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HARLAN COBEN  
– ŚWIATOWA MARKA NUMER 1!

Harlan Coben to już nie tylko pisarz-instytucja, to marka numer 1 na świecie, 
gwarantująca rozrywkę na najwyższym poziomie – czytelnikom i… widzom.

„O krok za daleko”, które na półki polskich księgarń trafia w styczniu, to dopiero początek 
–  na wielbicieli twórczości arcymistrza thrillera czekają w tym roku aż dwa seriale.
Dzięki wyłącznej i absolutnie bezprecedensowej umowie, jaką jesienią 2018 roku 

zawarła z Harlanem Cobenem platforma streamingowa Netflix, w ramach wieloletniej 
współpracy zrealizowanych zostanie aż 14 ekranizacji jego powieści!

Nie ma chyba na świecie wielbiciela thrillerów, któ-
ry nie słyszałby o Harlanie Cobenie i nie przeczytał 
choć jednej z jego powieści. Jako pierwszy współ-
czesny autor, Coben zdobył trzy najbardziej presti-
żowe nagrody literackie przyznawane w kategorii 
powieści kryminalnej, w tym najważniejszą – Edgar 
Allan Poe Award. Jego książki sprzedały się jak do-
tąd w ponad 70 milionach egzemplarzy na całym 
świecie, a każda z nich z miejsca trafiała na szczyty 
list bestsellerów. Powieść „O krok za daleko”, która 
właśnie trafia w ręce polskich czytelników, z łatwo-
ścią podąża śladem sukcesu poprzednich thrillerów 
Cobena. Tym razem poznajemy historię ojca, które-
go uzależniona od narkotyków córka znika z domu. 
Dziewczyna pogrąża się w nałogu i najwyraźniej nie 
chce zostać odnaleziona. Jednak on przypadkiem 
trafia na jej trop i decyduje się podążyć jej śladem. Nie spodziewa 
się, z czym będzie musiał się zmierzyć i ile będzie go to kosztowało…
Fałszywe tożsamości, mroczne rodzinne sekrety i tajemnicze spiski to 
znaki rozpoznawcze prozy Harlana Cobena. Niedokończone sprawy 
z przeszłości są w jego powieściach źródłem tragicznych i niepo-
kojących wydarzeń rozgrywających się współcześnie. Precyzyjna, 
logicznie poprowadzona intryga, niesłabnące napięcie i fanta-
styczne dialogi gwarantują nieprzespane noce nie tylko miłośnikom 
gatunku – od jego książek po prostu nie sposób się oderwać. Każda 
kolejna powieść Harlana Cobena jest ucztą dla miłośników inteli-
gentnego thrillera. I… znakomitą inspiracją dla twórców filmowych. 
Nic dziwnego, że drzwi do światowej kariery otworzyła Cobenowi 
właśnie adaptacja filmowa. 
Za kamerą „Nie mów nikomu” stanął Francuz Guillaume Canet, 
a w obsadzie pojawiła się plejada gwiazd (nie tylko) francuskiego 
kina. Film zgarnął cztery statuetki Cezara z dziewięciu, do których 
był nominowany, i okazał się najpopularniejszym filmem zagranicz-
nym, na jaki Amerykanie wybierali się do kina w 2006 roku. Francuzi 
mają zresztą wyraźną słabość do Cobena – w 2015 roku francuska 
telewizja nakręciła serial oparty na motywach jego powieści „Jedy-
na szansa”. Produkcja cieszyła się ogromną popularnością nie tyl-
ko we Francji i wkrótce trafiła do portfolio Netflixa. Platforma Netflix 
kupiła też i udostępniła internautom powstałe w kolejnych latach 
dwa seriale oparte na oryginalnych scenariuszach Harlana Cobe-
na: „Porzucony” i „Safe”. Kolejne produkcje realizowane przez Netfli-
xa w ramach nowej umowy z Cobenem będą już adaptacjami po-
szczególnych powieści. Powstaną zarówno filmy, jak i seriale, każdy 
w innej części świata, a pisarz będzie producentem wykonawczym 
przy każdym projekcie. 

Rezultat tego eksperymentu będziemy mogli oce-
nić już niedługo. W 2020 roku Netflix udostępni aż 
dwie produkcje – ekranizację „Nieznajomego” (zre-
alizowaną przez Brytyjczyków) i serialową wersję 

„W głębi lasu” (nakręconą w Polsce – przez polski 
zespół i w rodzimej obsadzie). 
Osiem odcinków „Nieznajomego” trafi na Netflixa 
już od 30 stycznia. Scenariusz serialu napisał Daniel 
Brocklehurst, twórca „Safe” i „Porzuconego”. „Nie-
znajomy” opowiada o mężczyźnie, którego życie 
staje na głowie, kiedy pewien nieznajomy zdradza 
mu wstrząsający sekret dotyczący jego żony... W roli  
głównej, Adama Price’a, zobaczymy Richarda Ar-
mitage’a, znanego m.in. z filmu „Ocean's 8” i trzech 
części „Hobbita”.
Jeszcze większe emocje wzbudzi z pewnością pol-

ska adaptacja „W głębi lasu”, której premiera planowana jest na 
drugą połowę roku. Sześcioodcinkowy serial wyreżyserują dla Net-
flixa Leszek Dawid i Bartosz Konopka, a za scenariusz odpowiada 
Wojtek Miłoszewski. Netfliksowe „W głębi lasu”, w przeciwieństwie 
do książkowego oryginału, będzie rozgrywać się w polskich realiach 
i obejmie dwa plany czasowe: rok 1994 oraz 2019. Opowieść ma 
przedstawiać losy warszawskiego prokuratora, który mimo upływu 
lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie zaginionej w niewyjaśnionych 
okolicznościach ukochanej siostry. Gdy wydaje się, że przełom 
w sprawie jest bliski, nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają… 
głęboko skrywane rodzinne tajemnice. W rolach dorosłych bohate-
rów wystąpią m.in. Grzegorz Damięcki i Agnieszka Grochowska. Se-
rial zapowiada się doskonale, a w planach są już kolejne produkcje 

– pracę nad ekranizacją „Niewinnego” zaczęli już Hiszpanie...

© Claudio Marinesco
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O TYM SIĘ MÓWI

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

–50%

Niejednemu fanowi Ani z Zielonego Wzgórza przemknęły przez myśl 
pytania, dlaczego Maryla Cuthbert i jej brat pozostali samotni do 
końca życia? Czy spowodował to splot niesprzyjających okoliczno-
ści, czy ich własne wybory? Dlaczego jako starsi ludzie wciąż miesz-
kali razem i wspólnie prowadzili gospodarstwo? Niezwykła, płynąca 
prosto z serca powieść dla miłośniczek serii.

SARAH  McCOY 

MARYLA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA

39 90

Sfilmowana przez Romana Polańskiego powieść osnuta wokół afery 
Dreyfusa, politycznego skandalu, który wstrząsnął Europą końca XIX 
w. Oni kłamią, by chronić swój kraj. On mówi prawdę, by ten kraj 
ocalić. Trzymająca w napięciu do ostatniej chwili książka polityczno-
-szpiegowska i doskonała, uniwersalna powieść o wynaturzeniach 
władzy.

ROBERT HARRIS

OFICER I SZPIEG
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W listopadzie 1942 r. 70 żołnierzy Armii Czerwonej zorganizowało 
ucieczkę z obozu Auschwitz. Wśród nich był Andriej Pogożew. We 
wstrząsajacej relacji opisuje życie w obozie: choroby i niedożywienie, 
przerażające warunki i okrucieństwa, które zabiły prawie wszystkich 
jego towarzyszy. Dodajmy że, że Andriej Pogożew wziął udział w jed-
nej z nielicznych udanych ucieczek z Auschwitz. 

Dramatyczne losy kobiety, która ratując się z koszmaru obozu Au-
schwitz-Birkenau, decyduje się pracować jako prostytutka w domu 
publicznym otwartym w 1943 r. przez SS w głównym obozie. Jej wal-
ka o przetrwanie i niebezpieczna miłość oficera SS przeplatają się 
z opartą na faktach relacją z obozowego życia.

ANDRIEJ POGOŻEW

UCIECZKA 
Z AUSCHWITZ

DOMINIK W. RETTINGER

SEKRET ELIZY
AUSCHWITZ: PŁATNA MIŁOŚĆ
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Stefania Stawowy doświadczyła piekła na własnej skórze. Będąc 
żoną słynnego partyzanta AK, trafiła za niego do Auschwitz. Głód, 
selekcja i ciągłe zagrożenie śmiercią. Paniczny strach o dzieci, wyrzu-
ty sumienia i ból. A jednak przetrwała. Duża w tym zasługa Jürgena 
– strażnika-esesmana. To, co ich połączyło, to jeszcze przyjaźń czy 
już miłość?

NINA MAJEWSKA-BROWN

TAJEMNICA Z AUSCHWITZ
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Dramatyczna opowieść inspirowana bohaterskim losem Stanisławy 
Leszczyńskiej. Polska położna odebrała w Auschwitz ponad 3000 po-
rodów. Powieść przedstawia losy niezwykłej, heroicznej kobiety, któ-
ra w dramatycznych warunkach niosła pomoc kobietom ciężarnym 
i ich przychodzącym na świat dzieciom, najmniejszym i najbardziej 
bezbronnym ofiarom KL Auschwitz.

Berlin, rok 1989. Miriam opiekuje się umierającym ojcem powtarzają-
cym jedno imię: Frieda. To imię oraz obozowy numer naprowadzają 
Miriam na trop strzeżonej od lat tajemnicy. Wśród rzeczy po matce 
znajduje pasiak z listami tajemniczej Friedy do ojca Miriam. Listy te 
opowiadają o więźniarkach poddawanych okrutnym eksperymen-
tom, a słowa układają się w historię niezwykłej miłości.  

Jedno z najważniejszych świadectw losu więźniów i ofiar obozu Au-
schwitz-Birkenau i jednocześnie jedna z pierwszych literackich relacji 
z piekła na ziemi. Ta książka jest spokojna i skupiona. Bez tanich łez, 
lirycznej łatwizny, koniunkturalnej kalkulacji na efekt, na egzaltację, 
na histerię. Surowe w swej prostocie, przejmujące prawdą oskarżenie 
zbrodni, oskarżenie wypisane czarną smugą krematoryjnego dymu. 

MAGDA KNEDLER

POŁOŻNA 
Z AUSCHWITZ

KONTYNUACJA „TATUAŻYSTY 
Z AUSCHWITZ”

„Podróż Cilki” powstała jako odpowiedź na tysiące listów, które 
otrzymała Heather Morris, autorka „Tatuażysty z Auschwitz”. We 
wszystkich powracało pytanie: „co stało się z Cilką Klein?”. Dziew-
czyna przeżyła Auschwitz, jednak po wyzwoleniu obozu pod zarzu-
tem kolaborowania z wrogiem została zesłana na Syberię. Choć 
w gułagu znów musiała walczyć o przetrwanie, spotkała tam także 
miłość, dzięki której zaczęła marzyć, że i ją czeka przyszłość inna 
niż niewola.

Gdy było już wiadomo, że Heather Morris pisze książkę o losach Ce-
cilii Klein, czytelnicy odetchnęli z ulgą. Cilka jest jedną z najważniej-
szych postaci „Tatuażysty z Auschwitz”. Dziewczyna uratowała życie 
tytułowego bohatera, Lalego Sokolova, a on uznał ją za najdziel-
niejszą osobę, jaką poznał w swoim życiu. W rozmowach z autorką 
wielokrotnie podkreślał, że nie była najodważniejszą dziewczyną, 
ale najodważniejszym człowiekiem, jakiego spotkał.

Kiedy w styczniu 1945 roku, po trwającym blisko trzy lata pobycie 
w Auschwitz-Birkenau, 19-letnia Cilka Klein zobaczyła pierwszych 
żołnierzy Armii Czerwonej, miała nadzieję na koniec koszmaru. Nie-
stety, dla niej wyzwolenie oznaczało początek kolejnych cierpień. 
Dziewczyna oskarżona przez komunistyczne władze o kolaborację 
z Niemcami została skazana na 15 lat łagru i zesłana w głąb Związku 
Radzieckiego. 

Tak zaczyna się długa podróż Cilki. Na Syberii staje przed wyzwa-
niami zarówno nowymi, jak i boleśnie znanymi, w tym niechcianą 
uwagą strażników. Młoda kobieta, która podczas Zagłady straciła 
całą rodzinę, musi zmierzyć się nie tylko z trudnymi warunkami życia 
na nieludzkiej ziemi i pracą ponad siły, ale i ciążącym nad nią po-
czuciem winy.

To opowieść o niezwykłej odwadze i harcie ducha w obliczu nie-
sprawiedliwości i okrucieństwa, ale też o nadziei, która potrafi utrzy-
mać nas przy życiu nawet w najgłębszych ciemnościach.

HEATHER MORRIS

PODRÓŻ CILKI
ANNA ELLORY

KRÓLIKI 
Z RAVENSBRÜCK

SEWERYNA SZMAGLEWSKA

DYMY NAD 
BIRKENAU
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Życie każdej matki składa się z trudnych wyborów…

Przez osiemnaście lat Jude Farraday stawiała potrzeby 
dzieci ponad własne i było warto: bliźniaki Mia i  Zach 
wyrosły na parę bystrych szczęśliwych nastolatków. Kie-
dy do niewielkiej zżytej społeczności wprowadza się Lexi 
Baill - dziewczyna, która ma za sobą trudne dzieciństwo 
i bolesną przeszłość - Jude nie kryje radości. Lexi szybko 
zaprzyjaźnia się z Mią, a kiedy Zach zakochuje się w Lexi, 
cała trójka staje się nierozłączna. 

Jude zawsze robiła wszystko, by uchronić dzieci przed nie-
bezpieczeństwem. Pewnej letniej nocy jej najgorsze lęki 
się urzeczywistniają. Jedna feralna decyzja raz na zawsze 
odmienia losy nastolatków. Rodzina Farradayów staje 
przed najcięższą próbą, a Lexi traci wszystko, na co długo 
pracowała. Bohaterowie będą musieli stawić czoła konse-
kwencjom albo znaleźć siłę, by… przebaczyć.

NOCNA DROGA
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SWIATKSIAZKI.PL

LITERATURA OBYCZAJOWA

Książkowa wersja popularnego serialu. Katierina decyzją matki 
chrzestnej została wychowana jak szlachetnie urodzona panna. Dla 
reszty świata jednak jest jedynie rzeczą, chłopką pańszczyźnianą 
należącą do najbogatszego ziemianina w powiecie. Przypadkowe 
spotkanie z prawym, acz zapalczywym szlachcicem staje się dla 
dziewczyny najszczęśliwszym wydarzeniem w życiu.

Pełna ciepła opowieść o uczuciach, rozterkach, rodzinnych trady-
cjach i powinnościach. Kiedy Debora Lantz przyjeżdża z rodziną do 
południowego Teksasu, spodziewa się tam zastać krainę obfitości. 
Rzeczywistość jednak przedstawia się inaczej, a maleńka gmina 
amiszów, do której dołączyła rodzina Debory, ledwo wiąże koniec 
z końcem…

Czy można spotkać miłość swojego życia na portalu randkowym? 
Julia, porzucona przez ukochanego po siedmiu latach, postanawia 
to sprawdzić. Zwykła wiadomość może spleść jej losy z pewnym ta-
jemniczym mężczyzną… Wzruszająca i wyjątkowa opowieść, inspiro-
wana prawdziwą historią Agaty Przybyłek!

Klara Horczyńska ma niespełna 30 lat, jest wziętą modelką. Nagły 
wyjazd do Paryża okazuje się pasmem sukcesów. Nowe znajomości, 
udział w pokazach, sesje fotograficzne dla znanych pism z branży. 
Dobra passa kończy się nieoczekiwanie osobistym dramatem i roz-
staniem z ukochanym. Poturbowana przez życie i samotna, wraca do 
Polski. A przed nią jeszcze większe sekrety i wyzwania.

ZNIEWOLONA
BEZ PRAWA DO MIŁOŚCI

KELLY IRVIN

SYN PSZCZELARZA

AGATA PRZYBYŁEK

MASZ 
WIADOMOŚĆ

ILONA GOŁĘBIEWSKA

ZACZEKAJ 
NA MIŁOŚĆ
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Czym jest wolność i jak podążać własną ścieżką? Pod koniec XIX w. 
niewiele kobiet się nad tym zastanawia, jednak Marmee March uczy 
tej postawy swoje córki. Meg, Jo, Beth i Amy, cztery siostry o wyrazi-
stych charakterach, mimo trwającej wojny secesyjnej i wielu trudno-
ści dzielą się z innymi miłością do życia. Powieść niezmiennie inspiruje 
kolejne pokolenia.

LOUISA MAY ALCOTT

MAŁE KOBIETKI

39 90



LITERATURA OBYCZAJOWA

Kiedy Sally i Gillian straciły rodziców, trafiły do domu przy ulicy Ma-
gnolii, pod opiekę ciotek. Nie były to zwyczajne starsze panie, ale 
jak wszystkie kobiety z rodu Owensów miały moc – potrafiły rzucać 
uroki i zaklęcia, a specjalizowały się w urokach miłosnych… Siostry 
marzyły tylko o tym, żeby zniknąć. Ale klątwa Owensów odnalazła je 
obie – i los złączył je znowu.

Szybki ślub Alice z przystojnym Amerykaninem okazuje się pomyłką.
Otwarcie konnej biblioteki prowadzonej przez kobiety burzy spokój 
miasteczka, w którym mieszka. Na jej czele staje Margery, która ma 
własne zdanie na każdy temat. Oliwy do ognia dolewa fakt, iż wśród 
kobiet zaczyna krążyć zakazana książeczka, która – jak twierdzą nie-
którzy – mąci im w głowach i budzi grzeszne myśli…

Basia i Sandra są matką i córką. Ciężarna Basia znalazła dom dzię-
ki szczęśliwemu losowi, który postawił na jej drodze równie samotną 
kobietę noszącą w sercu mroczny sekret. Sandra zmaga się z życiem: 
musi pokonać marny rynek pracy, fałszywe koleżanki, lubieżnego 
szefa, chybione uczucia i bronić miłościi. Matka-Dobra-Rada niespo-
dziewanie okazuje się nader skuteczną trenerką młodej wojowniczki.   

Niełatwo spełnić marzenia nastolatka. Ale jeśli Thelma nie spróbuje, 
jej syn może nigdy nie wybudzić się ze śpiączki…  Louis ma 12 lat. Tego 
ranka zamierzał wyznać matce, że po raz pierwszy w życiu się zako-
chał. Thelmę jednak jak zwykle zaprząta praca. Chłopak poirytowa-
ny wciska słuchawki na uszy, wskakuje na deskę i… Słyszy klakson 
nadjeżdżającej ciężarówki.  

Pierwszy tom opowieści o niezłomnych kobietach, które musiały so-
bie radzić z trudną codziennością. Wileńszczyzna, 1913 r. Hrabia Osto-
jański jest właścicielem ogromnego rodzinnego majątku ziemskiego. 
18-letnia Oleńka, najmłodsza z trojga dzieci hrabiego, została wycho-
wana na samodzielną kobietę. Wbrew wszystkim zakochuje się w Jo-
achimie, ubogim nauczycielu z sąsiedztwa…

ALICE HOFFMAN

TOTALNA MAGIA

JOJO MOYES

ŚWIATŁO 
W ŚRODKU NOCY

IZABELA PIETRZYK

DROBNE GRZESZKI

JULIEN SANDREL

POKÓJ 
WSPANIAŁOŚCI

WIOLETTA SAWICKA

OLEŃKA
PANIENKA Z BIAŁEGO DWORU
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READ IN ENGLISH

Profil na Instagramie, na którym Charlie Mackesy publikuje rysun-
ki z czterema uroczymi postaciami, zdobył popularność na całym 
świecie. Wkroczcie śmiało w świat, który wykreował dla was Charlie. 
Poznajcie historię czterech niezwykłych przyjaciół i przygotujcie się 
na najbardziej uniwersalną lekcję życia!

CHARLIE MACKESY

CHŁOPIEC, KRET, LIS I KOŃ

38 90wyd.

op.

Albatros

twarda

Dobra wiadomość: żeby ratować świat, wcale nie musisz zostać we-
ganinem-cyklistą, myjącym się dwa razy w tygodniu. Możesz zacząć 
od noszenia dżinsów lub czarnych sukienek i  bezmięsnego postu raz 
w tygodniu. Praktycznych pomysłów w tej książce znajdziesz mnó-
stwo, a za ich sensowność ręczą autorzy – grupa ekspertów z WWF. 
Książkę zilustrował Andrzej Rysuje.

12 SPRYTNYCH 
SPOSOBÓW, 
JAK OCALIĆ 
NASZ ŚWIAT

38 00

wyd.

op.

Prószyński 
i S-ka

twarda

premiera 21.01.2020
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KSIĄŻKI

Tym razem porucznik Eve Dallas z nowojorskiej policji bada sprawę 
podłożenia bomby w biurowcu na Manhattanie. Rogan, wiceprezes 
do spraw marketingu, na spotkanie w sprawie fuzji dwóch firm wszedł 
obwieszony ładunkami wybuchowymi. Eksplozja zabiła 11 osób i kilka 
raniła. Eve szybko potwierdza, że Rogan, człowiek oddany pracy i ro-
dzinie, został brutalnie zmuszony do detonacji bomby…

Mark i Evie mają burzliwy romans. Evie przywróciła wiarę w życie 
Marka po śmierci jego żony. Kiedy jednak Evie odnosi różnego ro-
dzaju obrażenia cielesne, jej przyjaciele zaczynają podejrzewać o to 
Marka. Czyżby namiętny romans przerodził się w piekło? Wezwana 
w środku nocy do ich rezydencji sierżant Stephanie King znajduje 
w łóżku dwa  ciała, które trudno zidentyfikować. 

J.D. ROBB

ŚMIERĆ I RYZYKO

RACHEL ABBOTT

ZMUSZONA, 
BY ZABIĆ

39 90

42 90

wyd.

wyd.

op.

op.

Edipresse 
Książki

Filia

miękka

miękka

premiera

premiera

29.01.2020

29.01.2020

Jest rok 1914. Świat stoi u progu wielkiej wojny. Osiemnastoletnia Feli-
cja wiedzie spokojne życie w rodzinnym majątku w Prusach Wschod-
nich. Dumna i uparta dziewczyna nie interesuje się światem polityki, 
do którego mimowolnie wprowadza ją jej przyjaciel Maksym. Między 
młodymi rodzi się uczucie, ale ich drogi się rozchodzą... Jak potoczą 
się ich losy w niespokojnych czasach?

CHARLOTTE LINK

CZAS BURZ, T.1

44 99

wyd.

op.

Znak

miękka

Epicka, owiana aurą legendy, wielowątkowa opowieść o narodzi-
nach wielkiej Barcelony i ludziach, którzy gotowi byli oddać dusze 
w walce o jej wolność i dobrobyt. Rycerz bez ziemi, zaradna karcz-
marka i ostatnia uczennica bestiariusza zakręcą kołem historii…Po-
nad 800 stron trzymających w napięciu przygód napędzanych przed 
odwieczne ludzkie namiętności.

JUAN FRANCISCO FERRÁNDIZ

ZIEMIA PRZEKLĘTA

54 90
wyd.

op.

Literackie

twarda

premiera 29.01.2020

Allison Carpenter przeżywa katastrofę lotniczą w Górach Skalistych, 
lecz to dopiero początek jej walki o życie. Dziewczyna zna straszną 
tajemnicę, a wpływowi ludzie gotowi są ją zabić, by ukryć szokującą 
prawdę. Jeśli dowiedzą się, że przetrwała, ruszą za nią. Pierwszy thril-
ler znanej autorki romansów.

JESSICA BARRY

BEZWŁAD

39 90

wyd.

op.

Rebis

miękka

premiera 28.01.2020

KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA



SWIATKSIAZKI.PL

KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

Sumienny księgowy, wzorowy syn i mąż pada ofiarą morderstwa. 
Żona, przyjaciel, współpracownicy oraz zagadkowa kobieta ze zdję-
cia, a nawet matka i ojciec ofiary: każde z nich mogło mieć motyw. 
Wszystko wskazuje na to, że ten niepozorny mężczyzna wiódł podwój-
ne życie… Śledztwo prowadzi ekscentryczna komisarz Lena Rudnic-
ka wraz z nieśmiałym nowicjuszem, sierżantem Marcelem Wolskim. 

Paxton nigdy nie sądził, że będzie pracował dla Clouda, gigan-
tycznej firmy technologicznej. Zinnie udało się przeniknąć w szeregi 
Clouda, gdzie pracuje pod przykrywką. Wiele ryzykuje, by wykraść 
najcenniejsze tajemnice firmy. Paxton może okazać się idealnym 
pionkiem w tej grze, jeśli tylko Zinnia będzie w stanie poświęcić go 
dla dobra sprawy.

Wypełniona emocjami historia ukazująca złożoność przyjaźni, wy-
zwania małżeństwa i macierzyństwa. Szesnaście lat miłości, przy-
gód i tajemnic – na Bałkanach, w Anglii, w Iraku i na Manhattanie, 
a wreszcie w zwykłym domu na przedmieściach Kansas – które pro-
wadzą do dnia, gdy policja zjawia się na miejscu szokującej zbrodni. 

Seryjny morderca dusi ofiary, balsamuje je i układa w takich pozach, 
aby wyglądały na żywe. Psycholog sądowy Zoe Bentley i agent spe-
cjalny Tatum Gray pomagają lokalnej policji schwytać go, zanim 
dojdzie do kolejnej zbrodni. Wstrząsający thriller psychologiczny, po 
którym nie zmrużysz oka. 

KINGA WÓJCIK 

PORYW

ROB HART 

MAGAZYN

ANNIE WARD 

PIĘKNE ZŁO

MIKE OMER

UMYSŁ ZABÓJCY

39 99

44 99

39 99 39 90

wyd.

wyd.

wyd.
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op.

op.
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wyd.

op.

Świat Książki

miękka

Jon Keller jedzie na konferencję naukową do Szwajcarii. W trakcie 
dowiaduje się, że świat się kończy. W Waszyngtonie i kilku światowych 
stolicach doszło do ataku nuklearnego. Podczas gdy gasną światła 
cywilizacji, mężczyzna zastanawia się, czy jego żona Nadia i ich dwie 
córki wciąż żyją. Oprócz Jona w hotelu znajduje się 20 ocalałych. 
Z dala od najbliższego miasta walczą o przetrwanie…

HANNA JAMESON 

OSTATNI

39 99

wyd.

op.

Czarna 
Owca

miękka



KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

Rebecca nie wiedziała, czym jest miłość, dopóki nie poznała Paula, 
żonatego mężczyzny z mroczną przeszłością. Podobne bolesne prze-
życia zbliżyły ich do siebie i pchnęły ku romansowi zakończonemu 
szczęśliwym małżeństwem. Dwadzieścia lat później tajemnice nisz-
czą ich związek. Wciągający thriller psychologiczny, opowiedziany 
z perspektywy żony i męża.

Zwieńczenie trylogii o detektywie Fawkesie. W zamkniętym pokoju 
zostaje znalezione ciało Finlaya Shawa, emerytowanego policjanta. 
Jego śmierć zostaje uznana za samobójstwo, ale okryty złą sławą 
detektyw William „Wolf” Fawkes nie jest pewien, czy to słuszny osąd…  

Komisarz Bernard Gross bada sprawę odnalezionych w pobliskim le-
sie kości. Im głębiej i dokładniej Gross będzie szukał, z tym większym 
trudem przyjdzie mu przedzierać się przez gąszcz traumatycznych 
wspomnień skłóconych ze sobą członków rodzin dwojga zaginionych 
studentów. Prawda o tamtych zdarzeniach okaże się wstrząsająca.

Sierżant Kieran O’Regan tropił najgroźniejszych przestępców. Teraz 
nie żyje. Na cmentarzu znaleziono jego pozbawione głowy ciało 
z wetkniętym w gardło fletem. To makabryczne zabójstwo jest wyraź-
nym ostrzeżeniem dla potencjalnych informatorów: tylko milczenie 
może cię ocalić...

Powraca budzący skrajne emocje i urzekająco socjopatyczny Joe 
Goldberg! Trzydziestoparoletni Joe Goldberg ma wprawę w ukrywa-
niu zwłok: przez ostatnie 10 lat pozbył się czterech ciał, ofiar swych 
bezowocnych poszukiwań miłości. Teraz zmierza do Los Angeles, 
miasta drugiej szansy, zdecydowany zapomnieć o przeszłości i za-
cząć od nowa…

E.G. SCOTT

NIC O MNIE 
NIE WIESZ

DANIEL COLE

KONIEC GRY

ROBERT MAŁECKI

ZADRA

GRAHAM MASTERTON

ŚWIST UMARŁYCH
CAROLINE KEPNES

UKRYTE CIAŁA

39 90

39 90

39 90

38 90

42 99
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wyd.

wyd.

wyd.
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op.

op.

op.

op.

Muza

Sonia Draga

Czwarta 
Strona

Albatros

W.A.B.

miękka

miękka

miękka

miękka

miękka

serial na 
Netflixie
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FANTASTYKA / FILM

W Zorzy polarnej poznajemy Lyrę Belacquę, sierotę z równoległego 
świata, w którym nauka, teologia i magia splatają się ze sobą. Lyra 
i jej dajmon w zwierzęcej postaci mieszkają – na wpół dzicy i bez-
troscy – wśród akademików oksfordzkiego Kolegium Jordana. Kiedy 
Lyra wyruszy na poszukiwanie uprowadzonego przyjaciela, odkryje 
złowieszczą intrygę.

Cztery opowiadania, cztery portrety ludzkiej natury. Oto nadciąga 
czterech jeźdźców, a każdy ma swoją historię. Wojna zacznie swoją 
opowieść od niemożliwego, Zaraza szepnie Ci do ucha, jak pozo-
stawiła po sobie tylko zgliszcza starego świata, Głód pokaże swoje 
nieoczywiste oblicze, a Śmierć przypomni, że żywi nie powinni zbliżać 
się do świata zmarłych. 

Trzeci tom przełomowej trylogii Pullmana. Will i Lyra, których losy splo-
tły się nierozerwalnie za sprawą sił drzemiących w innych światach, 
zostali gwałtownie rozdzieleni. Muszą się teraz odnaleźć, bo czeka 
ich nie tylko najstraszniejsza ze wszystkich wojen, lecz także podróż 
do mrocznej krainy, z której nikt nigdy nie wrócił.

To nieprawda, że nadzieja umiera ostatnia. Nie wtedy, gdy marzysz 
o śmierci. Bakly, o dziwo, wciąż żyje. Rozpętana przez niego wojna 
gangów zmienia całe miasto w krwawą arenę, na której wciąż pozo-
staje niezwyciężony. Tymczasem w podziemiach Grafzatzy nabiera 
mocy coś, na co nie ma nazwy ani w ludzkiej pamięci, ani w ludzkim 
języku…

ZORZA POLARNA
MROCZNE MATERIE, T. 1

ANDRZEJ PILIPIUK

PRZYJACIEL CZŁOWIEKA

PHILIP PULLMAN

BURSZTYNOWA 
LUNETA
MROCZNE MATERIE, T. 3

MIROSLAV ZAMBOCH

BAKLY 2
W OBJĘCIACH ŚMIERCI

44 90

39 00

39 00 44 90

wyd.

wyd. wyd.

op.

op. op.

Mag

Mag Fabryka  
Słów

twarda

twarda miękka

serial na HBO

wyd.

op.

Fabryka 
Słów

miękka

premiera premiera29.01.2020 24.01.2020

Prawie 2 mln. widzów w kinach! Fenomenalna rola Joaquina Phoe-
nixa! Oryginalna wizja historii niesławnego łotra z uniwersum DC! 
Bezrobotny komik Arthur Fleck, wałęsając się ulicami Gotham City 
w stroju clowna, spotyka brutalnych zbirów. Odrzucony przez społe-
czeństwo, popada w obłęd przeistaczając się w geniusza zbrodni 
znanego jako Joker.

JOKER

38 99

prod. Warner Bros.

DVD

premiera 29.01.2020



HISTORIA

Zawód reportera wojennego wciąż pozostaje domeną mężczyzn. 
Ćpuny wojny to opowieść polskiej reporterki, która przedstawia życie 
codzienne kobiety korespondenta wojennego bez upiększeń i kom-
promisów: pęd na lotnisko, łapanie najlepszych połączeń. Szybko, 
szybciej. Ostrzał, ucieczka, adrenalina. A także brutalna prawda 
o tym, co dzieje się po powrocie do domu. 

Prowadzenie wojen to domena przede wszystkim mężczyzn. Ale czy 
na pewno udział kobiet w wojnach ograniczał się do roli markieta-
nek czy niewolnic branych w jasyr? Oto kobiety, m.in. Joanna d'Arc, 
Katarzyna Sforza czy Joanna Żubr, które udowodniły, że odwaga, 
dzielność i spryt pomagają w wojowaniu i nie są tylko atrybutami 
mężczyzn.

Niezwykłe postaci, niezwykłe historie… Polki, którym dane było odcisnąć trwały ślad w historii różnych 
państw. Kobiety, których losy nierozerwalnie splotły się z losami kolejnych cesarzy Rosji oraz dworu impe-
rialnego. Ludzie sprawujący rządy w Drugiej Rzeczypospolitej i skandale, które im tworzyszyły. 

ANNA WOJTACHA

ĆPUNY WOJNY
TEGO NIE ZOBACZYSZ W RELACJACH Z FRONTU

IWONA KIENZLER

KOBIETY 
WOJOWNICZKI

HISTORIA KOBIECYM 
OKIEM

39 90

39 90

wyd.

wyd.

op.

op.

Bellona

Bellona

miękka

miękka

wyd.

op.

Bellona

miękka

premiera 29.01.2020

34 90 od

1894  r., francuski oficer Alfred Dreyfus zostaje oskarżony o  zdradę 
na  rzecz Niemiec. Utrzymuje, że  jest niewinny. Zostaje deportowany 
na Diabelską Wyspę. Cztery lata później Emil Zola pisze słynny list, do-
wodząc, że cała sprawa karna została sfingowana, a dowody prze-
ciwko Dreyfusowi sfałszowane. Czy jednostka ma jakiekolwiek szanse 
w starciu z potęgą całego wojskowego systemu?

MICHAŁ HOROSZEWICZ

SPRAWA DREYFUSA

36 90

wyd.

op.

Bellona

miękka 
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REPORTAŻ / LITERATURA FAKTU / BIOGRAFIE

Autorka nie pisze zza biurka, nie boi się zabrudzić rąk. Odwiedza 
ćpuńską melinę, jeździ na patrole z drogówką. W Biesłanie pyta, 
o czym śnią rodzice dzieci, które zginęły podczas akcji antyterrory-
stów. Pisze o tym bez stylistycznych ozdobników. Jej książka jest nie 
tylko o Rosji. To diagnoza źle działającego świata, w którym zanikają 
więzi międzyludzkie i solidarność.

Autobiografia polskiego reżysera. „Życie to tajemnica. Mało kto wie 
więcej na ten temat od Polańskiego, który w swojej książce zdoby-
wa się na niesłychaną szczerość. Podróż w głąb duszy. Fascynujące!” 
Janusz Wróblewski, „Polityka”.

Élisabeth Revol z wyprawy z Tomkiem Mackiewiczem na Nanga Par-
bat ocalała dzięki brawurowej akcji ratowniczej. W książce po raz 
pierwszy z takimi szczegółami wspomina przebieg tych tragicznych 
wydarzeń. Szczera do bólu, konfrontuje się z własną traumą i emo-
cjami, by swoimi słowami opowiedzieć tę intymną historię, która wy-
darzyła się na oczach milionów internautów.  

Psychiatra Gary Small przez 30 lat kariery widział już wszystko. Te-
raz otwiera drzwi swojego gabinetu, by podzielić się opowieściami 
o najbardziej, intrygujących pacjentach, jakich spotkał. Opowiada 
o ścieżce swojej kariery, od zatłoczonych korytarzy pogotowia psy-
chiatrycznego po luksusowe górskie rezydencje milionerów. Fascy-
nująca podróż w zakamarki ludzkiego umysłu.

Historia pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Leszek Ci-
chy ze swadą i szczerością opowiada o wydarzeniach sprzed 40 lat. 
Książkę wzbogacają publikowane po raz pierwszy rozmowy z bazy 
i obozów pod Mount Everestem z 1980 r., spisane z oryginalnych taśm, 
nieznane fotografie ze słynnej wyprawy oraz fascynująca historia po-
czątków batalii o Górę Gór.

JELENA KOSTIUCZENKO

PRZYSZŁO 
NAM TU ŻYĆ
REPORTAŻE Z ROSJI

ROMAN POLAŃSKI

ROMAN BY 
POLAŃSKI

GARY SMALL, GIGI VORGAN

SPOD KOZETKI

ÉLISABETH REVOL 

PRZEŻYĆ
MOJA TRAGEDIA NA 
NANGA PARBAT

PIOTR TRYBALSKI, LESZEK CICHY

GDYBY TO NIE 
BYŁ EVEREST...

44 90

39 9039 90

39 99 49 90
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Czarne

Świat KsiążkiMarginesy

Agora Literackie

twarda

twardamiękka

miękka twarda

premiera 22.01.2020 premiera 29.01.2020

Dziennikarz naukowy Łukasz Lamża brawurowo prowadzi nas przez kra-
inę szarlatanerii, meandry pseudonauki i szczyty teorii spiskowych. Wie-
dza i dociekliwość autora oraz próba zrozumienia oponentów składają 
się na fascynujący alfabet pseudonauki, a zmierzenie się z najbardziej 
gorącymi zagadnieniami to świetny sposób na poznanie obiektywnej, 
naukowej prawdy.

ŁUKASZ LAMŻA

ŚWIATY 
RÓWNOLEGŁE
CZEGO UCZĄ NAS PŁASKOZIEMCY, 
HOMEOPACI I RÓŻDŻKARZE

34 90

wyd.

op.

Czarne

miękka 

premiera 29.01.2020

premiera 29.01.2020



PORADNIKI / KULINARIA

W książce tej uznani botanicy i eksperci z zakresu medycyny opisują 
właściwości lecznicze ziół i innych roślin, wyjaśniają, w jaki sposób 
były one wykorzystywane w przeszłości i jak współcześnie należy je 
stosować. Czytelnik może tu znaleźć mnóstwo przydatnych informa-
cji przedstawionych w jasny i przejrzysty sposób.

Praktyczny kurs życiowej przemiany, który pomaga zmienić podświa-
domy życiowy program i wgrać w jego miejsce nowe kody. Poprzez 
codzienne ćwiczenia rozwiniesz wiarę we własne siły, odzyskasz 
emocjonalną wolność, poprawisz relacje z innymi ludźmi. Książka 
poprowadzi cię przez sto dni życiowej przemiany.   

BEATA PAWLIKOWSKA

KODY PODŚWIA-
DOMOŚCI
PRAKTYCZNY KURS ŻYCIOWEJ 
PRZEMIANY (Z ĆWICZENIAMI)

59 99 49 90

wyd. wyd.

op. op.

Olesiejuk Edipresse 
Książki

twarda twarda

Jamie Oliver, bestsellerowy autor  książek kucharskich, powraca z prze-
pysznymi daniami warzywnymi. I w samą porę – obecnie coraz wię-
cej z nas stara się ograniczać spożycie mięsa z pobudek zdrowotnych, 
finansowych lub ekologicznych. Jamie, czerpiąc inspiracje z kuchni 
świata, przygotował zbiór przepisów na oryginalne i nieskomplikowane 
potrawy z warzywami w roli głównej

Jak sprawić, by szkoła stała się miejscem przygotowującym dzieci do 
życia we współczesnym świecie? Jaki model edukacji wybrać? Co zro-
bić, żeby nauka nie nudziła? Czy warto interesować się alternatywnymi 
modelami edukacji? Jak uniknąć u dziecka lęku przed porażką? To tyl-
ko kilka z dziesiątek pytań, na które wyczerpująco i ciekawie odpowia-
da Mikołaj Marcela. 

W tym praktycznym przewodniku doświadczony seksuolog udwodni 
wam,  że od tego, co jemy, zależy nasza kondycja, a więc też i ochota, 
lub jej brak, na łóżkowe igraszki. Książka zawiera także blisko 70 opar-
tych na afrodyzjakach przepisów „seksualnej uczty”, które przeprowa-
dzą was przez kolejne etapy zbliżenia.

JAMIE OLIVER

WEGE 

MIKOŁAJ MARCELA

JAK NIE 
SPIEPRZYĆ 
ŻYCIA SWOJEMU 
DZIECKU
WSZYSTKO, CO MOŻESZ ZROBIĆ, 
ŻEBY EDUKACJA MIAŁA SENS

ROBERT KOWALCZYK, 
MICHAŁ TOCZYŁOWSKI 

SEX&COOK
MIŁOŚĆ OD KUCHNI

69 99

wyd.

op.

Insignis

twarda 

34 90

wyd.

op.

Muza

miękka 

49 99

wyd.

op.

Filo

twarda

PRZEWODNIK 
PO ZIOŁACH 
LECZNICZYCH

premiera

premiera

29.01.2020

29.01.2020

Dzieci i młodzież z widoczną niepełnosprawnością wywołują w nas 
empatię. Sprawne i zdrowe, ale zachowujące się nietypowo – agre-
sywne, nadpobudliwe – już nie. Krzywdzące oceny, brak zrozumie-
nia i pomocy oraz próby wtłoczenia na siłę w wyznaczone przez 
nas ramy „normalności” to codzienność bohaterek i bohaterów tej 
książki. 

JACEK HOŁUB

NIEGRZECZNE
HISTORIE DZIECI Z ADHD, AUTYZMEM 
I ZESPOŁEM ASPERGERA

39 90

wyd.

op.

Czarne

twarda

premiera 22.01.2020
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KSIĄŻKI

SWIATKSIAZKI.PL

PORADNIKI / NAUKA

Kobiecość po włosku. Jak kochać życie z wzajemnością. To książ-
ka o tym, że życie może być sztuką, małe sprawy – źródłem wielkiej 
radości, a piękno jest wokół nas, wystarczy zatrzymać się na chwilę, 
popatrzeć… O prawdziwym szczęściu, tym, co czyni kobietę piękną, 
sposobach wydobywania magii z szarej codzienności. Zresztą sama 
spróbuj, przekonaj się… Możesz zacząć od małej filiżanki espresso.

Jak zmieścić całą wiedzę ludzkości w jednej książce? Książka zawie-
ra wiedzę o nauce, która pozwala człowiekowi bez wcześniejszego 
przygotowania zbudować od podstaw całą cywilizację. Nie trzeba 
przez wieki tkwić w ciemnościach, by stworzyć język, ani czekać, aż 
rozwój techniki pozwoli na wytwarzanie układów scalonych. Można 
wynaleźć wszystko w jeden wieczór, doskonale się bawiąc!

Odkrywaj tajemnice wszechświata! Kiedy osiedlimy się na Marsie? 
Czy będziemy w stanie powstrzymać skutki zmian klimatu? Dlacze-
go się zakochujemy? Amerykański astrofizyk przybliża tajniki wiedzy 
o kosmosie. Razem z grupą błyskotliwych luminarzy ze świata nauki 
i kultury omawia wiele ważnych zjawisk. Każdemu pytaniu towarzy-
szą zdjęcia, ciekawostki i komentarze gości. 

Niezależnie od tego, czy planujesz trzytygodniowy urlop marzeń czy 
weekendową wycieczkę, ta książka pomoże ci w wyborze celu po-
dróży. Zawiera wiele praktycznych informacji oraz cennych podpo-
wiedzi. Znajdziesz tu także mapy i wykresy oraz mnóstwo kolorowych 
fotografii – a więc wszystko to, czego potrzebujesz, aby zaplanować 
wyjątkową podróż.

ANETA BOROWIEC, BEATA WRÓBEL 

SZTUKA 
KOBIECOŚCI

GABRIELLA CONTESTABILE 

WŁOSZKI
CZEGO MOGĄ NAS NAUCZYĆ?

RYAN NORTH 

JAK WYNALEŹĆ 
WSZYSTKO
CAŁA WIEDZA LUDZKOŚCI 
W JEDNEJ KSIĄŻCE!

STARTALK Z NEILEM 
DEGRASSE’EM TYSONEM

100 PAŃSTW, 
5000 
POMYSŁÓW

39 99 39 90

42 0044 90

59 99

wyd. wyd.

wyd.

wyd.

wyd.

op. op.

op.

op.

op.

Agora Literackie

Prószyński 
i S-ka

Olesiejuk

Olesiejuk

miękka miękka

twarda

twarda

miękka

Zbiór rozmów z seksuolożką i ginekolożką Beatą Wróbel o tym wszyst-
kim, co się na kobiecość składa. O tym, co kobiety mają między noga-
mi. O piersiach i ich kształcie. O orgazmach, mięśniach Kegla i libido. 
O punkcie G i seksie, który z wiekiem nabiera smaku. Ale ponieważ cia-
ło to tylko część kobiecości, będzie też o stresie, wychowywaniu dzieci 
i budowaniu dobrych związków.  

premiera 29.01.2020



ODKRYWAJ NIEODKRYTE

TRZECI TOM KULTOWEJ OGÓLNOŚWIATOWEJ 
SERII INSPIROWANEJ PRAWDZIWYMI 
PRZYGODAMI I ODKRYCIAMI OSÓB Z KRĘGU
NATIONAL GEOGRAPHIC!
Cruz, Sailor, Emmett i Bryndis wybiorą się w najbardziej tajemnicze 
miejsce z odwiedzonych do tej pory, by odnaleźć trzecią część receptury. 
Pomimo podjętych środków ostrożności ktoś włamuje się do kajuty 
Cruza i przeczesuje ją od góry do dołu. Nie mając pojęcia, komu można 
zaufać, Cruz chowa cenny rzemyk z fragmentami receptury w jedynym 
pewnym miejscu, jakie zna... Czy odkrywcom uda się z sukcesem zakończyć 
najniebezpieczniejszą misję, jakiej dotychczas musieli się podjąć?

„Historia opowiedziana 
ciekawie, a jednocześnie 
mądrze, bez uproszczeń 
i infantylizacji. Wymarzona 
lektura dla współczesnego, 
młodego czytelnika”

Rafał Kosik
Autor serii „Felix, Net i Nika” 

i „Kuba i Amelia”

35,00 34,99 19,99

34 99



dla uczniów szkół podstawowych. Efektem tych działań jest 

pierwsza w Europie książka o STEAM-owej edukacji, której je-

stem współautorką. Myślę, że to jeszcze nie koniec mojej zawo-

dowej ścieżki rozwoju. 

 

Jakie są wady i zalety edukacji domowej?

Trudno mówić o wadach edukacji domowej. Trudnością w jej 

realizacji jest na pewno brak gotowości rodziców do rezygna-

cji z nieustannej kontroli i mierzenia postępów edukacyjnych 

dziecka. Dzieci w edukacji domowej dostają tylko jedną oce-

nę w roku szkolnym, jest to ocena z egzaminu klasyfikacyjne-

go. To ona trafia na świadectwo jako ocena końcowa. Rodzic 

musi ufać sobie, dziecku i osobom, które wspierają dziecko 

w edukacji. Musi być gotowy na to, że przez cały rok szkol-

ny jego dziecko nie będzie otrzymywało piątek, czwórek czy 

dwójek. Dojrzałość edukacyjna, świadoma realizacja własnej 

edukacyjnej drogi, odpowiedzialność, komfort i spokój to tylko 

nieliczne zalety tej formy nauki. Edukacja domowa pozwala 

dzieciom mieć jeszcze życie poza szkołą. Realizować pasje, 

zainteresowania.

Jak radzą sobie uczniowie prowadzeni metodą edukacji do-

mowej na późniejszych etapach nauczania?

KATARZYNA TROJAŃSKA – 
terapeuta pedagogiczny, 
neuropedagog, glottody-
daktyk, z kilkunastoletnim 
doświadczeniem w pracy 
z uczniami. Autorka licznych 
innowacji pedagogicznych, 
m.in. „Edukacji skrojonej na 
miarę” oraz „Poziomowego 
nauczania matematyki”. 

Autorka koncepcji Edukacji Otwartej. Organizatorka szko-
leń, wykładów i warsztatów, a także nauczycielka edukacji 
wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, doradca metodycz-
ny, trener edukacyjny i neuroterapeuta. Propagatorka em-
patycznej, otwartej edukacji budującej dziecięce poczucie 
wartości i wspierającej rozwój talentów.

Jak ukształtowały się pani zawodowe zaintreresowania?

Od zawsze kochałam dzieci. Terapia pedagogiczna to pierw-

sze studia, jakie skończyłam. Później uzyskałam jeszcze kwali-

fikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz oligofrenope-

dagogiki i pracowałam z dziećmi niepełnosprawnymi jako 

terapeuta. To była moja wielka zawodowa lekcja. Od nich na-

uczyłam się cierpliwości, pokory i tego, że każde dziecko jest 

inne, wyjątkowe. Skończyłam kurs neuroterapii i prowadziłam 

terapię EEG Biofeedback. Kiedy zaczęły pojawiać się w Polsce 

pierwsze studia z neurodydaktyki, od razu się tam znalazłam. 

Zaczęłam wówczas dawać indywidualne lekcje matematyki 

dzieciom, których trudności w opanowaniu materiału wyni-

kały z indywidualnych preferencji sensorycznych czy profilu 

dominacji. Skończyłam też studia w zakresie edukacji wcze-

snoszkolnej i wychowania przedszkolnego i zajęłam się w szko-

le pracą edukacyjną z dziećmi zdrowymi. Potem trafiłam na 

certyfikowany kurs glottodydaktyki i glottoterapii. Dziś realizuję 

swój autorski projekt łączący glottodydaktykę z nowymi tech-

nologiami, a konkretnie z robotami edukacyjnymi, i współpra-

cuję z twórcą metody prof. Rocławskim. Na koniec wszystkie 

te drogi rozwoju zawodowego połączyłam z edukacją w nur-

cie STEAM, tworząc holistyczne, multiprzedmiotowe projekty 

MATEMATYKA NA PODSTAWIE ŻYCIA. 
JAK SKUTECZNIE I PRZYJEMNIE 

NAUCZYĆ DZIECKO LICZYĆ? 
W DOMU!
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24,99 24,99 24,99

Seria Edukacja domowa. Matematyka przygotowana jest z myślą o kształtowaniu 
i rozwijaniu kompetencji matematycznychdziecka w zależności od jego wieku. Świat bliski 

dziecku nadal jest najlepszym środowiskiem edukacyjnym. Łatwiej przecież zrozumieć 
wiedzę wyniesioną z codziennego życia, osadzoną w rzeczywistych realiach.



Znajdują się w nich propozycje zabaw nie tylko na papierze, 

ale w realnym otaczającym dziecko świecie. W książeczkach 

znajdują się też propozycje prostych gier do samodzielnego 

przygotowania. Choć książeczki te przeznaczone są do edu-

kacji domowej, zostały pomyślane w taki sposób, aby obejmo-

wały treści podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego i mogły stanowić wspomagający materiał edukacyjny 

do pracy w przedszkolach.

Książeczki dla dzieci w wieku szkolnym, w przedziale klas od 

pierwszej do trzeciej, to materiały edukacyjne rozwijające 

umiejętności matematyczne. Oparte na eksperymentach, 

grach i zabawach zachęcają dzieci do działania na materia-

le konkretno-wyobrażeniowym. Nie są to jednak typowe karty 

pracy, a raczej kreatywne materiały z wycinankami i naklej-

kami oraz propozycjami do realizacji w rzeczywistym otocze-

niu dziecka. Wspomagają realizację treści podstawy progra-

mowej i mogą stanowić materiał uzupełniający do realizacji 

w klasie szkolnej.

Wszystkie książeczki z serii „Edukacja domowa” pozostawiają 

przestrzeń na kreatywność dziecka i realizację jego własnych 

pomysłów. •

Rozmawiała: Patrycja Herbut

TYTUŁY W SERII:

• Obserwacja i ruch (0-1 lat)

• Śmieszne miny i głośne krzyki (1-2 lata)

• Zabawy ruchowe (2-3 lata)

• Jedzenie i grafomotoryka (3-4 lata)

• Słuchanie i historyjki obrazkowe (4-5 lat)

• Domki dla lalek (5-6 lat)

• Zabawy konstrukcyjne (klasa 1)

• Wielkie zakupy (klasa 2)

• Pyszności i ułamki (klasa 3)

Moje doświadczenie z edukacją domową jest zaledwie kilku-

letnią obserwacją dzieci i to przede wszystkim tych uczących 

się w szkole podstawowej i wcześniejszym gimnazjum, a teraz 

również w liceum. Dotychczas moi uczniowie doskonale zda-

wali egzaminy klasyfikacyjne na koniec każdego roku szkol-

nego. Pierwsze doświadczenie z maturą czeka mnie dopiero 

w tym roku. Obserwując jednak dojrzałość uczniów, świado-

mość edukacyjną i indywidualne możliwości rozwoju, jakie 

daje edukacja domowa, a przy tym brak obciążenia w posta-

ci sensorycznego przeciążenia nadmiarem bodźców w szkole 

oraz nadmiarem obowiązków, cała moja wiedza o rozwoju 

młodego człowieka i jego potrzebach pozwala mi prognozo-

wać sukces tej formy edukacji. 

Właśnie ukazały się książki do edukacji domowej pani autor-

stwa. Opracowała pani dziewięć książek do matematyki dla 

dzieci w różnym wieku. Co znajduje się w tych książkach i dla-

czego są tak wyjątkowe?

Książki, które napisałam, są inspiracją dla rodziców do wspól-

nego spędzania czasu z dzieckiem, do wspólnych zabaw, 

eksperymentów, gier. Seria „Edukacja domowa” zachęca 

do wspólnych działań i tych wspólnych działań często też 

wręcz wymaga. Wspólne spędzanie czasu i budowanie relacji 

w oparciu o współdziałanie, śmiech i zabawę to warunek pra-

widłowego rozwoju emocjonalnego dziecka. Czas spędzony 

z dzieckiem to bezcenna inwestycja w kształtowanie jego oso-

bowości, odporności psychicznej i w jego poznawczy rozwój.

Każda książeczka zawiera zabawy rozwijające szereg kompe-

tencji dziecka, w tym również kompetencje matematyczne. 

Proponowany materiał edukacyjny dopasowany jest do moż-

liwości rozwojowych dziecka w danym wieku.

Książeczki dla dzieci w przedziale wiekowym do trzech lat za-

wierają propozycje zabaw manipulacyjnych i zabaw rucho-

wych rozwijających kompetencje leżące u podstaw nauki 

matematyki, a dodatkowo stymulujących rozwój motoryki, 

percepcji, mowy. Są to książeczki z twardymi stronami i wycią-

ganymi elementami. Książeczki dla dzieci od trzech do sze-

ściu lat to duże książki z naklejkami i elementami do wycinania. 

dla przedszkolaków

Dla uczniów

12,99

12,99

12,99

12,99

12,99

12,99



Film na Netflixie 
od 28.02.2020 39 90

DLA MŁODZIEŻY / DLA DZIECI

JENNIFER NIVEN

WSZYSTKIE JASNE MIEJSCA
Docenione na świecie, wspaniałe komiksy o dojrzewaniu. Siostry to 
opowieść o trudnej relacji między rodzeństwem, a Uśmiech – o po-
szukiwaniu własnej tożsamości i samoakceptacji. Świetnie naryso-
wane, zabawne i mądre tytuły dla nastolatków. 

Poznaj uroczą Anię Shirley, która w wieku 11 lat trafia na Zielone 
Wzgórze. Dzieło Lucy Maud Montgomery, zaliczone do klasyki litera-
tury dla dzieci i młodzieży, stało się ulubioną lekturą kolejnych poko-
leń młodych czytelników. Odkryj świat niezwykłej bohaterki, pełen 
wzruszeń, humoru i niezapomnianych przeżyć.

Odważna i piękna opowieść o miłości i młodych ludziach, którzy 
znajdują siebie nawzajem, stojąc na skraju przepaści. Kiedy Finch 
i Violet spotykają się na szczycie szkolnej wieży nie do końca wiado-
mo, kto komu ratuje życie. A gdy zaczynają pracować razem nad 
projektem geograficznym, ruszają w miejsca maleńkie, dziwaczne, 
piękne, brzydkie i zaskakujące. Zupełnie jak życie. 

Jude nudzi się na wygnaniu. Dla zabicia czasu i dla pieniędzy przyj-
muje delikatne zlecenia. Ktoś pożera elfy  krainie ludzi i należałoby 
położyć temu kres. Oto zadanie w sam raz dla Jude! Jude umie się 
narazić dumnym elfom, jednak ma też zdolność zjednywania so-
bie sprzymierzeńców. Dzięki ich wsparciu i własnym pomysłom staje 
przed ostatecznym wyborem...

Poznaj wyjątkowego bohatera, doktora Johna Dolittle’a, który dzię-
ki pomocy papugi nauczył się języka zwierząt. Został weterynarzem 
i pomagał wielu źle traktowanym zwierzakom. Ta książka, do której 
piękne ilustracje przygotowała Dorota Szoblik, opowiada o jego 
licznych przygodach. Dzieło Hugh Loftinga pozwala odkryć świat 
wspaniałych bohaterów i zbawnych przygód. 

KOMIKSY RAINY TELGEMEIER

LUCY MAUD MONTGOMERY

ANIA 
Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA

HUGH LOFTING

DOKTOR 
DOLITTLE I JEGO 
ZWIERZĘTA

HOLLY BLACK

KRÓLOWA 
NICZEGO

27 99

37 90

29 99

17 90

24 99

wyd.

wyd.

wyd.

wyd.

wyd.
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op.
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Olesiejuk

Jaguar

Olesiejuk

Bukowy Las

Olesiejuk

twarda

miękka

twarda

miękka

twarda

–20%

–20%
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DLA DZIECI

BEN HANDICOTT

ATLAS CUDÓW 
ŚWIATA

SALLY NICHOLLS

GUZIKOWA 
KSIĄŻKA

ROZKŁADANY 
UKŁAD 
SŁONECZNY

MAŁGORZATA ZDZIECHOWSKA

POZNAJMY SIĘ...

Uruchom wyobraźnię i wyrusz w pełną przygód podróż dookoła 
świata. Na każdym kontynencie zobaczysz oszałamiające cuda 
przyrody bądź wytwory ludzkiego geniuszu. Poznasz 31 niezwykłych 
miejsc na Ziemi. Zdobędziesz Mount Everest, opuścisz się na dno 
Rowu Mariańskiego i zwiedzisz Zakazane Miasto – wystarczy, że po-
zwolisz tej książce pobudzić twoją fantazję.  

Oto guzik. Ciekawe, co się stanie, gdy go naciśniesz. Znajdziesz tu 
i guzik do śpiewania, i guzik do łaskotania, a także niegrzeczny guzik 
oraz tajemniczy biały guzik. Wciśnij je wszystkie i przekonaj się, co cię 
spotka. Wyrusz w magiczną podróż, w której drogę wskazują kolo-
ry i dobra zabawa. Prawdziwie interaktywna książka pobudzająca 
wyobraźnię!  

Rozłóż strony tej książki, by przyjrzeć się z bliska naszemu Układowi 
Słonecznemu i poznać ciekawostki o tworzących go planetach, ich 
księżycach oraz sondach kosmicznych i innych urządzeniach, dzięki 
którym możemy badać tajemnice wszechświata.

W tych książeczkach z naklejkami Polska Doktor Dolittle Małgorzata Zdziechowska oddaje głos 
kangurowi i koali. Zwierzaki opowiadają o sobie i swoich zwyczajach, dowiesz się więc wielu 
ciekawostek, których nie znajdziesz nigdzie indziej! Wyjątkowe i pełne pięknych zdjęć tytuły dla 
miłośników przyrody. 

59 90 41 90

34 99

7 99

wyd. wyd.

wyd.

wyd.

op. op.

op.

op.

Nasza  
Księgarnia

Nasza  
Księgarnia

Olesiejuk

Olesiejuk

twarda twarda

twarda

miękka

Ta pięknie ilustrowana książka z okienkami przeznaczona jest dla 
ciekawych świata dzieci. Dzięki niej maluchy dowiedzą się, że Księ-
życ zmienia swój kształt i świeci nocą. Ale czym tak naprawdę jest? 
Wyrusz w niezwykłą podróż i poznaj odpowiedzi na wiele zaskaku-
jących pytań.

CO TO JEST 
KSIĘŻYC? 
MOJE PIERWSZE PYTANIA: 
KSIĄŻKA Z OKIENKAMI

29 99

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

premiera premiera

premiera

29.01.2020 29.01.2020

29.01.2020



DLA DZIECI

24 99 od

Sztywnostronicowe książeczki z uroczymi ilustra-
cjami i niezwykłym poetyckim tekstem, dzięki 
którym twój maluch odkryje otaczający go świat 
i zachwyci się jego różnorodnością. Urocze ilu-
stracje przyciągną uwagę malucha i pomogą 
w zdobywaniu nowych doświadczeń.

KSIĄŻECZKA 
MALUSZKA

14 99

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda

Dlaczego pszczoły tańczą? Jak owady znajdują drogę w ciemności? 
Które robaczki budują gniazda wyższe od dorosłego człowieka? Czy 
można pomylić owada z patykiem albo liściem? Otwieraj okienka, 
by poznać odpowiedzi na mnóstwo pytań dotyczących fascynu-
jącego świata pełzających, drepczących i latających stworzonek!

Pomysłowe tytuły oparte na kultowym filmie. Książka z panelem dźwiękowym z na-
granymi 7 magicznymi odgłosami pozwoli przekonać się, jak silna jest siostrzana więź, 
a w wyszukiwance będzie można na 8 inspirowanych filmem ilustracjach bawić się 
w znajdowanie ukrytych elementów.

MOTYLE, 
ROBAKI I INNE 
PEŁZAKI 
KSIĄŻKA Z OKIENKAMI

KRAINA LODU II

39 99

wyd.

wyd.

op.

op.

Olesiejuk

Olesiejuk

twarda

twarda

Małe i delikatne owady łatwo przeoczyć, gdy krzątają się w ogro-
dzie… A szkoda! Ich życie jest naprawdę fascynujące. Odwiedź ho-
tel dla owadów, by poznać bliżej jego sześcionogich gości. W książ-
ce znajdziesz frapujące ciekawostki i mnóstwo zabawnych ilustracji.

HOTEL DLA 
OWADÓW

24 99

wyd.

op.

Olesiejuk

twarda



DRUGA KSIĄŻKA –50%

DLA DZIECI
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134 KSIĘGARNIE ŚWIAT KSIĄŻKI

Bełchatów – Galeria Olimpia, ul. Kolejowa 6, tel. 44 711 17 16 • Bełchatów – pl. Narutowicza 20/5, tel. 44 711 11 93 • Białystok – ul. Rynek Ko-
ściuszki 32, tel. 85 732 10 15 • Białystok – Galeria Jurowiecka, ul. Jurowiecka 1, tel. 85 877 23 55 • Bielsko-Biała – CH Gemini Park, ul. Leszczyń-
ska 20, tel. 33 484 08 77 • Bielsko-Biała – CH Sarni Stok, ul. Sarni Stok 2, tel. 33 471 29 03 • 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 Polskie-
go 1, tel. 52 342 53 50 • Bydgoszcz – dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna, ul. Zygmunta Augusta 5-7, tel. 52 518 11 39 • Bydgoszcz – Galeria 
Pomorska, ul. Fordońska 141, tel. 52 516 11 28 • Bydgoszcz – CH Focus Mall, ul. Jagiellońska 39/47 • Bytom – CH Agora Bytom  pl. T. Ko-
ściuszki 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 • Częstocho-
wa – 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 Bałtycka, al. Grunwaldzka 141 • 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 Sien-
ny 7, tel. 58 732 61 73 • Gdańsk – CH Osowa, ul. Spacerowa 48, tel. 58 341 38 83• Gliwice – PH Arena, al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 1, tel. 32 411 59 97 

• Gliwice – ul. Zwycięstwa 16, lok. 1, tel. 32 411 83 42 • Gniezno – Galeria Gniezno, ul. Pałucka 2, tel. 61 679 46 33 • Gorzów Wielkopolski – 
CH Nova Park, ul. Przemysłowa 2, tel. 95 734 23 07 • Gorzów Wielkopolski – Galeria Askana, al. Konstytucji 3 Maja 102, tel. 95 734 11 37 • Gru-
dziądz – CH Alfa, ul. Chełmińska 4, tel. 56 647 10 66 • Inowrocław – Galeria Solna, ul. Wojska Polskiego 16, tel. 52 516 11 15, Janki – CH Janki, 
ul. Mszczonowska 3, tel. 22 290 41 07 • Jaworzno – Galeria Galena, ul. Grunwaldzka 59, tel. 32 411 98 85 • Jelenia Góra – Galeria Nowy Rynek, 
ul. Podwale 25, tel. 75 757 50 20 • Kalisz – Galeria Amber, ul. Górnośląska 82, tel. 62 726 11 76 • Kalisz – Galeria Kalisz, ul. Poznańska 121-123, 
tel. 62 726 12 28 • Katowice – 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 – Ga-
leria 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. Paderewskie-
go 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. Bora-Komorowskiego 37, tel. 12 429 36 44 • Kraków – CH Serenada , al. Gen. T. Bora Ko-
morowskiego 41, tel. 12 352 23 57 • Kraków – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, tel. 12 422 22 73 • Kraków – Galeria Krakowska  , ul. Pawia 
5, tel. 12 352 39 83 • Krosno – Galeria Vivo! , ul. Bieszczadzka 29, tel. 13 440 11 35 • Legnica – ul. Najświętszej Marii Panny 5, tel. 76 711 18 96 

• Lublin – CH Atrium Felicity, ul. Witosa 32, tel. 81 465 24 28 • Lublin – CH Skende Shopping, al. Spółdzielczości Pracy 88, tel. 81 465 38 50 • Lublin 
– ul. S. Staszica 2, tel. 81 465 34 04 • Lublin – CHR Plaza, ul. Lipowa 13 • Łódź – CH Port Łódź, ul. Pabianicka 245, tel. 42 680 22 07 • Łódź – CH Suk-
cesja, 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 – CH Manufaktura, ul. Karskiego 5, tel. 42 237 22 63 • 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. Powstańców Warszawy 4, tel. 61 679 44 24 • Nakło nad Notecią – ul. Ry-
nek 9, tel. 52 516 15 53, Olsztyn – Galeria Warmińska, ul. J. Tuwima 26, tel. 89 722 43 51 • Opole – CH Karolinka, ul. Wrocławska 152/154, tel. 77 
542 23 62 • Opole – CH Solaris, pl. M. Kopernika 16, tel. 77 542 15 99 • Opole – ul. Krakowska 43, tel. 77 542 23 17 • Ostrów Wielkopolski – Ga-
leria 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 • Poznań – King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156 • 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 Chrobre-
go 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. Broniewskiego 90, tel. 56 
647 23 06 • Toruń – CH Kometa, ul. Grudziądzka 162 , tel. 56 657 21 72 • Tychy – Gemini Park, ul. Towarowa 2, tel. 32 411 36 10 • Wałbrzych – 
ul. J. Słowackiego 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 Młociny, ul. Zgru-
powania 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 Ko-
szyki, 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 – 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 kolejowy Warszawa Centralna przejście podziemne, Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 3. tel. 22 
630 29 60 • Warszawa – dworzec 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 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. Grun-
waldzki 22, tel. 71 726 29 76 • Zabrze – CH Platan, Pl. Teatralny 12, tel. 32 413 16 91 • Zakopane – Galeria Krupówki, ul. Krupówki 40, tel. 18 546 13 86 

• Zamość – Galeria Twierdza, ul. Przemysłowa 10, tel. 84 536 10 95 • Zduńska Wola – ul. Łaska 21, tel. 43 652 11 04 • Zielona Góra – ul. Stary 
Rynek 22/3, tel. 68 416 29 72



I ODBIERZ 
BEZPŁATNIE
W KSIĘGARNI

zapowiedzi / nowości / bestsellery

atrakcyjne ceny

szybka dostawa lub bezpłatny 
odbiór w księgarni

książki / muzyka / e-booki / filmy / zabawki

SWIATKSIAZKI.PL
ZAMÓW NA 

Oferta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do 11.02.2020 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.




