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mierze głównym bohaterem powieści. 
Mimo niemoralnego postępowania, 
którego się dopuszcza, jego gawęda 
urzeka, bawi do łez, miejscami wzrusza, 
a przede wszystkim sprawia, że Zbyszek 
staje się dla czytelnika bratem łatą – 
osobą, której nie można nie lubić. 

– Zbyszek to pogański przywódca 
małego plemienia, który chroni swoich 
bliskich – mówi Łukasz Orbitowski. – Je
żeli ktoś wejdzie mu w drogę, nie waha 
się go skrzywdzić. Ma bardzo ludzki sto
sunek do zwierząt. Czasami wypuszcza 
się na wyprawy łupieżcze, czyli pod
boje seksualne. Jest zupełnie z innego 
świata niż jego brat – tłumaczy.

Przeciwieństwem tej postaci jest 
Henryk, który doznaje łaski objawienia. 
Ma cechy boskiego głupca i mądrego 
idioty. Jest dużo bardziej zaświatowy 
i oderwany od rzeczywistości.

– Domański taki nie był. Jego rodzi
na też była inna. Był zwyczajnym face
tem, miał normalne życie: żonę, dwoje 
dzieci, chorował, poszedł na rentę – 
zaznacza autor.

Powieść Orbitowskiego to nie tyl
ko świetnie napisana gawęda, ale 
przede wszystkim nienachalna dia
gnoza społeczności spragnionej bli

skości cudu. „Kult” wspaniale pokazuje to, o czym nielicznym udaje 
się mówić bez uprzedzeń i poczucia wyższości: stosunek ludzi do 
religii, pobożność ludową, hipokryzję, a przede wszystkim ludzkie 
charaktery, dalekie od boskiego ideału, walczące ze sobą nawet 
w obecności objawiającej się właśnie Matki Boskiej.

op. miękka

39 90

ŁUKASZ ORBITOWSKI

KULT

wyd. Świat Książki

Rok 1983, komunistyczna Polska. 
W  oławskiej altance na działce Kazi
mierza Domańskiego mężczyźnie ob
jawia się Matka Boska. Nakazuje mu 
modlitwę oraz uzdrawianie ludzi. Przez 
następne miesiące w działkowym 
pomieszczeniu z krzyżem Domański 
przyjmuje tysiące chorych – kładzie 
na nich ręce, modli się, błogosławi. 
Wielu z nich odchodzi uleczonych: bez 
kul, wózków inwalidzkich, chorób. Trzy 
lata później ruch pielgrzymkowy do 
Oławy wzmaga się jeszcze bardziej 
po tym, jak z figurki Maryi ustawionej 
w altance zaczynają kapać krwawe 
łzy. Popularność objawień rośnie też 
za sprawą lokalnych mediów. Każde
go dnia tłum ludzi zadeptuje działki, 
koczuje też pod mieszkaniem uzdrowi
ciela. Z tego powodu oprócz cudów 
zdarzają się i tragedie: ludzie umierają 
w kolejce do altanki, giną też na kole
jowych torach, przez które przechodzą 
w drodze do ogródków działkowych. 
Komunistyczna władza drwi z wyda
rzeń w Oławie. W 1984 r. na konferencji 
delegatów PZPR Wojciech Jaruzelski, 
I sekretarz KC, mówi: „Ostatnio tysiące 
naiwnych pognało na kolejny [cud] do 
Oławy. Każdy ma taki cud, na jaki za
sługuje”. Te słowa powodują jeszcze większe zainteresowanie obja
wieniami i nasilenie ruchu pielgrzymkowego, który komunikacyjnie 
paraliżuje miasto i jego okolice. Matka Boska zaczyna domagać 
się od Domańskiego wybudowania kaplicy. Mężczyzna rozpoczy
na starania o fundusze i budowę, zakłada również Stowarzyszenie 
Ducha Świętego. 

Kościół katolicki nigdy nie uznaje objawień Domańskiego. Za
rzuca mu błędy doktrynalne i traktuje jego ruch jako sektę, aż wresz
cie nakłada na stowarzyszenie interdykt, czyli zakaz odprawiania 
obrzędów. Dopiero na łożu śmierci działkowiec pojednuje się z Koś
ciołem, który przejmuje wybudowane przez niego budynki. 

„Kult” Łukasza Orbitowskiego, oparty na wydarzeniach z Oławy 
końca XX wieku, nie trzyma się ich kurczowo. Narratorem powieści 
autor czyni Zbigniewa, brata Henryka Hausnera, któremu ukazała 
się Maryja. W przeciwieństwie do pokornego, cichego i „chrystu
sowego” Henryka, Zbigniew to poganin, hedonista i wulkan energii 
życiowej. Cuda dziejące się w Oławie przedstawiane są czytelni
kowi z jego perspektywy, a snuta przez niego opowieść o świętym 
bracie często więcej mówi o samym Zbyszku. To on jest w dużej 

 KAŻDY MA TAKI CUD,  
 NA JAKI ZASŁUGUJE 

Łukasz Orbitowski przeszedł długą drogę od pisarza literatury fantastycznej do twórcy mistrzowskich 
powieści obyczajowych. W najnowszej z nich z dużą swobodą i wyczuciem łączy wątki oparte na 
prawdziwych wydarzeniach z literacką kreacją. „Kult” to powieść dokumentalna zachwycająca 

językiem, inteligentnym humorem oraz przenikliwością diagnozy ludzkich postaw i motywacji. 
Rzuca nowe światło na cudowne wydarzenia z podwrocławskiej Oławy lat 80. XX wieku.

© Zuza Krajewska



Dwadzieścia cztery lata temu Helena spędziła magiczne wakacje 
na Cyprze. Zakochała się wtedy pierwszy raz. Gdy ojciec chrzestny 
zostawia jej w spadku popadającą w ruinę willę Pandora, Helena 
powraca na wyspę, by wraz z rodziną spędzić tam wakacje. Idylliczny 
krajobraz skrywa jednak gęstą pajęczynę sekretów. 

LUCINDA RILEY

SEKRET HELENY

39 90 37 90wyd.

op.

Albatros.

miękka

Historia miłosna bezbłędnie oddająca ducha naszych czasów. Tif
fy pilnie potrzebuje taniego lokum. Leon bierze nocne zmiany, bo 
rozpaczliwie potrzebuje pieniędzy. Choć ich przyjaciele sądzą, że to 
szaleństwo, oni znajdują idealne rozwiązanie: za dnia Leon będzie 
w ciasnej kawalerce odsypiał nocne zmiany, dzięki czemu Tiffy bę
dzie miała to samo mieszkanie wyłącznie dla siebie przez resztę doby.

BETH O’LEARY

WSPÓŁLOKATORZY

wyd.

op.

Albatros

miękka

premiera 5.06.2019
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Wit Szostak napisał „Poniewczasie” – książkę niezwykłą, po trosze dziennik, po trosze 
esej, zbiór opowieści i zmyśleń, po trosze powieść. Wielość znaczeń prowadzi nas 

tropami słów, losów, namiętności i miłości. To literatura, która w nas pozostaje.

Twoja nowa książka „Po-
niewczasie” wydaje się być 
dziennikiem, ale czyta się ją 
jak powieść. Skąd pomysł na 
taką formę? 
Wydaje mi się, że powieść 
i dziennik w gruncie rze
czy niewiele dzieli. Dzien
nik jest próbą opowieści 
o życiu, ciągłą walką po
między odkrywaniem siebie 
i zakrywaniem. Napięcie to 
nie przebiega tylko na linii 
prawda–zmyślenie, ale też 
ujawnia się w trudności opo
wiedzenia o sobie, w braku 
słów, które pasowałyby do 
doświadczeń, wrażeń, sma
ków. Forma dziennika wyda
ła mi się w tym przypadku 
atrakcyjna również z tego 
powodu, że dziennik musi 
mierzyć się z codziennością. 
Podczas gdy powieść bywa 
zazwyczaj selekcją, uporząd
kowaniem zdarzeń, w dzien
niku odciska się monotonia 
dni. Obok zdarzeń ważnych, przełomowych, musi być miejsce na 
drobiazgi, na sprawy pozornie nieistotne, które jednak dopiero ze
brane razem jakoś przybliżają nas do tajemnicy tego, co nazywamy 
życiem człowieka. W dziennikach pociąga mnie jako czytelnika to 
ciche i dyskretne pulsowanie codzienności. 
Główny bohater opowieści, Marcin Strzępa, to współczesny mło-
dy człowiek, uwikłany w życie codziennie, rodzinę, dziecko, pracę 
i hobby… Właśnie przechodzi kryzys w związku, analizuje swoje 
emocje i próbuje uzasadniać wybory, poszukując swojego miejsca 
i sensu. Młody mężczyzna – niby przeciętny bohater a jednak nie 
do końca, bo tym bohaterem staje się też narrator, a nawet sam 
autor? Skąd pomysł na taką postać? 
Przyszło mi do głowy, że skoro każdy dziennik jest jakąś formą kreacji, 
a nie – w co czasem chcieliby wierzyć czytelnicy – nieskażonym opi
sem tego, co się zdarzyło, to może sensownie będzie to napięcie 
uwypuklić. Pokazać pewne napięcia, które odnajduję w sobie, po
wołując do życia bohatera. W „Poniewczasie” prowadzimy równo
ległe dzienniki. Interesowało mnie napięcie, które wytworzy się mię
dzy tymi dwoma narratorami. Wit Szostak prowadzi głównie dziennik 
idei: zapisuje swoje myśli, analizuje swoje inspiracje, powody, dla 
których w ogóle pisze. Marcin Strzępa opowiada historie i właśnie 
poprzez historie dochodzi do jakiejś prawdy o sobie. We mnie na
pięcie między opowiadaniem a myśleniem jest bardzo mocne. 
Dwa zawody, które wykonuję: filozofa i pisarza, zmuszają mnie do 

ciągłego pytania o granice 
między tymi dwoma spo
sobami rozumienia świata. 

„Poniewczasie” to również 
próba zapytania o ten dziw
ny styk, w którym na co dzień 
przebywam.
Bohater wraca do czasów 
dzieciństwa i wczesnej mło-
dości – wydaje się, że traktu-
je ten okres jako czasy inicja-
cji. Czy tobie jako pisarzowi 
bliska jest teoria, która mówi, 
że dzieciństwo ma znaczący 
wpływ na życie?
Na pewno jest znaczący: 
współkształtują nas nie tylko 
warunki życia, rodzina, krąg 
wartości, w których wyrasta
my, ale także teksty i dzie
ła, które wtedy poznajemy. 
Dlaczego pewne ślady, po
chodzące z tak zamierzchłej 
przeszłości, odnajdujemy 
w sobie po latach? Dlacze
go często okazuje się, że 
zakreślony wtedy horyzont 

oświetla nam świat i jakoś nadaje sens? Marcin Strzępa zanurza się 
w opowieści o dzieciństwie spędzonym na osiedlu z wielkiej płyty, 
wspomina dziadka, którego tajemnicza postać nadal jakoś ciąży 
nad jego życiem. Wit Szostak tropi lektury, idee, cytaty, do których 
ciągle wraca. Czasem te dwie drogi, te dwa sposoby poszukiwań, 
nieoczekiwanie się przecinają. Jednocześnie dzieciństwo okazuje 
się księgą napisaną w niezrozumiałym już dla nas języku. I próba 
zrozumienia pochodzących z tamtego okresu symboli i idei jest jak 
badanie archeologiczne: fascynujące, ale ciągle skazane na po
rażkę fragmentaryczności. 

 POWIEŚĆ? DZIENNIK?  
 NOWY WIT SZOSTAK 

op. twarda

45 00

WIT SZOSTAK

PONIEWCZASIE

wyd. Powergraph

© M. Starzyński



Jesień 1493. Mediolańczycy widują na ulicach miasta mężczyznę 
około czterdziestki, w długim różowym płaszczu, pogrążonego 
w myślach. Mieszka przy swojej pracowni z matką i ulubionym, ale 
krnąbrnym, uczniem. Nie jada mięsa. Pisze wspak. I ma nieustanne 
problemy z egzekwowaniem zapłaty od zleceniodawców. To Le
onardo da Vinci... 

MARCO MALVALDI

MIARA 
CZŁOWIEKA

34 90

wyd.

op.

Bukowy Las

miękka

Pełna dramatyzmu powieść o winie i pokucie oparta na prawdzi
wych wydarzeniach. Czeczenia, 1995: Nura, 12 lat. Moskwa, 1995: 
Aleksander, który zostawia ukochaną, by walczyć na Kaukazie. Berlin, 
2016: bogaty rosyjski oligarcha, Generał, rozpoczyna z córką nowe 
życie w nowym kraju, a Ada obsesyjnie pragnie poznać przeszłość 
ojca...

NINO HARATISCHWILI

KOTKA I GENERAŁ

wyd.

op.

Otwarte

twarda

54 90

Kunsztowny tryptyk, w którym historia łączy się z fikcją literacką 
i wspomnieniem. Bohaterami są tu: pionier baloniarstwa i fotografii 
Nadar, miłośnik przygód pułkownik Fred Burnaby i „Boska” Sarah 
Bernhardt, a wreszcie sam autor. Prawdziwym tematem tej niezwykłej 
książki jest miłość i żal po stracie ukochanej osoby. 

JULIAN BARNES

WYMIARY ŻYCIA

wyd.

op.

Świat Książki

miękka

32 90

Okrzyknięta najbardziej rozpaczliwą powieścią w dorobku wybitne
go pisarza, historia mężczyzny, który odkrywa, że partnerka zdradza
ła go z młodymi mężczyznami podczas filmowanych orgii. Opuszcza 
ją i całymi dniami snuje się po barach, wygłaszając tyrady na temat 
związków miłosnych. Funkcjonuje tylko dzięki zażywaniu tabletki, któ
ra powoduje wydzielanie hormonu szczęścia.

MICHEL HOUELLEBECQ

SEROTONINA

wyd.

op.

W.A.B.

miękka

44 99

Zbiór opowiadań, w których są niespokojne duchy, chcące być 
gdzieś indziej, postacie wyjęte spod prawa, zapachy wywołu
jące dreszcze, ukłucia ironii, motywy fantastyczne – wszystko, 
co sprawiło, że Cabré stał się jednym z najważniejszych pisarzy 
europejskich. Szkatułkowa książka, w której nie ma zbędnego 
słowa, naznaczona mrokiem i gniewem, ale także ironią, fan
tazją i zabawą.

JAUME CABRÉ

KIEDY ZAPADA MROK

wyd.

op.

Marginesy

twarda

39 90

SWIATKSIAZKI.PL
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–30%–30%



Trzeci dziennik Pilcha – obejmujący okres od maja 2017 do lipca 
2018 r. – który zmienia reguły gry. O ile poprzednie tomy składały się 
z tekstów na bieżąco publikowanych, o tyle najnowszy od począt
ku do końca powstawał w ukryciu. Wreszcie ta starannie skompo
nowana i w skrytości szlifowana literacka bomba wybucha – czym 
nas zaskoczy?

JERZY PILCH

TRZECI DZIENNIK

wyd.

op.

Literackie

twarda

39 90

Procesy w Salem to jeden z niewielu momentów amerykańskiej histo
rii, w którym kobiety odegrały najważniejszą rolę... Autorka wydoby
wa na wierzch lęki trawiące pierwszych Amerykanów, by rewelacyj
nie zestawić je z dzisiejszymi niepokojami. W epoce religijnej gorączki 
i niewidzialnych wrogów ta fascynująca historia staje się ważniejsza 
niż kiedykolwiek. 

STACY SCHIFF

CZAROWNICE
SALEM, 1692

wyd.

op.

Marginesy

miękka

44 90

Rok 1945. Londyn. Rodzice 14letniego Nathaniela i jego starszej 
siostry, Rachel, wyjeżdżają do Singapuru i pozostawiają rodzeństwo 
pod opieką tajemniczego mężczyzny. Rachel i Nathaniel podej
rzewają, że jest on kryminalistą, a każdy dzień utwierdza ich w tym 
przekonaniu…

MICHAEL ONDAATJE

ŚWIATŁA WOJNY

wyd.

op.

Albatros

twarda

39 90

NOMINACJA OLGI 
TOKARCZUK DO NAGRODY 

THE MAN BOOKER 
INTERNATIONAL PRIZE 2019

LITERATURA OBYCZAJOWA



Prequel bestsellerowej serii. Powieść dla wszystkich, którzy swoje ser
ca zostawili w Bielinach – podobnie jak pewne młode adeptki sztuki 
uzdrawiania... Szeptuchy powracają! Gdy pewna świeżo upieczona 
szeptucha pojawia się w Bielinach, nie podejrzewa nawet, z czym 
przyjdzie się jej zmierzyć. Poznajcie bliżej młodą Jarogniewę.

KATARZYNA BERENIKA MISZCZUK

JAGA
KWIAT PAPROCI: PREQUEL

wyd.

op.

W.A.B.

miękka

34 99

Drobne akty odwagi zmieniają świat. Wojna. Kiedy splatają się losy 
Ruby, Charlotte i Thomasa, bohaterowie, tak różni od siebie, muszą 
wykazać się odwagą, przeciwstawić się nazistom – i ponownie otwo
rzyć zbolałe serca na uczucia. Walczą, aby przeżyć. 

KRISTIN HARMEL

DOM PRZY ULICY 
AMÉLIE

wyd.

op.

Świat Książki

miękka

36 90

Pierwsza część nowej trylogii Paulliny Simons. Młody i przystojny Julian 
Cruz wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles. Podczas weekendowe
go wypadu do Nowego Jorku poznaje młodą aktorkę, Josephine 
Collins. Tajemnicza kobieta podbija jego serce i sprawia, że życie 
Juliana wywraca się do góry nogami. 

PAULLINA SIMONS

ŁOWCA TYGRYSÓW

wyd.

op.

Świat Książki

miękka
44 90

Powieść opowiedziana z dwóch perspektyw: matki i córki ukazuje 
kobiece dylematy w rzeczywistości XXI w. Na dwa głosy – dwóch 
różnych pokoleń. Pokazuje współczesne zmagania ambitnej  i wy
kształconej singielki, która choć spełniona zawodowo, nie może uło
żyć sobie życia osobistego. 

KATARZYNA BŁESZYŃSKA

KOBIECY RAJ
POKOLENIE KOŃCA ŚWIATA, T. 3

wyd.

op.

Świat Książki

miękka

34 90

Bohaterowie bestsellerowej Stacji Jagodno powracają! Agata była 
kiedyś znakomitą wiolonczelistką, robiła karierę… Co takiego się sta
ło, że kobieta znalazła się na życiowym zakręcie? Ludzka życzliwość 
to  za mało, by uporać się z problemami. Agata będzie musiała pod
jąć walkę o siebie i o swoje małżeństwo z Hubertem. 

KAROLINA WILCZYŃSKA

CISZA MIĘDZY 
DŹWIĘKAMI
STACJA JAGODNO, T. 9 

wyd.

op.

Czwarta 
Strona

miękka

34 90

SWIATKSIAZKI.PL

LITERATURA OBYCZAJOWA



Bartek jest aktorem, który wywalczył sobie pierwszą większą rolę 
w superprodukcji. Agnieszka ma szansę dostać pracę w popularnym 
piśmie, w którym pracuje już jej przyjaciółka Oliwka. Obie dostają 
zadanie napisania reportażu z planu filmowego. Zamiast ekscytują
cych plotek znajdują tam jednak... nieboszczyka.

ALEK ROGOZIŃSKI

RAZ, DWA, TRZY… 
GINIESZ TY!

37 90

Dziennikarka telewizyjna Kate Bradley rozwiązuje zagadkę tajem
niczego dobroczyńcy, który podrzuca ludziom pod drzwi ogromne 
kwoty pieniędzy. Nikt nie wie, skąd pochodzą, ani dlaczego ktoś się 
ich pozbywa w ten szczytny sposób. Ta piękna, zabawna powieść 
niespodziewanie zmienia się w zapis trudnego dochodzenia...

DETE MESERVE

SAMARYTANIN
TAJEMNICA KATE BRADLEY

wyd.

op.

Świat Książki

miękka

36 90

W życiu Majki nareszcie wszystko się ustabilizowało. Wygląda na to, 
że wreszcie znalazła nie tylko swoje miejsce na ziemi, ale i miłość. 
Lecz nie jest dobrze, jak jest za dobrze. Nad Uroczysko nadciągają 
burzowe chmury, a ich zwiastunem jest przyjazd Niemki, której celem 
jest podobno odbieranie ludziom ziemi. 

MAGDALENA KORDEL

WINO Z MALWINĄ

wyd.

op.

Znak

miękka

37 90

Opowieść o kolejnych dekadach życia Marii Vittorii – przeprowadzce 
do małego miasteczka na równinach, gdzie wraz z mężem będzie 
prowadziła sklep, narodzinach pięciorga dzieci, a także dramatycz
nej walce o przetrwanie w okrutnych, ciężkich czasach pod rządami 
Mussoliniego.

ELISE VALMORBIDA

SŁODKIE  
I GORZKIE 
MIGDAŁY

wyd.

op.

Prószyński  
i S-ka

miękka

39 99

Życie trzeba umieć doprawić, a Mika jest w tym mistrzynią! Pełna 
energii i optymizmu opowieść o odwadze i przeciwnościach losu, 
które niespodziewanie otwierają drogę do szczęścia i spełnienia.

KATARZYNA KALICIŃSKA, 
MAŁGORZATA KALICIŃSKA

A MIAŁO BYĆ TAK 
PIĘKNIE!

wyd.

op.

Burda 
Publishing

miękka

39 90

wyd.

op.

Skarpa  
Warszawska

miękka

Małgosia jest szczęśliwą żoną, matką i właścicielką plantacji lawen
dy. Jej mąż, Wojtek, niespodziewanie ulega wypadkowi i trafia do 
szpitala. Małgosia musi zająć się jego warsztatem samochodowym, 
lecz nie ma o tym bladego pojęcia. W dodatku przypadkiem odkry
wa pewien mroczny sekret…

AGATA PRZYBYŁEK

MIŁOŚĆ I INNE 
NIESZCZĘŚCIA

wyd.

op.

Czwarta 
Strona

miękka

36 90

LITERATURA OBYCZAJOWA



W życiu trzech przyjaciółek: Gośki, Felicji i Zuzy nareszcie zapano
wał spokój i każda z nich zdołała w końcu odetchnąć po wydarze
niach, które niespodziewanie doprowadziły je do wspólnych wakacji 
w Egipcie. Ale czy na długo? Teraz, po roku, powracamy i sprawdza
my, co u nich.

IZABELLA FRĄCZYK

KOBIETY  
Z ODZYSKU
TRUDNE WYBORY

wyd.

op.

Prószyński  
i S-ka

miękka

38 00

Jak poznałam Williama? Wszedł do mojej piekarni, kupił placek z wi
śniami, ukradł wazon pełen kwiatów i zostawił wizytówkę. Nie ura
tował mojego podupadającego interesu, nie sprawił, że mój były 
chłopak się odczepił, ale bardzo chciałam, żeby rozwiązał mój inny 
problem… 25letniego dziewictwa.

 PENELOPE BLOOM

JEJ WISIENKI

34 90

Londyn, 2019. Dla Maxima los był łaskawy: uroda, arystokratyczne 
koneksje i pieniądze sprawiły, że nigdy nie musiał pracować, a noce 
rzadko spędza samotnie. To idylliczne życie jednak się kończy: Ma
xim dziedziczy tytuł szlachecki, majątek i gigantyczne posiadłości... 
a także wszelkie wiążące się z tym obowiązki. Lecz największym wy
zwaniem będzie walka z pożądaniem pewnej  młodej kobiety...

E L JAMES

MISTER

39 90

Kontynuacja bestsellerowego cyklu Blanki Lipińskiej. Ciężarna Laura 
zostaje postrzelona. Najlepsi lekarze walczą o życie kobiety. Jej mąż, 
głowa sycylijskiej mafii, musi podjąć najtrudniejszą decyzję w swoim 
życiu: kogo ocalić: ukochaną czy ich dziecko... Jakiego wyboru do
kona Massimo? Czy życie bez Laury będzie miało dla niego jeszcze 
sens?

BLANKA LIPIŃSKA 

KOLEJNE 365 DNI

39 99

wyd.

op.

Albatros

miękka

premiera 5.06.2019

wyd.

op.

Sonia Draga

miękka

premiera 5.06.2019

wyd.

op.

Agora

miękka

premiera 29.05.2019

39 90

wyd.

op.

Edipresse 
Książki

miękka

Połączenie Ojca chrzestnego z Pięćdziesięcioma twarzami Greya. 
Fabuła pełna zaskakujących zwrotów akcji: ucieczek, pogoni, 
zdrad, walk o honor, śmiertelnego niebezpieczeństwa. Rzecz o tym, 
jak łatwo się zakochać i równie łatwo zniszczyć sobie życie. Każdy 
rozdział zaskakuje, nic nie jest oczywiste – poza ostrym seksem i grą, 
w której nie ma ani złych, ani dobrych bohaterów.

BLANKA LIPIŃSKA 

365 DNI, TEN DZIEŃ

SWIATKSIAZKI.PL

LITERATURA OBYCZAJOWA

14,9934,90



Pierwsza miłość, pierwszy mężczyzna... Trudno wyleczyć złamane 
serce, szczególnie jeśli kochałaś pierwszy raz. Wydawałoby się, że 
nic gorszego niż utrata wielkiej miłości nie może Weroniki spotkać, 
tymczasem los jej nie oszczędza. Dokonuje ona nowych wyborów, 
popełnia kolejne błędy, oddaje serce w niegodne ręce i... coraz bar
dziej traci zaufanie do świata i ludzi. 

KATARZYNA MICHALAK

ZAGUBIONA
TRYLOGIA AUTORSKA, T. 2

wyd.

op.

Mazowieckie

miękka

39 90

W swych powieściach bestsellerowa polska autorka, doceniania 
także za granicą,  porusza trudne tematy samotności, poszukiwania 
sensu życia, dokonywania niełatwych wyborów, miłości. Nazywana 
specjalistką od szczęśliwych zakończeń, opowiada o poważnych 
sprawach w lekkim stylu.

MAGDALENA WITKIEWICZ

JESZCZE SIĘ 
KIEDYŚ SPOTKAMY

wyd.

op.

Filia

miękka

39 90

W pełną ciepła atmosferę pachnącej ciastem drożdżowym kuch
ni babci Kaliny wkracza niespodziewany gość, nazywana Królową 
Śniegu, matka Antka. Nie ma żadnych skrupułów w walce o swoje 
racje. Mocno zetrą się dwie skonfliktowane kobiety: żona i kochanka. 
Gdzieś obok rozwija się zakazana miłość, a dobra przyjaźń nie chce 
przerodzić się w związek. 

KRYSTYNA MIREK

NA STRUNACH 
ŚWIATŁA

39 90

wyd.

op.

Muza 

miękka

39 90

wyd.

op.

WAM

miękka

Dwa miesiące po śmierci Jonasa Lena, zawodowa fotografka, zdo
bywa się na odwagę i wyrusza, by spełnić ostatnie życzenie swojego 
męża – rozsypać jego prochy nad polami lawendy w sercu La Alcarrii. 
Tam spotyka się z grupą przyjaciół Jonasa. Więzy przyjaźni zostaną 
wzmocnione, a rodzinne sekrety, które zbyt długo pozostawały ukry
te, w końcu ujrzą światło dzienne.

REYES MONFORTE

PAMIĘĆ LAWENDY

44 90

wyd.

op.

Edipresse 
Książki

miękka

premiera 5.06.2019

Aniela Horczyńska to malarka, której prace są znane na całym 
świecie. Umierającemu ojcu przysięgła, że zrobi wszystko, żeby 
rodzinny majątek wrócił do prawowitych właścicieli. Na jej bar
kach spoczął ciężar zadbania o rodzinne dziedzictwo. Aniela 
postanawia powrócić do Dworu na Lipowym Wzgórzu, gdzie 
zakłada Akademię Sztuk Anielskich...

ILONA GOŁĘBIEWSKA

PODARUJ MI JUTRO

LITERATURA OBYCZAJOWA

14,9936,90
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Wciągająca opowieść o złu, chciwości i mrocznej obsesji. Przestępcy 
od lat próbują wytropić skarb ukryty pod posiadłością Pabla Esco
bara w Miami Beach. W tym wyścigu prowadzi targany chorymi na
miętnościami Schneider – zarabiający na życie realizowaniem prze
rażających fantazji bogaczy. Na drodze staje mu Cari Mora, piękna 
strażniczka rezydencji. 

THOMAS HARRIS

CARI MORA

39 99

Znany przemyski fryzjer popełnia samobójstwo w dniu, w którym jego 
niesłusznie skazany na długoletnią odsiadkę siostrzeniec opuszcza 
zakład karny. Jakub nie może uwierzyć, że jego wuj dobrowolnie 
targnął się na własne życie, a tajemniczy list pożegnalny zdaje się 
mnożyć znaki zapytania. Tropy prowadzą do najcenniejszego zabyt
ku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. 

STEFAN DARDA

PRZEBUDZENIE 
ZMARŁEGO CZASU
POWRÓT

wyd.

op.

Akurat

miękka

39 90

Kontynuacja Paragrafu 148. Tym razem Zuzanna musi się zmierzyć 
z dwoma skomplikowanymi zagadkami kryminalnymi. Nie jest to 
proste, bo prowadzone przez nią sprawy są zakorzenione głęboko 
w przeszłości. Autor wziął na warsztat dwie historie kryminalne z lat 
PRLu, a czytelnik otrzymuje sporą dawkę czarnego humoru.

JACEK OSTROWSKI

CZARNY 
WDOWIEC

37 90

wyd.

op.

Agora

miękka

premiera 21.05.2019

wyd.

op.

Skarpa  
Warszawska

miękka

premiera 5.06.2019

KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

Najnowszy światowy bestseller mistrza thrillera psychologicznego! Piekielna podróż 
do wnętrza ludzkiej psychiki. I jeszcze dalej... 
Sześcioletni Maks zaginął rok temu. Co się z nim stało, wie tylko sprawca. Ale te
raz jest pacjentem w Klinice Psychiatrii Sądowej o maksymalnym zabezpiecze
niu. I milczy. Zrozpaczony ojciec Maksa decyduje się na desperacki krok: sam  
zostaje  pacjentem. 

SEBASTIAN FITZEK 

PACJENT

39 80

TYLKO 
U NAS 

DO 21 MAJA

wyd.

op.

Amber

miękka

SPOTKANIE Z AUTOREM
30.05.2019 (CZWARTEK), GODZ. 18:00

KSIĘGARNIA ŚWIAT KSIĄŻKI 
WARSZAWA, HALA KOSZYKI

Pewnego dnia Carl Morck, szef Departamentu Q zajmującego się 
starymi przestępstwami, dostaje telefon od kolegi pracującego na 
wyspie Bornholm. Departament Q będzie musiał się zmierzyć ze spra
wą pewnej 17latki, którą znaleziono wiszącą na drzewie. Śledztwo 
zaprowadzi ich na daleki Bornholm, w sam środek kultu słońca. 

JUSSI ADLER-OLSEN

WISZĄCA 
DZIEWCZYNA

wyd.

op.

Sonia Draga

miękka

39 90



STUART TURTON

SIEDEM 
ŚMIERCI EVELYN 
HARDCASTLE

37 90

Warszawa, tu i teraz. W luksusowym apartamencie odnalezione 
zostaje ciało znanego biznesmena. Sprawę prowadzą Natan, do
świadczony policjant, i przydzielona mu młoda antropolożka Weroni
ka, pisząca pracę doktorską na temat samobójstw. Czy w plątaninie 
coraz bardziej przerażających zdarzeń Natanowi i Weronice uda się 
odkryć prawdę?

Na podstawie powieści powstał film z Judi Dench i Sophie Cook
son w rolach głównych. Joan Stanley skrywa tajemnicę. Przez pięć
dziesiąt lat była kochającą matką, czułą babcią. Aż do pewnego 
słonecznego wiosennego poranka… Ktoś bowiem odkrył jej latami 
tajoną tożsamość. Joan Stanley była szpiegiem.

KATARZYNA GROCHOLA

ZRANIĆ MARIONETKĘ

42 90

premiera 29.05.2019

wyd.

op.

Literackie

miękka

premiera 29.05.2019

wyd.

op.

Albatros

miękka

O jedenastej wieczorem Evelyn Hardcastle zostanie zamordowana. 
Masz 8 dni i 8 wcieleń. Pozwolimy ci odejść pod warunkiem, że odkry
jesz, kto jest zabójcą. Zrozumiano? W takim razie zaczynamy… Evelyn 
Hardcastle będzie umierać każdego dnia, aż do momentu gdy ktoś 
odkryje, kim jest jej zabójca.

SWIATKSIAZKI.PL

KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

W niewielkim włoskim miasteczku u stóp Alp turysta dokonuje maka
brycznego odkrycia. Na leśnej polanie leży nagie ciało mężczyzny 
z wyłupionymi oczami. Na miejsce przybywa komisarz Teresa Batta
glia, doświadczona profilerka, której ciało i mózg zaczynają odma
wiać posłuszeństwa, oraz inspektor Massimo Marini, nowy w zespole. 
Oboje są zdeterminowani, by rozwikłać tę zagadkę.

ILARIA TUTI

KWIATY  
NAD PIEKŁEM

JENNIE ROONEY

TAJEMNICE JOAN

wyd.

wyd.

op.

op.

Sonia Draga

Sonia Draga

miękka

miękka

39 90

39 90

W szkolnej kapsule czasu sprzed 10 lat zostaje znaleziony liścik wiesz
czący śmierć 6 osób. Ale groźba w nim zawarta nie może być prze
cież prawdziwa, skoro napisało go 13letnie dziecko… W rozszyfrowa
niu intencji autora wiadomości Huldarowi pomaga psycholog Freyja. 
Wkrótce okazuje się, że duet wplątał się w jeszcze inną szokującą 
sprawę...

YRSA SIGURĐARDÓTTIR

PORACHUNKI

wyd.

op.

Sonia Draga

miękka

39 00



audiobook

Najsłynniejsza powieść Kena Folletta w olśniewającej aranżacji 
z udziałem najlepszych polskich głosów. Trzymająca w napięciu 
saga historycznoprzygodowa osnuta wokół trwającej blisko 40 lat 
budowy wielkiej katedry Kingsbridge, z oryginalnymi średniowiecz
nymi utworami w wykonaniu chóru gregoriańskiego.

KEN FOLLETT

FILARY ZIEMI 
(SUPERPRODUKCJA AUDIO)

79 90

KSIĄŻKI

Rok 1922. Niebezpieczny czas przełomu. Edward Popielski, zwany 
Łyssym, dostaje propozycję nie do odrzucenia. By ocalić swoją 
karierę, musi wytropić okrutnego bandytę i rozwiązać zagadkę 
podejrzanego samobójstwa. Wkracza w sam środek szpiegowskiej 
rozgrywki. 

MAREK KRAJEWSKI

DZIEWCZYNA 
O CZTERECH 
PALCACH

wyd.

wyd.

op.

Znak

Albatros

miękka

39 90

Dziesięcioletni Jarek zwrócił uwagę Kazimierza Kozibrody, oficera 
służb bezpieczeństwa. Ten wziął chłopca pod swoje skrzydła i po
kierował jego dalszym życiem. Spełniwszy marzenie podopieczne
go o studiach na wydziale historii sztuki, wychował sobie oddanego 
współpracownika. Ale wkrótce się okazało, że uczeń przewyższył 
mistrza… 

OLGA RUDNICKA

MIŁE NATALII 
POCZĄTKI

wyd.

op.

Prószyński  
i S-ka

miękka

38 00

Kilka miesięcy po wybuchu niszczycielskiej pandemii, która rozpoczę
ła się w Nowym Jorku w Czarny Piątek, Stany Zjednoczone zaczynają 
się powoli odradzać. Rząd upadł, infrastruktura jest zniszczona, a cy
wilizacja w ruinie, więc tylko Division – niezależna jednostka ukrytych 
agentów, których wywołuje się dopiero wtedy, gdy zawiedzie wszyst
ko inne – może skutecznie chronić ludzi. 

ALEX IRVINE

SKORO ŚWIT
TOM CLANCY’S THE DIVISION, T. 2

wyd.

op.

Insignis

miękka

39 99

Groźne burze nad Chełmżą i nieznośne sierpniowe upały. Na leśnej 
polanie w pobliżu jeziora komisarz Bernard Gross trafia na pusty za
krwawiony namiot. Stopniowo odkrywa wokół niego znacznie więcej 
śladów krwi. Wszystko wskazuje na brutalną zbrodnię, której ofiarą 
mogła paść młoda kobieta. Kłopot w tym, że nie ma żadnego punk
tu zaczepienia...

ROBERT MAŁECKI

WADA

wyd.

op.

Czwarta 
Strona

miękka

39 90

KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA



mieszkaniem, lubianą, dobrze płatną 
pracą, z cudowną dziewczyną? I co, je
śli jego los wkrótce się odmieni, czyniąc 
go ofiarą brutalnego przestępstwa, oka
leczonym wrakiem człowieka, z lukami 
w  pamięci, uzależnionym od środków 
przeciwbólowych, który nie rozpoznaje 
już samego siebie, a który wkrótce stanie 
się podejrzanym w śledztwie dotyczą
cym zagadkowej zbrodni, a wreszcie jej 
potencjalnym sprawcą? A jeśli wszystko 
to rozegra się – dosłownie i w przenośni 
– w cieniu wiekowego wiązu, w dzikim 
ogrodzie rodzinnej posiadłości, w której 
Toby Hennessy spędził, jak się zdaje, siel
skie lata dzieciństwa i młodości w towa
rzystwie kuzynów i przyjaciół? Wszystko to 
w wykonaniu Tany French daje gwaran
cję mrocznej i fascynującej czytelniczej 
przygody! Bo nikt tak jak ona nie wnika 
w psychikę bohatera, nie drąży tego, co 
nieznane, nie stopniuje napięcia, odsła
niając to, co ukryte...  By wyjaśnić straszli
wą tajemnicę wiedźmiego drzewa, Toby 
będzie musiał ścigać widma przeszło
ści, aż wreszcie stanie przed pytaniami, 
których sięgają korzenie wiązu: o natu
rę i  przyczynę zła. Tana French osiąga 

szczyt pisarskiej maestrii, wkraczając na zupełnie nowe terytorium, 
i aż strach pomyśleć, czym jeszcze może nas zadziwić i zaskoczyć. 
Jeśli jeszcze jej nie poznaliście, najwyższy czas to nadrobić!

42 90

TANA FRENCH

WIEDŹMIE 
DRZEWO

wyd. Albatros

Urodziła się w USA; wychowywała się w Ir
landii, Malawi i we Włoszech. W jej żyłach 
płynie krew rosyjska, irlandzka i  włoska. 
Dorosłe życie związała z Dublinem, gdzie 
ukończyła teatrologię oraz studia aktor
skie w Trinity College i gdzie pracowała 
dla teatru, filmu i telewizji, zanim... została 
autorką bestsellerowych thrillerów. Sześć 
porywających powieści o detektywach 
z dublińskiego wydziału zabójstw, które 
sprzedały się w łącznym nakładzie prze
kraczającym 5 milionów egzemplarzy, 
obsypano deszczem prestiżowych na
gród. Zdążyć przed zmrokiem (nagrody 
Edgara Allana Poe, Anthony, Macavity 
oraz Barry za debiut powieściowy), Lu-
strzane odbicie, Bez śladu (nagroda 
Irish Crime Fiction), Kolonia (nagroda 

„Los Angeles Times” w kategorii thrillera), 
Ściana sekretów i Ostatni intruz uczyniły 
z niej autorkę cenioną przez krytyków, 
uwielbianą przez czytelników i rozpo
znawaną na całym świecie. Właściwie 
nigdy nie planowała zostać pisarką, ale 
sukces pierwszej powieści zapewnił jej 
tak długotrwały kontrakt z wydawnic
twem, jakiego żadna scena teatralna 
nie mogła jej zagwarantować. Oczaro
wana nowymi możliwościami i stabilnością pewnego i względnie 
przyjemnego zajęcia, zaczęła więc kreować postacie na kartach 
książek – zamiast na deskach sceny – i uczyniła z nich swój znak 
firmowy. Głębia psychologiczna i indywidualizm bohaterów, niesa
mowita, gęsta atmosfera oraz motyw zaczerpnięty z rzeczywistości, 
wokół którego autorka rozsnuwa pajęczą sieć fabuły, budzą podziw 
krytyków, koleżanek i kolegów po piórze oraz entuzjazm rosnących 
rzesz czytelników. W przypadku pierwszych sześciu książek sprawa 
była prosta – grupa detektywów rozwiązywała zagadki kryminal
ne. Pracowali w drużynie, choć za każdym razem kto inny zajmował 
miejsce lidera – gliniarze z problemami, o różnych usposobieniach, 
z przeszłością pełną sekretów. Doskonale sprawdzający się schemat, 
lubiany przez odbiorców. Łatwizna, jeśli ma się bujną wyobraźnię 
i emerytowanego detektywa, który w razie wątpliwości służy facho
wą radą i wieloletnim doświadczeniem. Ale co, jeśli z centrum akcji 
zniknie  detektyw, a w jego miejsce pojawi się zupełnie zwyczajny 
dwudziestokilkulatek, wykształcony, z dobrego domu, z własnym 

 „WSZYSCY KOCHAMY TAJEMNICE – ZARÓWNO  
 HISTORIE OPARTE NA FAKTACH, JAK I TE ZMYŚLONE.  

 MYŚLĘ, ŻE TO WŁAŚNIE CZYNI NAS LUDŹMI”. 
Dziennik „Washington Post” nazwał ją najważniejszą i najbardziej interesującą autorką kryminałów ostatniego dziesięciolecia, „Daily Mail” – 
jedną z  najbardziej fascynujących współczesnych pisarek. „Kirkus Review” ochrzcił ją mistrzynią zagadki kryminalnej, a „People” ostrzega, że 
od jej książek nie można się oderwać – i pod żadnym pozorem nie należy próbować! Według magazynu „New Yorker” Tana French wzbudza 
w swoich czytelnikach kultowe oddanie. Stephen King nazywa jej prozę „olśniewającą”, a Gillian Flynn „absolutnie hipnotyzującą”. Ian Ran-
kin zapewnia, że ta autorka „nigdy nie zawodzi”, a Sophie Hannah zazdrości jej fenomenalnej umiejętności budowania napięcia. Na długiej 
liście jej fanów są też Harlan Coben i Kate Mosse, a także surowi recenzenci z największych światowych mediów, m.in. „New York Timesa”, „Los 
Angeles Timesa”, „Chicago Tribune”, „The Wall Street Journal”, „Guardiana” i „Vogue’a”. Pierwsza dama irlandzkiego kryminału, Tana French, 
powraca z nową porywającą książką, która wywróci wasze wyobrażenia o powieści kryminalnej do góry nogami! 

© Jessica Ryan

op. miękka



Mężczyzna umierający w zakładzie opiekuńczym okazuje się Houdi
nem, jednym z przywódców legendarnej grupy oszustów. Jego ostat
nią wolą jest przekazanie spisanej spowiedzi synowi, którego daw
no opuścił. W zeszycie znajdują się też pieniądze i obietnica dużo 
większej kwoty. Lecz aby je zdobyć, syn będzie się musiał zwrócić do 
Bosco, byłego partnera ojca, i jego wciąż działającej grupy.

JAKUB ĆWIEK

SZWINDEL

wyd.

op.

Marginesy

miękka

37 90

Kontynuacja bestsellerowych powieści Inwazja i FARBA. Putin, który 
obwołał się carem i postanawia reaktywować Imperium Rosyjskie, 
posuwa się za daleko. Nowy prezydent USA Mike Pence nie zamierza 
czekać, aż zapędy rosyjskiego władcy pochłoną pozostałą część 
Europy Zachodniej. Rozpoczyna się uderzenie amerykańskich wojsk.

WOJTEK MIŁOSZEWSKI

KONTRA
INWAZJA, T. 3

wyd.

op.

W.A.B.

miękka

42 99

Na portalu społecznościowym pojawia się post znanego judoki wzy
wający do bojkotu policjanta. Podane zostają dane osobowe funk
cjonariusza. Sprawa trafia na biurko Drivera, fusza BSWP. Odwiedza 
on judokę i dowiaduje się, że fusz o pseudonimie Łysy wymusza od 
właścicieli klubów gogo kasę za ochronę. Driver musi sprawdzić, czy 
oskarżenia nie są zemstą rozgoryczonego cwaniaka. 

JOANNA OPIAT-BOJARSKA

ŁATWY HAJS
KRYSZTAŁOWI, T. 2

wyd.

op.

Muza

miękka

39 90

Charlie prześladuje wspomnienie rodzinnej tragedii. Pewnego lata 
Grace Fairchild, młoda i piękna żona potentata rynku nieruchomo
ści, znika bez śladu. Pozostawia córkę i garść pytań bez odpowiedzi. 
Wiele lat później Charlie wstępuje do tajnego stowarzyszenia. Wspól
ne sekrety ciągną ją na dno, lecz zarazem pozwalają jej zmierzyć się 
z trudnym dziedzictwem rodziny. 

ELIZABETH KLEHFOTH

DOM NAD 
JEZIOREM LANGELY

wyd.

op.

Świat Książki

miękka

36 90

Ostatnia opowieść o przygodach Erasta Fandorina. Od ponad 
trzech lat Fandorin przebywa w śpiączce, otoczony troskliwą opie
ką Masy. Teraz wracają z kolejnej kuracji u chińskiego uzdrowiciela 
Changa. Fandorin zaokrąglił się, poróżowiał na twarzy i nawet zaczął 
poruszać ustami. Jednakże lekarze są ostrożni w rokowaniach. Nikt 
nie może przewidzieć, co się wydarzy po jego przebudzeniu.

BORIS AKUNIN

NIE ŻEGNAM SIĘ

wyd.

op.

Świat Książki

miękka

36 90

KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

Pierwszy kompleksowy przewodnik po literackim i filmowym świecie 
Kinga. Omówiono tu wszystkie książki, jakie wydał (oraz kilka tych, 
które chciał napisać), każdą adaptację filmową. Znajdziecie tu mi
niprzewodnik po miasteczku Castle Rock i historię powstania Mrocz
nej Wieży. To najpełniejszy przewodnik po twórczości autora dostęp
ny na polskim rynku.

ROBERT ZIĘBIŃSKI

STEPHEN KING
INSTRUKCJA OBSŁUGI

wyd.

op.

Albatros

twarda

49 90



W mieście grasuje zabójca. Masowe groby na terytorium wilków rzu
cają podejrzenia na kogoś z ich stada. Tyle że przy jednym z ciał 
znaleziono dokumenty Darii, młodziutkiej wampirzycy. Kim właściwie 
jest Daria? Jaki jest jej udział w zbrodni? W świecie Thornu jeszcze 
nigdy nie działo się tak wiele!

ANETA JADOWSKA

DZIKIE DZIECKO 
MIŁOŚCI

wyd.

op.

SQN

miękka

39 99

wyd.

op.

Mag

twarda

premiera 24.05.2019

SWIATKSIAZKI.PL

FANTASTYKA

Zbliża się nowy rok 1951, ale nie wszyscy są w nastroju do świętowa
nia. Ktoś powiedział kilka zdań za dużo, ktoś usłyszał zbyt wiele. Kto 
inny postanowił, że czas usunąć z szachownicy kłopotliwą figurę. Na 
szczytach władzy zapadła decyzja: Razumowski musi umrzeć! 

ADAM PRZECHRZTA

DEMONY ZEMSTY
ABAKUMOW

wyd.

op.

Fabrya Słów

miękka

39 90

wyd.

op.

Insignis

miękka

Kolejna powieść Roberta J. Szmidta w ramach międzynarodowego 
projektu Dmitrija Glukhovskiego. Otchłań nie jest jedynym podziem
nym kompleksem zamieszkanym przez Czystych. Daleko od najwięk
szych miast mieści się podziemne serce Nowej Polski i to tam po nie
udanej akcji zwiadowczej zostaje uprowadzony Pamiętający oraz 
towarzysząca mu Iskra. 

ROBERT J. SZMIDT

RIESE 
UNIWERSUM METRO 2035

39 99

Virion po raz kolejny staje twarzą w twarz z przeznaczeniem. Przezna
czenie, w osobie Horecha, nie poderżnęło mu jednak gardła, a jedy
nie zażądało wódki. Stary Szermierz Natchniony zobaczył w młodym 
uciekinierze coś, co wyrwało go z pijackiego marazmu. To samo zo
baczył w przebudzonej Niki.

ANDRZEJ ZIEMIAŃSKI

ADEPT
VIRION, T. 3

wyd.

op.

Fabryka 
Słów

miękka

39 90

Kiedy córka Gabriela Wintera znika, bogaty król whisky pragnie ze
msty. Wynajmuje jedynego człowieka, o którym wie, że wie, co to 
znaczy krwawa zemsta – Zmiatacza. Wyruszcie z Royce’em i Had
rianem, cynicznym byłym płatnym zabójcą i byłym najemnikiem, 
do starodawnego miasta pełnego potomków szlachetnych rodów 
z czasów imperium. 

MICHAEL J. SULLIVAN

ZNIKNIĘCIE CÓRKI 
WINTERA

29 00

wyd.

op.

Mag

twarda

premiera 24.05.2019

Stephen jest geniuszem o niezrównanych zdolnościach, który w cią
gu zaledwie kilku godzin może opanować dowolną umiejętność, za
wód lub dziedzinę sztuki. Niestety, by pomieścić całą tę wiedzę, jego 
umysł tworzy wyobrażonych ludzi – Stephen nazywa ich aspektami – 

– by zachować i uzewnętrzniać wszystkie informacje. A aspekty mają 
tendencję do życia własnym życiem...

BRANDON SANDERSON

LEGION 
WIELE ŻYWOTÓW STEPHENA LEEDSA

29 00



wyd.

op.

Rebis

miękka

premiera 4.06.2019

 LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ

Opowieść członka elitarnej jednostki Delta Force, który uczestniczył 
w tajnych operacjach wojskowych, polując na najgroźniejszych ter
rorystów. Z pomocą reportera Cristophera S. Stewarta Brett Velico
vich przybliża czytelnikom świat wywiadu wojskowego i służbę w od
działach posługujących się najnowocześniejszymi technologiami.

Autor obserwuje nie zawsze widoczne gołym okiem zjawiska we 
współczesnej służbie zdrowia. Tym razem ostre jak skalpel pióro au
tora Obchodu dosięga repów, czyli przedstawicieli firm farmaceu
tycznych, zajmujących się prezentacją ich produktów i skłanianiem 
lekarzy, żeby przepisywali je pacjentom. 

Elnoury przyłączył się do elitarnej jednostki kontrterrorystycznej, której 
głównym zadaniem było zdobycie zaufania terrorystów planujących 
zabicie jak największej liczby niewinnych cywilów. Dla Elnoury’ego 
i jego zespołu to prawdziwy wyścig z czasem – muszą ich zatrzymać, 
zanim będą mogli zrealizować swoje plany.

Pieniądze, miłość i śmierć – książka jak w soczewce skupia brutalne 
poczynania półświatka przełomu wieków, brzemienne w skutki ro
manse i płynne przenikanie się struktur mafii i policji. Krzysztof Wójcik 
wnikliwie opisuje kulisy śledztw CBŚ i codzienną pracę tajniaków.

BRETT VELICOVICH,  
CHRISTOPHER S. STEWART

DRONE WARRIOR
PIOTR JAN MARCZYŃSKI

REP

TAMMER ELNOURY, KEVIN MAURER

RADYKAŁ

KRZYSZTOF WÓJCIK

POLICJANCI 
I GANGSTERZY

wyd.wyd.

wyd.

wyd.

op.op.

op.

op.

BellonaMelanż

Bellona

Rebis

miękkamiękka

miękka

miękka

36 9042 00

39 90

37 90

Kim jest Mateusz Morawiecki? Politykiem, który ma nadać PiSowi 
europejskiego sznytu? Zapalonym wrogiem Wielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy? Krytykiem zagranicznego kapitału czy tym, który 
głosuje za wprowadzeniem rozwiązania niekorzystnego z punktu wi
dzenia polskiego systemu podatkowego? Jakie poglądy ma „delfin” 
PiSu, który ma szansę stać się następcą Jarosława Kaczyńskiego?

PIOTR GAJDZIŃSKI,  
JAKUB N. GAJDZIŃSKI

DELFIN 
MATEUSZ MORAWIECKI

wyd.

op.

Fabuła Fraza

miękka

44 90

Dlaczego z pozoru normalni ludzie torturują i mordują? Czemu troskli
wi rodzice przed odebraniem sobie życia zabijają dzieci? Co sprawia, 
że szefowie o psychopatycznych skłonnościach zamieniają pracow
nika w niewolnika? I co robić, by nie stać się ofiarą? Ewa Ornacka 
oraz biegły sądowy z zakresu psychiatrii prowadzą nas przez mean
dry zbrodniczych umysłów.

EWA ORNACKA

ZROZUMIEĆ 
ZBRODNIĘ

37 90

–40% –40%



wyd.

op.

Czarne

twarda

premiera 22.05.2019

wyd.

op.

Czarne

twarda

premiera 22.05.2019

wyd.

op.

Agora

twarda

premierapremiera 22.05.201929.05.2019

SWIATKSIAZKI.PL

 LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ

Próbując rozwiązać zagadkę pewnego pochówku, autor podążył 
tropem rodzinnych sekretów, przemilczeń w pamiętnikach, zapamię
tanych półsłówek oraz śladów zachowanych w archiwach dawnej 
c.k. monarchii. To jedyna w swoim rodzaju odpowiedź na stwierdze
nie „wszyscyśmy z chłopów“. Nie, bardzo dużo nas jest z panów, tylko 
o tym nie wiemy.

MICHAŁ P. GARAPICH

DZIECI KAZIMIERZA

39 90

Reporterska opowieść o dniu pierwszych częściowo wolnych wy
borów parlamentarnych z perspektywy niedużych miast i drobnych 
spraw. O codzienności. O miesiącach tuż przed wyborami i tuż po. 
O problemach, z którymi borykali się wówczas Polacy – zapaści go
spodarczej, fatalnym zaopatrzeniu, rosnących cenach. O oczekiwa
niach i nadziejach. 

ALEKSANDRA BOĆKOWSKA

MOŻNA WYBIERAĆ
4 CZERWCA 1989

wyd.

op.

Czarne

twarda

39 90

Autor przedstawia nam polskość w jej różnych aspektach i prze
jawach. Mamy tu znany już tupolewizm i antyproceduralizm, ale 
i grzechy nieskatalogowane, takie jak podpierdolka, inteligencja 
folwarczna i pornografia negatywności. Mamy i polski mainstream, 
i kulturę niszową, i spojrzenie na to, jak to robią za granicą. I straszno, 
i śmieszno.

PIOTR STANKIEWICZ

MY 
FAJNOPOLACY

wyd.

op.

Bellona

miękka

34 90

To zbiór reportaży, dla których Nowa Huta jest jedynie punktem wyj
ścia, a opowieść o mieście i ludzkich losach staje się uniwersalną 
opowieścią o przywiązaniu, przemijaniu i tęsknocie za młodością. 
Drugie wydanie uzupełnione jest o 6 nowych minireportaży, niby z tej 
samej przestrzeni, ale emocjonalnie cięższych. 

RENATA RADŁOWSKA

NOWOHUCKA 
TELENOWELA

39 90

Autor przemierza świat, od Argentyny po Birmę, od Brazylii po Liban, 
od Dominikany po Anglię – by pokazać, jak może wyglądać kato
licyzm. To nie tylko awanturnicza opowieść o rabanie w Kościele 
i próbie powrotu do źródeł chrześcijaństwa. To także swoisty raport 
o stanie świata i jego problemach; zbiór reportaży najwyższej próby.

MIROSŁAW WLEKŁY

RABAN! 
O KOŚCIELE NIE Z TEJ ZIEMI

44 99

To lektura niezwykła. O Bałkanach opowiadają nie politycy, politolo
dzy czy inni mądrale, ale żołnierze, uczestnicy misji pokojowych, któ
rzy na miejscu spędzili wiele miesięcy, na własnej skórze doświadczyli 
powojennej rzeczywistości, patrzyli, obserwowali, wyciągali wnioski. 
Ich relacje różnią się od tego, co można przeczytać w oficjalnych 
komentarzach. 

GRZEGORZ KALICIAK

BAŁKANY
RAPORT Z POLSKICH MISJI

wyd.

op.

Czarne

miękka

34 90
–30%



BIOGRAFIE

Pasjonująca biografia Leonarda da Vinci. Odwołując się do liczą
cych tysiące stron notatek Leonarda, a także do najnowszych odkryć 
związanych z życiem i dorobkiem geniusza, Walter Isaacson snuje 
porywającą opowieść, w której po mistrzowsku splata wątki twórczo
ści artystycznej Leonarda z jego dokonaniami naukowymi. 

WALTER ISAACSON

LEONARDO DA 
VINCI

Dzieło jednego z najwybitniejszych współczesnych naukowców i my
ślicieli, które stało się źródłem ogólnoświatowych kontrowersji, zarów
no wśród wierzących, jak i ateistów. Napisany przystępnym językiem 
przewodnik po odkryciach, które na nowo kształtują poglądy na isto
tę życia i mogą podważyć podstawowe założenia wiary.

STEPHEN HAWKING

WIELKI PROJEKT

wyd.

op.

Albatros

twarda

39 00

wyd.

op.

Insignis

miękka

49 99

Bezczelna, wzruszająca, niezwykła – rozmowa z Manuelą Gretkowską. 
O miłosnych komplikacjach, slow life i fast sex, duchowości, narkoty
kach, a przede wszystkim o współczesnej Polsce. Manifest swobody 
myślenia i bycia wbrew wszystkiemu: cenzurze, hejtowi, banowaniu, 
przemilczaniu i wycinaniu.

MANUELA GRETKOWSKA

TRUDNO 
Z MIŁOŚCI SIĘ 
PODNIEŚĆ

wyd.

op.

Prószyński  
i S-ka

twarda

42 00

Szczera i pasjonująca rozmowa o życiu i grze, pełna codzienności i… 
niecodzienności z „amantką z pieprzem” – jak nazwał ją jeden z wy
bitnych reżyserów filmowych. Na scenie czy w filmie Grażyna Barsz
czewska skraca niepotrzebne, przegadane dialogi, ucieka przed 
sieczką myślową i znaczeniową.

wyd.

op.

Prószyński  
i S-ka

twarda

39 99

GRAŻYNA BARSZCZEWSKA

AMANTKA 
Z PIEPRZEM

Opowieść o początkach himalajskiej przygody Denisa, pierwszym 
pobycie w najwyższych górach świata i przyjaźni z Simone Moro. 
Wyprawa w Himalaje była spełnieniem jednego z marzeń młodego 
ambitnego sportowca z Kazachstanu. Urubko nie tylko relacjonuje 
przebieg wyprawy, ale też pisze o tym, że góry uczą cenić życie.

DENIS URUBKO

ABSURD 
EVERESTU

wyd.

op.

Bezdroża

miękka

44 90

Cała rodzina mocno wierzyła, że zostanie skrzypkiem. Został ikoną 
polskiego rapu. Napisana przejrzystym językiem opowieść o boha
terach z dzieciństwa, przyjaźniach, rodzinie, dniach spędzanych na 
boisku do kosza, kłopotach w szkole, muzycznych idolach i długich 
rozmowach o życiu. Jednak przede wszystkim to historia idealisty, nie
zwykle zdeterminowanego i wytrwałego człowieka.

ADAM OSTROWSKI, OSTR

BRZYDKI, ZŁY  
I SZCZERY

wyd.

op.

Wielka Litera

miękka

39 90



Mongołowie pokonali Chiny, zajęli Azję Centralną, zgotowali rzeź 
Bagdadowi i ujarzmili Ruś. Ich wojska starły się z potężnymi Turkami 
Osmańskimi w bitwie pod Ankarą w 1402 r. W decydującej fazie bi
twy Mongołowie pod wodzą Tamerlana (Timura Kulawego) okrążyli 
główne siły tureckie, rozbijając doborową piechotę...

STANISŁAW REK

ANKARA 1402

wyd.

op.

Bellona

miękka

29 90

To wyjątkowe wydanie, w którym zebrane zostały dwie dotychczas 
osobne części tego tytułu, czyli Rzecz o skrzatach, wodnikach i ru
sałkach oraz Rzecz o biziach, kadukach i samojadkach. Dzięki temu 
niesamowite, pobudzające wyobraźnię historie o mitycznych stwo
rzeniach, przekazywane z pokolenia na pokolenie przez naszych 
przodków, znajdziemy teraz w jednej, obszernej publikacji.

WITOLD VARGAS, PAWEŁ ZYCH

BESTIARIUSZ 
SŁOWIAŃSKI
CZĘŚĆ PIERWSZA I DRUGA

wyd.

op.

BOSZ

twarda

69 90

Zdumiewająca i zapierająca dech opowieść cenionego profeso
ra Stephena Westaby’ego, którego ścieżkę zawodową znaczyły 
geniusz i brawura. Wybitny kardiochirurg dzieli się najciekawszymi 
i najbardziej wzruszającymi przypadkami medycznymi, z jakimi się 
zetknął w swojej kilkudziesięcioletniej karierze.

STEPHEN WESTABY

KRUCHE ŻYCIE
HISTORIE ŻYCIA I ŚMIERCI PROSTO 
Z SALI OPERACYJNEJ

wyd.

op.

SQN

miękka

39 99

67 00

94 0039 00

42 50 80 50

61 50 71 50

39 00

73 90

103 9042 90

46 90 88 90

67 90 78 90

42 90

KEEP CALM 
and 

READ IN ENGLISH

FIND MORE BOOKS IN ENGLISH ON SWIATKSIAZKI.PL  



wyd.

op.

Insignis

miękka

premiera 5.06.2019

PORADNIKI / NAUKA

Przekrojowa, utrzymana w lekkim tonie biblia hipochondryka, którym 
po trosze jest każdy z nas, autorstwa dwóch lekarzy nowojorskiego 
Uniwersytetu Columbia, którzy omawiają dziesiątki symptomów i do
radzają, kiedy wyluzować, kiedy umówić się na wizytę lekarską, a kie
dy udać się na pogotowie.

CHRISTOPHER KELLY,  
MARC EISENBERG

CHYBA UMIERAM!
PANIKOWAĆ CZY WYLUZOWAĆ

39 99

Poradnik napisany przez niezwykłą kobietę. Czy minimalizm jako 
postawa życiowa może poprawić stan zdrowia, pomóc zbudować 
trwalsze i głębsze relacje oraz rozładować stres? Carver pokazuje, 
jak realizować praktyczny minimalizm, by posiadając mniej, zyskać 
więcej przestrzeni, czasu i miłości!

COURTNEY CARVER 

DUCHOWA 
PROSTOTA
JAK MIEĆ WIĘCEJ, MAJĄC MNIEJ

wyd.

op.

Literackie

twarda

44 90

Te fascynujące książki otworzą nam drzwi do nowego rozumienia ży
cia na Ziemi. Nie ma dla ludzi lepszego wzoru do naśladowania niż 
rośliny – od architektów, inżynierów i informatyków po… polityków. 
A świat zwierząt pełen jest fascynujących postaci...

FASCYNUJĄCA 
PRZYRODA

wyd.

op.

Bukowy Las

twarda

37 90

49 90

Gdy uczymy się nowych rzeczy, przełamujemy nawyki, odbiegamy 
od rutyny i stawiamy sobie nawet drobne wyzwania, w naszym mó
zgu tworzą się nowe połączenia między komórkami. Oto 30dniowy 
program treningowy dla mózgu, a w nim nie tylko ćwiczenia, ale tak
że praktyczne wskazówki dotyczące technik treningowych. 

KAJA NORDENGEN

MÓZG ĆWICZY 
CZYLI JAK UTRZYMAĆ UMYSŁ 
W DOBREJ FORMIE

wyd.

op.

Marginesy

twarda

39 90

Olesiejuk

Seria w jasny i zwięzły sposób prezentuje kluczowe dla danej dzie
dziny wiedzy zagadnienia, poświęcając każdemu z nich krótki tekst, 
którego przeczytanie zajmuje nie więcej niż pół minuty. Wybitni spe
cjaliści zrezygnowali z naukowego żargonu, aby ciekawie i przystęp
nie wyjaśnić nawet złożone problemy. Dzięki temu powstały atrakcyj
nie opracowane kompendia wiedzy.

30  
SEKUND

29 99

wyd.

op. twarda

-15%

Jak chodzić po wodzie? Jakiego koloru jest lustro? Ile megapikseli 
ma ludzkie oko? Odkrywaj wszechświat wraz z hiszpańską gwiaz
dą YouTube’a! To zbiór 40 rozważań, w których Calle szuka odpo
wiedzi na najciekawsze zagadnienia naukowe współczesności. Ta 
książka jest dowodem na to, że każda dziedzina wiedzy może być 
fascynująca.

DAVID CALLE 

ILE WAŻĄ 
CHMURY? 
ORAZ INNE PROSTE PYTANIA 
I NAUKOWE ODPOWIEDZI

wyd.

op.

Literackie

miękka

39 90



SWIATKSIAZKI.PL

PORADNIKI

Książki, dzięki którym mamy, na każdym etapie swojej drogi, będą 
mogły poczuć się wspierane i rozumiane. Kiedy czujesz, że nie jesteś 
idealna w swojej roli, praktyczne wskazówki i zabawne przykłady z ży
cia staną się odtrutką na wygórowane oczekiwania.

MACIERZYŃSKIE 
NIEZBĘDNIKI

wyd.

op.

Bukowy Las

miękka

Podaruj swojemu rodzicowi niezapisany jeszcze dziennik. Dzięki pro
stym i wnikliwym pytaniom dajesz możliwość spisania losów i wspo
mnień, przelania uczuć, co sprawi, że dotąd puste strony staną się 
dla Twojego bliskiego czymś bardzo osobistym, a dla Ciebie i całej 
rodziny będą stanowić bezcenną pamiątkę. 

ELMA VAN VLIET

OPOWIEDZ 
O SOBIE

Naucz się doceniać drobiazgi. Życie bez chwili refleksji i zastanowie
nia to prosta droga do zgorzknienia i wypalenia. Rytuały na co dzień 
uczynią zwykłe rzeczy wyjątkowymi, a te wyjątkowe – wspaniałymi. 
Istotą rytuałów są trzy etapy: zatrzymanie się, zwrócenie uwagi i okre
ślenie intencji. Reszta to dodatki. 

NADIA NARAIN,  
KATIA NARAIN-PHILLIPS

RYTUAŁY NA  
CO DZIEŃ

wyd.

op.

Filo

twarda

39 99

Życie Ellen utknęło w martwym punkcie. Jej syn jest połączony z iPa
dem jak pępowiną, córka planuje zostać influencerką, a mąż za czę
sto odwiedza w interesach egzotyczne kraje. Ellen jednak nie podda
je się, podejmuje pracę i szybko robi karierę. Nikt nie może odkryć, że 
wcale nie jest 40letnią bezdzietną singielką...

GILL SIMS

DLACZEGO 
MAMUSIA 
PRZEKLINA

wyd.

op.

Harper- 
 Collins

miękka

38 99

Czym dokładnie jest in vitro? Jak wygląda procedura? Co się dzieje 
z mrożonymi zarodkami? Co przeżywają pary, które przez lata starają 
się o dziecko? Czy in vitro jest moralne? Trzynaście rozmów i jeden 
temat. Małgorzata RozenekMajdan wciela się w rolę dziennikar
ki i zadaje trudne pytania lekarzom, embriologom, seksuologom 
i rodzicom. 

MAŁGORZATA ROZENEK-MAJDAN

IN VITRO
ROZMOWY INTYMNE

wyd.

op.

Prószyński  
i S-ka

twarda

39 99

Jak być fit i nie oszaleć? Ta książka to kompas, który za rękę zapro
wadzi cię do lepszego zdrowia, dobrej kondycji i smukłej sylwetki. „To 
8tygodniowy kompleksowy program treningów i przepisów, które 
pozwolą z łatwością zmienić tryb życia na zdrowszy, osiągnąć swoje 
cele sylwetkowe i po prostu poczuć się lepiej!” – Marta Hennig, au
torka bloga Codzienniefit.pl

MARTA HENNIG

MOTYWATOR
8 TYGODNI DO BYCIA FIT

wyd.

op.

Publicat

miękka

39 90

wyd.

op.

Bukowy Las

twarda

29 90

39 90

od 24 90

od 36 90



KULINARIA 

SCHUDNIJ

SCHUDNIJ
model odżywiania zgodny z ajurwedą

KAROLINA I MACIEJ SZACIŁŁO

w zgodzie  ze swoją naturą 
CHUDNIJ

Makarony, steki, tosty, jajka. Tych wyrazów Hanna Lis zdecydowanie 
nie unika. I bardzo dobrze, bo dzięki temu jej książka kucharska aż 
rozpuszcza się w palcach od wszystkiego, co najlepsze w kuchni. 
Dziennikarka serwuje nam 80 przepisów dookoła świata, które w mig 
znikają z talerzy. 

HANNA LIS

MÓJ ŚWIAT NA 
TALERZU

54 90

Autorzy, opierając się na założeniach ajurwedy, pomogą ci znaleźć 
odpowiedni sposób odżywiania. A to wszystko bez drastycznych kro
ków. Oprócz kompleksowego 2tygodniowego menu w książce znaj
dziesz wskazówki, jak korzystając z zabiegów olejowych czy prostych 
technik relaksacyjnych, możesz wspomóc powrót do równoWAGI 
i cieszyć się szczęściem.

KAROLINA SZACIŁŁO,  
MACIEJ SZACIŁŁO

CHUDNIJ 
W ZGODZIE 
ZE SWOJĄ 
NATURĄ

wyd.

op.

Rebis

miękka

49 90

Kiedy zaczynasz świadome odżywianie, natrafiasz na szereg wy
zwań. Skąd wziąć wysokiej jakości produkty? Co tak naprawdę jeść? 
Jak gotować? A finalnie – jak na to wszystko znaleźć czas? Dzięki 
Smakoterapii zawsze znajdziesz w domu co nieco: nie tylko drobne 
przegryzki, ale i całkiem solidne posiłki. 

 IWONA ZASUWA

SMAKOTERAPIA 3

wyd.

op.

Edipresse 
Książki

miękka

49 90

Ten przewodnik jest pełen humorystycznych ilustracji, które dostar
czają wszystkich potrzebnych informacji do poruszania się po roślin
nym świecie. W wesoły i interesujący sposób porusza trudne tematy, 
tj. badania naukowe, fakty i mity oraz wyzwania, co pozwala na 
lekkie przyswojenie wiedzy całej rodzinie. Wszystkie informacje są 
poparte badaniami klinicznymi.

MIKI MOTTES

SIMPLE HAPPY 
KITCHEN

59 90

Zioła i kwiaty nadają potrawom wyjątkowy charakter. Polecamy 
przepisy na wiele wspaniałych przysmaków z bazylią, tymiankiem, 
rozmarynem, czosnkiem niedźwiedzim, szałwią, bratkami, chabrami, 
lawendą, czarnym bzem… Kulinaria zostały uzupełnione słowniczka
mi gatunków roślin oraz radami ogrodniczymi. 

ZIOŁA I KWIATY 
W KUCHNI  
I OGRODZIE

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

29 99

Jaglany detoks pomógł odzyskać zdrowie już tysiącom osób! Ta książ
ka to kolejna porcja sprawdzonej w praktyce wiedzy autora, który od 
wielu lat zajmuje się medycyną detoksykacyjną i leczeniem poprzez 
post. W książce znajdziesz ponad 100 przepisów na smaczne i proste 
dania z łatwo dostępnych składników! Dzięki nim skutecznie wzmoc
nisz swój organizm.

MAREK ZAREMBA

JAGLANY DETOKS
PRZEPISY

wyd.

op.

Edipresse 
Książki

twarda

premiera 5.06.2019

wyd.

op.

K.E.Liber

twarda

premiera

premiera

5.06.2019

5.06.2019

wyd.

op.

Pascal

twarda

49 90

19,9949,90



SWIATKSIAZKI.PL

POLSKA
WYJĄTKOWE WEEKENDY  
I WAKACJE

TURYSTYKA

Zbiór najciekawszych tras i gotowych scenariuszy wycieczek. Okazu
je się, że nie trzeba wyjeżdżać w odległe czy egzotyczne kraje, aby 
spacerować po ruchomych wydmach, latać balonem lub zobaczyć 
meteoryty. Polska da się lubić i potrafi zaskakiwać – nawet wtedy, 
gdy masz tylko kilka dni urlopu!

Marzenia są po to, by je spełniać! Każda z tych książek to prze
wodnik, jakiego dotąd nie było. Chłoń klimat miasta, wsłuchaj 
się w jego melodię. Zwiedzaj, poznawaj, tak jak lubisz! Znaj
dziesz tu opisy licznych atrakcji i wycieczek, porady i teksty po
zwalające zrozumieć lokalne tradycje i zwyczaje.

PASCAL: MY TRAVEL

wyd.

op.

Pascal

twarda

34 90

Travelbook to niezastąpiony towarzysz w każdej 
podróży. Wskaże najważniejsze atrakcje, pod
powie, czego szukać poza głównymi szlakami, 
i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. 
Są tu opisy najciekawszych regionów i miast, 
a sprawdzone informacje praktyczne umożli
wią staranne zaplanowanie podróży.

TRAVELBOOKI

wyd.

op.

Bezdroża

miękka

26 90

-15% 

Atlas to 204 strony szczegółowych map drogowych ze wszystkich kra
jów Europy, to doskonała pomoc w podróży! W atlasie znajdują się 
dokładne plany miast, aktualna europejska sieć autostrad, szczegó
łowy indeks nazw oraz 98 stron z dokładnym opisem bazy hotelowej, 
restauracji i parkingów.

ATLAS 
DROGOWY
EUROPA

wyd.

op.

Olesiejuk

miękka

19 99

wyd.

op.

Pascal

twarda

39 90 39 99

19 99



KSIĄŻKI

Seria SKAM to oryginalne scenariusze kultowego już serialu interne
towego. Są tu ponadto nieuwzględnione w serialu sceny, wycięte 
podczas montażu kwestie, napisane na nowo prologi i epilogi, jak 
również komentarze twórczyni SKAM, Julie Andem, oraz nieupublicz
niane wcześniej notatki.

JUIE ANDEM

SKAM 
SEZON 1: EVA

35 90

Drugi tom Trylogii Mocy i Szału. Wciągnięci w kryminalną intrygę 
i zaprzątnięci burzą emocji Iga i Alex nie zauważają, że drzemiące 
w odmętach jeziora zło zdążyło się uwolnić i czeka na odpowiedni 
moment, by zamanifestować swoją potęgę.

ANNA LEWICKA

SZAŁ
TRYLOGIA MOCY I SZAŁU, T. 2

34 90

Natasha pochodzi z Jamajki, ale od ósmego roku życia mieszka 
w Nowym Jorku. Tu ma swoje życie, chłopaka, przyjaciół… Ale ro
dzina dziewczyny przebywa w USA nielegalnie i wkrótce zostanie 
deportowana. Natasha jest zrozpaczona i wściekła na ojca, bo to 
przez niego muszą wrócić na Karaiby. Jakby nieszczęść było mało, 
właśnie zdradził ją chłopak! Przyszłość jawi się w czarnych barwach...

NICOLA YOON

SŁOŃCE TEŻ JEST 
GWIAZDĄ

wyd.

op.

Dolnośląskie

miękka

35 00

Powieść historyczna Bolesława Prusa, której akcja rozgrywa się w sta
rożytnym Egipcie i opowiada o losach młodego faraona, Ramze
sa XIII, próbującego poznać mechanizmy zarządzania państwem 
oraz podejmującego walkę o niezależność władzy faraona od kasty 
kapłańskiej.

Czternastoletni Shif to zwykły chłopak, który chodzi do szkoły, lubi 
matematykę i grę w szachy. Ale pewnego dnia w drzwiach jego ro
dzinnego domu stają uzbrojeni żołnierze. Od tego momentu nic już 
nie jest takie jak przedtem. Shif i jego najlepszy przyjaciel, Bini, mu
szą uciekać przed przymusowym wcieleniem do armii, podczas gdy 
cały kraj ogarnia wojna.

BOLESŁAW PRUS

FARAON
ELE FOUNTAIN

UCIEKINIER

29 90

32 00

wyd.

op.

Rebis

twarda

premiera 4.06.2019

wyd.

op.

Jaguar

miękka

premiera 23.05.2019

wyd.

op.

Bellona

twarda

premiera 30.05.2019

wyd.

op.

Akapit Press

miękka

-30%

–20%

-30%

DLA MŁODZIEŻY



Dowiedzcie się, co się działo z Willem podczas jego nieobecności 
w pierwszym sezonie kultowego serialu Stranger Things 
dostępnego na Netflixie. Przeczytajcie komiks napisany przez 
znakomitą Jody Houser (autorkę wielu innych komiksów, np. 
Doctor Who, Gwiezdne wojny) i narysowany przez Stefana Martino 
(m.in. Doctor Who, Nosferatu, Gwiezdne wojny).

JODY HOUSER, STEFAN MARTINO

STRANGER 
THINGS: PO 
DRUGIEJ 
STRONIE

wyd.

op.

Dolnośląskie

twarda

49 90

Wojna między plemionami wreszcie się zakończyła i teraz smoczę
ta przeznaczenia mają plan, jak zapewnić wszystkim trwały pokój: 
otworzą szkołę, która zgromadzi smoki z różnych plemion i nauczy je 
żyć razem. Jednak kiedy ktoś zacznie atakować smoki w akademii, 
Luna będzie musiała zdecydować: ukrywać się czy zaryzykować i ra
tować swoich nowych przyjaciół?

TUI T. SUTHERLAND

PRZEBUDZENIE 
PEŁNI

29 00

Długo wyczekiwana nowa powieść autora Złodziejki książek. Pięciu 
braci Dunbar mieszka w pogrążonym w chaosie domu bez doro
słych. Pewnego dnia nagle pojawia się ojciec, który porzucił ich po 
śmierci ich matki. Teraz chce, żeby jeden z nich wybudował z nim 
most. Niespodziewaną propozycję przyjmuje Clay, dręczony skrywa
ną od dawna tajemnicą. 

MARKUS ZUSAK

GLINIANY MOST

wyd.

op.

Nasza 
Księgarnia

twarda

64 90

wyd.

op.

Mag

twarda

premiera 24.05.2019

ODKRYWAJ NIEODKRYTE

DRUGI TOM EXPLORER ACADEMY JUŻ W SPRZEDAŻY!

CZAS NA 
ŁAMANIE 

SZYFRÓW!

„Explorer Academy to książka dla mądrych dzieci mądrych 

rodziców. Dla rodziców, którzy wychowują swoje dziecko 

cierpliwie i  z  entuzjazmem objaśniają mu świat; którzy 

zamiast odpowiadać „nie garb się”, szukają odpowiedzi wraz 

dzieckiem. Takich rodziców i nauczycieli ma Cruz Coronado. 

Ma też przyjaciół tak samo zafascynowanych bogactwem 

i  różnorodnością świata, jak on sam. Nie wiem jak inni, ale ja 

mu niesamowicie zazdroszczę”.

Michał Zakrzewski, księgarz

 Księgarnia Świat Książki w Gdańsku

34 99

35 00

19 99



NOWOŚĆ! PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!
OFICJALNE KSIĄŻKI FORTNITE!

DOMINUJ W BATTLE ROYALE!
Od podstawowych zasad rozgrywki 
po bardziej zaawansowane  manewry: 
w tym podręczniku omówiliśmy 
wszystko – rozmaite wskazówki 
i triki – czego potrzebujesz, by 
zwycięsko dobrnąć do końca rundy. 
Poznaj liczne zakątki wyspy, szeroką 
gamę uzbrojenia, przydatne w walce 
sztuczki, zasady wznoszenia budowli, 
taktyki zespołowe i wiele więcej 
niezbędnych instrukcji.

WSZYSTKIE STATYSTYKI POD RĘKĄ!
Chcesz zanotować historię swo-

ich najbardziej heroicznych bitew 
w Fortnite? W dzienniku bojowym 
zarejestrujesz postępy i w każdej 

chwili będziesz mógł sprawdzić, jak 
się rozwinął twój sposób gry. Jest 

tu miejsce na wszystko: od nicków 
towarzyszy z oddziału po zawartość 

szafki. Dzięki tym notatkom stwo-
rzysz zapis swojej niezapomnianej 

drogi do zwycięstwa.

34,99 zł 

OFICJALNY ŚCIENNY KALENDARZ 2020

Już wkrótce w sprzedaży!

w sprzedaży

od 27 maja

34,99 zł w sprzedażyod 27 maja



NOWOŚĆ! PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!
OFICJALNE KSIĄŻKI FORTNITE!

DOMINUJ W BATTLE ROYALE!
Od podstawowych zasad rozgrywki 
po bardziej zaawansowane  manewry: 
w tym podręczniku omówiliśmy 
wszystko – rozmaite wskazówki 
i triki – czego potrzebujesz, by 
zwycięsko dobrnąć do końca rundy. 
Poznaj liczne zakątki wyspy, szeroką 
gamę uzbrojenia, przydatne w walce 
sztuczki, zasady wznoszenia budowli, 
taktyki zespołowe i wiele więcej 
niezbędnych instrukcji.

WSZYSTKIE STATYSTYKI POD RĘKĄ!
Chcesz zanotować historię swo-

ich najbardziej heroicznych bitew 
w Fortnite? W dzienniku bojowym 
zarejestrujesz postępy i w każdej 

chwili będziesz mógł sprawdzić, jak 
się rozwinął twój sposób gry. Jest 

tu miejsce na wszystko: od nicków 
towarzyszy z oddziału po zawartość 

szafki. Dzięki tym notatkom stwo-
rzysz zapis swojej niezapomnianej 

drogi do zwycięstwa.

34,99 zł 

OFICJALNY ŚCIENNY KALENDARZ 2020

Już wkrótce w sprzedaży!

w sprzedaży

od 27 maja

34,99 zł w sprzedażyod 27 maja

7 99

24 9922 00 24 99

24 9924 99

19 99



DLA DZIECI

Wyrusz na wędrówkę przez świat dzikiej przyrody z tym wyjątkowym 
przewodnikiem, pokazującym niesamowite zdolności adaptacyjne 
roślin i zwierząt, które pozwalają im przetrwać nawet w najtrudniej
szych warunkach.  Dowiesz się, dlaczego organizmy żywe wyglądają 
i zachowują się tak a nie inaczej oraz w jaki sposób wszystko w przy
rodzie jest ze sobą powiązane. 

AMANDA WOOD, MIKE JOLLEY

ŚWIAT 
PRZYRODY

wyd.

op.

Nasza  
Księgarnia

twarda

64 90

Z tych bogato ilustrowanych książek dowiesz się m.in., jak powstał 
wszechświat i co go tworzy; czym jest astronomia, jak wyglądały 
pierwsze wyprawy na Księżyc, kim byli pierwsi astronauci i jak żyje 
się w przestrzeni kosmicznej… Baw się, umieszczając naklejki w od
powiednich miejscach.

KOSMOS 
W ZASIĘGU RĘKI

wyd.

op.

Olesiejuk

miękka

14 99

TheDadLab jest znane na całym świecie dzięki filmikom i zdjęciom, 
które prezentują proste i zabawne eksperymenty wykonywane 
z dziećmi w domu. Do ich przeprowadzenia wystarczą rzeczy, które 
każdy ma pod ręką, dzięki czemu nawet najbardziej zajęci rodzice 
znajdą chwilę, by spędzić czas z dziećmi w wartościowy sposób. 

SERGIEI URBAN

DOMOWE LABORATORIUM

wyd.

op.

Bukowy Las

miękka
39 90

Te oryginalne, ozdobione zabawnymi ilustracjami książki z usztywnio
nymi stronami na spirali to zbiory około 200 pytań i odpowiedzi, które 
zainteresują wszystkich młodych czytelników. W niezwykle przystępny 
sposób wyjaśniają rozmaite zagadnienia, a dodatkowo umożliwiają 
wspaniałą zabawę dołączonymi naklejkami.

POWIEDZ MI! 

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

44 99

Fantastyczna podróż do świata pszczół i motyli. Przyjrzysz się niezwy
kłej strukturze organizacyjnej ula i poznasz tajemny język pszczół. 
Zgłębisz także sekrety motyli i dowiesz się m.in., jakim cudem pokracz
na gąsienica zmienia się w pełnego gracji owada.

TAJEMNICE 
OWADÓW

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

29 99



44 90

11 99
11 99

Niezwykłe historie dzikich podopiecznych 
Małgorzaty Zdziechowskiej i całe mnóstwo 
cennych informacji oraz unikatowych zdjęć 
z wolontariatów autorki…  
To wszystko znajdziecie w tej 
wyjątkowej książce!

+32 naklejki

PEŁEN 

ZAGADEK 

I ZABAW

Świat dzikich kotów 

jest fascynujący! 

Oto książka, w której znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji 

o wybranych gatunkach i wiele unikatowych zdjęć. Dowiecie się, 

jakie zwyczaje mają między innymi tygrys, lew, gepard, 

ocelot, margaj czy jaguarundi, jakie są charakterystyczne 

cechy tych zwierząt i jak przebiega ich rozwój.

Ale to nie wszystko! Przy opisie każdego kota 

zamieszczono zagadki do rozwiązania, a tekst urozmaicają 

dodatkowo arkusze z zabawami i naklejki.

Zdobywajcie nowe wiadomości i sprawdzajcie swoją wiedzę!

Cześć, mam na imię Gosia. Jestem 

dziennikarką. Nazywają mnie Polską Doktor 

Dolittle. Od wielu lat pracuję jako wolontariuszka 

w ośrodkach rehabilitacyjnych i sierocińcach 

dla dzikich zwierząt na całym świecie. 

Opiekowałam się już ponad setką gatunków 

ssaków, między innymi torbaczami, małpami, 

nosorożcem i żyrafą oraz dzikimi kotami – 

takimi jak bohaterowie tej książki. Swoją 

pasją i wiedzą pragnę podzielić się z Wami, 

przybliżając Wam fascynujący świat przyrody!

www.olesiejuk.pl

MAŁGORZATA 

ZDZIECHOWSKA

Książka, w której  

znajdziecie mnóstwo 

ciekawych informacji 

o wybranych gatunkach 

dzikich kotów i wspaniałe 

zdjęcia. Dowiecie się, jakie 

zwyczaje i cechy mają 

między innymi tygrys, 

lew, gepard, ocelot 

czy jaguarundi. Ale 

to nie wszystko! Przy 

opisie każdego gatunku 

zamieszczono zagadki, 

a tekst urozmaicają arkusze 

z zabawami i naklejki.

Dzieciaki kochają zwierzaki! Te śliczne sztywnostronicowe 

książki, przystępnie napisane i uroczo zilustrowane, 

zachęcą maluszki do poznawania świata przyrody.

12 99

premiera 23.05.2019



DLA DZIECI

Piękna klasyczna baśń z elementami fantasy. Wypełniony magią 
Ned, któremu matka czarownica wszyła duszę zmarłego brata bliź
niaka, ucieka przed zbójecką szajką. Áine jest córką Króla Zbójców. 
Prześladuje ją przepowiednia wypowiedziana przez matkę na łożu 
śmierci: „Uratujesz życie niewłaściwemu chłopcu, a on uratuje życie 
tobie”. Czy Ned i Áine zaufają sobie, gdy przetną się ich drogi?

KELLY BARNHILL

SYN WIEDŹMY

wyd.

op.

Literackie

twarda

39 90

Pierwszy tom serii, której akcja toczy się w uniwersum Minecrafta. 
W wiosce Lanniel święto trwa w najlepsze, gdy nad dachami domów 
zjawia się ogromny czarny smok. Ernald, dziadek Frigiela, postana
wia ruszyć do walki z potworem. Tuż przed tym powierza chłopcu 
tajemniczą czarną skrzynię, każąc obiecać, że chłopiec zaniesie ją 
jego przyjacielowi Valmarowi do miasta Puaba.

FRIGIEL NICOLAS DIGARD

POWRÓT SMOKA 
KRESU
FRIGIEL I FLUFFY, T. 1

wyd.

op.

RM

miękka

34 99

Zezia dorasta. Jest zwykłą nastolatką, jednak jej życie wcale nie jest 
proste. W szkole ma problemy z matmą, marzy o megaprzystojnym 
chłopaku, chciałaby się malować, a jej rodzice najwyraźniej mają 
kłopoty. Czy Zezia da sobie z tym wszystkim radę? Opowieść o na
stolatce, którzy musi się zmierzyć z ważnymi problemami: miłością, 
dorastaniem, trudnościami w szkole, rozstaniem rodziców.

AGNIESZKA CHYLIŃSKA

ZEZIA, MIŁOŚĆ 
I BUNT NA 
STATKU

wyd.

op.

Pascal

twarda

36 90

Dwoje sąsiadów, sześcioletnia Zosia i siedmioletni Franio, ma nie
zwykłą przyjaciółkę – to ruda jak marchewka wiewiórka Julia, która 
obdarzona jest magicznymi mocami. Wystarczy zastukać trzy razy 
specjalnym orzeszkiem, a Julia pojawia się w pokoju dziewczynki. 
Właśnie wtedy zaczynają się pasjonujące przygody…  

EMMA KIWORKOWA,  
ANNA SAKOWICZ

WIEWIÓRKA 
JULIA 
I MAGICZNY 
ORZESZEK

wyd.

op.

Edipresse 
Książki

miękka

39 90

Nad Lily i Robertem znów gromadzą się czarne chmury, kiedy na 
scenę wkracza przestępca doskonały – słynny sztukmistrz Jack Door, 
nazywany Waletem Karo. Jack, specjalizujący się w spektakularnych 
ucieczkach, wydostaje się z więzienia w Pentonville i zmierza prosto 
do Brackenbridge. Zbieg poszukuje tajemniczego Księżycowego 
Medalionu, ale to nie jedyna rzecz, jakiej pragnie.

PETER BUNZL

KSIĘŻYCOWY 
MEDALION

wyd.

op.

Akapit Press

miękka

32 00

W odczytaniu fabuły tych niezwykłych książek pomagają komiksowe, 
ilustracyjne dymki: wskazówki prowadzące bohatera do celu. Jed
nocześnie dziecko ma dużą dowolność w tworzeniu i opowiadaniu 
własnej historii. To nie tylko literackie wyzwanie, ale także wspaniała 
zabawa rozwijająca wyobraźnię, logiczne myślenie, kompetencje 
językowe, spostrzegawczość i koncentrację. 

GRA 
WYOBRAŹNI

wyd.

op.

Edgard

twarda

39 90

premiera 27.05.2019
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DLA DZIECI

Podwiń rękawy i przygotuj ucztę dla swoich bliskich! Barbie podzieli 
się z Tobą ponad 40 pomysłami na przeróżne smakołyki. Każde danie 
jest łatwe w przygotowaniu, a przepisy wzbogacono pięknymi kolo
rowymi zdjęciami gotowych potraw, a wśród nich mamy: doskonałe 
przekąski, przepyszne obiady i wyśmienite desery!

BARBIE. 
KSIĄŻKA 
KUCHARSKA

wyd.

op.

Olesiejuk

miękka

24 99

Pongo i Perdita są dumnymi rodzicami piętnastu szczeniąt. Tymcza
sem okrutna Cruella de Mon zamierza porwać pieski i zrobić sobie 
z nich nowe futro. Czy Pongo, Perdita i ich przyjaciele zdołają odna
leźć szczeniaczki, zanim będzie za późno? Tej kultowej sfilmowanej 
przez Disneya historii nie wypada nie znać. 

101 DALMATYŃ-
CZYKÓW
DISNEY: NAJPIĘKNIEJSZE FILMY

wyd.

op.

Egmont

twarda

19 99

Wybierz się w magiczną podróż do świata klasycznych bajek! Wyrusz 
latającym dywanem wraz z Aladynem, ubogim chłopcem, który 
z pomocą przyjaznego Dżina i małpki o imieniu Abu zdobywa ser
ce pięknej księżniczki Dżasminy. Ta wyjątkowa książka zawierająca 
opowieść na podstawie klasycznego filmu animowanego Disneya 
to prawdziwy skarb.

ALADYN
DISNEY: NAJPIĘKNIEJSZE FILMY

wyd.

op.

Egmont

twarda

19 99

Simba został wygnany z Lwiej Ziemi przez swojego złego wuja Skazę. 
Młody Lew układa sobie życie w innym miejscu, ponieważ raczej nie 
wróci do swojej ojczyzny. Po kilku latach spotyka dawną przyjaciółkę. 
Wraz z nią i wiernymi towarzyszami Timonem i Pumbą rusza do swo
jego dawnego domu. Czy wypełni swoje przeznaczenie i zostanie 
królem?

KRÓL LEW
DISNEY: NAJPIĘKNIEJSZE FILMY

wyd.

op.

Egmont

twarda

19 99

Książka, w której fani serialu „Tomek i przyjaciele” spotkają swoich 
ulubionych bohaterów. Duże, wyraźne, kryjące wiele niespodzianek 
ilustracje o żywych kolorach zachęcą najmłodsze dzieci do odnaj
dowania, wskazywania i dopasowywania elementów, porównywa
nia obrazków, nauki liczenia i poznawania kształtów, wykonywania 
prostych poleceń oraz samodzielnego przeglądania książki!

TOMEK 
I PRZYJACIELE
PIERWSZA ZNAJDYWANKA

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

29 99

Te bogato ilustrowane książki zawierają po trzy opowiadania z lubia
nym przez dzieci dzielnym, niezawodnym strażakiem Samem. Każde 
z nich opisuje przygody bohaterów filmu zawarte w poszczególnych 
odcinkach serialu. Prosty język i wyraźna czcionka zachęcają do sa
modzielnego czytania.

STRAŻAK SAM

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

24 99



DLA DZIECI

Pomocników na boisku można nazwać wojownikami środka pola. To 
oni tworzą mózg drużyny, który kieruje grą. To dzięki nim napastnicy 
strzelają wspaniałe gole, a drużyny odnoszą zwycięstwa. Poznaj hi
storie niesamowitej piątki: Modrica, Pogby, Iniesty, Kroosa oraz Zieliń
skiego. Dowiedz się, jak odnieśli sukces i jaką drogę musieli pokonać, 
by zostać mistrzami. 

Kim są i jaką rolę na boisku odgrywają skrzydłowi? To mistrzowie dry
blingu, zachwycający niesamowitymi rajdami, po których padają 
niezapomniane gole. Mają wyjątkową wyobraźnię, dzięki której po
pisują się zagraniami nie z tej ziemi. Przedstawiamy sylwetki 5 futbo
lowych geniuszy, którzy wcielają się w role skrzydłowych: Mbappé, 
Hazarda, Bale’a, Neymara i Messiego.

JAROSŁAW KACZMAREK

POMOCNICY
LIDERZY, ASYSTENCI, ROBOTNICY

JAROSŁAW KACZMAREK

SKRZYDŁOWI
TECHNICY, MAGICY, 
INDYWIDUALIŚCI

wyd.

wyd.

op.

op.

Egmont

Egmont

miękka

miękka

34 99

34 99

Zostań mistrzem w budowaniu z kloców LEGO! Dzięki poradom au
tora odkryjesz sekrety największych mistrzów w budowaniu z kloców. 
Od samochodów po łodzie, od samolotów po statki kosmiczne: 
w książce tej znajdziesz rozdziały poświęcone poszczególnym za
gadnieniom, zilustrowane technikami konstrukcyjnymi, dzięki którym 
zbudujesz unikatowe modele!

MISTRZ BUDOWANIA Z LEGO

wyd.

op.

Olesiejuk

miękka
29 99

Ta historia miała potoczyć się inaczej. Młody chłopak z Polski chciał 
zostać najlepszym kierowcą świata. Miał do tego wielki talent i jesz
cze większy charakter. Ale kiedy był naprawdę blisko celu, dopadło 
go przeznaczenie. Robert Kubica, jak nikt inny, wie, że „wygrać” nie 
zawsze znaczy „być pierwszym na mecie”. Poznajcie jego historię.

YVETTE ŻÓŁTOWSKA-DARSKA

KUBICA 
I ODJAZDOWY ŚWIAT  
WYŚCIGÓW SAMOCHODOWYCH

wyd.

op.

Burda 
Publishing

miękka

39 90

Książka aktywizująca dla dzieci w wieku 6–12 lat. Pełna interesu
jących faktów, ciekawych statystyk, superquizów i ekstraćwiczeń. 
Niech ta niesamowita księga będzie o tobie! Bazgraj i rysuj w środku 
oraz odpowiedz na wiele pytań i poznaj sam siebie!

ADAM FROST

KSIĄŻKA 
O MNIE!

wyd.

op.

Bukowy Las

miękka

14 90

19 90
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DLA DZIECI

Ta książka z ponad 150 uroczymi ilustracjami wprowadzi malucha 
w niezwykły świat zwierząt. Dzięki obrazkowym zadaniom dziecko 
nie tylko wzbogaci swoje słownictwo, lecz także zdobędzie mnó
stwo ciekawych informacji. Pozna zwierzątka zamieszkujące różne 
środowiska.

OBRAZKOWE 
ZGADYWANKI

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

34 99

Feluś jest już przedszkolakiem. Nadszedł czas, żeby poznał zasady 
dobrego wychowania. Dowie się, że w różnych sytuacjach, czy to 
w domu, czy w przedszkolu, należy zachować się w określony spo
sób. Dzięki temu, że pozna kodeks przedszkolaka, będzie wiedział, 
jak ładnie jeść przy stole oraz kiedy używać magicznych słów.

KATARZYNA KOZŁOWSKA

FELUŚ I GUCIO 
WIEDZĄ, 
JAK SIĘ 
ZACHOWAĆ

wyd.

op.

Nasza  
Księgarnia

twarda

39 90

W książce znalazły się zabawne wierszyki i rymowanki wyliczanki, i te, 
które towarzyszą maluchom w ich zabawach, i te, które bawiły już 
ich rodziców, a nawet dziadków, gdy byli dziećmi. Piękne, niesamo
wicie kolorowe ilustracje uprzyjemnią lekturę i pobudzą dziecięcą 
wyobraźnię.

ZABAWNE 
RYMOWANKI

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

19 99

Wyjątkowe zbiory bajek i historyjek pięknie zilustrowanych przez róż
nych artystów. Są tu zarówno baśnie klasyczne znanych autorów, jak 
i opowiastki bardziej współczesne i te mniej znane. Skrócone wersje 
będą świetną wspólną lekturą dla rodzica i dziecka, a także znako
mitą usypianką. 

ADA-
PTACJE 
BAJEK

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

16 99

Wyjątkowy zbiór poezji dla 23latków. Znajdują się tu utwory pogod
ne, wesołe, refleksyjne oraz takie, które można dziecku przeczytać 
na dobranoc. Pastelowe ilustracje są doskonale dostosowane do 
atmosfery wierszy i znakomicie wpłyną na nastrój najmłodszych 
czytelników.

ALA HANNA MURGRABIA

WIERSZYKI 
DLA 
MALUSZKA

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

19 99

Książeczki, które wspierają prawidłowy rozwój sensoryczny dziecka. 
Piękne historie, które wzruszają i zaskakują jak najprawdziwsze przy
gody. Pozwól dziecku dotknąć i poczuć świat natury, zajrzeć przez 
okienka i dziuple, odkryć niespodzianki kryjące się na każdej stronie.

DOTKNIJ 
NATURY

wyd.

op.

Edgard

twarda

35 90



DLA DZIECI

Seria dużych książek, w których na każdej stronie kryją się obrazko
we wyszukiwanki. Dzieci będą się świetnie bawić, ćwicząc przy tym 
porównywanie, liczenie i rozpoznawanie kolorów, a śliczne ilustracje 
zachwycą także ich rodziców.

WYPATRYWANKI

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

34 99

Tematyczny słowniczek dla dziecka do poznawania otaczającego 
świata przedstawionego na pięknych kolorowych obrazkach. To 
książka, która rozwija, uczy i bawi od pierwszych miesięcy życia do 
lat przedszkolnych. Pomaga przyswoić nowe słowa i pojęcia, któ
re pozwalają dziecku poznawać rzeczywistość, a zdobytą wiedzę 
o świecie utrwalać w mowie. 

MOJE 
PIERWSZE 
500+ SŁÓW

wyd.

op.

K.E.Liber

miękka

39 90

Te książeczki sztywnostronicowe zostały przygotowane z myślą 
o  najmłodszych. Dzięki nim dzieci poznają sympatyczne zwierząt
ka oraz rozmaite pojazdy i będą mogły naśladować wydawane 
przez nie odgłosy. Rymowanki i kolorowe ilustracje dodatkowo 
uatrakcyjnią lekturę.

KSIĄŻECZKI  
Z REGISTRAMI

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

19 99

Dzięki tytułom z serii maluchy będą znajdowały i wskazywały różne 
postacie i przedmioty. Najpierw wysłuchają krótkiej rymowanki z po
leceniem, a potem na kolorowych ilustracjach będą wskazywać od
powiednie elementy. Przed nimi wspaniała zabawa.

DOTKNIJ 
I ZNAJDŹ

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

24 99

Książki, w których znane i lubiane postacie 
przeżywają moc przygód, a dzieci towarzy
szą im, ciesząc się niezwykłymi dodatkami 
takimi jak panele dźwiękowe z wgranymi 
odgłosami czy kierownica. Przed nimi świet
na, pobudzająca wyobraźnię zabawa.

POPULARNI 
BOHATEROWIE  
W AKCJI!

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

od 32 99
39.99 34.99

34.99 32.99

32.9932.99

44.99



Świętuj z nami  
Dzień Dziecka

1 CZERWCA



AUDIOBOOKI / EDUKACJA

Zestawy przygotowane z myślą o uczniach edukacji początkowej. 
Książki zawierają wskazówki, jak stymulować rozwój dziecka, oraz 
40 zadań i zabaw o różnym stopniu trudności i tematyce. Wyzwania 
stanowią zabawy przedstawione na 30 dwustronnych zmywalnych 
kartach, a suchościeralny flamaster umożliwia wielokrotne rozwiązy
wanie zagadek oraz wiele godzin twórczej rozrywki.

wyd.

wyd.

Jung-off-ska

Edgard

89 90

39 90

KAPITAN 
NAUKA

PRZYGODY 
DETEKTYWA 
BLOMKVISTA

Edycja specjalna zestawu trzech audiobooków z powieściami Astrid Lindgren w interpretacji Edyty Jungowskiej o przygodach niezwykłego 
detektywa – Kallego Blomkvista. 16 godzin z dreszczykiem i humorem!
Mały Kalle chce być detektywem. Marzy o wielkich kryminalnych aferach, strzelaninach i pościgach za groźnymi przestępcami. Cóż z tego, 
skoro mieszka w małym miasteczku, w którym od lat nie wydarzyło się nic, co zasługiwałoby na miano zbrodni. Czy detektyw Blomkvist znajdzie 
tu jakieś kryminalne zagadki do rozwiązania? 

Baw się z przyjaciółmi i rodziną, sprawdzając wiedzę z różnych dzie
dzin. Każde pudełeczko kryje niezwykły zestaw: 100 kart z pytaniami 
oraz książeczkę z regułami gry oraz odpowiedziami uzupełnionymi 
mnóstwem ciekawostek. Doskonała rozrywka gwarantowana!

wyd. Olesiejuk

34 99

QUIZY

Elektroniczne pióro odkrywa przed dziećmi informacje ukryte na bogato ilustrowanych stronach de
dykowanych mu interaktywnych książek. Specjalna technologia odczytuje zakodowane w książkach 
treści. Dzięki niej możesz z wybranej książki dowiedzieć się wielu ciekawych informacji, posłuchać 
piosenek, dialogów i odgłosów oraz wziąć udział w quizie, który sprawdzi twoją wiedzę.
Pióro kupujesz raz i działa ono z wszystkimi książkami z serii.

prod. Albi

CZYTAJ Z ALBIKIEM
KSIĄŻKI I PUZZLE, KTÓRE POTRAFIĄ MÓWIĆ

od 69 99
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GRY

Szybka, prosta i niesamowicie wciągająca gra rodzinna! Gracze sta
rają się zapełnić swoją planszę klockami o różnych kształtach. Klocki 
zsuwają się po rampie, jak w „Tetrisie”, jednak w zależności od rundy 
niektóre pola trzeba zasłonić, a niektóre zostawić widoczne!

Podejmij wyzwanie Sprytnej Ośmiornicy! Czy tak jak ona potrafisz 
szybko i sprawnie ustawić mackami konstrukcję z kubeczków. Pod
powiedzią są zabawne zwierzęta morskie umieszczone na kartach. 
Przyjrzyj się im dokładnie i bądź czujny: ślimaki morskie i meduzy po
trafią nieźle namieszać. 

Produkty. Codziennie wybieramy je, kupujemy i używamy w różnych 
życiowych sytuacjach. Każdy z nich ma swoją markę, swoje logo. Im 
właśnie poświęcona jest gra planszowa LOGO. Poznaj interesujące 
fakty z historii poszczególnych marek, odkryj zaskakujące skojarzenia 
i baw się, odgadując niebanalne zagadki. Doskonała zabawa dla 
całej rodziny!

Nowa odsłona towarzyskiej gry EGO, w której zadaniem graczy jest 
określenie ich podejścia do różnych, często nieoczywistych i zaska
kujących tematów. Wspaniała gra towarzyska, która z pewnością 
stanie się atrakcją niejednej imprezy.

Odwiedź krainy ze snu! Pamiętasz kruki z gry „Sen”? Co noc udają się 
w podróż po krainach, które śnią się ludziom. Tym razem muszą się 
spieszyć, aby zakończyć podróż przed nadejściem poranka. Który 
z kruków wygra wyścig?

Gra jak tabliczka czekolady! Fabryka produkuje czekoladę z różnymi 
dodatkami. W każdym momencie możesz odłamać sobie 5 kawał
ków. Obserwuj, jakie dodatki zbiera rywal, i zdobądź więcej punktów 
od niego!

wyd.

wyd.

wyd. wyd.

Egmont
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Księgarnia
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89 99 99 99

74 99
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FITS

SPRYTNA 
OŚMIORNICA LOGO

EGO

KRUKI
FABRYKA 
CZEKOLADY
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KSIĄŻKI

Przepięknie zilustrowana gra planszowa. Aparaty w dłoń! Przemiesz
czaj się po wysepkach, zapamiętuj kryjówki zwierząt i kolekcjonuj ich 
zdjęcia w swoim albumie. Kto jako pierwszy sfotografuje sześć róż
nych zwierząt lądowych – wygrywa!

Dzięki swojemu ergonomicznemu kształtowi, pióro Twist wygodnie 
leży w dłoni. Jest ono uniwersalne zarówno dla prawo jak i leworęcz
nych, a specjalna kombinacja miękkich i twardych materiałów daje 
większy komfort pisania.

Wyścig dookoła Francji – Wielka Pętla – jest w świecie kolarskim naj
ważniejszym wydarzeniem sezonu. To czas największego wysiłku, 
a zawodnicy wiedzą, że muszą dać z siebie wszystko. Widzowie będą 
z zapartym tchem śledzić ten pokaz wytrzymałości i strategii.

Pomóż dokończyć budowę jednej z najbardziej epickich konstrukcji, 
jakie widział świat! Twoim zadaniem będzie stworzenie efektowne
go witrażu w legendarnej bazylice Sagrada Familia. Wybierz odpo
wiednie kostki i ułóż z nich witraż, który zapewni najwięcej punktów 
zwycięstwa! 

Kingdomino to kolorowa gra dla całej rodziny, która bazuje na znanej wszystkim mechanice 
domino. Stwórz własne królestwo, powiększaj je o pola z koronami, które musisz ułożyć tak, aby 
przyniosły jak najwięcej punktów! 
Queendomino – nowe elementy i rozwiązania sprawią, że gra spodoba się zarówno posiada
czom kultowego pierwowzoru, jak i osobom, które tego tytułu jeszcze nie znają. Można ją również 
połączyć z Kingdomino i cieszyć się grą nawet w 6 osób. 
Kingdomino – Era Gigantów (dodatek) wprowadza nowe rozwiązania (nowe płytki terenu, magne
tyczną wieżę oraz drewniane figurki Gigantów), które uczynią grę jeszcze bardziej fascynującą.
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MUZYKA / FILM

Największe przeboje Stinga w nowych aranżacjach. Jak wyjaśnia 
sam artysta: My Songs to moje życie opowiedziane piosenkami. Na 
wydawnictwie usłyszymy m.in. takie przeboje, jak: Englishman in New 
York, Fields of Gold, Every Breath You Take, Roxanne czy Message In 
A Bottle. 

STING

MY SONGS 

39 99

wyd. Universal 
Music Polska

CD

premiera 24.05.2019

Walt Disney Animation Studios przedstawia przezabawną opowieść. 
Ralph Demolka i jego równie osobliwa koleżanka Wandelopa von 
Cuks ryzykują wszystko, przemierzając Internet w poszukiwaniu części 
zamiennej niezbędnej, by ocalić grę dziewczyny. Kiedy Wandelopę 
zaczyna pociągać nowy, ekscytujący świat, Ralph zdaje sobie spra
wę, że może stracić jedyną przyjaciółkę.

RALPH DEMOLKA 
W INTERNECIE  

38 99

wyd. Disney

DVD

premiera 22.05.2019

Kontynuacja hitu kinowego LEGO ®: Przygoda! Minęło pięć lat od 
czasu, kiedy wszystko było czadowe. Mieszkańcy Klocburga stoją 
w obliczu nowego zagrożenia. Pochodzący z kosmosu najeźdźcy 
LEGO DUPLO® niszczą wszystko w tak szybkim tempie, że nikt nie 
nadąża z odbudowywaniem. Aby ich pokonać i przywrócić spokój 
w świecie LEGO®, Emmet, Lucy, Batman wraz z przyjaciółmi wyruszą 
w podróż do odległych, nieodkrytych światów.

LEGO  
PRZYGODA 2  

38 99

wyd. Warner Bros

DVD

premiera 27.05.2019

Druid Panoramiks postanawia przejść na emeryturę. Wcześniej musi 
jednak znaleźć godnego następcę. W towarzystwie Asteriksa i Obe
liksa wyrusza więc w świat, w poszukiwaniu młodego utalentowane
go czarodzieja, któremu mógłby powierzyć tajemnicę magicznego 
wywaru. Tak rozpoczyna się wielka zaczarowana podróż!

ASTERIKS 
I OBELIKS: 
TAJEMNICA 
MAGICZNEGO 
WYWARU

29 99

wyd. Kino Świat

DVD

premiera 20.05.2019

40letnia prokurator Dorota pije, by „nie zwariować”. Studentka Mag
da lubi imprezować, ale świetnie się uczy, więc nikt nie robi jej wyrzu
tów. Dla szanowanej chirurg – Teresy – każdy pretekst jest dobry, żeby 
się napić. Wkrótce w życiu każdej z kobiet nastąpią wydarzenia, po 
których ich problem przybierze na sile. Czy zdążą w porę pokonać 
swój nałóg?

ZABAWA ZABAWA 

39 99

wyd. Kino Świat 

DVD+książka

premiera 20.05.2019

10 sierpnia 2000 r. okręt podwodny Kursk wyrusza na pierwsze od de
kady ćwiczenia wojenne. Dwa dni później potężna eksplozja posyła 
go na dno arktycznych wód. Według docierających informacji kata
strofę przeżywa zaledwie 23 marynarzy. Rozpoczyna się desperacka 
akcja ratunkowa, która przykuwa uwagę całego świata.

KURSK

29 99

wyd. Kino Świat

DVD+książka

premiera 20.05.2019
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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. Leszczyńska 20, tel. 33 484 08 77 • Bielsko-Biała – CH Sarni Stok, ul. Sarni Stok 2, tel. 33 471 29 03 • 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 • Bytom – CH Agora Bytom  pl. T. Kościuszki 1, tel. 32 396 26 28 
• 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 • Częstochowa – Galeria Jurajska  al. Wojska Polskiego 207, tel. 34 341 17 56 • 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 Przymorze, ul. Obrońców Wybrzeża 1, tel. 58 761 47 35 • Gdańsk – Galeria Metropolia, ul. J. Kilińskiego 4, tel. 58 772 45 56 • Gdańsk – 
CH Auchan, ul. Szczęśliwa 3, tel. 58 760 15 10 • Gdańsk – CH Forum Gdańsk, Targ Sienny 7, tel. 58 732 61 73 • Gdańsk – CH Osowa, ul. Space
rowa 48, tel. 58 341 38 83 • Gdynia – ul. Świętojańska 80, tel. 58 620 03 83 • 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 Wielkopol-
ski – CH Nova Park, ul. Przemysłowa 2, tel. 95 734 23 07 • Gorzów Wielkopolski – Galeria Askana, al. Konstytucji 3 Maja 102, tel. 95 734 11 37 

• Grudziądz – CH Alfa, ul. Chełmińska 4, tel. 56 647 10 66 • Inowrocław – Galeria Solna, ul. Wojska Polskiego 16, tel. 52 516 11 15, Janki – 
CH Janki, ul. Mszczonowska 3, tel. 22 290 41 07 • Jaworzno – Galeria Galena, ul. Grunwaldzka 59, tel. 32 411 98 85 • Jelenia Góra – Galeria 
Nowy Rynek, ul. Podwale 25, tel. 75 757 50 20 • Kalisz – Galeria Amber, ul. Górnośląska 82, tel. 62 726 11 76 • Kalisz – Galeria Kalisz, 
ul. Poznańska 121123, tel. 62 726 12 28 • Katowice – ul. 3 Maja 22, tel. 32 411 95 34 • Katowice – CH 3 Stawy, ul. Gen. K. Pułaskiego 60 , tel. 32 
266 05 09 • Katowice – Dworzec Główny, pl. Wilhelma Szewczyka 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 • Koszalin – CH Atrium, ul.  I. J. Paderewskiego 1, tel. 94 715 16 89, Kraków – 
CH Czyżyny, ul. M. Medweckiego 2, tel. 12 297 31 71 • Kraków – CH Krokus, al. Gen. T. BoraKomorowskiego 37, tel. 12 429 36 44 • Kraków 
– CH Serenada , al. Gen. T. Bora Komorowskiego 41, tel. 12 352 23 57 • Kraków – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, tel. 12 422 22 
73 • Krosno – Galeria Vivo! , ul. Bieszczadzka 29, tel. 13 440 11 35 • Legnica – ul. Najświętszej Marii Panny 5, tel. 76 711 18 96 • Lublin 
– CH Atrium Felicity, ul. Witosa 32, tel. 81 465 24 28 • Lublin – CH Skende Shopping, al. Spółdzielczości Pracy 88, tel. 81 465 38 50 • Lublin – ul. S. 
Staszica 2, tel. 81 465 34 04 • Łódź – CH Port Łódź, ul. Pabianicka 245, tel. 42 680 22 07 • Łódź – CH Sukcesja, al. Politechniki 1, tel. 42 295 
02 03 • 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 

– ul. Zielona 4, tel. 42 630 28 26 • Mielec – Galeria Aura, ul. E. Biernackiego 2, tel. 61 679 44 25 • Mielec – Galeria Navigator, ul. Pow
stańców 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. 77 448 57 
81 • Opole – ul. Krakowska 43, tel. 77 542 23 17 • 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 • Polkowice, ul. S. Moniuszki 1 A/1, 
tel. 76 711 11 25 • 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 • 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 Jan
tar, ul. Szczecińska 58, tel. 59 724 11 87 • Sopot – Nowe Centrum Sopotu, ul. T. Kościuszki 14, tel. 58 340 35 94 • 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 •  Szczecin – CH  Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42, tel. 91 817 36 18 •  Tomaszów Mazowiecki – Galeria Tomaszów, 
ul. Warszawska 1, tel. 44 715 35 17 • Toruń – CH Plaza, ul. W. Broniewskiego 90, tel. 56 470 45 58 • 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 1 , tel. 74 663 45 13, Warszawa – 
CH King Cross Praga, ul.  Jubilerska 1/3, tel.  22 879 79 70 • Warszawa – 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 – Factory Ursus, pl. Czerwca 1976 r. 6 , tel. 22 812 80 11 • Warszawa – Galeria Mokotów , ul. Wołoska 12, tel. 22 290 62 74 
• Warszawa – Galeria Północna, ul. Światowida 17, tel. 22 290 79 78 • Warszawa – Galeria Wileńska , ul. Targowa 72, tel. 22 290 62 
68 • 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 – al. Niepodległości 121/123,, tel. 22 290 
11 17 • Warszawa – al. Solidarności 119/125, tel. 22 654 48 51 • Warszawa – Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2, tel. 22 290 41 17 
• Warszawa – dworzec kolejowy Warszawa Centralna, Hala Główna, Al. Jerozolimskie 54, tel. 22 290 22 86 • Warszawa – dworzec kole
jowy Warszawa Centralna przejście podziemne, Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 3. tel. 22 630 29 60 • Warszawa – dworzec kole
jowy Warszawa Centralna przejście podziemne, Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 4549, tel. 22 630 29 61 • Włocławek – CH Wzor
cownia, ul. J. Kilińskiego 3, tel. 54 427 16 43 • Wołomin – Galeria Wołomin, ul. Geodetów 2, tel. 22 433 95 07 • Wrocław – CH Aleja Bielany, 
ul. Czekoladowa 79, tel. 71 347 24 83, Wrocław – CH Borek, al. Hallera 52, tel. 71 726 11 81 • Wrocław – CH Korona, ul. Bolesława Krzywoust
ego 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 – CH Auchan Bielany, ul. Francuska 6, tel. 71 311 03 57 • Wrocław – Pasaż Grunwaldzki, pl. Grunwaldzki 22, tel. 
71 726 29 76 •  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 
WKRÓTCE OTWARCIE: Warszawa – Galeria Młociny, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15
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zapowiedzi / nowości / bestsellery

atrakcyjne ceny

szybka dostawa lub bezpłatny 
odbiór w księgarni

książki / muzyka / e-booki / filmy / zabawki

SWIATKSIAZKI.PL

Oferta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do 18.06.2019 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 zastrze
gają sobie prawo do pomyłek i błędów w druku. Podane rabaty dotyczą sugerowanych cen detalicznych. Promocja „druga książka 50%” dotyczy wybranej 
oferty, rabat dotyczy tańszej książki. Regulaminy promocji znajdują się na stronie www.swiatksiazki.pl/ksiegarnie/naszeksiegarnie oraz u sprzedawcy kasjera.


