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DO CZYTANIA NA KONIEC LATA



O TYM SIĘ MÓWI

Do kina marsz!
Film to druga, po literaturze, wielka inspiracja autora. Pisarz należy 
do pokolenia, które wychowywało się przed telewizorem, część fil-
mów oglądał na wideo, z możliwością przewijania w tył i w przód 
i dekonstruowania każdej sceny dla lepszego zrozumienia struktu-
ry filmu i  użytych technik. Stąd właśnie wzięły się tak charaktery-
styczne dla niego środki wyrazu: obrazowość, wyrazista konstrukcja 

i stopniowane napięcie. 
Koniec i... bomba!
Każdy pisarz ma swój znak roz-
poznawczy, a takim znakiem fir-
mowym Musso są spektakularne 
zakończenia: to, co Amerykanie 
nazywają „finałem z twistem”. To 
znów oczywiste zapożyczenie 
filmowe – rodem ze starych ekra-
nizacji prozy Agathy Christie lub 
klasyków kina noir: Hitchcocka czy 
Henri-Georges'a Clouzota, który 
zresztą umieścił na plakacie swo-
jego filmu hasło: „Nie bądź po-
tworem! Nie zdradzaj zakończenia 
znajomym”. 
Tu, gdzie wszystko zaczyna się 
i kończy

W Zjeździe absolwentów Musso po raz pierwszy osadza akcję w ca-
łości we Francji – na Lazurowym Wybrzeżu. Centrum dramatycznych 
wydarzeń to prestiżowe międzynarodowe liceum na Riwierze Fran-
cuskiej. Niewyjaśnione zniknięcie szkolnej piękności, Vinki Rockwell, 
odmienia życie lokalnej społeczności. Atmosfera tajemnicy narasta, 
niczym w serialowym Miasteczku Twin Peaks. Co naprawdę wyda-
rzyło się zimą 1992 roku? Historia, opowiadana z różnych punktów 
widzenia, okazuje się skomplikowaną układanką rekonstruującą losy 
dziewczyny. 
Guillaume Musso odsłania całkiem nowe oblicze – gdy już je pozna-
cie, będziecie błagać o więcej… •

op. miękka

38 90

GUILLAUME MUSSO

ZJAZD 
ABSOLWENTÓW

wyd. Albatros

Jeden z najpopularniejszych francuskich pisarzy
Debiutował w 2001 roku thrillerem Skidamarink, doskonale przyjętym 
przez krytykę. Druga powieść, Potem…, zainspirowana wypadkiem 
samochodowym, z którego cudem uszedł z życiem, rozpoczęła 
jego spektakularną międzynarodową karierę. W 2018 roku powie-
ści Musso w samej Francji rozeszły się w nakładzie blisko 2 milionów 
egzemplarzy, nic więc dziwnego, że w roku 2019 czterdziestopię-
cioletni autor, którego powieści 
tłumaczone są na 42 języki, już po 
raz dziewiąty z rzędu znalazł się na 
czele listy najbardziej poczytnych 
francuskich pisarzy. Musso króluje 
we wszystkich rankingach już od 
roku 2011 i nie zanosi się na to, aby 
miał oddać komuś palmę pierw-
szeństwa. Kluczem do sukcesu 
jest łączenie wątków miłosnych, 
kryminalnych i – czasami – fan-
tastycznych z niepodrabialnym 
stylem.
Na początku była... powieść
W dzieciństwie książki zawsze go 
nudziły − właściwie lubił tylko 
komiksy. Ale kiedy miał dziesięć 
lat, zakochał się w powieściach. 
Pewnego dnia zachwyciły go Wichrowe wzgórza Emily Brontë i od 
tego momentu spędzał większość czasu w czytelni zamiast na plaży 
(a urodził się w Antibes nad Morzem Śródziemnym), pochłaniając 
klasykę literatury światowej. Z tej pasji narodziło się pragnienie, by 
zacząć pisać. Pretekstem był konkurs na opowiadanie, które zorga-
nizował nauczyciel języka francuskiego. Mały Guillaume napisał 
romantyczną historię z elementami nadprzyrodzonymi, utrzymaną 
w duchu Stephena Kinga. I… wygrał! Postanowił pisać dalej.
Pisarz oświecony
Musso czerpie inspirację z wielu źródeł: własnego doświadczenia, 
bieżących wydarzeń, dzieł literackich, kina i telewizji. Nieustanne 
podglądanie i podsłuchiwanie pomaga mu wczuć się w atmosferę 
i w emocje innych, podłapać dialogi. Notuje wszystko, co zwraca 
jego uwagę, aż w końcu luźne pomysły splatają się ze sobą i klaruje 
się fabuła powieści. Zamiast przestrzegać schematów, Musso stara 
się opowiedzieć uczciwą i szczerą historię – taką, jaką sam chciałby 
przeczytać. 

SZTUKA PRZYKUWANIA UWAGI
Guillaume Musso od lat utrzymuje się na pierwszym miejscu listy najpopularniejszych francuskich 

pisarzy, a czytelnicy na całym świecie kupili już 35 milionów egzemplarzy jego książek. 
Przewrotne historie, które pisze, łączą w sobie elementy powieści 

obyczajowej i thrillera psychologicznego.
I zawsze zaskakują absolutnie nieoczekiwanym finałem.

© Emanuele Scorcelletti



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

–50%

Zanim przeczytasz tę książkę, musisz wiedzieć trzy rzeczy: po pierwsze, 
szuka mnie policja, żeby oskarżyć o morderstwo. Po drugie, nikt nie 
wie, kim jestem. Ani jak to zrobiłem. Po trzecie, jeśli odkryjesz moją 
tożsamość, będziesz następną ofiarą. A kiedy przeczytasz tę książkę, 
zobaczysz, że prawda jest o wiele bardziej pokręcona...

STEVE CAVANAGH

WKRĘCENI

wyd.

op.

Albatros

miękka
39 90

O TYM SIĘ MÓWI

Do kina marsz!
Film to druga, po literaturze, wielka inspiracja autora. Pisarz należy 
do pokolenia, które wychowywało się przed telewizorem, część fil-
mów oglądał na wideo, z możliwością przewijania w tył i w przód 
i dekonstruowania każdej sceny dla lepszego zrozumienia struktu-
ry filmu i  użytych technik. Stąd właśnie wzięły się tak charaktery-
styczne dla niego środki wyrazu: obrazowość, wyrazista konstrukcja 

i stopniowane napięcie. 
Koniec i... bomba!
Każdy pisarz ma swój znak roz-
poznawczy, a takim znakiem fir-
mowym Musso są spektakularne 
zakończenia: to, co Amerykanie 
nazywają „finałem z twistem”. To 
znów oczywiste zapożyczenie 
filmowe – rodem ze starych ekra-
nizacji prozy Agathy Christie lub 
klasyków kina noir: Hitchcocka czy 
Henri-Georges'a Clouzota, który 
zresztą umieścił na plakacie swo-
jego filmu hasło: „Nie bądź po-
tworem! Nie zdradzaj zakończenia 
znajomym”. 
Tu, gdzie wszystko zaczyna się 
i kończy

W Zjeździe absolwentów Musso po raz pierwszy osadza akcję w ca-
łości we Francji – na Lazurowym Wybrzeżu. Centrum dramatycznych 
wydarzeń to prestiżowe międzynarodowe liceum na Riwierze Fran-
cuskiej. Niewyjaśnione zniknięcie szkolnej piękności, Vinki Rockwell, 
odmienia życie lokalnej społeczności. Atmosfera tajemnicy narasta, 
niczym w serialowym Miasteczku Twin Peaks. Co naprawdę wyda-
rzyło się zimą 1992 roku? Historia, opowiadana z różnych punktów 
widzenia, okazuje się skomplikowaną układanką rekonstruującą losy 
dziewczyny. 
Guillaume Musso odsłania całkiem nowe oblicze – gdy już je pozna-
cie, będziecie błagać o więcej… •

38 90

Guillaume Musso od lat utrzymuje się na pierwszym miejscu listy najpopularniejszych francuskich 
pisarzy, a czytelnicy na całym świecie kupili już 35 milionów egzemplarzy jego książek. 

Przewrotne historie, które pisze, łączą w sobie elementy powieści 
obyczajowej i thrillera psychologicznego.

I zawsze zaskakują absolutnie nieoczekiwanym finałem.

Genialna powieść najmłodszej finalistki w historii Nagrody Bookera! 
Minęło 16 lat, odkąd Gretel ostatni raz widziała matkę. To połowa 
jej życia; dość, aby zapomnieć spędzone nad kanałem dzieciństwo. 
Lecz niespodziewany telefon sprawia, że drogi kobiet znów się prze-
cinają. Gretel nie ma wyjścia, musi zanurzyć się w przeszłość. 

DAISY JOHNSON

POD POWIERZCHNIĄ

wyd.

op.

Świat Książki

miękka
36 90



KSIĄŻKI LITERATURA OBYCZAJOWA

Maurice Swift ma wszystko: jest przystojnym, przebojowym mężczy-
zną, z olbrzymim ciśnieniem na osiągnięcie literackiego sukcesu. Nie 
posiada jedynie talentu, który pozwoliłby mu bestsellerową książkę 
napisać. Ale to nie może być przecież przeszkodą dla naprawdę 
zdesperowanej, wybitnej jednostki… 

JOHN BOYNE

DRABINA  
DO NIEBA

wyd.

op.

Świat Książki

miękka

39 90

Sharon Tate miała wszystko: Romana Polańskiego u swojego boku, 
nominację do Złotego Globu i światową karierę filmową przed sobą. 
Skończyła 26 lat i była w 8. miesiącu ciąży. Jak wyglądałoby życie 
młodej aktorki, gdyby w sierpniu 1969 r. nie została zamordowana?
Statman sięga do archiwum rodzinnego Sharon, by prześledzić 
każdy aspekt tej makabrycznej historii. 

ALISA STATMAN, BRIE TATE 

SHARON TATE
HISTORIA MORDERSTWA ŻONY 
ROMANA POLAŃSKIEGO

wyd.

op.

Znak

miękka

44 90

Historia prawie prawdziwa. Karzeł, który nie uważa się za karła, i król, 
który nie chce być królem. Erotyczne rozpasanie Luwru i bogoboj-
ność zaściankowego Wawelu. W jaki sposób francuski lekkoduch 
z fetyszem damskich strojów, Henryk Walezy, trafił na tron Rzeczypo-
spolitej, a całe życie wyszydzany karzeł polskiego pochodzenia Jan 
Krasowski stał się szarą eminencją?  

JĘDRZEJ NAPIECEK

KRÓL, KTÓRY 
UCIEKŁ

39 90

wyd.

op.

Krytyka 
Polityczna

miękka

premiera 23.08.2019

Warszawa, 1885 r. Trwa śledztwo w sprawie śmierci znanego adwo-
kata, którego pewnej listopadowej nocy zamordowano w burdelu. 
Sprawę prowadzi młody rosyjski policjant, który zaledwie przed kil-
koma dniami przyjechał do Warszawy z Petersburga. Policjant  po-
znaje córkę zmarłego; mimo początkowej niechęci między młodymi 
nawiązuje się nić porozumienia...

IDA ŻMIEJEWSKA

WARSZAWIANKA

wyd.

op.

Skarpa  
Warszawska 

miękka

37 90

Życie Jane wydaje się równie zwyczajne, jak jej nowa praca. Dziew-
czyna jest idealnym celem dla Stevena, kolegi z firmy ubezpiecze-
niowej, który uwielbia kobiety właśnie takie jak ona: ładne, uległe 
i zakompleksione. Nikt jednak nie ma pojęcia, kim naprawdę jest 
Jane. A już na pewno nie Steven.

VICTORIA HELEN STONE

DZIEWCZYNA 
ZWANA JANE DOE

wyd.

op.

Czwarta 
Strona 

miękka

39 90

Podnosząca na duchu komedia romantyczna o drugich szansach. 
Mandy, beztroskiej trzydziestoparolatce, wydaje się, że już zawsze 
będzie żoną Danny’ego. Kiedy więc odkrywa, że jej mąż ma romans, 
postanawia dokonać w swoim życiu WIELKICH zmian. Bez  wahania 
wskakuje do samolotu i ucieka na skąpaną słońcem grecką wyspę. 
Czy czeka ją przygoda życia?

Meredith i Nina są tak różne, jak tylko różne mogą być siostry. Kiedy 
ukochany ojciec zachoruje, obie, wraz z nieakceptującą córek Anyą, 
znajdą się przy nim. Nawet w tak ciężkich chwilach matka jest wobec 
nich zimna i obojętna. Ojciec przed śmiercią wymusza na niej obiet-
nicę: kobieta ma opowiedzieć córkom bajkę, którą zaczęła się wiele 
lat temu i nigdy nie skończyła. Tym razem ma dokończyć. 

KRISTIN  HANNAH 

ZIMOWY OGRÓD

39 90

op. miękka

wyd. Świat Książki

premiera 04.09.2019

LITERATURA OBYCZAJOWA



KSIĄŻKI LITERATURA OBYCZAJOWA

Sharon Tate miała wszystko: Romana Polańskiego u swojego boku, 
nominację do Złotego Globu i światową karierę filmową przed sobą. 
Skończyła 26 lat i była w 8. miesiącu ciąży. Jak wyglądałoby życie 
młodej aktorki, gdyby w sierpniu 1969 r. nie została zamordowana?
Statman sięga do archiwum rodzinnego Sharon, by prześledzić 
każdy aspekt tej makabrycznej historii. 

ALISA STATMAN, BRIE TATE 

SHARON TATE
HISTORIA MORDERSTWA ŻONY 
ROMANA POLAŃSKIEGO

miękka

44 90

Historia prawie prawdziwa. Karzeł, który nie uważa się za karła, i król, 
który nie chce być królem. Erotyczne rozpasanie Luwru i bogoboj-
ność zaściankowego Wawelu. W jaki sposób francuski lekkoduch 
z fetyszem damskich strojów, Henryk Walezy, trafił na tron Rzeczypo-
spolitej, a całe życie wyszydzany karzeł polskiego pochodzenia Jan 
Krasowski stał się szarą eminencją?  

JĘDRZEJ NAPIECEK

KRÓL, KTÓRY 
UCIEKŁ

39 90

miękka

23.08.2019

Klarysa większość życia ma już za sobą, ale kiedy trafia do domu 
opieki, rozpoczyna walkę nie tylko z chorobą, ale i ze starością. Marta 
jest 30-latką, właśnie traci pracę i wieloletnią przyjaźń. W desperacji 
chwyta się wszystkiego i chociaż nie lubi starych ludzi, zaczyna pracę 
w domu opieki. Benedykt to 28-latek uczący seniorów tańca. Czy 
dialog między starością a młodością jest możliwy?

NATASZA SOCHA

(NIE)MŁODOŚĆ 
CZY KOBIECOŚĆ MA 
TERMIN WAŻNOŚCI?

wyd.

op.

Edipresse 
Książki

miękka

39 90

Trzy pocałunki i człowiek harcuje, wolny, promienny, rozsiewając 
wokół ogień i gwiazdy. Zmysły wariują, widać tysiące świetlików, 
pierniczków, pożarów... Oto powrócili wszyscy bohaterowie drodzy 
Kartherine Pancol i jej czytelnikom. Aż się skrzy! Historie splatają się, 
plączą, rozciągają, wybuchają, ruszają swoją drogą.

Czy właściciele uroczych piesków będą pielęgnować znajomość 
i dalej się wspierać? Jak potoczą się ich losy? Sąsiedzkie więzi powoli 
się zacieśniają, nie tylko za sprawą słodkiej czwórki szczeniąt. Danu-
ta musi zmierzyć się z właścicielem konkurencyjnej kancelarii, Julia 
wciąż stara się odnaleźć swoją życiową drogę, a Norbert podejmuje 
decyzje, które nie podobają się Dominikowi.

KATHERINE PANCOL

TRZY POCAŁUNKI

KAROLINA WILCZYŃSKA

KWITNĄCE LILIE
ROK NA KWIATOWEJ, T. 6

wyd.

wyd.

op.

op.

Sonia Draga

Czwarta 
Strona

miękka

miękka

42 00

36 90

Podnosząca na duchu komedia romantyczna o drugich szansach. 
Mandy, beztroskiej trzydziestoparolatce, wydaje się, że już zawsze 
będzie żoną Danny’ego. Kiedy więc odkrywa, że jej mąż ma romans, 
postanawia dokonać w swoim życiu WIELKICH zmian. Bez  wahania 
wskakuje do samolotu i ucieka na skąpaną słońcem grecką wyspę. 
Czy czeka ją przygoda życia?

SUE ROBERTS

MOJE WIELKIE 
GRECKIE 
WAKACJE 

wyd.

op.

Świat Książki 

miękka

17 90

34 90

POD NASZYM PATRONATEM

LITERATURA OBYCZAJOWA



LITERATURA OBYCZAJOWA

Klara ma pewną pracę, mieszkanie i wiedzie spokojne życie singiel-
ki. Ma też kompleksy, matkę, która nie może się doczekać jej ślubu, 
i okrągłe urodziny. Oraz  przyjaciółki, które uznały, że pora, by wzięła 
sprawy w swoje ręce, i wyciągnęły ją na dzień do SPA. Spektakularną 
metamorfozę wieńczy niespodzianka stulecia. Miłość, namiętność 
i gorsety – ta historia przyprawi cię o szybsze bicie serca.

NINA MAJEWSKA-BROWN

TYLKO DLA 
DOROSŁYCH

wyd.

op.

Burda 
Publishing

miękka

39 90

Komisarz Maria Byszewska zaczyna śledztwo w sprawie porwania 
małego Kacpra. Gdy kilka dni później w Płocku ginie kolejny chło-
piec, w mieście wybucha panika. Byszewska działa pod presją. 
A w rozwiązaniu sprawy nie pomagają jej żądne sensacji media, aro-
gancki detektyw, nadgorliwy syn policjant i nierozwiązane sprawy 
z przeszłości. 

ANNA DEMBOWSKA

POD 
POWIERZCHNIĄ

39 90

wyd.

op.

Edipresse 
Książki

miękka

premiera 04.09.2019

Nowa saga rodzinna czarodziejki kobiecych uczuć! Poruszająca 
opowieść o miłości, która potrafi przetrwać największe cierpienie, 
stracie, której nie można przeboleć, i błędach, które trudno wyba-
czyć. Jankę i Tadka doświadczyła wojna, ale przed nimi jeszcze całe 
życie… Czy razem odnajdą szczęście?

GABRIELA GARGAŚ

KIEDYŚ SIĘ 
ODNAJDZIEMY

wyd.

op.

Czwarta 
Strona 

miękka

39 90

Najnowsza powieść autorki bestsellerowego Jedz, módl się, kochaj!  Wyrzucona z prestiżowej uczel-
ni Vivian trafia do Nowego Jorku, do ciotki, która prowadzi podupadający teatr rewiowy. Tu poznaje 
grono charyzmatycznych postaci. Gdy popełnia błąd i wybucha skandal, jej nowy świat staje na 
głowie, ale choć nie od razu pojmie w pełni, co się stało, to dzięki temu doświadczeniu zrozumie, 
czego pragnie i jak to osiągnąć.  

ELIZABETH GILBERT

MIASTO 
DZIEWCZĄT

39 90

wyd.

op.

Rebis

miękka

premiera 03.09.2019

Najnowsza powieść autora bestsellera Czerń i purpura. Szpiedzy, 
wielka historia, a zarazem uniwersalna opowieść o dramacie miłości 
niemożliwej. Hrabia Antoni Mokrzycki wyjeżdża na zlecenie wywiadu 
do ogarniętej wojną domową Hiszpanii. Na jego drodze pojawia się 
młody anarchista, torreador Teo…

Eliza ma wszystko, czego chce – stabilny związek, niewielkie miesz-
kanie na warszawskiej Starówce i wymarzoną pracę w zawodzie 
pielęgniarki w ekskluzywnym domu seniora. Spokojnie żyje z dnia na 
dzień, dopóki jedna z podopiecznych nie postanawia obdarować 
jej spadkiem. Wskutek nieporozumienia Eliza staje się właścicielką 
zrujnowanego hotelu o dość wątpliwej reputacji. 

IZABELLA FRĄCZYK

JAK U SIEBIE

wyd.

op.

Prószyński  
i S-ka

miękka

38 00

–30% –30%



LITERATURA OBYCZAJOWA

Komisarz Maria Byszewska zaczyna śledztwo w sprawie porwania 
małego Kacpra. Gdy kilka dni później w Płocku ginie kolejny chło-
piec, w mieście wybucha panika. Byszewska działa pod presją. 
A w rozwiązaniu sprawy nie pomagają jej żądne sensacji media, aro-
gancki detektyw, nadgorliwy syn policjant i nierozwiązane sprawy 
z przeszłości. 

ANNA DEMBOWSKA

POD 
POWIERZCHNIĄ

39 90

Selma Lagerlöf w pełnej emocji książce pokazuje nie tylko niesamo-
witą relację rodzinną, ale również obraz życia na szwedzkiej wsi XIX w. 
Głównym bohaterem jest Jan, ojciec Klary. Dziewczynka od chwili 
narodzenia staje się najważniejszą osobą w jego życiu. Przychodzi 
jednak moment, kiedy ukochana córka musi opuścić dom rodzinny. 
Jan, przeżywając wyjazd dziecka, tworzy własny mit o jej postaci… 

SELMA LAGERLÖF

TĘTNIĄCE SERCE

wyd.

op.

MG

twarda

39 90

Maria hrabina Łęska i profesor Leon Rosenblatt po dramatycznej 
ucieczce z okupowanej Polski znaleźli się w Londynie. On został sze-
fem zespołu zajmującego się poszukiwaniami zrabowanych przez 
hitlerowców polskich dzieł sztuki, ona współpracuje z angielskim 
wywiadem. Kończy się rok 1944. Hrabina otrzymuje nieoczekiwaną 
propozycję udziału w niebezpiecznej tajnej misji na terenie Niemiec... 

MANULA KALICKA

JEJ DRUGIE ŻYCIE

wyd.

op.

Prószyński  
i S-ka

miękka

37 00

Najnowsza powieść autora bestsellera Czerń i purpura. Szpiedzy, 
wielka historia, a zarazem uniwersalna opowieść o dramacie miłości 
niemożliwej. Hrabia Antoni Mokrzycki wyjeżdża na zlecenie wywiadu 
do ogarniętej wojną domową Hiszpanii. Na jego drodze pojawia się 
młody anarchista, torreador Teo…

WOJCIECH DUTKA

KURIER Z TOLEDO

39 99

wyd.

op.

Lira

miękka

premiera 04.09.2019

–25%

–50%
KSIĄŻKI WYDAWNICTWA ZNAK



KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

Podkomisarz Agnieszka Birkut codziennie mierzy się z mrocznymi 
wspomnieniami i konsekwencjami swoich niemoralnych wyborów. 
Nie może normalnie myśleć, pracować i żyć. Wyrzuty sumienia zabi-
jają w niej sens istnienia. Z takiego stanu wyrywa ją zgłoszenie o zagi-
nięciu dwóch 18-latek z Jeleniej Góry, które uczestniczyły w miejsco-
wym festiwalu filmowym. 

Ta książka sprawi, że już po kilkunastu stronach wyjmiecie karty SIM ze 
swoich smartfonów…  Bartłomiej Heller od ponad 20 lat wiedzie spo-
kojny żywot prowincjonalnego proboszcza, kiedy jego życie zmienia 
wizyta w prosektorium. Towarzyszy młodej kobiecie, Karolinie, której 
ojciec zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. To Krzysztof Oliwa, 
słynny dziennikarz i legenda polskich mediów.

W połowie lat 90. w Sopocie dochodzi do tajemniczej zbrodni… Ginie 
dziewczyna, a jej ciało zostaje przez sprawcę nietypowo okaleczone. 
Osiemnaście lat później Trójmiastem wstrząsa informacja o bliźniaczo 
podobnej sprawie... Autorka zaskakuje i zachwyca, śmiało konkuru-
jąc z najlepszymi polskimi twórcami kryminału.

KASIA MAGIERA

DŁUGIE CIENIE

TOMASZ LIPKO

LOGIN

MAŁGORZATA OLIWIA SOBCZAK

CZERWIEŃ
KOLORY ZŁA, T. 1

wyd.

wyd.

op.

op.

Melanż

Literackie

miękka

miękka

42 00

44 9039 99

wyd.

op.

W.A.B.

miękka

premiera premiera04.09.2019 04.09.2019

Najpierw pod torami pociągu ginie Marysia, uczennica ekskluzywnej 
szkoły na warszawskim Mokotowie. Jej nauczycielka, Elżbieta, rozpo-
czyna prywatne śledztwo tylko po to, żeby wkrótce sama zginąć. 
Jedynymi osobami, które cokolwiek widziały, są Gniewomir, nieprzy-
stosowany społecznie chłopak zafascynowany seryjnymi zabójcami, 
i Klementyna, podstarzała nauczycielka na życiowym zakręcie…

WOJCIECH CHMIELARZ

RANA

wyd.

op.

Marginesy

miękka
39 90

Psycholog Zygmunt Rozłucki po raz kolejny zostaje poproszony przez 
policję o pomoc w śledztwie. Morderca zostawił po sobie niewiele 
śladów i wszystkie zdają się prowadzić do teatru, w którym rządzi de-
spotyczny dyrektor. Czy to jego kontrowersyjne metody są przyczy-
ną tragicznych wydarzeń? A może jest on demiurgiem, reżyserem 
zbrodni?

PRZEMYSŁAW BORKOWSKI

WIDOWISKO

wyd.

op.

Czwarta 
Strona

miękka

36 90

Opublikowana w 1986 r. kultowa powieść straszy kolejne pokolenia 
czytelników i niezmiennie znajduje się w czołówce zestawień naj-
bardziej przerażających horrorów wszech czasów. Derry w stanie 
Maine. Dochodzi tu do wyjątkowej eskalacji zbrodni, okrutnych mor-
derstw, gwałtów i tajemniczych wypadków. W kanałach miasteczka 
zalęgło się To...

–20%

–20%
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Podkomisarz Agnieszka Birkut codziennie mierzy się z mrocznymi 
wspomnieniami i konsekwencjami swoich niemoralnych wyborów. 
Nie może normalnie myśleć, pracować i żyć. Wyrzuty sumienia zabi-
jają w niej sens istnienia. Z takiego stanu wyrywa ją zgłoszenie o zagi-
nięciu dwóch 18-latek z Jeleniej Góry, które uczestniczyły w miejsco-
wym festiwalu filmowym. 

Ta książka sprawi, że już po kilkunastu stronach wyjmiecie karty SIM ze 
swoich smartfonów…  Bartłomiej Heller od ponad 20 lat wiedzie spo-
kojny żywot prowincjonalnego proboszcza, kiedy jego życie zmienia 
wizyta w prosektorium. Towarzyszy młodej kobiecie, Karolinie, której 
ojciec zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. To Krzysztof Oliwa, 
słynny dziennikarz i legenda polskich mediów.

KASIA MAGIERA

DŁUGIE CIENIE

TOMASZ LIPKO

LOGIN

42 00

44 90

Opublikowana w 1986 r. kultowa powieść straszy kolejne pokolenia 
czytelników i niezmiennie znajduje się w czołówce zestawień naj-
bardziej przerażających horrorów wszech czasów. Derry w stanie 
Maine. Dochodzi tu do wyjątkowej eskalacji zbrodni, okrutnych mor-
derstw, gwałtów i tajemniczych wypadków. W kanałach miasteczka 
zalęgło się To...

STEPHEN KING

TO
WYDANIE FILMOWE 

wyd.

op.

Albatros

twarda
45 90

Frances i Kate. Różni je wszystko, a łączy lekceważenie dla snobek ze 
szkoły i gorąca miłość do swoich synów. Wkrótce jednak wyjdzie na 
jaw pewna tajemnica, która zachwieje tą  znajomością. Bo jedna 
z tych dwóch kobiet nie jest osobą, za którą się podaje. Nosiła kiedyś 
inne nazwisko. Związane z głośnym morderstwem. 

ROBYN HARDING

JEJ PIĘKNA TWARZ 

wyd.

op.

Prószyński 
i S-ka

miękka

38 00

Ostatni tom bestsellerowej serii Millennium.  Lagercrantz z rozmachem łączy polityczne skandale, 
rozgrywki międzynarodowych potęg i nowoczesne technologie. Mikael próbuje skontaktować się 
z Lisbeth Salander, która wyjechała z kraju. Blomkvist nie wie, że Lisbeth trafiła do Moskwy, by raz na 
zawsze wyrównać rachunki ze swoją siostrą Camillą...

DAVID LAGERCRANTZ

TA, KTÓRA MUSI 
UMRZEĆ
MILLENNIUM, T. 6

wyd.

op.

Czarna 
Owca

o
p. 

tw
a

rd
a

o
p. 

m
ię

kk
a

miękka 
i twarda

49 9939 99
–30% –30%

Luke Ellis budzi się w pokoju do złudzenia przypominającym jego 
własny, tyle że bez okien. Wkrótce orientuje się, że trafił do tajemni-
czego Instytutu i nie jest jedynym dzieciakiem, którego tu uwięziono… 
Stephen King powraca do motywów znanych ze swoich najlepszych 
książek.

STEPHEN KING

INSTYTUT

op. miękka 
i twarda

52 90

wyd. Albatros

premiera 11.09.2019

premiera 22.08.2019

47 90
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Mąż Carmen Greer, właściciel pól naftowych rozciągających się 
w okolicy miasteczka Echo, za kilka dni wyjdzie z więzienia i będzie 
chciał ją zabić. Zdesperowana kobieta nie widzi innego sposobu 
na powstrzymanie go niż ten najbardziej oczywisty i prosi Jacka 
Reachera o pomoc w pozbyciu się męża.

LEE CHILD

JACK REACHER: 
ECHO 
W PŁOMIENIACH

wyd.

op.

Albatros

miękka

37 50

17 90

TAKA CENA TO 
ZBRODNIA!

HISTORIA

Policja oskarżyła ją o zbrodnię. Ona przekonuje, że jest niewinna. Jest 
twoją siostrą. Kochałaś ją. Ufałaś jej. Mówią jednak, że zabiła twoje 
dziecko. Komu uwierzysz? Oryginalny, piekielnie pomysłowy thriller, 
który po przeczytaniu na zawsze zostaje w pamięci. 

GILLIAN McALLISTER

NIE MAM WIĘCEJ 
PYTAŃ

39 99

wyd.

op.

Prószyński 
i S-ka

miękka

premiera 20.08.2019

Skazany za morderstwo pacjent psychiatryka próbuje popełnić sa-
mobójstwo. Jeden z psychiatrów, Wiktor Janosz, zaczyna intereso-
wać się jego przypadkiem i z pomocą znajomego policjanta wraca 
do dawno zamkniętej sprawy. Ku swojemu zdziwieniu napotyka mur 
milczenia, a nawet wrogości. Jakie tajemnice spokojnego miastecz-
ka z niegdysiejszych Prus Wschodnich wyjdą na jaw?

BERNADETA PRANDZIOCH

TABU

wyd.

op.

Rebis

miękka

34 90
–30%



Mąż Carmen Greer, właściciel pól naftowych rozciągających się 
w okolicy miasteczka Echo, za kilka dni wyjdzie z więzienia i będzie 
chciał ją zabić. Zdesperowana kobieta nie widzi innego sposobu 
na powstrzymanie go niż ten najbardziej oczywisty i prosi Jacka 
Reachera o pomoc w pozbyciu się męża.

LEE CHILD

JACK REACHER: 
ECHO 
W PŁOMIENIACH

37 50

HISTORIA

SWIATKSIAZKI.PL

Policja oskarżyła ją o zbrodnię. Ona przekonuje, że jest niewinna. Jest 
twoją siostrą. Kochałaś ją. Ufałaś jej. Mówią jednak, że zabiła twoje 
dziecko. Komu uwierzysz? Oryginalny, piekielnie pomysłowy thriller, 
który po przeczytaniu na zawsze zostaje w pamięci. 

GILLIAN McALLISTER

NIE MAM WIĘCEJ 
PYTAŃ

39 99

Oto książka o żołnierzach z Westerplatte. Powieść historyczna 
oparta na najnowszych pracach historycznych odsłaniających 
dramatyczne i nieznane tajemnice siedmiodniowej bohaterskiej 
obrony Składnicy Tranzytowej w Gdańsku. Miejsca, gdzie padły 
pierwsze strzały rozpoczynające II wojnę światową.

JACEK KOMUDA

WESTERPLATTE

44 90op. miękka

wyd. Fabryka 
Słów

premiera 04.09.2019

SZYMON JĘDRUSIAK

ZAWISZA CZARNY

wyd.

op.

Bukowy Las

miękka

29 90

39 90

Dwudziesty drugi wiek. Cesarstwo rosyjskie znajduje się u szczytu 
potęgi. W tej rzeczywistości nie było powstania styczniowego ani 
wojen światowych. Za to od czasu do czasu pojawiają się jokerzy – 
charyzmatyczne jednostki zdolne zmienić bieg historii. Sztabskapitan 
Czachowski, były buntownik i terrorysta, otrzymuje zadanie przeciąg-
nięcia na stronę caratu jednego z nich. 

ADAM PRZECHRZTA

GAMBIT 
WIELOPOLSKIEGO

wyd.

op.

Fabryka 
Słów

miękka

39 90

Skazany za morderstwo pacjent psychiatryka próbuje popełnić sa-
mobójstwo. Jeden z psychiatrów, Wiktor Janosz, zaczyna intereso-
wać się jego przypadkiem i z pomocą znajomego policjanta wraca 
do dawno zamkniętej sprawy. Ku swojemu zdziwieniu napotyka mur 
milczenia, a nawet wrogości. Jakie tajemnice spokojnego miastecz-
ka z niegdysiejszych Prus Wschodnich wyjdą na jaw?

BERNADETA PRANDZIOCH

TABU

34 90

Fabularny rozmach i solidna dawka ciekawej historii, której nie 
znajdziecie w podręcznikach. 
Cykl o Zawiszy Czarnym to nie tylko wciągająca opowieść o najsłyn-
niejszym polskim rycerzu. To także fascynujący obraz epoki panowa-
nia Władysława Jagiełły i historia narodzin naszej najpotężniejszej 
dynastii. Powstaje wówczas silna Polska, połączona unią z  Litwą, 
nowe państwo na mapie Europy. Kraków wyrasta na stolicę gospo-
darczego i militarnego mocarstwa. Krzyżacy zaś propagandą i orę-
żem starają się tę polską ekspansję udaremnić. Na takim tle Szymon 
Jędrusiak ukazuje przygody Zawiszy Czarnego, świetnego rycerza, 
charakternego mężczyzny, dobrego gospodarza, zręcznego dyplo-
maty, wiernego poddanego króla Władysława Jagiełły.
Akcja pierwszej powieści Zawisza Czarny. Aragonia toczy się w  la-
tach 1390–1391. Nasz rycerz przybywa do Aragonii z tajną misją 
zleconą mu przez kierującego polskim wywiadem Jana z Tęczyna. 
Zwieńczeniem tomu jest pojedynek występującego w czarnej zbroi 
Zawiszy z Janem Aragońskim.
Zawisza Czarny. Droga do króla rozgrywa się w Krakowie, Gdańsku 
i  na Litwie w latach 1392–1395. Zawisza uczestniczy w walce wy-
wiadów polskiego i krzyżackiego. Zostaje zaangażowany w tajne 
operacje, których celem jest zdemaskowanie szpiega działającego 
w najbliższym otoczeniu Jagiełły.
Zawisza Czarny. Wielka wojna opisuje wydarzenia z lat 1409–1410. 
Ulryk von Jungingen dąży do zbrojnej konfrontacji, by rzucić na ko-
lana Polskę i Litwę. Zawisza robi wszystko, by powstrzymać wybuch 
buntu na Litwie i zapobiec porozumieniu Krzyżaków z Zygmuntem 
Luksemburskim. 15 lipca 1410 r. pod Grunwaldem staje do walki pod 
wielką chorągwią ziemi krakowskiej.
Każdą książkę z cyklu można czytać oddzielnie.
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EPOKA JAGIELLONÓW I JEJ NAJWIĘKSZY 
BOHATER W POWIEŚCIACH SZYMONA 
JĘDRUSIAKA



FANTASTYKA FANTASTYKA / LITERATURA FAKTU

Nona Grey staje przed ostatni wyzwaniem, któremu musi sprostać, by 
zostać pełnoprawną siostrą swego zakonu. Wydaje się jednak mało 
prawdopodobne, by Nona i jej przyjaciółki zdołały osiągnąć ten cel, 
zanim pod ich drzwi przybędzie wojna. 

MARK LAWRENCE

ŚWIĘTA 
SIOSTRA
KSIĘGA PRZODKA, T. 3

39 00

Jest rok 2454. Po długich staraniach ludzkość osiągnęła wreszcie 
złoty wiek. Władzą nad światem dzieli się 7 frakcji zwanych Pasieka-
mi. Ta utopia jest jednak krucha i ktoś jest zdeterminowany ją obalić. 
Gdy Mycroftowi Cannerowi zleca się zbadanie sprawy dziwacznej 
kradzieży, wpada na trop spisku, który może zburzyć pokój i ład, 
utrzymywany od trzech stuleci. 

Kiedy jej sojusznicy i wrogowie zmierzają do wojny, Alina staje pomię-
dzy swoim krajem a napływającą falą ciemności, która może znisz-
czyć świat. Jeśli ma wygrać, będzie musiała zawładnąć legendarną 
mocą, lecz zdobycie żarptaka może oznaczać dla niej zgubę.

Moc Aliny Starkov wzrosła, ale wszystko ma swoją cenę. Jest Przywo-
ływaczką Słońca, poszukiwaną na Morzu Prawdziwym, prześladowa-
ną wspomnieniem swoich ofiar w Fałdzie Cienia. Niestety, ona i Mal 
nie zdołają zbyt długo wymykać się wrogom.

Sierota z równoległego świata, Lyra, i jej dajmon w zwierzęcej posta-
ci mieszkają – na wpół dzicy i beztroscy – wśród akademików oks-
fordzkiego Kolegium Jordana. Kiedy Lyra wyruszy na poszukiwanie 
uprowadzonego przyjaciela, odkryje intrygę, w której główną rolę 
odgrywają porwane dzieci, a jej wyprawa przeobrazi się w pogoń 
za zrozumieniem pewnego tajemniczego zjawiska.

ADA PALMER 

DO BŁYSKAWICY 
PODOBNE

LEIGH BARDUGO

ZNISZCZENIE 
I ODNOWA

LEIGH BARDUGO

OBLĘŻENIE 
I NAWAŁNICA

PHILLIP PULMAN 

ZORZA POLARNA

wyd.

op.

Mag

twarda

45 00

39 00

39 00

39 00

wyd.

op.

Mag

twarda

premiera 23.08.2019

wyd.

op.

Mag

twarda

premiera 23.08.2019

wyd.

op.

Mag

twarda

premiera 04.09.2019

wyd.

op.

Mag

twarda

premiera 04.09.2019

Przed setkami lat ludzie zwarli się w straszliwej wojnie z olbrzymami. 
Klany olbrzymów zostały ostatecznie rozbite, lecz ich zrujnowane 
fortece  szpecą krajobraz. Dziś jednakże olbrzymi znów się budzą do 
działania. Nadchodzi czas, kiedy świat stanie się polem bitwy dla 
aniołów i demonów. Nadchodzi wojna, która położy kres wszystkim 
innym wojnom.

ANNA KAŃTOCH

DIABEŁ W MASZYNIE

Rok 1938. Europa stoi nad przepaścią, nad światem wisi widmo 
wojny. Ahnenerbe, tajemnicza instytucja nazistowska, przemierza 
kontynenty, poszukując mitycznych artefaktów wszelakich kultur 
i religii. Himmler wysyła esesmanów do tybetańskiego sanktuarium 
w zapomnianej himalajskiej dolinie, sam zaś wyrusza do Hiszpanii, by 
szukać w jednym z katalońskich klasztorów tajemniczej tablicy. 

ÉRIC GIACOMETTI,  
JACQUES RAVENNE

TRIUMF 
CIEMNOŚCI
CZARNE SŁOŃCE, T. 1

wyd.

op.

Sonia Draga

miękka

39 90
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Jest rok 2454. Po długich staraniach ludzkość osiągnęła wreszcie 
złoty wiek. Władzą nad światem dzieli się 7 frakcji zwanych Pasieka-
mi. Ta utopia jest jednak krucha i ktoś jest zdeterminowany ją obalić. 
Gdy Mycroftowi Cannerowi zleca się zbadanie sprawy dziwacznej 
kradzieży, wpada na trop spisku, który może zburzyć pokój i ład, 
utrzymywany od trzech stuleci. 

Kiedy jej sojusznicy i wrogowie zmierzają do wojny, Alina staje pomię-
dzy swoim krajem a napływającą falą ciemności, która może znisz-
czyć świat. Jeśli ma wygrać, będzie musiała zawładnąć legendarną 
mocą, lecz zdobycie żarptaka może oznaczać dla niej zgubę.

Moc Aliny Starkov wzrosła, ale wszystko ma swoją cenę. Jest Przywo-
ływaczką Słońca, poszukiwaną na Morzu Prawdziwym, prześladowa-
ną wspomnieniem swoich ofiar w Fałdzie Cienia. Niestety, ona i Mal 
nie zdołają zbyt długo wymykać się wrogom.

ADA PALMER 

DO BŁYSKAWICY 
PODOBNE

LEIGH BARDUGO

ZNISZCZENIE 
I ODNOWA

LEIGH BARDUGO

OBLĘŻENIE 
I NAWAŁNICA

45 00

39 00

39 00

Czym jest risercz ziemkiewiczowski, bruzda dotykowa, ciamajdan 
i syndrom ocaleńca? O co chodzi z biegactwem, kredkami na as-
falcie, puczem kanapkowym, maskirowką i przekładaniem wajchy?  
Galopujący Major wyjaśnia podstawowe terminy i zwroty pozwala-
jące zrozumieć meandry prawicowej logiki i sedno polskiego, reak-
cyjnego myślenia.

GALOPUJĄCY MAJOR

PANCERNA 
BRZOZA
SŁOWNIK PRAWICOWEJ 
POLSZCZYZNY

wyd.

op.

Krytyka 
Polityczna

miękka

39 90

W latach 80. ksiądz Jankowski był bohaterem. Ściskali się z nim wielcy 
tego świata. Brał pieniądze od bogatych i rozdawał biednym. Zmo-
wa milczenia wokół tego, co na prawdę dzieje się na plebanii kościo-
ła św. Brygidy, była powszechna. Ta zmowa jest tematem książki, tak 
samo jak kapłan, który przebył drogę z małomiasteczkowej nicości 
na szczyty, by umrzeć w samotności i w biedzie

BOŻENA AKSAMIT, PIOTR GŁUCHOWSKI

UZURPATOR
PODWÓJNE ŻYCIE PRAŁATA 
JANKOWSKIEGO

wyd.

op.

Agora

miękka

54 99

Przed setkami lat ludzie zwarli się w straszliwej wojnie z olbrzymami. 
Klany olbrzymów zostały ostatecznie rozbite, lecz ich zrujnowane 
fortece  szpecą krajobraz. Dziś jednakże olbrzymi znów się budzą do 
działania. Nadchodzi czas, kiedy świat stanie się polem bitwy dla 
aniołów i demonów. Nadchodzi wojna, która położy kres wszystkim 
innym wojnom.

JOHN GWYNNE

ZGLISZCZA
WIERNI I UPADLI, T. 3

wyd.

op.

Mag

twarda

49 00

Zbiór opowiadań niesamowitych, mrocznych kryminalnych zagadek 
i niezwykłych sytuacji rodem z horroru. I łącząca je postać Domeni-
ca Jordana: medyka, socjopaty, błyskotliwego detektywa oraz tropi-
ciela magii. Nastrojowe intrygi i tajemnice przyprawiające o dreszcz 
grozy, czyli Anna Kańtoch w najlepszym wydaniu!

ANNA KAŃTOCH

DIABEŁ W MASZYNIE

wyd.

op.

Powergraph

twarda

39 90

W polskich szkołach jest 7 razy więcej lekcji religii niż historii czy chemii. 
Z pieniędzy podatników, które miały być przeznaczone np. na walkę 
ze smogiem, sfinansowano budowę obiektów sakralnych. O aferach 
pedofilskich i ingerencji w politykę nawet już nie trzeba wspominać. 
Krzyż, który miał być symbolem miłosierdzia, stał się raczej widmem 
ucisku...

JOANNA PODGÓRSKA

SPRÓCHNIAŁY 
KRZYŻ

wyd.

op.

Wielka Litera 

miękka

39 90

Kto chce lepiej zrozumieć współczesną Polskę, powinien uważniej 
przyjrzeć się jej modelom patriotyzmu. Popkultura i dzieła starych 
mistrzów, centra miast i najdalsze peryferia internetu, moda i gry 
komputerowe...  Autor rozkłada współczesny patriotyzm na czynniki 
pierwsze. Choć pisze z ironią i dystansem, stworzył książkę pełną sza-
cunku i badawczej ciekawości. 

MARCIN NAPIÓRKOWSKI

TURBOPATRIOTYZM

39 90

wyd.

op.

Czarne

miękka

premiera 28.08.2019premiera 06.09.2019

premiera 04.09.2019



LITERATURA FAKTU SPORT

Dzień dobry, prowadzę Wędrowny Zakład Fotograficzny. Jeżdżę od 
wsi do wsi, robię zdjęcia portretowe i drukuję je na miejscu. Pamięta 
pani, że byli dawniej fotografowie, portrety robili? Naprawdę płacić 
nie trzeba. Jajka wezmę, chętnie. Nie ma pośpiechu, pani się przy-
szykuje, ja zrobię zdjęcie i posłucham. Bo proszę powiedzieć – jak 
tu jest?

Był twarzą socjalizmu. Cieszył się niezwykłym poparciem społeczeń-
stwa. Szybko je zniweczył. Zasłynął ze skąpstwa. Polakom doradzał, 
by zamiast cytryn jedli kiszoną kapustę. Sam jeździł ekskluzywnym 
mercedesem, a garnitury zamawiał u najdroższego krawca. Repor-
taż przybliża Gomułkę, który ukrył się gdzieś pomiędzy tymi dwiema 
postaciami.

W Izraelu mówią o sobie „Polanim”, Polacy. Choć od lat mieszkają we 
własnym, żydowskim kraju, podskórnie wciąż są związani z miejscem 
pochodzenia. Karolina Przewrocka-Aderet wiedziona reporterską in-
tuicją odnajduje niezwykłych „Polanim” i opowiada ich historie. Są 
tragiczne, sentymentalne, choć nieraz i zabawne…

Jante to miasteczko, w którym życie reguluje 11 opresyjnych zasad 
określających miejsce jednostki w społeczności. Prawo Jante jest 
w Skandynawii powszechnie znane; po raz pierwszy pojawiło się 
w 1933 r. w powieści Aksela Sandemosego Uciekinier przecina swój 
ślad.  Filip Springer wyrusza na Północ, żeby znaleźć miejsce, które 
odcisnęło piętno na kolejnych pokoleniach Skandynawów. 

AGNIESZKA PAJĄCZKOWSKA

WĘDROWNY 
ZAKŁAD 
FOTOGRAFICZNY

PIOTR LIPIŃSKI

GOMUŁKA
WŁADZY NIE ODDAMY

KAROLINA PRZEWROCKA-ADERET

POLANIM
Z POLSKI DO IZRAELA

FILIP SPRINGER

DWUNASTE: 
NIE MYŚL, ŻE 
UCIEKNIESZ

wyd.

wyd.

wyd.

op.

op.

op.

Czarne

Czarne

Czarne

miękka

twarda

twarda

44 90

44 90

39 90

44 90

wyd.

op.

Czarne

twarda

premiera 21.08.2019

Dawno temu mieszkał tu „lud na pół dziki, chytry i chciwy”, a „zmien-
na aura kładła zdrowego w bety, halny wiatr wytracał chorych na 
płuca, z silniejszych robił alkoholików”. Autorka odpowiada na pyta-
nie, jak miejsce niebezpieczne dla kieszeni i groźne dla zdrowia stało 
się ulubionym celem turystycznym Polaków.

AGNIESZKA LISAK

SIELANKOWANIE 
POD TATRAMI
ŻYCIE CODZIENNE I NIECODZIENNE 
ZAKOPANEGO W XIX WIEKU

wyd.

op.

Czarne

twarda

49 90
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Dzień dobry, prowadzę Wędrowny Zakład Fotograficzny. Jeżdżę od 
wsi do wsi, robię zdjęcia portretowe i drukuję je na miejscu. Pamięta 
pani, że byli dawniej fotografowie, portrety robili? Naprawdę płacić 
nie trzeba. Jajka wezmę, chętnie. Nie ma pośpiechu, pani się przy-
szykuje, ja zrobię zdjęcie i posłucham. Bo proszę powiedzieć – jak 
tu jest?

Jante to miasteczko, w którym życie reguluje 11 opresyjnych zasad 
określających miejsce jednostki w społeczności. Prawo Jante jest 
w Skandynawii powszechnie znane; po raz pierwszy pojawiło się 
w 1933 r. w powieści Aksela Sandemosego Uciekinier przecina swój 
ślad.  Filip Springer wyrusza na Północ, żeby znaleźć miejsce, które 
odcisnęło piętno na kolejnych pokoleniach Skandynawów. 
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Dawno temu mieszkał tu „lud na pół dziki, chytry i chciwy”, a „zmien-
na aura kładła zdrowego w bety, halny wiatr wytracał chorych na 
płuca, z silniejszych robił alkoholików”. Autorka odpowiada na pyta-
nie, jak miejsce niebezpieczne dla kieszeni i groźne dla zdrowia stało 
się ulubionym celem turystycznym Polaków.

AGNIESZKA LISAK

SIELANKOWANIE 
POD TATRAMI
ŻYCIE CODZIENNE I NIECODZIENNE 
ZAKOPANEGO W XIX WIEKU

49 90

Gilbert formułuje ponadczasowe zasady strategii i taktyki tenisowej, 
podsuwając wiele znakomitych rozwiązań, dzięki którym zarówno 
amatorzy, jak i zawodowcy mogą niemal od razu poprawić skutecz-
ność gry. Do tego wydania klasycznego już podręcznika autor na-
pisał nowe wprowadzenie, w którym omawia zmiany w tenisie na 
początku XXI w. 

BRAD GILBERT, 
STEVE JAMISON 

SZTUKA 
WYGRYWANIA  
W TENISIE

wyd.

op.

Bukowy Las

miękka

29 90

39 90

Niezwykle barwna spowiedź tenisisty, który tak naprawdę za tym 
sportem nie przepadał. Poznajemy świat widziany jego oczami, każ-
dy szczegół z najważniejszych momentów z jego życia. Dowiaduje-
my się o licznych wątpliwościach, które nawiedzają Agassiego po 
przegranych spotkaniach tenisowych, a także o chwilach uniesienia, 
jakich doznaje podczas swojej kariery. 

ANDRE AGASSI

OPEN
AUTOBIOGRAFIA TENISISTY

Ryszard Szurkowski był jednym z największych sportowców PRL-u.  Po 
dramatycznym wypadku z czerwca 2018 r. król szos stanął przed naj-
większym wyzwaniem w swoim życiu. W tej autobiografii opowiada 
o okolicznościach wypadku i żmudnej walce o powrót do zdrowia, 
a gwiazdy sportu wspominają jego wielką karierę. 

KRZYSZTOF WYRZYKOWSKI, KAMIL 
WOLNICKI, RYSZARD SZURKOWSKI

RYSZARD 
SZURKOWSKI
WYŚCIG. AUTOBIOGRAFIA

wyd.

op.

SQN

miękka

39 99

O tym, jak angielska Premier League stała się najbardziej szaloną, 
najbogatszą i najbardziej destruktywną siłą w sporcie. Od kiepskich 
stadionów i brutalnych kiboli do światowego produktu klasy pre-
mium!  Autorzy świetnie pokazują, jak angielski futbol wspiął się na 
światowe szczyty w niespełna trzy dekady. 

JOSHUA ROBINSON,  
JONATHAN CLEGG

KLUB

wyd.

op.

Rebis

miękka

44 90

Zbiór 20 szczerych rozmów o siatkówce, ale też o wielu innych 
sprawach, ze znanymi zawodnikami, którzy stali się mistrzami, oraz 
z czołowymi trenerami. Wywiady przeprowadzone przez dziennikarzy 

„Przeglądu Sportowego”.

JAKUB RADOMSKI, EDYTA KOWALCZYK

LUDZIE ZE ZŁOTA

wyd.

op.

Ringier Axel 
Springer 

miękka
34 90

wyd.

op.

Bukowy Las

twarda

39 90

54 90



KSIĄŻKI

Pomimo działalności zaangażowanych aktywistów i błyskotliwych, 
a  nierzadko szokujących kampanii spożycie mięsa i produktów 
odzwierzęcych rośnie. Leenaert prezentuje nową wizję tego, jak 
możemy stworzyć wegański świat. Podsumowuje liczne badania  
i przedstawia jasne wskazówki dotyczące skutecznego działania na 
rzecz weganizmu. 

TOBIAS LEENAERT

JAK STWORZYĆ 
WEGAŃSKI ŚWIAT

PODEJŚCIE PRAGMATYCZNE

wyd.

op.

Krytyka 
Polityczna

miękka
44 90

Dziś Lego to znakomicie działająca korporacja. Mało kto jednak wie, 
że w 1978 r. losy tego niezwykłego przedsiębiorstwa mogły się poto-
czyć zupełnie inaczej. Wtedy to stery w firmie przejął pewien młody 
idealista... Na ponad 300 stronach poznajemy największych mana- 
gerów i dyrektorów finansowych drugiej połowy XX w., z których 
każdy próbował złamać i zrozumieć istotę najsłynniejszego klocka. 

NIELS LUNDE 

LEGO
JAK POKONAĆ KRYZYS, 
ZAWOJOWAĆ ŚWIAT I ZBUDOWAĆ 
POTĘGĘ Z KLOCKÓW

wyd.

op.

Agora

miękka

44 99

Zdrowa kuchnia według Marka Zaremby
Mnóstwo przepisów, porad żywieniowych i wskazówek doty-
czących odżywiania i zdrowego stylu życia. Autor radzi, jak 
zatrzymać negatywne procesy zachodzące w ciele i walczyć 
z różnymi chorobami, a przez zmianę kuchennych nawyków 
i stylu życia oczyścić organizm i umysł.

MAREK ZAREMBA

WZMOCNIJ JELITA
WYGRAJ Z LĘKIEM I DEPRESJĄ, 
PRZESTAŃ ZAJADAĆ STRES

wyd.

op.

Pascal

twarda

49 90

–20%

W #InstaBeauty przedstawione są kulisy zabiegów upiększających 
i opinie osób, które się im poddały. Dzięki tej książce poznacie od-
powiedzi na najbardziej nurtujące Was pytania. Czy powiększanie 
ust boli? Jak dbać o przedłużone rzęsy i włosy? Co to jest wampirzy 
lifting? Jakie mogą być powikłania? Po ilu zabiegach widoczne są 
efekty? Ile trzeba za nie zapłacić?

PATRYCJA STRZAŁKOWSKA

INSTA BEAUTY
WSZYSTKO, CO MUSISZ 
WIEDZIEĆ O UPIĘKSZANIU

wyd.

op.

Pascal

miękka

42 90

Kilkanaście dni temu startował w Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich na dystansie 130 km. Przez 
14 lat był operatorem JW GROM. Zanim został żołnierzem, był dekarzem, ślusarzem, spawaczem 

i drobnym przemytnikiem. Kim jest Naval – legendarny szturmowiec 
JW GROM i jeden z najsprawniejszych ludzi w Polsce? 

PORADNIKI
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Dziś Lego to znakomicie działająca korporacja. Mało kto jednak wie, 
że w 1978 r. losy tego niezwykłego przedsiębiorstwa mogły się poto-
czyć zupełnie inaczej. Wtedy to stery w firmie przejął pewien młody 
idealista... Na ponad 300 stronach poznajemy największych mana- 
gerów i dyrektorów finansowych drugiej połowy XX w., z których 
każdy próbował złamać i zrozumieć istotę najsłynniejszego klocka. 

NIELS LUNDE 

LEGO
JAK POKONAĆ KRYZYS, 
ZAWOJOWAĆ ŚWIAT I ZBUDOWAĆ 
POTĘGĘ Z KLOCKÓW

44 99

Zdrowa kuchnia według Marka Zaremby
Mnóstwo przepisów, porad żywieniowych i wskazówek doty-
czących odżywiania i zdrowego stylu życia. Autor radzi, jak 
zatrzymać negatywne procesy zachodzące w ciele i walczyć 
z różnymi chorobami, a przez zmianę kuchennych nawyków 
i stylu życia oczyścić organizm i umysł.

MAREK ZAREMBA

WZMOCNIJ JELITA
WYGRAJ Z LĘKIEM I DEPRESJĄ, 
PRZESTAŃ ZAJADAĆ STRES

Z drugiej strony – czy nasze życie nie jest  
w pewnym sensie ciągłą selekcją, w której 
oczekujemy nagrody po osiągnięciu celu? 
Jakie umiejętności zdobyte podczas selekcji 
wykorzystałeś podczas prawdziwej akcji?
Odpowiedź na to pytanie jest zawarta w po-
radniku poradniku „Ekstremalnie” - niech to 
będzie zachętą do jego przeczytania. 
Jedną z wcześniejszych książek, „Ostatnich 
gryzą psy”, opatrzyłeś cytatem Twojego przy-
jaciela o pseudonimie Tylut: „Chcąc praco-
wać w jednej z najlepszych jednostek na świe-
cie, trzeba się godzić z najcięższym treningiem 
i liczyć się z najbardziej bolesnym poświęce-
niem”. Jak w takim razie wygląda trening ope-
ratora GROM-u?
Nasz trening często jest cięższy od wykonywa-
nej potem już na poważnie roboty, bo nie da 
się walczyć na 99%, gdy stawką jest życie wła-
sne i przyjaciół. Trenujemy tak, jak walczymy, 
by potem walczyć tak, jak trenowaliśmy, to jest 
kluczem do naszego sukcesu.    

Od kilku lat jesteś na emeryturze ale wciąż startujesz w terenowych 
biegach wojskowych, biegach ultra, survivalowych czy marato-
nach. Czym one się różnią od selekcji?
Po tych wszystkich cywilnych ekstremalnych wyzwaniach dostaje 
się medal, czuje się duże zadowolenie ze swoich możliwości, ale 
przede wszystkim jest to fajnie spędzony czas. Selekcja jednak jest 
czymś więcej – jest wstępem do zmiany swojego życia, i to na wszyst-
kich poziomach, bo to przepustka, by po długim szkoleniu stać się 
żołnierzem jednostki specjalnej. 
Tak na koniec, czy możemy spodziewać się kolejnych reportaży 
o pracy w JW GROM?
Na razie cieszmy się wspólnym treningiem. •

op. miękka

34 90

NAVAL

EKSTREMALNIE
PORADNIK TRENINGOWY

wyd. Bellona

Do rąk czytelników właśnie trafiła jego piąta 
książka. Tym razem to poradnik zatytułowany: 

„Ekstremalnie. Poradnik treningowy”, w którym 
dzieli się doświadczeniem na temat swojego 
autorskiego treningu i przygotowania do se-
lekcji, którą trzeba przejść, by dostać się do 
jednostki specjalnej. 
Po czterech reportażach przyszła kolej na po-
radnik treningowy, skąd taki pomysł? 

„Ekstremalnie” to takie kompendium wiedzy 
i praktyczne porady, jak osiągnąć satysfakcję 
ze swojego treningu. Zastosowanie ich prze-
łoży się na doprowadzenie nas  do wymarzo-
nej formy. Czytelnicy znajdą tam wszystko na 
temat ćwiczeń przeze mnie wykonywanych, 
praktyczne wskazówki, co i jak trenować (tak-
że w warunkach domowych), by osiągnąć 
upragniony cel. Każdy dąży do czego inne-
go: dla jednych będzie to poprawa kondycji, 
a dla innych dostanie się do jednostki specjal-
nej. Poświęcam również wiele uwagi motywa-
cji, bo kluczowe jest, żeby się nie poddać, nie 
rezygnować mimo trudności. Pokazuję w nim, że ruch ma dawać 
radość, a dążenie do wymarzonej formy może być świetną zabawą.  
Czyli kobieta marząca o lepszej figurze też może sięgnąć po Twoją 
książkę?
Pewnie, to jest książka dla każdego, nie określam w niej wieku, w któ-
rym można przystąpić do ćwiczeń, a tym bardziej nie dzielę porad 
na te dla mężczyzn i te dla kobiet. Jesteśmy tacy sami, tylko często 
ogranicza nas głowa, a ze mną każdy da radę (śmiech).
Książka ma przygotować do selekcji do jednostki specjalnej. Czy 
mógłbyś pokrótce przybliżyć, z czym musi się zmierzyć rekrut? 
Poradnik nie jest dedykowany wyłącznie do środowiska wojskowe-
go i przyszłych szturmowców. Każdy, kto lubi się ruszać, a tym bar-
dziej osoba, która dopiero zamierza rozpocząć swoja przygodę ze 
sportem, znajdzie w tym nim dużo wskazówek, także motywacyj-
nych, by się nie poddać, zwłaszcza na starcie – jak wiadomo, po-
czątki są najtrudniejsze. Ale fakt, pisząc go, starałem się uwzględnić 
także potrzeby kandydatów chętnych do przystąpienia do selekcji.  

KAŻDY MA W ŻYCIU TO, 
NA CO SIĘ ODWAŻY!

Kilkanaście dni temu startował w Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich na dystansie 130 km. Przez 
14 lat był operatorem JW GROM. Zanim został żołnierzem, był dekarzem, ślusarzem, spawaczem 

i drobnym przemytnikiem. Kim jest Naval – legendarny szturmowiec 
JW GROM i jeden z najsprawniejszych ludzi w Polsce? 

© Tomasz Woźny
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Unikatowe wspomnienia asa 
polskiego lotnictwa z walk 
podczas kampanii wrześniowej. 
150 polskich pilotów myśliwskich 
stanęło 1 września 1939 r. do 
walki przeciwko 3500 samolotom 
hitlerowskiej Luftwaffe. Jednym 
z nich był Stanisław Skalski...

Czy druga wojna światowa 
była „dobrą wojną“, jak głosi 
mit rozpowszechniony w krajach, 
które wyszły z niej zwycięsko? 
I czy musiała wybuchnąć 
we wrześniu 1939 r. z powodu 
Polski? Brytyjski konserwatywny 
dziennikarz i publicysta Peter 
Hitchens ma na ten temat inne 
zdanie, i potrafi swoje poglądy 
błyskotliwie uzasadnić. 
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Unikatowe wspomnienia asa 
polskiego lotnictwa z walk 
podczas kampanii wrześniowej. 
150 polskich pilotów myśliwskich 
stanęło 1 września 1939 r. do 
walki przeciwko 3500 samolotom 
hitlerowskiej Luftwaffe. Jednym 
z nich był Stanisław Skalski...

„Selekcja“ to rzecz o pokonywaniu 
własnych słabości. W tej książce 
znajdziesz nie tylko 20-letnią 
historię jednej z najważniejszych 
imprez wojskowo-survivalowych 
w Polsce, ale i opowieść 
o ludziach, którzy zmienili swoje 
życie, bo uwierzyli w siebie, w to, 
że potrafią i mogą wygrać.

Terminem „cichociemni” 
określano żołnierzy polskich 
szkolonych do zadań 
specjalnych i przerzuconych 
drogą lotniczą do okupowanego 
kraju. Niniejsze wydanie 
jest wznowieniem książki 
z 1993 r., ale jej inicjatorem 
było utworzone w Londynie 
w 1945 r. Koło Cichociemnych 
Spadochroniarzy Armii Krajowej.
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DLA MŁODZIEŻY

Powieść z Uniwersum Marvela. Peter zadziera z najgroźniejszymi 
przestępcami Nowego Jorku, a na dodatek ma również na pieńku 
ze swymi przyjaciółmi – i z policją! Nie układa mu się też z dziewczy-
ną, Gwen Stacy. Po latach znowu zaczyna go prześladować własna 
przeszłość. Czyżby Spider-Mana już na zawsze opuściło szczęście? 

Lottie to zwyczajna dziewczyna marząca o byciu księżniczką. Dostaje 
się do prestiżowej Rosewood Hall w ramach programu stypendialne-
go. Ellie to księżniczka, która marzy o zwyczajności i wybiera tę szko-
łę, by uniknąć pełnienia swoich obowiązków w Maradawii. Gdy los 
rzuca obie nastolatki do jednego akademika, zamiana tożsamości 
wydaje się najprostszym rozwiązaniem...



SWIATKSIAZKI.PL

DLA MŁODZIEŻY

Tessa jest wreszcie gotowa żyć wedle własnych zasad. Dni poszukiwania potwierdzenia własnej war-
tości w oczach innych bezpowrotnie minęły. Ale codzienność to nie bułka z masłem. Kiedy związek 
na odległość staje się coraz trudniejszy, zarówno Tessa, jak i Cole muszą zdecydować, czy ich kariery 
warte są samotnych nocy oraz coraz boleśniejszej tęsknoty. 

BLAIR HOLDEN

BAD BOY’S GIRL
T. 5

wyd.

op.

Jaguar

miękka

34 90
–20% –20% –20% –20%

Powieść z Uniwersum Marvela. Peter zadziera z najgroźniejszymi 
przestępcami Nowego Jorku, a na dodatek ma również na pieńku 
ze swymi przyjaciółmi – i z policją! Nie układa mu się też z dziewczy-
ną, Gwen Stacy. Po latach znowu zaczyna go prześladować własna 
przeszłość. Czyżby Spider-Mana już na zawsze opuściło szczęście? 

STEFAN PETRUCHA 

WIECZNIE MŁODY 
SPIDER-MAN

wyd.

op.

Insignis

miękka

39 99

Autor tego norweskiego bestsellera przedstawia konkretne argumen-
ty, poparte osobistymi doświadczeniami, że nie tyle IQ, co właściwe 
nastawienie, dobra organizacja pracy i stosowanie nowoczesnych 
technik uczenia się i zapamiętywania oraz umiejętność zapanowa-
nia nad stresem i przygotowania się do egzaminów prowadzą do 
sukcesów w szkole i na studiach.

 OLAV SCHEWE

SUPERSTUDENT
JAK UCZYĆ SIĘ WYDAJNIEJ 
I SKUTECZNIEJ

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.

SERGEI URBAN

THE DAD LAB
DOMOWE LABORATORIUM

wyd.

op.

Bukowy Las

miękka

24 90

34 90

wyd.

op.

Bukowy Las

miękka

29 90

39 90

Lottie to zwyczajna dziewczyna marząca o byciu księżniczką. Dostaje 
się do prestiżowej Rosewood Hall w ramach programu stypendialne-
go. Ellie to księżniczka, która marzy o zwyczajności i wybiera tę szko-
łę, by uniknąć pełnienia swoich obowiązków w Maradawii. Gdy los 
rzuca obie nastolatki do jednego akademika, zamiana tożsamości 
wydaje się najprostszym rozwiązaniem...

CONNIE GLYNN

KSIĘŻNICZKA 
INCOGNITO

wyd.

op.

Insignis

miękka

39 99

premiera 04.09.2019

premiera 04.09.2019



DLA DZIECI

Niezliczone fakty, anegdoty i ciekawostki dotyczące wszystkiego, 
co żyje wokół nas, podane lekko i z olbrzymim poczuciem humoru. 
Tak o naturze pisać potrafi tylko Andy Seed. Które zwierzę nie ma 
głowy, mózgu, oczu ani organów? Czy żaby potrafią przewidywać 
przyszłość? I jak to się dzieje, że setki ryb nagle spadają z nieba? 

ANDY SEED

DZIKIE SEKRETY 
PRZYRODY

wyd.

op.

Literackie

twarda

39 90

Jestem Tuli Tuli, duszek opiekuńczy. Mieszkam na Ziemi. Wędruję po jej 
zakątkach. Dziś opowiem wam o oceanie…  W ocenie mieszka żółw 
zielony – Pikin. Podwodny świat jest taki piękny! Ile się w nim dzieje! 
Ale uwaga, trzeba się też mieć na baczności. Na małe zwierzątka 
czyha wiele niebezpieczeństw...

Piąta część przygód Pucia to dla dzieci potrafiących już mówić oka-
zja do ćwiczenia umiejętności opowiadania. Zachętą do tego są 
perypetie związane z pojawieniem się nowego członka rodziny. Pod 
każdą dużą ilustracją są obrazki mobilizujące do opisywania przeżyć 
bohaterów własnymi słowami, a także pytania skłaniające do roz-
mowy z rodzicem. 

Problemów z chłopakami ciąg dalszy! To lato będzie zu-
pełnie zwariowane. Dlaczego? Tuż przed wakacjami Nikki 
poznaje SUPERPRZYSTOJNEGO ucznia, który odwiedza 
szkołę w ramach wymiany. Czy nowa, absorbująca zna-
jomość oznacza koniec przyjaźni z Chloe i Zoe? 

ZOFIA STANECKA

ŻÓŁWIK 
Z OCEANU
TULI TULI OPOWIADA, 
KTO GDZIE MIESZKA

RACHEL RENEE RUSSELL

DZIENNIKI NIKKI
 BEZNADZIEJNIE ZAKOCHANY

MARTA GALEWSKA-KUSTRA

PUCIO UMIE 
OPOWIADAĆ

wyd.

wyd.

wyd.

op.

op.

op.

Nasza 
Księgarnia

Akapit Press

Nasza 
Księgarnia

twarda

miękka

twarda

39 90

31 90

39 90

Cześć!Przedstawiam Ci mój nowy Przygodnik, czyli terminarz szkolny 
na rok 2019/2020 pełen fantastycznych odkryć i przygód.  W tym roku 
wyruszymy na niesamowitą wyprawę po świecie... niebezpiecznych 
zwierząt. Odszukamy dwanaście wyjątkowo groźnych zwierząt i po-
znamy SuperMoce, którymi dysponują.  

NELA MAŁA REPORTERKA

PRZYGODNIK 
2019/2020
366 DNI W POSZUKIWANIU 
GROŹNYCH ZWIERZĄT Z NELĄ

wyd.

op.

Burda 
Publishing

miękka

36 90

DLA DZIECI

premiera 23.08.2019
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DLA DZIECI

Jestem Tuli Tuli, duszek opiekuńczy. Mieszkam na Ziemi. Wędruję po jej 
zakątkach. Dziś opowiem wam o oceanie…  W ocenie mieszka żółw 
zielony – Pikin. Podwodny świat jest taki piękny! Ile się w nim dzieje! 
Ale uwaga, trzeba się też mieć na baczności. Na małe zwierzątka 
czyha wiele niebezpieczeństw...

Piąta część przygód Pucia to dla dzieci potrafiących już mówić oka-
zja do ćwiczenia umiejętności opowiadania. Zachętą do tego są 
perypetie związane z pojawieniem się nowego członka rodziny. Pod 
każdą dużą ilustracją są obrazki mobilizujące do opisywania przeżyć 
bohaterów własnymi słowami, a także pytania skłaniające do roz-
mowy z rodzicem. 

Problemów z chłopakami ciąg dalszy! To lato będzie zu-
pełnie zwariowane. Dlaczego? Tuż przed wakacjami Nikki 
poznaje SUPERPRZYSTOJNEGO ucznia, który odwiedza 
szkołę w ramach wymiany. Czy nowa, absorbująca zna-
jomość oznacza koniec przyjaźni z Chloe i Zoe? 

ZOFIA STANECKA

ŻÓŁWIK 
Z OCEANU
TULI TULI OPOWIADA, 
KTO GDZIE MIESZKA

MARTA GALEWSKA-KUSTRA

PUCIO UMIE 
OPOWIADAĆ

39 90

31 90

39 90
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KSIĄŻKI

Dziwne, ale prawdziwe!

Moja kolekcja Montessori

Montessori: sam 
odkrywaj świat

Mój wielki zeszyt Montessori

Książeczka zerówczaka

2499

999

1699

2499

Skacz, 
szczeniaczku!

Domowe 
zwierzaki

Chronimy 
młode

Bawimy się 
z kotkiem

Pułapki 
umysłu

Pierwsza duża książka 

dla małych dzieci

799

1999 799 799

2200 2499

Mój pierwszy 
elementarz

Roboty

Na wsi

Kosmos

My first 
activity book

Obrazkowa 
księga przyrody

Mój pierwszy 
atlas świata

5000...

799

1999

1999

2499
2499

2499

3999



KSIĄŻKI

Plakaty...

Poznaj mieszkańców...

Książeczka zerówczaka Liczby / Kolory

Encyklopedia dla najmłodszych

1699

4999
3999

Mój pierwszy 
alfabet Wielka księga 

zadań...

2499
2499

Mój pierwszy 
elementarz Będę uczniem

2499
2499

Matematyka

Wszystko, co 
powinieneś wiedzieć...

Elementarz dla 
rodziców 6-latka

Alfabet

2499 1999

1699

1699

699

1999



Pierwsze kroki

W cyfrowym świecie Dowiedz się sam

Ilustrowany 
słownik

Ilustrowany 
leksykon...

Encyklopedia 
juniora

Ciekawe dlaczego

Fajna matma

2499 2499 2499 3499

1499

1199 2499

Programowanie 
dla dzieci

Mój pierwszy 
słownik...2999

1499

Kocham angielski!

799



Mensa

Pierwsze kroki

Słowniki
Ciekawe dlaczego

Potęga umysłu Encyklopedia 
dla dociekliwych

2499

3499

1999

3499

Szkolny niezbędnik

Najnowsza encyklopedia

1299

3999 1999



KSIĄŻKI / GRY

30 sekund o...

Perły literatury

2999

od 1499

Polska. 
Wielka  
księga 
historii

Pan Tadeusz Trylogia
Antologia poezji 
polskiej

14990

3499

12999

2999

5990 6999
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KSIĄŻKI / GRY

Układankowe mapy, które idealnie nadają się do nauki nazw geo-
graficznych oraz pomagają w zapamiętaniu przestrzennego roz-
mieszczenia poszczególnych miejsc. W czytelny sposób przedsta-
wiają również zarysy najważniejszych form ukształtowania terenu. 
Dodatkowo na planszy umieszczono alfabetyczny wykaz wszystkich 
oficjalnie uznawanych państw i ich flagi. Świetna nauka i zabawa.

PUZZLE EDUKACYJNE

Kontynuacja jednej z najlepszych na świecie gier imprezowych! 
Gracze kolejno wykładają karty. Gdy na kartach 2 graczy pojawi się 
ten sam obrazek, następuje pojedynek! W tej wersji gry na kartach 
zamiast kategorii znajdują się litery. Podczas pojedynku należy jak 
najszybciej podać słowo zawierające litery z kart graczy!

Propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę, 
uzupełnić wiadomości oraz przygotować się do egzaminu. Omó-
wione zagadnienia są zgodne z podstawą programową.  W każdym 
zestawie znajduje się 50 dwustronnie zadrukowanych kart z pytaniem 
i odpowiedzią, a także książeczka zawierająca informacje, jak posłu-
giwać się fiszkami oraz o czekającym uczniów egzaminie. 

ANDREW INNES

NA KOŃCU 
JĘZYKA 2FISZKI ÓSMOKLASISTY

wyd.

wyd. wyd.

op. op.

Nasza  
Księgarnia

Olesiejuk SBM

etui miękka

49 90

14 99

od 1499

Nieoceniona pomoc w porządkowaniu wiedzy przydatnej na lek-
cjach oraz egzaminach. Zawiera wskazówki ułatwiające interpreta-
cję lektur i czytelne schematy, które pomagają przyswoić terminy 
literackie. Pozwala opanować tajniki rozmaitych form wypowiedzi, 
takich jak rozprawka, recenzja czy sprawozdanie, a dodatkowo za-
pewnia satysfakcję z samodzielnego odkrywania walorów literatury.

ATLAS JĘZYKA 
POLSKIEGO

29 95

wyd. Demart

16 99

26 99
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KSIĄŻKI ARTYKUŁY SZKOLNO-PAPIERNICZE

MA AGI KO OL RÓW!

PBS_Keyroad_swiat_ksiazki.indd   1 07.08.2019   12:31

Gra towarzyska ilustrowana rysunkami Andrzeja Mleczki. Wiecie o so-
bie wszystko? Jesteście parą idealną? Porozumiewacie się bez słów? 
Sprawdźcie się w rozmaitych zadaniach i porównajcie z innymi pa-
rami. Przed wami dziesiątki zadań i wyzwań, którym możecie stawić 
czoło tylko we dwoje! 

GIERKI 
MAŁŻEŃSKIE

marka MDR 
Dystrybucja

119 99

139 99

Poręczne zakreślacze z praktyczną ściętą końcówką umożliwiają-
cą pisanie w trzech grubościach. Niezbędne do nauki i przydatne 
w pracy. 

ZAKREŚLACZ SIGNAL 496 

wyd. Trefl Joker 
Line

84 99

Długotrwająca energia dla Twoich urządzeń. Baterie zabezpieczone 
są przed wylewaniem i zapewniają niezawodne działanie urządzeń 
codziennego użytku takich jak piloty, zabawki, kalkulatory, kluczyki 
samochodowe, wagi i wiele innych.

Fantastyczna zręcznościowa gra karciana dla całej rodziny. Zada-
niem graczy jest jak najszybsze ułożenie broni, która będzie w stanie 
pokonać wyłaniającego się z kart potwora. Jeżeli żadna z nich nie 
jest w stanie tego zrobić, trzeba schować się za tarczą! Liczy się szyb-
kość, zręczność i spryt. Dla najlepszego bohatera przewidziana jest 
odwieczna chwała!

Europejski bestseller, który zawitał już do kilkuset tysięcy domów. „Wi-
rus!” to dynamiczna gra dla od 2 do 6 graczy, w której musicie zbu-
dować ludzkie ciało, jednocześnie broniąc je przed zainfekowaniem, 
zniszczeniem lub kradzieżą organów przez przeciwników. Bądźcie 
sprytni, bądźcie szybcy i stańcie do walki z epidemią!

BATERIE ENERGIZER

STRACHU 
CIACHU!WIRUS! 

marka Energizer

12 99

wyd. Trefl Joker 
Line

29 99od

ARTYKUŁY SZKOLNE / GRY



KSIĄŻKI ARTYKUŁY SZKOLNO-PAPIERNICZE

Zamykany kolorową gumką i poręczny kalendarz w różnych okład-
kach, który pomoże dobrze zaplanować czas w roku szkolnym. Jeden 
dzień to jedna strona, którą możesz wypełnić wydarzeniami, przemy-
śleniami i praktycznymi notatkami. Przyda się każdemu uczniowi!

Zeszyty tematyczne w miękkiej oprawie cechujące się wysoką ja-
kością papieru oraz wykończenia. Idealne dla wszystkich uczniów 
ceniących sobie noweczesny design i wygodę.

KALENDARZ 
SZKOLNY

ZESZYTY 
PRZEDMIOTOWE 

24 99 2 99

MA AGI KO OL RÓW!

PBS_Keyroad_swiat_ksiazki.indd   1 07.08.2019   12:31

Poręczne zakreślacze z praktyczną ściętą końcówką umożliwiają-
cą pisanie w trzech grubościach. Niezbędne do nauki i przydatne 
w pracy. 

ZAKREŚLACZ SIGNAL 496 

3 99

Zmazywalny długopis w kolorze niebieskim. Ergonomiczny uchwyt 
i  praktyczna końcówka zapewniają wyjątkową lekkość pisania. 
W zestawie znajdują się dwie końcówki wymazujące. Praktyczny pi-
sak dla każdego!

Długotrwająca energia dla Twoich urządzeń. Baterie zabezpieczone 
są przed wylewaniem i zapewniają niezawodne działanie urządzeń 
codziennego użytku takich jak piloty, zabawki, kalkulatory, kluczyki 
samochodowe, wagi i wiele innych.

Fantastyczna zręcznościowa gra karciana dla całej rodziny. Zada-
niem graczy jest jak najszybsze ułożenie broni, która będzie w stanie 
pokonać wyłaniającego się z kart potwora. Jeżeli żadna z nich nie 
jest w stanie tego zrobić, trzeba schować się za tarczą! Liczy się szyb-
kość, zręczność i spryt. Dla najlepszego bohatera przewidziana jest 
odwieczna chwała!

ZMAZYWALNY 
DŁUGOPIS OOPS!

BATERIE ENERGIZER

STRACHU 
CIACHU!

marka markaInterdruk Interdruk

12 99

W ofercie kalendarzy od Albi na 2020 rok każdy znajdzie coś dla siebie. 
Do wyboru stylowe okładki, różne formaty oraz twarde i miękkie oprawy. 
Wewnątrz znajdują się długopis, wstążka lub gumka. Strony kalendarza 
mają układ dzienny lub tygodniowy. 

KALENDARZE 2020

marka marka

marka

Pelikan Zenith

Albi

7 99

19 99

od

od

ARTYKUŁY SZKOLNE / GRY



KSIĄŻKIARTYKUŁY SZKOLNO-PAPIERNICZE

prod.

prod.

Astra

St. Majewski

Przybory szkolne, z których każdy wybierze coś dla siebie: różne warianty tornistrów wygod-
nych do noszenia, kolorowych i solidnie wykonanych oraz piórnik, dzięki któremu zawsze 
będziesz mieć porządek w swoich rzeczach! Niezbędna wyprawka na rok szkolny! 

Idealne zestawy do szkoły. Stylowe ple-
caki z saszetką i piórnikiem, w dwóch 
wariantach kolorystycznych: dla niej i dla 
niego. Wygodne, praktyczne i modne.

TEKSTYLIA SZKOLNE

TEKSTYLIA 
 SZKOLNE

21 99od

37 99od
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KSIĄŻKIARTYKUŁY SZKOLNO-PAPIERNICZE

Przybory szkolne, z których każdy wybierze coś dla siebie: różne warianty tornistrów wygod-
nych do noszenia, kolorowych i solidnie wykonanych oraz piórnik, dzięki któremu zawsze 
będziesz mieć porządek w swoich rzeczach! Niezbędna wyprawka na rok szkolny! 

Idealne zestawy do szkoły. Stylowe ple-
caki z saszetką i piórnikiem, w dwóch 
wariantach kolorystycznych: dla niej i dla 
niego. Wygodne, praktyczne i modne.

TEKSTYLIA SZKOLNE

KOMPLETY 
SZKOLNE

37 99



premiera 04.09.2019

AVENGERS: KONIEC GRY

38 99
prod. Disney

DVD

Czwarta część serii Avengers to punkt kulminacyjny i jedyne w swo-
im rodzaju zwieńczenie epickiej podróży, obejmującej 22 połączone 
ze sobą historie. Ziemscy bohaterowie zrozumieją wreszcie, jak wiel-
kich poświęceń wymaga zachowanie naszej kruchej rzeczywistości. 
To opowieść o przyjaźnii o tym, że trzeba zapomnieć o tym, co nas 
dzieli, żeby pokonać wszelkie przeciwności. 
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TAYLOR SWIFT

LOVER

49 99

Lover to siódmy album w dyskografii artystki. W rozmowie z maga-
zynem „Billboard” Taylor mówi o nim: „Będzie bardzo romantyczny. 
Ale nie będzie tam tylko piosenek o spełnionej miłości. Romantyzm 
może oznaczać też samotność, smutek czy przechodzenie przez 
konflikt… Najważniejsze, by mieć na to odpowiedni pogląd”.

premiera 23.08.2019

prod. Uniwersal 
Music Polska

CD

SHAZAM!

38 99

Każdy ma w sobie superbohatera. Potrzeba jedynie odrobinę magii, 
aby go wydobyć. Wystarczy, że Billy Batson wypowie jedno słowo, 
by ze sprytnego nastolatka zmienić się w dorosłego superbohatera 
Shazama. Shazam poznaje swoje możliwości z radosnym nieskrępo-
waniem dziecka. Jednak będzie zmuszony szybko okiełznać super-
moce, aby stawić czoła zabójczym siłom zła.

prod. Warner Bros

DVD

DUMBO

38 99

Uwielbiana historia Disneya powraca, aby zachwycić nowe pokole-
nie! Uznany reżyser Tim Burton przedstawia aktorską wersję opowie-
ści o słoniku Dumbo. Niech marzenia szybują aż pod dach cyrkowe-
go namiotu razem z latającym słoniątkiem, które pomoże każdemu 
w potrzebie!

prod. Disney

DVD
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Lover to siódmy album w dyskografii artystki. W rozmowie z maga-
zynem „Billboard” Taylor mówi o nim: „Będzie bardzo romantyczny. 
Ale nie będzie tam tylko piosenek o spełnionej miłości. Romantyzm 
może oznaczać też samotność, smutek czy przechodzenie przez 
konflikt… Najważniejsze, by mieć na to odpowiedni pogląd”.

SHAZAM!

38 99

Każdy ma w sobie superbohatera. Potrzeba jedynie odrobinę magii, 
aby go wydobyć. Wystarczy, że Billy Batson wypowie jedno słowo, 
by ze sprytnego nastolatka zmienić się w dorosłego superbohatera 
Shazama. Shazam poznaje swoje możliwości z radosnym nieskrępo-
waniem dziecka. Jednak będzie zmuszony szybko okiełznać super-
moce, aby stawić czoła zabójczym siłom zła.

DUMBO

38 99

Uwielbiana historia Disneya powraca, aby zachwycić nowe pokole-
nie! Uznany reżyser Tim Burton przedstawia aktorską wersję opowie-
ści o słoniku Dumbo. Niech marzenia szybują aż pod dach cyrkowe-
go namiotu razem z latającym słoniątkiem, które pomoże każdemu 
w potrzebie!
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Galeria Sanowa, ul. W. Brudzewskiego 1, tel. 16 734 11 04 • Radom – Galeria Słoneczna, ul. Bolesława Chrobrego 1, tel. 48 382 20 56 

• Rumia – CH Port Rumia, ul. Grunwaldzka 108, tel. 58 771 48 00, Rzeszów – CH Nowy Świat, ul. Krakowska 20, tel. 17 742 11 46 • Rzeszów 
– Galeria Rzeszów, ul. J. Piłsudskiego 44, tel. 17 777 10 74 • Słupsk – CH Jantar, ul. Szczecińska 58, tel. 59 724 11 87 • 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 – N-Park, ul. Nowa 4, tel. 22 290 44 85 • Starogard Gdański – Galeria Neptun, ul. Po-
morska 7, tel. 58 573 39 33 • Szczecin – CH Galaxy, al. Wyzwolenia 18–20, tel. 91 817 25 49 • Szczecin – CH Kaskada, al. Niepodległości 
36, tel. 91 810 21 81 • Szczecin – CH Outlet Park, ul. Andrzeja Struga 42, tel. 91 810 68 28 • 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. Broniew-
skiego 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 • Warsza-
wa – CH Atrium Reduta, Al. Jerozolimskie 148, tel. 22 668 43 61 • Warszawa – Factory Ursus, pl. Czerwca 1976 r. 6 , tel. 22 812 80 11 • War-
szawa – Galeria Młociny, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15, tel. 22 290 68 91 • Warszawa – Galeria Mokotów , ul. Wołoska 12, tel. 
22 290 62 74 • Warszawa – 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 – dwo-
rzec kolejowy Warszawa Centralna przejście podziemne, Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 3. tel. 22 630 29 60 • Warszawa – dwo-
rzec kolejowy Warszawa Centralna przejście podziemne, Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 45-49, tel. 22 630 29 61 • Włocławek – 
CH  Wzorcownia, 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 7-9, tel. 71 347 24 83, Wrocław – CH Borek, al. Hallera 52, tel. 71 726 11 81 • Wrocław – CH Korona, 
ul. Bolesława Krzywoustego 126, tel. 71 350 12 90 • Wrocław – CH Wroclavia , ul. Sucha 1, tel. 71 726 22 54 • Wrocław – Ferio Gaj, 
ul. Świeradowska 51/57, tel. 71 726 24 90 • Wrocław – Galeria Dominikańska, pl. Dominikański 3, tel. 71 346 83 64 • Wrocław – Galeria Ma-
gnolia Park, ul. Legnicka 58, tel. 71 341 72 05 • Wrocław – CH Auchan Bielany, ul. Francuska 6, tel. 71 311 03 57 • Wrocław – Pasaż Grun-
waldzki, pl. Grunwaldzki 22, tel. 71 726 29 76 • Zabrze – CH Platan, Pl. Teatralny 12, tel. 32 413 16 91 • Zakopane – Galeria Krupówki, 
ul. Krupówki 40, tel. 18 546 13 86 • Zamość – Galeria Twierdza, ul. Przemysłowa 10, tel. 84 536 10 95 • Zduńska Wola – ul. Łaska 21, tel. 43 
652 11 04 • Zielona Góra – ul. Stary Rynek 22/3, tel. 68 416 29 72 
WKRÓTCE OTWARCIE: Łódź – CH Manufaktura, ul. Karskiego 5

MUZYKA / FILM



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 17.09.2019 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/nasze-ksiegarnie oraz u sprzedawcy kasjera.




