka

wyd. Albatros

39 90



KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

Nowa ekscytująca powieść jednej z najpopularniejszych polskich 
pisarek. Znakomity, trzymający w napięciu thriller, który od samego 
początku wciąga w genialną intrygę, nie raz zaskoczy i sprawi, że na 
nowo spojrzysz na otaczającą cię rzeczywistość – zarówno tę realną, 
jak i wirtualną. Czy istnieje „ktoś”, kto nami steruje? Kto to jest? No 
i najważniejsze – po co to robi?

W styczniowy wieczór w pobliżu kapliczki i metalowego krzyża śled
czy znajdują rozkopany dół, a w nim ludzkie kości. Kilka dni później 
na drugim końcu miasta samobójstwo popełnia młoda kobieta. 
Robert Kreft wraca do pracy i mierzy się z dramatycznymi wydarze
niami ostatnich tygodni, kiedy to znalazł się o krok od rozwikłania 
tajemnicy samobójczej śmierci matki.

Gray Man jest legendą, cicho przechodzi od pracy do pracy, doko
nuje niemożliwego, a następnie znika. I zawsze trafia w swój cel. Ale 
na świecie są siły bardziej śmiercionośne niż Gentry. Siły lubiące pie
niądze. I władzę. I ludzie, dla których Court Gentry jest problemem… 
Polscy fani thrillerów sensacyjnych dostają do rąk pierwszą powieść 
z dziesięciotomowego cyklu. 

Policjant drogówki zostaje pchnięty nożem niedaleko domu. Przy 
ciele sprawca zostawia figurkę Lego. Na miejsce zbrodni przyjeżdża
ją Tomczyk i Gniewosz, którzy rozpoczynają poszukiwania mordercy. 
Tydzień później w jednym z warszawskich parków właściciel agencji 
reklamowej zostaje zaatakowany i ginie na miejscu. Czy morderstwa 
są ze sobą jakoś powiązane?

Hal, młoda tarocistka, rozpaczliwie potrzebuje pieniędzy. Nadal nie 
może pogodzić się ze śmiercią matki. Ponadto człowiek, od którego 
pożyczyła sporą sumę, chce odzyskać swoje należności. Gdy Hal 
otrzymuje tajemniczy list, wydaje się, że jej sytuacja może się popra
wić. Dowiaduje się z niego, że jej babcia zmarła. Ale Hal jest przeko
nana, że jej dziadkowie od dwna nie żyją…

MAGDALENA WITKIEWICZ

WIZJER

PRZEMYSŁAW ŻARSKI

CIERŃ
SERIA Z ROBERTEM KREFTEM, T. 3

MARK GREANEY

GRAY MAN

MAŁGORZATA ROGALA

KWESTIA WINY
GÓRSKA I TOMCZYK, T. 8

RUTH WARE

ŚMIERĆ PANI 
WESTAWAY

41 99

39 99

premiera 30.06.2021

op. miękka

op. miękka

wyd. W.A.B.

wyd. Poradnia K

42 90 39 90

39 90

wyd. Czwarta 
Strona wyd. Czwarta 

Strona

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka op. miękka

op. miękka

Wiela lat temu w małej miejscowości Borki zamordowano komen
danta policji. Szybko złapano sprawcę, który przyznał się do winy 
i został skazany. Piętnaście lat później do miasteczka wraca córka 
komendanta, Maja. Gdy zginął ojciec, miała siedem lat i jako jedy
na widziała, co się wtedy stało. Tylko ona zna prawdę. Wiele osób 
w miasteczku zaczyna się bać i robić życiowe rozrachunki.

KRYSTYNA MIREK

BLIZNY 
PRZESZŁOŚCI

42 90

premiera 30.06.2021

op. miękka

wyd. Filia

Serial na 
Netflixie
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Piaszczyste plaże i trzcinowiska przyciągają ludzi spragnionych wy
poczynku. I  tych, którzy z dala od miejskiego gwaru prowadzą tu 
swoje ciemne interesy. Na przykład takich jak Luca. Inni, tacy jak 
Marcin i  Paulina, woleliby pewnie zjawić się tam z  własnej woli 
i w nieco przyjemniejszych okolicznościach. Chwilowo są jednak za 
bardzo zajęci ratowaniem własnej skóry…

Finałowa odsłona przełomowej historycznoszpiegowskiej trylogii. 
Tym razem autorzy przyglądają się procesowi indoktrynacji, wy
chowywania oraz działalności nielegałów. Marcin Faliński i Marek 
Kozubal dają czytelnikowi niepowtarzalną okazję, by spojrzeń na 
jedne z najważniejszych wydarzeń w historii światowego wywiadu… 
oczami drugiej strony.

Dziennikarka Alicja Rucka zbliża się do czterdziestki. Ma skłonność 
do natręctw, niebanalnych porównań i przekraczania granic, a jej 
życie prywatne nie układa się najlepiej. Gdy w kamienicy na po
znańskim Łazarzu dochodzi do morderstwa, Rucka rozpoczyna 
nieoficjalne śledztwo w nadziei, że praca pomoże jej zapomnieć 
o osobistej tragedii. Sprawa nie będzie jednak łatwa. 

PAULINA ŚWIST

CHECHŁO

MARCIN FALIŃSKI, MAREK KOZUBAL

OPERACJA RETEA
T. 3

MAGDALENA SZYDEŁ

KRAWIEC

39 90

39 90

op. miękka

op. miękka

wyd. Akurat

wyd. Publicat

39 99

wyd. Czarna 
Owca

premiera 30.06.2021

op. miękka

39 90

premiera 30.06.2021

op. miękka

wyd. Albatros



KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

Rozalia Ginter prowadzi gabinet weterynaryjny w Mikołajkach. Wie
dzie w miarę szczęśliwe życie rodzinne. Aż do pewnego wieczora, któ
ry zmienia wszystko. W tych samych urokliwych Mikołajkach na kładce 
nad kanałem zawisa ciało mężczyzny. Czy znany w okolicy hotelarz 
popełnił samobójstwo? A może zabił go Peter Winckler, który przy
jechał na Mazury odwiedzić ziemie przodków? Poszlaki się mnożą…

Jest rok 1999. W starej leśniczówce niedaleko Rudnika dochodzi do 
krwawej zbrodni – nieznany sprawca atakuje spędzającą tam wa
kacje pięcioosobową rodzinę. Udaje się przeżyć jedynie najstarsze
mu z dzieci. Okazuje się, że chłopak to odnaleziona zaledwie kilka 
miesięcy wcześniej ofiara porwania. Jakie zło prześladuje chłopca? 
I dlaczego?

Brazylia. Kiedy 10letnia Klara widzi w swojej sypialni ducha, matka 
wyjaśnia jej, że to dziedziczna przypadłość. Wkrótce potem dziew
czynka traci matkę, a ojciec znika. Trafia do domu dziecka, a w jej 
głowie wciąż rozbrzmiewają echa wstrząsających wydarzeń, któ
rych nie jest w stanie zrozumieć. Wiele lat później Klara samotnie 
wychowuje syna i wciąż nie ustaje w poszukiwaniach ojca. 

Choć bestsellerowe powieści przyniosły mu sławę, a serial nakręco
ny na ich podstawie okazał się wielkim hitem, Oskar wciąż mieszka 
w chatce na odludziu, gdzie skrywa swoją największą tajemnicę. 
Życie Blajera zaczyna się komplikować, gdy ktoś brutalnie zabija ak
torkę grającą główną rolę w serialu. Kilka dni później Oskar poznaje 
blondynkę do złudzenia przypominającą zmarłą ukochaną.

MARTA MATYSZCZAK

MAMY 
MORDERSTWO 
W MIKOŁAJKACH

ANNA KAŃTOCH

LATO 
UTRACONYCH 
CZŁOWIEK, T. 2

DANIEL RADZIEJEWSKI

DZIECIĘCY KRAM

ADRIAN BEDNAREK

FASCYNACJA
CYKL Z OSKAREM BLAJEREM, T. 3

34 90

42 90 39 99

42 99

premiera 30.06.2021

op. miękka

op. miękka op. miękka

op. miękka

wyd. Dolnośląskie

wyd. Marginesy wyd. Novae Res

wyd. Novae Res

Morderca, który wypija krew z ofiar? Agent Tatum Gray i profilerka 
Zoe Bentley sądzili, że widzieli już wszystko… Sposób działania mor
dercy jest identyczny jak Roda Glovera — seryjnego zabójcy, który 
prześladuje Zoe od dzieciństwa. Musiał jednak znaleźć równie zde
prawowanego wspólnika. Frustracja Zoe rośnie, gdy kolejna kobieta 
zostaje znaleziona martwa, a inna zaginęła.

MIKE OMER

GĘSTSZA OD KRWI

39 90
premiera 30.06.2021

op. miękka

wyd. Świat Książki –25% –25%
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FANTASTYKA

Żyć z dawnymi występkami można jedynie, jeśli ukryje się je w głębo
kich zakamarkach umysłu, w czarnych odmętach duszy. Rin wciąż 
żyje. Została sama. Z okaleczonym ciałem, rozbitą duszą, łaknąca 
pokuty i rozgrzeszenia niemal tak samo, jak walki i zniszczenia. I oto 
prawdziwy wróg wkracza na scenę. Tym razem stawką jest cały zna
ny Rin świat. Ten ludzki i ten boski. 

REBECCA F. KUANG

PŁONĄCY BÓG
TRYLOGIA WOJEN MAKOWYCH, KSIĘGA 3

54 90
premiera 30.06.2021

op. miękka

wyd. Fabryka Słów

Kaladin i  Navani walczą o  ocalenie Rodzeństwa, sprena wieży, 
przed całkowitym zepsuciem. Upadek wieży oznaczałby ostatecz
ne zwycięstwo sił Odium. Tymczasem nieświadome sytuacji w Urithi
ru wojska koalicji prowadzą wojnę w Emulu, Dalinar próbuje poznać 
głębię swoich mocy Kowala Więzi, a Jasnah umocnić swoją pozycję 
królowej Alethkaru. 

BRANDON SANDERSON

RYTM WOJNY
ARCHIWUM BURZOWEGO 
ŚWIATŁA, T. 4, CZ. 2

45 00

premiera 30.06.2021

op. twarda

wyd. Mag

Vernestra Rwoh to szesnastoletnia świeżo upieczona rycerka Jedi, 
która otrzymała zadanie pilnowania dwunastoletniej Avon Starros 
podróżującej na pokładzie luksusowego liniowca na niesamowitą 
nową stację kosmiczną, zwaną Latarnią Gwiezdny Blask. Nim jednak 
podróż rozpocznie się na dobre, dochodzi do groźnej eksplozji.

W czasach po upadku Imperium Galaktycznego, a  przed wyło
nieniem się Najwyższego Porządku, samotny łowca nagród znany 
jedynie jako Mandalorianin przemierza rubieże galaktyki w poszu
kiwaniu zleceń. Gdy jego celem okazuje się dziecko, postanawia 
chronić je za wszelką cenę…

Na długo przed Imperium i wojnami kolonów światy prosperowały 
pod przywództwem senatu, a wszędzie panował pokój, zaprowa
dzony przez członków zakonu zwanych Jedi. Jednak pewnego dnia 
w nadprzestrzeni dochodzi do katastrofy. Rycerze Jedi stawiają czo
ła klęsce, ale poza granicami Republiki czai się już nowe niebezpie
czeństwo, a z mroku wyłania nowy wróg.

JUSTINA IRELAND

PRÓBA ODWAGI
STAR WARS. WIELKA REPUBLIKA

JOE SCHREIBER

STAR WARS.  
THE MANDALORIAN

CHARLES SOULE

ŚWIATŁO JEDI
STAR WARS. WIELKA REPUBLIKA

29 99

29 99

39 99

op. miękka

op. miękka

op. miękka

wyd. Olesiejuk

wyd. Olesiejuk

wyd. Olesiejuk
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FRAGMENTY WYBRANYCH AUDIOBOOKÓW 
ZNAJDZIESZ NA KANALE YOUTUBE 
KSIĘGARNIE ŚWIAT KSIĄŻKI OFFICIAL
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HISTORIA

Rugia 1168 to kolejna część cyklu przedstawiającego walki Niemców 
i Duńczyków ze Słowianami nadbałtyckimi. Niniejszy tom ukazuje 
wyprawy duńskiego króla Waldemara I na południowozachodnie 
wybrzeża Bałtyku w latach 11571168. Obalenie i zniszczenie wielkie
go posągu Świętowita było symbolicznym potwierdzeniem triumfu 
skandynawskich chrześcijan nad pogańskim Słowianami.

ROBERT F. BARKOWSKI

RUGIA 1168

Bogato ilustrowana elegancka monografia prezentująca mie
cze z dorobku cywilizacji europejskiej. W publikacji przedstawiono 
miecze z  kręgu kultury Niemiec, Francji, Anglii i  krajów europej
skiego Wschodu. Barwnym ilustracjom towarzyszy fachowy tekst 
objaśniający. 

Adolf Hitler miał wiele tajemnic. Jedna z nich ma dzisiaj dokładnie 
dziewięćdziesiąt sześć lat. I od dawna mieszka w Polsce! To jednak 
nie wszystko. To szczera opowieść o Adolfie Hitlerze z perspektywy 
jego nieślubnego, a zarazem jedynego syna. Jaki wódz Trzeciej Rze
szy był prywatnie, jak to się stało, że miał dziecko i jak udało mu się 
przeżyć wojnę oraz ukrywać przez lata prawdziwą tożsamość? 

IGOR GÓREWICZ

MIECZE EUROPY

CHRISTOPHER MACHT

SPOWIEDŹ SYNA 
HITLERA

59 90

36 90

premiera 30.06.2021

op. twarda

op. miękka

wyd. Bellona

wyd. Bellona

32 90
op. miękka

wyd. Bellona

FRAGMENTY WYBRANYCH AUDIOBOOKÓW 
ZNAJDZIESZ NA KANALE YOUTUBE 
KSIĘGARNIE ŚWIAT KSIĄŻKI OFFICIAL
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Moje pierwsze zagraniczne wyprawy były związane z wojskiem.  
Wyjechałem na misję zagraniczną ONZ do Libanu, do Zatoki Perskiej, Iraku, 

Afganistanu, na kursy przetrwania do Belize. Żołnierz to zawsze turysta. 

ŻOŁNIERZ TO ZAWSZE TURYSTA  

– NAVAL, WETERAN GROM-U, O EKSTREMALNYCH PODRÓŻACH

Były komandos i pisanie przewodnika turystycz-
nego. Teoretycznie to totalnie się nie spina, 
a jednak zadziałało doskonale. Jak to zrobiłeś?
Jak dla mnie to się spina wręcz idealnie.  
Gdy przyjrzymy się historii świata, łatwo zauwa
żyć, że pierwszymi podróżnikami byli właśnie 
żołnierze. Także moje pierwsze zagraniczne wy
prawy były związane z wojskiem. Wyjechałem 
na misję zagraniczną ONZ, do Zatoki Perskiej, Ira
ku, Afganistanu, na kursy przetrwania do Belize. 
Dla nas to przecież mocno egzotyczne miejsca, 
tysiące kilometrów od domu. To jest podróż, cho
ciaż ciężka i trudna, bo mówimy w końcu o dzia
łaniach wojennych. Żołnierz to zawsze turysta.
To dlatego, podpierając się wiedzą żołnierza 
jednostki specjalnej, ułożyłem swoją nową 
książkę „Świat na celowniku” jak poradnik, który 
pokaże, jak pojechać, przetrwać i bezpiecznie 
wrócić. Teraz co prawda żyjemy w cieniu pan
demii, jednak patrząc z  szerszej perspektywy, 
stajemy się coraz bardziej wymagającymi turystami. Wygodny hotel 
all Inclusive już nie wystarczy. Chcemy zobaczyć i przeżyć więcej. 
Czasami trafiamy przez to w miejsca, które nie są zbyt przyjazne. 
Turyści są na całym świecie łakomym kąskiem. Nasza głowa jest 
zajęta poznawaniem, zwiedzaniem i  chłonięciem nowego miej
sca, przez co nie jesteśmy czujni. Często okolice, w które jeździmy, 
są biedniejsze od naszego kraju, a my mamy przy sobie gotówkę. 
Łatwo nas okraść i oszukać. Warto wiedzieć, jak się zachować.

Swoją nową książkę dzielisz na rozdziały od-
powiadające w  pewnym sensie żołnierskim 
przygotowaniom do wykonania zadania.  
Są jakieś podobieństwa pomiędzy przygotowa-
niem do misji bojowej, a planowaniem podróży?
To dokładnie to samo. Kiedy mamy pomysł na 
jakąś przygodę, wymarzoną wyprawę, może
my to porównać z  zadaniem do wykonania 
w czasie służby. Jako zwyczajni turyści czytamy, 
dowiadujemy się o miejscach, które chcieliby
śmy odwiedzić, staramy się je poznać. W wojsku 
prowadzimy rozpoznanie, by dowiedzieć się 
wszystkiego o  przeciwniku. Logistyka? Gdzie
kolwiek byśmy nie jechali, trzeba się spakować, 
przygotować sprzęt, bo nie wiemy przecież, czy 
wszystko będzie dostępne na miejscu. Żołnierz 
robi dokładnie to samo. Sprawdza, co będzie 
mieć na miejscu, ale sam pakuje swój plecak. 
Przerzut? Identyczna historia, bez względu na 
to, czy jedziemy samochodem, wozem opan

cerzonym, lecimy samolotem wojskowym czy cywilnym. 
Takie analogie można wymieniać bez końca. Na moje pierwsze 
wyjazdy prywatne razem z kolegami, na przykład do Indii i Nepalu, 
przygotowywaliśmy się dokładnie tak jak na jedną z naszych opera
cji i takie podejście świetnie się sprawdziło. Przeżyliśmy tam ciężkie, 
ale jednocześnie fantastyczne rzeczy, jednak zawsze byliśmy w sta
nie bezpiecznie wrócić do domu. 

Jest pewien element, który normalnie się nie pojawia 
w  przewodnikach turystycznych, a  na który zwracasz 
uwagę. To katastrofy naturalne. Czemu ludzie, wybiera-
jąc się w podróż, o tym zapominają?
Mieszkając w Europie żyjemy w klimacie umiarkowanym 
i czujemy się w miarę bezpiecznie. Niby pojawiają się po
wodzie i huragany, jednak zwykle fizycznie nie jesteśmy 
zagrożeni, chyba że dojdzie do jakiegoś nieszczęścia. 
Dla nas tornada są w  USA, trzęsienia ziemi w  Japonii, 
Indonezji, Nepalu czy Grecji. Nasze poczucie bezpie
czeństwa jest złudne, bo co prawda w Polsce nie ma 
tak groźnych zjawisk, ale my przecież bywamy w tych 
krajach. Musimy mieć świadomość, że będąc turystą, 
możemy na miejscu spotkać się ze znakami, które po
wiedzą nam, że w tym miejscu może się pojawić tsunami 
i w którą stronę w takiej sytuacji należy uciekać. Będąc 
ekspertem od bezpieczeństwa osobowego, pokazuję 
ludziom, że na takie rzeczy też trzeba zwracać uwagę. 
Podobnie na pory roku, klimat, pływy morskie, warunki 
geofizyczne miejsca, w którym będziemy. Nikt inny tego 
za nas nie zrobi.

NAVAL

ŚWIAT NA 
CELOWNIKU

44 90

op. miękka

wyd. Bellona

fot. archiwum autora
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Ten poradnik ułatwi ci żeglowanie. Przedstawia kwintesencję wiedzy 
dwóch doświadczonych żeglarzy ujętą w przystępnej formie. Zawie
ra praktyczne porady i instrukcje, obejmujące odbiór jachtu, szkole
nie załogi, wyjście i wejście do portu, nawigację, prawidła morskie. 
Na planszach, uzupełnionych komentarzami i ikonografikami, auto
rzy prezentują podstawy przyjemnego i bezpiecznego żeglowania.

ZBIGNIEW ANDRZEJ DOBEK, MACIEJ MACIEJEWSKI

NIEZBĘDNIK ŻEGLARSKI

49 90

premiera 30.06.2021

op. miękka

wyd. Bukowy Las

Agentem pozostaje się do końca życia, bez względu na sytuację. 
Jedni z  najlepszych w  Regent’s Park, zdegradowani do Slough  
House, za pijaństwo, rozpustę, afery polityczne czy nielojalność. Wy
szkolona, ale nie przestrzegająca zasad ekipa nie zajmuje się już 
działaniami operacyjnymi, za to tonie w papierkowej robocie. Na 
szczęście natrafia się okazja, by odkupić swe winy.

MICK HERRON

KULAWE KONIE

39 99
premiera 30.06.2021

op. miękka

wyd. Insignis
CZYTAM. -40%NAJTANIEJ

CZYTAM. -40%NAJTANIEJ

1629.06.2021

30.0613.07.2021
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Pasjonująca książka o tym, do czego mogą prowadzić błędy w sto
sowaniu matematyki w rozmaitych dziedzinach życia. Matt Parker 
to australijski matematyk, autor, komik, twórca na YouTube. Jego 
książka Humble Pi była pierwszą książką matematyczną w Wielkiej 
Brytanii, która stała się bestsellerem „Sunday Times”.

Optymistyczna i pokrzepiająca książka, która pomoże młodym czy
telnikom zmienić sposób myślenia o świecie. Gdy docierają do nas 
tylko złe wieści, świat może wydawać się nieco… przerażający. Tym
czasem wokół dzieje się też mnóstwo dobrego! Przekonacie się, że 
dobro wcale nie jest w odwrocie i że jeśli postawimy na współdzia
łanie, wkrótce sprawy przyjmą lepszy obrót! 

MATT PARKER

PI RAZY OKO

RASHMI SIRDESHPANDE

DOBRE WIEŚCI
CZYLI DLACZEGO ŚWIAT 
WCALE NIE JEST TAKI ZŁY

44 99

39 99

premiera 30.06.2021

op. miękka

op. miękka

wyd. Insignis

wyd. Insignis

Antyspołeczny to nie tylko błyskotliwa diagnoza współczesnego 
społeczeństwa. To przede wszystkim niesamowicie zabawna i chwy
tająca za serce opowieść o pracy z ludźmi, o których większość wo
lałaby zapomnieć, i o  rozwiązywaniu problemów, z którymi mało 
kto chciałby się mierzyć. Ta książka sprawi, że będziesz się śmiać, 
płakać i kipieć ze złości… i to czasami naraz, czytając jedno zdanie.

NICK PETTIGREW

ANTYSPOŁECZNY

39 99
premiera 30.06.2021

op. miękka

wyd. Insignis

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

–50%
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LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ / PORADNIKI

Tym razem Jürgen Thorwald opowiada o  powstaniu i  rozwoju 
transplantologii. Opisując historie pacjentów, Thorwald kreśli dzieje 
jednego z najśmielszych pomysłów ludzkości – wymieniania uszko
dzonych narządów na nowe. Autor oddaje głos cichym bohaterom 
medycyny – chorym, których wola życia i odwaga przyczyniły się do 
uratowania ludzkich istnień.

„Dziś pragnę Cię zaprosić w podróż przez cztery pory roku. Być może 
zainspiruje Cię ona do zrobienia czegoś dobrego dla siebie, a Twoje 
życie stanie się lepsze. Obserwuj naturę i działaj zgodnie z  jej ryt
mem. (…) Przygotowałam dla Ciebie drogowskazy, które podpowie
dzą Ci, w którą stronę podążać, by poprawić zdrowie i samopoczu
cie”. Beata Abramczyk

„Dobrostan to poczucie wolności, a prawdziwa wolność to wolność 
od potrzeby robienia wrażenia na innych ludziach. To wewnętrzny 
spokój, spójność, harmonia, czas spędzony z bliskimi, kontakt z na
turą. Pragnę, aby ta książka wniosła do Twojego życia nową świado
mość tego, co jest naprawdę ważne. By dała Ci wiedzę, praktyczne 
wskazówki i motywację”. Agnieszka Maciąg

W  bestsellerowej książce B.J. Fogg pokazuje, jak zmienić życie, 
utrwalając każdy drobny nawyk raz na zawsze. Wykorzystując wie
loletnią pracę naukową oraz doświadczenie, objaśnia mechanizm 
kształtowania nawyków. Zamiast skazanych na porażkę rewolucji 
powinniśmy zacząć od szybkich zwycięstw i wdrożyć w naszą co
dzienność nowe mikronawyki. One zmienią wszystko!

JÜRGEN THORWALD

PACJENCI

BEATA ABRAMCZYK

HASHIMOTO
TWOJE CZTERY PORY ROKU

AGNIESZKA MACIĄG

DOBROSTAN
O SZCZĘŚLIWYM, BOGATYM 
I SPEŁNIONYM ŻYCIU

BJ FOGG

MIKRONAWYKI
NIEWIELKIE ZMIANY, KTÓRE 
WIELE ZMIENIAJĄ

59 90

49 90

59 99 44 99

op. twarda

op. miękka

op. twarda op. miękka

wyd. Marginesy

wyd. Edipresse

wyd. Otwarte wyd. Agora

Z tej książki dowiesz się: dlaczego niebo jest niebieskie, a Słońce żółte? 
Jak kupić działkę na Księżycu? Ile kosztuje podróż w kosmos? Jak wy
gląda „typowe” miejsce we Wszechświecie i dlaczego nic w nim nie 
ma? Fred Watson zabiera nas w podróż po naszej Galaktyce, podczas 
której odwiedzimy Księżyc i poznamy różne teorie dotyczące jego po
wstania, zobaczymy, jak rodzą się gwiazdy i jak powstaje tęcza.

FRED WATSON

ASTROHAJ
JAK DOTKNĄĆ KOSMICZNEGO PYŁU?

39 90

op. miękka

wyd. Poznańskie

Autorki opisują i analizują mechanizm budowania pewności siebie 
oraz proponują skuteczne techniki poznawczobehawioralne, które 
pozwolą ci wzmocnić i docenić poczucie własnej wartości. Ta książ
ka to pierwsza pomoc dla wszystkich kobiet, które chcą być silne, 
wolne i pragną realizować się w dowolnej dziedzinie z pewnością 
siebie.

CLAIRE SHIPMAN, KATTY KAY

PEWNA SIEBIE 
KOBIETA

44 90

premiera 30.06.2021

op. miękka

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

TRUDI TRUEIT

TYGRYSIE 
GNIAZDO
EXPLORER ACADEMY:  
AKADEMIA ODKRYWCÓW, T. 5

34 99

op. miękka

wyd. Olesiejuk

Po przejściu przez pustynie i zamarznięte ziemie Murray otwiera Wro
ta Czasu prowadzące tam, gdzie wszystko się zaczęło. Oto pokój 
Larry’ego Huxleya, szalonego naczelnika Kompanii Indii z Wyobraźni. 
Jego flota właśnie zmierza do Kilmore Cove, by unicestwić buntow
ników. Obrońcy Miejsc z Wyobraźni pod wodzą Ulyssesa Moore'a są 
gotowi do walki…

PIERDOMENICO BACCALARIO

GODZINA BITWY
ULYSSES MOORE, T. 17

29 99
op. twarda

wyd. Olesiejuk
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DLA MŁODZIEŻY

Uciekając przed makabrycznym zagrożeniem, Erik postanawia wy
ruszyć z babcią do Francji i towarzyszy jej w zjeździe absolwentów. 
Spotyka tam młodą dziewczynę, w której zakochuje się do szaleń
stwa. Sielanka jednak nie trwa długo. Vogler musi zmierzyć się z Al
bertem Zimmerem i tajemnicą z przeszłości, która nie daje o sobie 
zapomnieć.

Freddie wiedzie pozornie uporządkowane życie. Kiedy odkrywa, że 
jego biologiczny ojciec prawdopodobnie żyje, postanawia z dnia 
na dzień wszystko rzucić, by go odnaleźć. Razem z przyjaciółmi, Be
nem i Charliem, wyruszają w podróż swojego życia (a przynajmniej 
wakacji). Niespodziewanie znajdują się w  centrum dziwacznych 
wydarzeń…

BEATRIZ OSES GARCIA

ERIK VOGLER 
I (NIE)PRAWDZIWA 
DZIEWCZYNA

JENNY PEARSON

CUDOWNA 
PODRÓŻ 
FREDDIEGO YATESA

29 90

34 90

op. miękka

op. miękka

wyd. Akapit Press

wyd. Akapit Press

Finleya dwie rzeczy utrzymują przy życiu: miejsce w drużynie koszy
kówki i Erin, dziewczyna, która potrafi rozjaśnić nawet najciemniejsze 
dni. Pewnego razu w liceum pojawia się Russ. Twierdzi, że przybywa 
z kosmosu, ma też za sobą przeszłość, od której chce uciec. Okazuje 
się, że osoba, po której najmniej się tego spodziewamy, może dodać 
nam odwagi, by zmierzyć się z tym, co już było, i ruszyć swoją drogą. 

MATTHEW QUICK

NIEZBĘDNIK OBSERWATORÓW 
GWIAZD

34 90
op. miękka

wyd. Bukowy Las

op. miękka

wyd. Media 
Rodzina

39 00
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Wejdź do kreatywnego i nieprzewidywalnego umysłu jednego z naj
bardziej znanych czarnych charakterów Disneya – Cruelli deMon. 
W tych niezwykłych zapiskach poznasz sensacyjną relację z filmu 

„Cruella”, i to z pierwszej ręki. Ponadto znajdziesz w nich kolorowe szki
ce modowe, zdjęcia oraz mnóstwo ciekawostek z planu filmowego.

ZAPISKI CRUELLI

Październik 1916 r. Klara zostaje wysłana do wiejskiej posiadłości 
Gardener’s Cottage, do budzących grozę i  szacunek wujostwa. 
Rozległe tereny majątku i oranżerie kryją wiele tajemnic: zamknięty 
pokój i ukryty gdzieś do niego klucz oraz tajemniczy chłopiec, który 
pojawia się w ogrodzie tylko nocą… Oprócz tego Klara ma własny 
sekret – straszny i spoczywający w kieszeni jej fartuszka. 

A.M. HOWELL

OGRÓD 
ZAGUBIONYCH 
TAJEMNIC

34 90

op. miękka

wyd. Akapit Press

Film  
w kinach 34 99

op. twarda

wyd. Olesiejuk



SWIATKSIAZKI.PL

XXX



XXX



SWIATKSIAZKI.PL

XXX



XXX



SWIATKSIAZKI.PL

XXX

SUPERKOLOROW
ANKI Z SUPERBOHATERAM

I

© MARVEL. 
© & ™ Lucasfilm Ltd.
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Wzruszająca historia, 
na motywach filmu „Luca” 

studia Disney/Pixar, 
która przypomina nam, 

że słowa otuchy 
i wsparcie przyjaciół 

pozwolą uwierzyć 
w siebie każdemu – 

nawet morskiemu 
stworowi.

19,99zł
PREMIERA: 25.06.2021 r.
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DLA DZIECI

Gra wymagająca niesamowitej spostrzegawczości. Gdzie ukrył się 
żółty przedmiot? A czerwony? Gdzie znajdziemy coś kwadratowe
go? Każda z 48 kart to całkowicie nowe wyzwanie. Ilustracje Przemka 
Liputa ponownie przenoszą nas do Słonecznego Przedszkola, które 
nieustająco tętni energią.

Książka, dzięki której najmłodsi poznają świat i uczą się angielskich 
słówek. Pojawia się tu słownictwo związane z domem i rodziną: na
zwy pomieszczeń i  sprzętów, zabawek i  ubrań, członków rodziny, 
części ciała i wielu drobiazgów, w sumie ponad 200 słówek. Na każ
dej rozkładówce można otworzyć okienka (w książce jest ich ponad 
50), co pozwala odkrywać kolejne szczegóły i słowa.

Jak każdy przedszkolak, Feluś jest bardzo ciekawy świata. Raz jest 
kucharzem, raz odkrywcą kości dinozaurów, a kiedy indziej budu
je z klocków niesamowite budowle… Miś Gucio, towarzysz Felusia, 
także poznaje zawody – chce być fryzjerem albo kierowcą. A może 
jednak weterynarzem lub aktorem…? Wszystkie zawody są ciekawe!

Kocia Szajka znów na tropie! Dołącz do śledztwa, pomóż Loli i Po
ziomce rozwiązać detektywistyczną zagadkę. Pewnego słonecz
nego kwietniowego popołudnia nieznany sprawca utrąca kamie
niem ucho różowego jelenia. Rzeźba od lat zdobi wzgórze zamkowe 
w Cieszynie. Sprawa jest poważna. Pomóc może tylko Kocia Szajka!

PRZEMEK LIPUT

WYTĘŻ WZROK
ROK W PRZEDSZKOLU

AGNIESZKA ŻELEWSKA

W DOMU
MOJA PIERWSZA 
ENCYKLOPEDIA POLSKO- 

-ANGIELSKA Z OKIENKAMI

KATARZYNA KOZŁOWSKA

FELUŚ I GUCIO 
POZNAJĄ 
ZAWODY

AGATA ROMANIUK

KOCIA SZAJKA 
I UCHO 
RÓŻOWEGO 
JELENIA

36 99

premiera 30.06.2021

op. twarda

wyd. Agora

We Wkrętkach doszło do serii kradzieży herbatników. Wszystkie prze
słanki wskazują na jedynego latającego kucyka w mieście, który 
jest najlepszym przyjacielem Maxa, KAZIKA PEGAZIKA! Oto książka 
nie tylko dla miłośników przygód i koni, zwłaszcza tych latających, 
ale przede wszystkim dla każdego, komu nie jest straszna końska 
dawka humoru!

PHILIP REEVE, SARAH MCINTYRE

KAZIK PEGAZIK  
I ZŁODZIEJ HERBATNIKÓW

29 00
op. miękka

wyd. Akapit Press

44 90

44 90

39 90

wyd. Nasza 
Księgarnia

wyd. Nasza 
Księgarnia

wyd. Nasza 
Księgarnia

op. etui

op. twarda

op. twarda

Wzruszająca historia, 
na motywach filmu „Luca” 

studia Disney/Pixar, 
która przypomina nam, 

że słowa otuchy 
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127 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 Ko
ściuszki 32, tel. 85 732 10 15 • Białystok – Galeria Jurowiecka, ul. Jurowiecka 1, tel. 85 877 23 55 • Bielsko-Biała – CH Gemini Park, ul. Leszczyń
ska 20, tel. 33 484 08 77 • Bielsko-Biała – CH Sarni Stok, ul. Sarni Stok 2, tel. 33 471 29 03 • Bielsko-Biała – Galeria Sfera, ul. Mostowa 5, tel. 
33 471 10 07 • Bolesławiec – Galeria Bolesławiec City Center, ul. Asnyka 1, tel. 75 616 14 06 • Bydgoszcz – CH Rondo, ul. Kruszwicka 1, tel. 
52 345 46 98 • Bydgoszcz – CH Zielone Arkady, al. Wojska Polskiego 1, tel. 52 342 53 50 • Bydgoszcz – dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna, 
ul. Zygmunta Augusta 57, tel. 52 518 11 39 • Bydgoszcz – Galeria Pomorska, ul. Fordońska 141, tel. 52 516 11 28 • Bydgoszcz – CH Focus Mall, 
ul. Jagiellońska 39/47, tel. 51 762 71 41 • Bytom – CH Agora Bytom  pl. T. Kościuszki 1, tel. 32 396 26 28 • Chełm – Galeria Chełm, 
ul. Rejowiecka 34, tel. 505 409 404  • Chojnice – ul. Stary Rynek 9–10, tel. 52 516 16 53 • Chorzów – CH AKS, ul. Parkowa 20, tel. 32 411 79 06 

• Częstochowa – Galeria Jurajska  al. Wojska Polskiego 207, tel. 34 341 17 57 • Dębica – Galeria Raj, ul. Rzeszowska 114, tel. 14 673 11 28 
• Elbląg – Galeria Ogrody, ul. płk. Stanisława Dąbka 152, tel. 55 617 28 68 • Gdańsk – Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141, tel. 58 573 48 94 
• Gdańsk – Galeria Przymorze, ul. Obrońców Wybrzeża 1, tel. 58 761 47 35 • Gdańsk – Galeria Metropolia, ul. J. Kilińskiego 4, tel. 58 573 10 03 
• Gdańsk – CH Auchan, ul. Szczęśliwa 3, tel. 58 760 15 10 • Gdańsk – CH Osowa, ul. Spacerowa 48, tel. 58 341 38 83 • Gdańsk – Forum Gdańsk, 
ul. Targ Sienny 7, tel. 58 732 61 73 • Gdynia CH Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2 • Gliwice – PH Arena, al. J. 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 Wiel-
kopolski – CH Nova Park, ul. Przemysłowa 2, tel. 95 734 23 07 • Gorzów Wielkopolski – Galeria Askana, al. Konstytucji 3 Maja 102, tel. 95 734 11 37 

• Grudziądz – CH Alfa, ul. Chełmińska 4, tel. 56 647 10 66 • Inowrocław – Galeria Solna, ul. Wojska Polskiego 16, tel. 52 516 11 15 • Janki – 
CH Janki, ul. Mszczonowska 3, tel. 22 290 41 07 • Jaworzno – Galeria Galena, ul. Grunwaldzka 59, tel. 32 411 98 85 • Jelenia Góra – Galeria 
Nowy Rynek, ul. Podwale 25, tel. 75 757 50 20 • Kalisz – Galeria Amber, ul. Górnośląska 82, tel. 62 726 11 76 • Kalisz – Galeria Kalisz, ul. Poznań
ska 121123, tel. 62 726 12 28 Katowice – CH 3 Stawy, ul. Gen. K. Pułaskiego 60 , tel. 32 266 05 09 • Katowice – Dworzec Główny, pl. Marii i Lecha 
Kaczyńskich 1, tel. 32 411 9585 • Katowice – Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, tel. 32 414 17 26 • Katowice – Galeria Libero, ul. Kościuszki 229, 
tel. 32 413 15 54 • Kielce – Galeria Echo  ul. Świętokrzyska 20, tel. 41 277 16 03 • Kielce – Galeria Korona Kielce, ul. Warszawska 26, tel. 
41 201 32 13 • Kołobrzeg – ul. Giełdowa 8, tel. 94 715 24 10 • Konin – Galeria nad Jeziorem, ul. I. J. Paderewskiego 8, tel. 63 245 11 79 • Kraków 
– CH Czyżyny, ul. M. Medweckiego 2, tel. 12 297 31 71 • Kraków – CH Krokus, al. Gen. T. 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 

• Kraków – Galeria Krakowska , ul. Pawia 5, tel. 12 352 39 83 • Krosno – Galeria Vivo! , ul. Bieszczadzka 29, tel. 13 440 11 35 • Legnica 
– ul. Najświętszej Marii Panny 5, tel. 76 711 18 96  • Lublin – CH Atrium Felicity, ul. Witosa 32, tel. 81 465 24 28  • Lublin – CH Skende 
Shopping, al. Spółdzielczości Pracy 88, tel. 81 465 38 50 • Lublin – ul. S. Staszica 2, tel. 81 465 34 04 • Lublin – Lublin Plaza, ul. Lipowa 13 , tel. 
81 465 27 37 • Łódź – CH Port Łódź, ul. Pabianicka 245, tel. 42 680 22 07 • Łódź – CH Tulipan, al. J. Piłsudskiego 94, tel. 42 674 24 42 • Łódź – 
Galeria Łódzka, al. J. Piłsudskiego 15/23, tel. 42 237 15 22 • Łódź – CH Manufaktura, ul. Karskiego 5, tel. 42 237 22 63  • Mielec – Galeria 
Aura, ul. E. Biernackiego 2, tel. 61 679 44 25 • Mielec – Galeria Navigator, ul. Powstańców Warszawy 4, tel. 61 679 44 24 • Nakło nad Notecią 
– ul. Rynek 9, tel. 52 516 15 53 • Olsztyn – Galeria Warmińska, ul. J. Tuwima 26, tel. 89 722 43 51 • Opole – CH Karolinka, ul. Wrocławska 152/154, 
tel. 77 542 23 62 • Opole – CH Solaris, pl. M. Kopernika 16, tel. 77 542 15 99 • Ostrów Wielkopolski – Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120, tel. 
62 726 10 76 • Piła – Galeria Vivo!, ul. 14 Lutego 26, tel. 67 350 67 67 • Płock – Galeria Wisła, ul. Wyszogrodzka 144, tel. 24 382 11 08 • Poznań 
– Posnania, ul. Pleszewska 1, tel. 61 679 43 84 • Poznań – CH Avenida Poznań, ul. S. Matyi 2, tel. 61 646 17 22 • Poznań – Galeria MM, ul. Św. Mar
cin 24, tel. 61 679 22 98 • Poznań – Galeria Pestka, Al. Solidarności 47, tel. 61 824 67 45 • Poznań – King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, tel. 
61 679 37 72 • Pruszków – Nowa Stacja Pruszków, ul. Sienkiewicza 19, tel. 22 290 43 26  • Przemyśl – Galeria Sanowa, ul. W. Brudzewskiego 1, 
tel. 16 734 11 04 • Radom – Galeria Słoneczna, ul. Bolesława Chrobrego 1, tel. 48 382 20 56 • Rumia – CH Port Rumia, ul. Grunwaldzka 108, 
tel. 58 771 48 00 • Rzeszów – CH Nowy Świat, ul. Krakowska 20, tel. 17 742 11 46  • Rzeszów – Galeria Rzeszów, ul. J. Piłsudskiego 44, tel. 
17 777 10 74 • Słupsk – CH Jantar, ul. Szczecińska 58, tel. 59 724 11 87 • Sosnowiec – CH Plaza, ul. Sienkiewicza 2, tel. 32 785 69 50 • Stalowa 
Wola – Galeria Vivo!, ul. F. Chopina 42, tel. 15 830 14 92 • Stara Iwiczna – 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 • Tarnów CH Gemini, ul. Nowodą
browska 127 • Tomaszów Mazowiecki – Galeria Tomaszów, ul. Warszawska 1, tel. 44 715 35 17 • Toruń – CH Plaza, ul. W. Broniewskiego 90, tel. 
56 647 23 06 • Toruń – CH Kometa, ul. Grudziądzka 162 , tel. 56 657 21 72 • Tychy – Gemini Park, ul. Towarowa 2, tel. 32 411 36 10 • Wałbrzych 
– ul. J. Słowackiego 129 • Warszawa – Centrum Praskie 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 „Kam
pinos” 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 – dwo
rzec kolejowy Warszawa Centralna przejście podziemne, Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 3. tel. 22 630 29 60 • Warszawa – Wola Park, 
ul. Górczewska 124, tel. 789 449 286 • Włocławek – CH Wzorcownia, ul. J. Kilińskiego 3, tel. 54 427 16 43 • Wołomin – Galeria Wołomin, ul. Geo
detów 2, tel. 22 433 95 07 • 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. 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  • Zakopane – Galeria Krupówki, ul. Krupówki 40, tel. 18 546 13 86 
• 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 13.07.2021 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



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

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

