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op. miękka

wyd. Albatros



SWIATKSIAZKI.PL

O TYM SIĘ MÓWI

44 90
premiera 24.03.2021

Pierwsza po Noblu powieść Ishigury. Klara, sztuczna przyjaciółka 
o wybitnych zdolnościach obserwacyjnych, ze sklepu bacznie śle
dzi zachowanie tych, którzy mijają jego witrynę, i tych, którzywcho
dzą do środka. Ma nadzieję, że któryś z klientów wybierze właśnie ją.  
Ale kiedy los ma nareszcie się odmienić, Klara otrzymuje ostrzeżenie, 
by nie ufać ludzkim obietnicom…

KAZUO ISHIGURO

KLARA I SŁOŃCE

op. twarda

wyd. Albatros

42 90
premiera 14.04.2021

Teksas, rok 1934. Miliony ludzi pozostają bez pracy, a  susza pusto
szy Wielkie Równiny. Rolnicy walczą o zachowanie ziemi i dobytku. 
W tych niepewnych czasach Elsa Martinelli musi dokonać bolesne
go wyboru: walczyć o ziemię, którą kocha, czy udać się do Kalifornii 
w poszukiwaniu lepszego życia? 

KRISTIN HANNAH

GDZIE PONIESIE WIATR

op. miękka

wyd. Świat Książki

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

–50%



LITERATURA OBYCZAJOWA

Książka, która zainspirowała Hitchcocka i Kinga. Eleganckie wyda
nie w twardej oprawie. Na Riwierze Francuskiej nieśmiała dziewczy
na poznaje zamożnego wdowca i po krótkiej znajomości zgadza się 
za niego wyjść. Szczęśliwe chwile kończą się, kiedy para przyjeżdża 
do posiadłości Maxima. W  mężczyźnie zachodzą niewyjaśnione 
zmiany, a pani de Winter uświadamia sobie, że w ogóle go nie zna… 

DAPHNE DU MAURIER

REBEKA

39 99

42 00

39 99

Schmitt, mierząc się ze śmiercią matki, po raz pierwszy wpuszcza 
nas tak głęboko do swojego świata i dzieli się najbardziej intymnymi 
uczuciami oraz doświadczeniami. I tak jak wcześniej Oskar – boha
ter uwielbianej powieści – pisał listy do Pana Boga, by przygoto
wać się na nadejście nieuchronnego, tak teraz sam autor mierzy się 
z utratą najbliższej osoby, przelewając swoje myśli na karty książki.

Adam został poczęty 1 września 1939 r., kiedy jego ojciec Andrzej Bo
rowy był już w drodze na front, a następnego dnia poległ pod Pszczy
ną. Od tej pory Teresa Borowa prowadziła prywatną wojnę z Hitlerem, 
Stalinem i całym światem, nie wyłączając własnej rodziny, walcząc 
najpierw o urodzenie, a potem ocalenie syna. Po latach Adam stara 
się uporać z upiorami dawnego życia i wybrać własną drogę.

Miłość rzadko kiedy bywa łatwa i  prosta. Szczególnie w  czasie  
Powstania Styczniowego. W bitwie pod Żyrzynem Polacy zdobywa
ją transport rosyjskich rubli. Żołnierz Jan Młynarski zachowuje jedną 
złotą monetę, by podzielić ją na połówki – jedną dla siebie, dru
gą dla ukochanej Oleńki Zaporewicz, z którą rozdzieliła go wojna.  
Tak zaczyna się podróż kawałków złota przez czas i przestrzeń. 

ERIC-EMMANUEL SCHMITT

DZIENNIK 
UTRACONEJ 
MIŁOŚCI

MAREK HARNY

DZIECKO 
WRZEŚNIA

ZBIGNIEW ZBOROWSKI

SPOTKAJMY 
SIĘ, ZANIM 
PRZYJDZIE ZIMA

op. twarda

wyd. Prószyński

42 90
op. twarda

wyd. Albatros

Rio de Janeiro, lata 30. XX w. Max zostaje zmuszony do pracy w cen
zurze listów żydowskich imigrantów. Świat zmierza ku II wojnie świa
towej. Max wpada w zachwyt nad listami pisanymi przez Hannah. 
Zakochuje się w  nieznajomej i  obsesyjnie jej poszukuje. Kiedy ją 
wreszcie poznaje, odkrywa więcej, niżby się spodziewał…

RONALDO WROBEL

TŁUMACZĄC 
HANNAH

36 90

op. miękka

wyd. Bukowy Las

wyd. Znak 
Literanova

op. twarda

wyd. Czarna 
Owca

op. twarda



LITERATURA OBYCZAJOWA

36 90

39 90

premiera 24.03.2021

Pierwszy tom przejmującej sagi. Galicja,1902 r. Niepiśmienny chłop 
Włodek Gajda słyszy w karczmie opowieść o mlekiem i miodem pły
nącej Brazylii. Zafascynowany, podejmuje decyzję: z żoną Hanną 
i trójką dzieci opuszczają ubogą wieś i wyruszają za ocean. Jak po
toczą się ich losy?

Trzeci tom bestsellerowej serii. Milkną echa rewolucji bolszewickiej, 
świat wraca na dawne tory. Kazimierzowi z pozoru niczego nie bra
kuje. A jednak czuje się samotny, nie widzi się w roli męża i ojca. Coraz 
częściej myśli o ucieczce. I o Anastazji, której nie potrafi zapomnieć.

SABINA WASZUT

PODRÓŻ  
ZA HORYZONT
EMIGRANCI, T. 1

MARIA PASZYŃSKA

SZKARŁATNA 
ŁUNA
WIATR ZE WSCHODU, T. 3

op. miękka

op. miękka

wyd. Książnica

wyd. Książnica

45 00

premiera 26.03.2021

Pierwsza w Polsce książka o naszej przyszłości po izolacji. Zanurzamy 
się w rzeczywistość zdominowaną przez nowe technologie. Podzie
lony internet, rządzące nami algorytmy i bańki filtrujące – to tematy, 
wokół których Protasiuk buduje fabułę trzymającą w napięciu jak 
znakomity thriller. 

MICHAŁ PROTASIUK

ANATOMIA 
PĘKNIĘCIA

op. twarda

wyd. Powergraph

Ekskluzywna edycja limitowana 
oprawiona w delikatną gładką tkaninę

 o właściwościach jedwabiu
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LITERATURA OBYCZAJOWA

38 90

42 90

39 90

premiera 24.03.2021

W upalne lato 2017 r. pozornie zwyczajne spotkanie trochę roztarg
nionej i samotnej Róży oraz niedostępnego Mateusza w samym cen
trum Warszawy jest początkiem tajemniczych zbiegów okoliczności. 
Niby wszystko dzieje się jak zwykle w takich sytuacjach… Ale czy na 
pewno? Nastrojowa opowieść o poszukiwaniu prawdziwej miłości, 
która nadchodzi niespodziewanie. 

Aby napisać powieść o swojej rodzinie, aktor Christian Berkel chodził 
do archiwów, czytał korespondencję, odbywał podróże. Na kanwie 
całego stulecia historii Niemiec osnuł wielką sagę rodzinną – opo
wieść o niezwykłej miłości. Z wielką elegancją plecie trzymającą 
w napięciu fabułę. Opowiada o trzech pokoleniach, o ich drogach 
prowadzących od Ascony aż do Buenos Aires.

Zwieńczenie porywającej sagi. Życie Olivii Croft znalazło się na roz
drożu. Po kolejnym nieudanym przesłuchaniu do filmu i zdjęciu z an
teny prowadzonego przez nią programu pozostała jej już tylko na
dzieja, że wraz z mężem Derekiem wreszcie zdołają począć dziecko, 
którego tak pragnie. Jej świat wali się jednak doszczętnie, kiedy na 
jaw wychodzi okrutny sekret Dereka…

MONIKA SJÖHOLM

STACJE SERC

CHRISTIAN BERKEL

JABŁOŃ

MUNA SHEHADI

BOLESNE SEKRETY
RODZINNE TAJEMNICE, T. 3

op. miękka

op. miękka

op. miękka

wyd. Sonia Draga

wyd. Świat Książki

wyd. Sonia Draga

39 00

Alice porzuca karierę, by zostać pisarką. Pewnego dnia w  piwni
cy nowego domu znajduje książkę kucharską. Zostaje zauroczona 
przez poprzednią właścicielkę książki, Nellie Murdoch. Kiedy Alice 
zanurza się w przeszłości, odkrywa, że na stronach książki kucharskiej 
Nellie zostawiła notatki dotyczące swojego życia…

KARMA BROWN

PRZEPIS NA ŻONĘ 
DOSKONAŁĄ

op. miękka

wyd. Akapit Press

39 90
premiera 24.03.2021

Roxanne pochodzi z  rodziny magnatów filmowych. Młoda kobieta 
osiąga wszystko, czego zapragnie. To ona rozdaje karty i nie przywykła 
słyszeć w odpowiedzi słowa „nie”. Zmienia się to jednak, kiedy zostaje 
wyklęta przez swojego dziadka. Roxanne nie zamierza się jednak pod
dać. Otwiera własną agencję reprezentującą młodych scenarzystów. 
Fascynująca podróż przez intrygi i hipokryzję Hollywood lat 50.

LAURA KALPAKIAN

OSZUŚCI

op. miękka

wyd. Świat Książki



SWIATKSIAZKI.PL

LITERATURA OBYCZAJOWA

39 90

Rozalia Kmiecik wydaje na świat szóste dziecko – Anielę. Rodzina 
dziewczynki zmaga się z problemami finansowymi, a ojciec wkrótce 
zostaje aresztowany. W trudnych chwilach oparciem dla dziewczyn
ki jest ukochana ciocia Wanda, a następnie najbliższa przyjaciółka. 
Jaką tajemnicę skrywa matka Anieli? I jak wszystkie czyny oraz nie
wypowiedziane słowa wpłyną na życie młodej kobiety?

EDYTA ŚWIĘTEK

JEDNO ŻYCIE 
WYSTARCZY
NIE CZAS NA MIŁOŚĆ, T. 1

36 90

Karolina marzy, aby wreszcie się usamodzielnić i żyć według swo
ich reguł. Znajduje pracę w pensjonacie w Zaborzu, gdzie próbuje 
rozwikłać tajemnicę pamiętnika z czasów II wojny światowej. Jego 
autorką jest Ludmiła, młoda Polka zmuszona do służby u esesmana. 
Karolina chce poznać jej historię i dowiedzieć się, co łączyło Lud
miłę z jej rodziną. 

MAGDALENA WALA

SPLĄTANE LOSY
ZANIM WYBACZĘ

op. miękka

wyd. Pascal

wyd. Skarpa 
Warszawska

39 90

Luna ma w sobie coś z żywiołu. Gdy się śmieje, świat śmieje się wraz 
z  nią. Daniel musi być silny. W  jego zawodzie chwila zawahania 
może oznaczać czyjąś śmierć. Tajemniczy samotnik nie wie, czym 
jest strach. Przy Lunie dowie się, czym jest miłość. Połączy ich go
rący romans. Rozdzielą setki kilometrów i mężczyzna, który potrafi 
walczyć o swoje. 

GABRIELA GARGAŚ

LUNA

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

39 90

To nie była łatwa decyzja, lecz gdy Michał uświadomił sobie, że 
nie jest szczęśliwy, postanowił coś zmienić. Czy znajomość z bystrą 
i sporo młodszą od niego studentką okaże się przelotnym romansem, 
czy przerodzi w coś więcej? Podobnie jak Michał, dziewczyna nie 
od razu odkrywa wszystkie karty.

NATALIA SOŃSKA

NASZE PIĘKNE 
CHWILE

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękkaop. miękka

Na Baileya, psa o wielu wcieleniach, którego pokochały setki tysięcy dzieci i dorosłych, czeka bardzo 
ważne zadanie. Tym razem nie będzie pamiętał swoich poprzednich żyć, ale nie będzie sam! Dołączy 
do niego urocza psina Lacey, z którą postarają się dotrzymać psiego słowa. Ktoś tu będzie miał łapy 
pełne roboty!

W. BRUCE CAMERON

O PSIE, KTÓRY DAŁ SŁOWO

39 90
op. miękka

wyd. Kobiece
–20% 20% –30%



37 99

Gabrysia jest nieśmiałą studentką polonistyki. Wierzy w miłość, ale nie 
wierzy, że jakikolwiek mężczyzna mógłby się nią zainteresować. Do 
czasu, kiedy na przekór swojej matce postanawia związać się z żoł
nierzem, który brał udział w misji w Afganistanie. Młoda para szybko 
staje na ślubnym kobiercu, ale niedługo potem okazuje się, że wspól
ne życie wcale nie przypomina wzruszających historii miłosnych… 

ANNA DĄBROWSKA

KOCHAJ MNIE 
SZEPTEM

wyd. Zaczytani/
Amare

premiera 24.03.2021

op. miękka

37 99

Po dramatycznym wydarzeniu, które rozegrało się w dzień powrotu 
Eryka z misji, Gabriela stara się żyć jak dawniej. Wkrótce jednak okaże 
się, że w jej życiu zmieniło się wszystko. Tajemnica, którą skrywa młoda 
kobieta, oddala ją od ukochanego Jeremiego. Tymczasem jej mąż 
próbuje naprawić błędy przeszłości… Uwikłana w relacje z dwoma 
mężczyznami, Gabriela zaczyna gubić się w swoich uczuciach. 

ANNA DĄBROWSKA

ZAMIEŃ MNIE 
W KRZYK

wyd. Zaczytani/
Amare

premiera 24.03.2021

op. miękka

37 90

Klasyczna sytuacja – dwójka młodych ludzi i… wpadka. Susan zwy
kle zachowuje się ulegle wobec Calvina, przemocowego gościa, 
tym razem jednak przymuszona przez chłopaka do pozbycia się 
ciąży, staje okoniem. Patrick, spadkobierca rodzinnej fortuny, ma 
ułożyć sobie przyszłość z Hope. Los jednak na drodze Patricka sta
wia Susan, a jego zaplanowane życie diabli biorą…

BEATA MAJEWSKA

KIM DLA CIEBIE 
JESTEM? 

op. miękka 

wyd. Jaguar

–20% –20% –20%CZYTAM. -40%NAJTANIEJ

CZYTAM. -40%NAJTANIEJ

1023.03.2021

24.0313.04.2021



37 90

Historia dla fanów Dana Browna oraz Indiany Jonesa. Po zdobyciu 
Bagdadu dwóch chłopców wmieszanych w tłum uzbrojonych męż
czyzn wkracza do miejskiego zoo. Większość chce po prostu zyskać 
egzotyczne zwierzęta na przemyt, ale wraz z otworzeniem klatek 
z zoo uwolnione zostaje coś o wiele bardziej niebezpiecznego niż 
lamparty i lwy…

JAMES ROLLINS

OŁTARZ EDENU

op. miękka

wyd. Albatros

45 90
premiera 24.03.2021

Spodziewajcie się trzymającego w napięciu horroru z  siłami nad
przyrodzonymi, podejrzeń o tajemny kult i paranormalnej zagadki 
rozgrywającej się na środku bezkresnego oceanu! Morderstwo na 
pełnym morzu. Niezwykły duet detektywów. Demon, który być może 
wcale nie istnieje…

STUART TURTON

DEMON I MROCZNA TOŃ

op. twarda

wyd. Albatros
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44 90

Skrzętnie skrywane sekrety, przerażające zachowania z pogranicza 
opętania, transu i histerii oraz wstrząsający obraz destrukcyjnej siły 
miłości. Kate Simants, była dziennikarka śledcza, stworzyła niepo
kojący thriller psychologiczny, który trzyma w napięciu i mrozi krew 
w  żyłach, a ponadto zaskakuje zwrotami akcji i  nieoczekiwanym 
rozwiązaniem.

KATE SIMANTS

W ZAMKNIĘCIU

op. miękka

wyd. Muza

39 90

Kuba jest bezwzględnym seryjnym mordercą. Tym razem jednak to 
nie on grasuje w Warszawie. To ktoś inny zabija, rzucając mu okrutne 
wyzwanie, zagrażając całej jego rodzinie. Jak daleko Kuba będzie 
musiał się posunąć, żeby ratować swoją ciężarną żonę i  fasadę 
szczęśliwego życia? Czy tak naprawdę w ogóle mu na tym zależy? 

PRZEMEK CORSO

SERCA TWEGO 
CHŁÓD

op. miękka

wyd. Rebis

39 90

Rok 1929. W Poznaniu trwa Powszechna Wystawa Krajowa. Uroczysty 
nastrój psuje seria napadów na targowych gości. Policja musi więc 
jak najszybciej ująć przestępców. Te wydarzenia relacjonuje otwar
te niedawno poznańskie radio. Komisarz Fischer ma wygłosić przed 
mikrofonem odczyt o humanitarnej działalności radia. Jednak tuż 
przed jego wystąpieniem do studia wpada uzbrojony szaleniec…

RYSZARD ĆWIRLEJ

WSZYSCY SŁYSZELI 
JEJ KRZYK

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

+ PROMOCJA 

NA INNE TYTUŁY

MAXA CZORNYJA

42 90

25
17.03-03.04.2021
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op. miękka

wyd. FILIA
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KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

39 90

39 90

premiera 24.03.2021

Po tym, jak pandemia zniszczyła cywilizację, na świecie rozpo
wszechniła się magia, a Fallon Swift od dziecka poznawała jej za
sady. Młoda kobieta nie zazna spokoju, dopóki nie uwolni ludzi, któ
rych rząd lub fanatyczni Wojownicy Czystości od lat odczłowieczają, 
ścigając ich bądź zamykając w laboratoriach. Fallon pragnie ura
tować nawet tych, którzy ze strachu lub słabości są współwinni zła.

Ostatnia część trylogii zapoczątkowanej przez Zamęt i Odwet, w któ
rej łączą się wątki i powracają bohaterowie Nielegalnych. Rośnie 
napięcie między Iranem i USA, świat stoi na progu wielkiej wojny. 
Dima uzyskuje z Rosji informację, która elektryzuje Konrada Wolskie
go i Sarę Korską. Dawny Wydział Q i  rozwiązana Sekcja łączą siły,  
by rozwiązać ten problem. Wracają Jagan i Misza Popowski.

Drelich, zawodowy złodziej, którego bliscy nie wiedzą, czym się 
zajmuje, będzie musiał stawić czoło gangsterom i bronić rodzinę. 
Powieść sensacyjna, trzymająca w napięciu i przełamująca zgrane 
schematy.

Inspektor Redfern odkrywa, że terrorystą jest jego dawny przyjaciel 
i partner. Broniąc się przed napastnikiem, oddaje śmiertelny strzał. 
Wkrótce targany poczuciem winy opuszcza Guildford i rozpoczyna 
służbę w Woking. Niebawem w miasteczku znalezione zostają zma
sakrowane zwłoki. Pierwsze śledztwo Redferna szybko się kompliku
je – współpracownicy są nieufni, a dowody niczego nie wyjaśniają. 

NORA ROBERTS

ROZKWIT MAGII

VINCENT V. SEVERSKI

NABÓR

JAKUB ĆWIEK

DRELICH
PROSTO W SPLOT

ANNA ROZENBERG

MASKI 
POŚMIERTNE

op. miękka

wyd. Marginesy

49 99

wyd. Czarna 
Owca

premiera 24.03.2021

op. miękka

wyd. Edipresse 
Książki

op. miękka

–20% –20%–20%

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

19,99 19,99

34 90
premiera 24.03.2021

Ginger czuje się przytłoczona rodzinnymi problemami. Lulu zgroma
dziła pokaźną kolekcję byłych mężów, której wolałaby nie powięk
szać. Emily szuka zapomnienia w butelce. Kate ma dostatecznie dużo 
pieniędzy, żeby kupić sobie prawie wszystko. Zaledwie 24 godziny po 
ich przyjeździe, w hotelu zostaje znalezione ciało. Każda z kobiet przy
znaje się do popełnienia zbrodni i twierdzi, że działała sama…

GINA LAMANNA

TO JA ZABIŁAM

op. miękka

wyd. Świat Książki
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SWIATKSIAZKI.PL

KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

39 99 39 99

39 99 44 90

premiera 25.03.2021

premiera 16.03.2021

Gdańska policja otrzymuje zgłoszenie o  mężczyźnie zamordowa
nym w podmiejskim motelu i o ciemnowłosej kobiecie, która wyszła 
z jego pokoju cała we krwi. Śledczy, którzy przyjeżdżają na miejsce, 
odkrywają, że ciało zniknęło. W jaki sposób splotą się losy dwóch 
byłych policjantów i kobiety, która chce usłyszeć „Kocham cię”?

Samuel zarabia na życie, odpowiadając na pytania. Ma zespół 
Aspergera, dzięki któremu żadna odpowiedź mu nie umknie. Ostat
nio przyszło mu szukać rozwiązania nietypowej zagadki: kto ukradł 
zamrożoną głowę z  Instytutu Krioniki Garden State? Samuel jedzie 
na miejsce zbrodni w towarzystwie nowej znajomej, pani Washburn. 
Szybko odkrywa, że oprócz kradzieży doszło tam do morderstwa…

Katie była uwielbianą przez publiczność dziecięcą gwiazdą filmo
wą. Jej kariera miała jednak tragiczny finał. Dziś Katie, niezdolna do 
pogodzenia się z rzeczywistością, czuje, że musi odpocząć i nabrać 
sił oraz dystansu. SPA z przyjaciółkami wydaje się dobrym pomysłem. 
Mrożący krew w żyłach thriller, który stawia przed nami pytanie: jak 
dobrze tak naprawdę znasz siebie i swoich przyjaciół?

Brutalne zabójstwo kobiety obnaża ryzykowne kompromisy, na które 
godzą się małżeństwa, i tajemnice, których strzegą, aby utrzymać 
związek. Wielkie kłamstewka spotykają się tu z klimatem Od nowa. 
Na podstawie książki nakręcony zostanie serial.

PIOTR BORLIK

SKŁAM, ŻE MNIE 
KOCHASZ

E.J COPPERMAN, JEFF COHEN

TAJEMNICA 
BRAKUJĄCEJ 
GŁOWY

SHERRI SMITH

WEEKEND

KIMBERLY MCCREIGHT

MAŁŻEŃSTWO 
DOSKONAŁE

op. miękka op. miękka

op. miękka op. miękka

wyd. Prószyński wyd. Prószyński

wyd. Prószyński wyd. Bukowy Las

39 90
premiera 24.03.2021

Na drodze w pobliżu Cork zostaje znaleziony spalony jaguar ze szczątkami mężczyzny za kierownicą.  
To sędzia, jeden z  ostatnich sprawiedliwych. I  były kochanek nadkomisarz Katie Maguire. Właśnie 
miał ogłosić wyrok w  sprawie gangstera podejrzanego o  wielokrotne zabójstwo. Katie znów bę
dzie miała przeciwko sobie miejscowy świat przestępczy. A tymczasem w mieście rozpętało się istne 
pandemonium…

GRAHAM MASTERTON

DO OSTATNIEJ KROPLI KRWI
SERIA Z DETEKTYW KATIE MAGUIRE, T. 11

op. miękka

wyd. Albatros



FANTASTYKA

59 99

premiera 24.03.2021

Tropiciel jest myśliwym, znanym w  trzynastu królestwach jako ten, 
który ma nos. I  choć zawsze pracuje sam, ten jeden jedyny raz 
musi zrobić wyjątek. By odnaleźć zaginione dziecko, sprzymierza się 
z grupą najemników. A są tam wszyscy: od wiedźmy, przez smutnego 
olbrzyma, aż do zmiennokształtnego Lamparta. Każde z nich jest 
śmiertelnie niebezpieczne. Każde z nich strzeże swoich tajemnic.

MARLON JAMES

CZARNY LAMPART, 
CZERWONY WILK

op. twarda

wyd. Echa

44 90
premiera 19.03.2021

Na początku była Szerń. Objęła we władanie świat i  tchnęła inte
ligencję w trzy gatunki: ludzi, koty i sępy. A potem znad Bezmiarów 
nadciągnął Aler i  stworzył własne rozumne istoty. Rozpoczęła się 
wojna potęg, która trwa do dziś. Nowe uzupełnione wydanie, z ilu
stracjami Przemysława Truścińskiego.

FALIKS W. KRES

PÓŁNOCNA GRANICA
KSIĘGA CAŁOŚCI, T. 1

op. miękka

wyd. Fabryka Słów

45 00
premiera 24.03.2021

Po utworzeniu koalicji ludzkich monarchów stawiających opór wrogiej inwazji, Dalinar Kholin i jego Świe
tliści Rycerze prowadzili przeciągającą się, brutalną wojnę. Żadna ze stron nie zyskała przewagi. Teraz, 
gdy nowe wynalazki uczonych Navani Kholin zaczynają zmieniać oblicze wojny, wróg przygotowuje 
odważną operację. Wyścig zbrojeń może rzucić wyzwanie samemu sednu ideałów Świetlistych, a być 
może wyjawić również tajemnice starożytnej wieży…

BRANDON SANDERSON

RYTM WOJNY
ARCHIWUM BURZOWEGO ŚWIATŁA, T. 4, CZ. 1

op. twarda

wyd. Mag

Życie Bena Ashwooda z osady Widoki miało swój rytm i porządek: 
warzenie 4 beczek piwa tygodniowo, wysłuchiwanie opowieści 
w gospodzie i doroczne walki na kije na Festynie z okazji Święta Wio
sny. Nawet pojawienie się krwiożerczego demona nie wprowadziło 
istotnych zmian w jego życiu. Co innego, pojawienie się Mistrza Mie
czy i pewnej czarodziejki. To wywróciło życie Bena do góry nogami.

A.C. COBBLE

BENIAMIN 
ASHWOOD
TOM 1

54 90

wyd. Fabryka 
Słów

premiera 26.03.2021

op. miękka



SWIATKSIAZKI.PL

FANTASTYKA

27 00

premiera 24.03.2021

Po odkryciu statkuwidma, którego załoga najprawdopodobniej 
zginęła, próbując dotrzeć do otoczonej sztormami wyspy Akinah, 
Navani Kholin musi wysłać ekspedycję, by upewnić się, że wyspa 
nie wpadła w ręce wroga. Podlatujący zbyt blisko Świetliści Ryce
rze nagle tracą całe Burzowe Światło, więc podróż musi się odbyć 
drogą morską.

BRANDON SANDERSON

ODPRYSK ŚWITU

op. twarda

wyd. Mag

27 00

premiera 24.03.2021

Zwinka poprosiła boginię, by ta powstrzymała jej dorastanie.  
Młodziutka Świetlista odkrywa, że czas nie czeka na nikogo. A choć 
cesarz Aziru zapewnił jej ochronę przed katem, któremu nadała 
przydomek „Ciemność”, Zwinkę przytłacza duszna atmosfera dwo
ru. Kiedy więc dowiaduje się, że Ciemność udał do Yeddawu i tam 
krzywdzi ludzi podobnych do niej, podąża za nim. 

BRANDON SANDERSON

TANCERKA 
KRAWĘDZI

op. twarda

wyd. Mag

Debiutancka powieść Joego Hilla, nowego mistrza horroru! Książka 
kucharska dla kanibali, pętla, na której powiesił się człowiek, film, 
na którym nagrane jest morderstwo… Judas Coyne ma naprawdę 
imponującą kolekcję makabrycznych rzeczy. Ale nic, co posiada, 
nie jest tak kuszące i tak straszne jak wizja posiadania prawdziwe
go ducha. 

JOE HILL

PUDEŁKO W KSZTAŁCIE SERCA

42 90
op. twarda

wyd. Albatros

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

–50%



HISTORIA

39 90

Autor odsłania tajemnice afer i  zagadek kryminalnych Rzeczypo
spolitej szlacheckiej. Erudycja, pouczająca treść i barwne tło oby
czajowe, to zalety tej arcyciekawej książki. Morderstwa polskich 
królów i książąt, śledztwa po latach! Wracając do niewyjaśnionych 
przestępstw, śledczy z policyjnego Archiwum X opierają się przede 
wszystkim na powtórnej analizie zeznań i dowodów.

JERZY BESALA

ZAGADKI 
KRYMINALNE 
RZECZYPOSPOLITEJ 
SZLACHECKIEJ
NOWE WYDANIE

op. miękka

wyd. Bellona

Zygmunt Luksemburski w 1396 r. zorganizował antyturecką krucjatę. 
Oprócz Węgrów i Wołochów wzięło w niej udział rycerstwo z Francji, 
Burgundii, Niemiec, Czech, a nawet Anglii, Szkocji, Aragonii czy Polski. 
We wrześniu armia krzyżowców obległa naddunajską twierdzę Niko
polis. Przeciwko niej wyruszył z wojskiem sułtan turecki Bajezyd I, wspie
rany przez księcia Serbii. Do walnej bitwy doszło 25 września 1396 r. 

STANISŁAW REK

NIKOPOLIS 1396

DOSTĘPNE TYLKO NA
SWIATKSIAZKI.PL

49 90

Kamil Janicki, autor m.in. bestsellerowych Dam złotego wieku, po
wraca do historii kobiet i proponuje pasjonującą opowieść o czte
rech żonach jednego z najważniejszych władców w historii Polski. 
Jak potoczyłaby się historia Polski, gdyby nie mariaże Jagiełły? Jaki 
wpływ wywarły żony na jego polityczne decyzje?

KAMIL JANICKI

DAMY 
WŁADYSŁAWA 
JAGIEŁŁY

op. miękka

wyd. Literackie

39 90

premiera 24.03.2021

Znawca historii i  obyczajów dawnej Słowiańszczyzny wprowadza 
czytelników w świat słowiańskiej miłości i  seksualności. Można się 
z niej dowiedzieć, jak Słowianie kochali (dosłownie i w przenośni), 
jak odnosili się do nagości i seksu, jak zawierali związki małżeńskie 
i czy byli wierni małżonkom. Poznamy też obyczaje, magię i sztukę 
związane z erotyką i płodnością. 

TOMASZ J. KOSIŃSKI

ŻYCIE  
EROTYCZNE 
SŁOWIAN

op. miękka

wyd. Bellona

32 90
op. miękka

wyd. Bellona



SWIATKSIAZKI.PL

HISTORIA

II wojna światowa przedstawiana jest jak hollywoodzki western. Praw
dziwa historia nie była jednak wcale czarnobiała. Zbrodnie wojenne 
popełniały nie tylko państwa Osi, ale również alianci zachodni. Piotr 
Zychowicz pisze o brytyjskich obozach koncentracyjnych dla Burów, 
ludobójstwie amerykańskich Indian i  zachodnich intelektualistach, 
którzy tuszowali zbrodnie Stalina – Katyń, Gułag i Wielki Głód. 

PIOTR ZYCHOWICZ

ALIANCI
OPOWIEŚCI NIEPOPRAWNE POLITYCZNIE, CZ. 5

–15% –15% –15% –15% –15%

–15% –15% –15% –15% –15%

39 90

premiera 24.03.2021

Getto w  Theresienstadt. Tam, w  domu dla dziewcząt, mieszkały 
w ogromnej ciasnocie: 30 dziewcząt na 30 metrach kwadratowych 
powierzchni. Co jakiś czas niektóre z nich były selekcjonowane do 
budzących przerażenie transportów na Wschód. Na ich miejsce 
przychodziły nowe… Hannelore Brenner łączy ze sobą portrety osób, 
prywatne zapiski, urzędowe dokumenty, fakty i wydarzenia.

HANNELORE BRENNER

DZIEWCZĘTA 
Z POKOJU 28

op. miękka

wyd. Świat Książki

44 90

W listopadzie 1945 r. dwóch francuskich oficerów wchodzi do bunkra 
Führera. Ziemię zaściełają setki dokumentów. Wśród nich telegramy, 
które pozwalają zrozumieć stan ducha panujący w ostatniej „celi” 
dostojników III Rzeszy oraz wydarzenia z okresu od 23 do 26 kwietnia 
1945 r. To właśnie te dokumenty przedstawiają i komentują wybitni 
badacze II wojny światowej.

PAUL VILLATOUX,  
XAVIER AIOLFI

OSTATNIE 
ARCHIWA 
Z BUNKRA

op. twarda

wyd. Bellona

44 90

Oto opis 25 przełomowych momentów polskiej historii i 25 podsta
wowych pytań. Zadawali je królowie, politycy, generałowie i zwykli 
Polacy – często przez wiele stuleci. O  udzielenie odpowiedzi po
prosiliśmy wiodących ekspertów i najpopularniejszych publicystów 
historycznych.

RÓŻNI AUTORZY

CHWILE 
PRZEŁOMU
25 WYDARZEŃ, KTÓRE 
ZMIENIŁY DZIEJE POLSKI

op. twarda

wyd. Bellona

49 90
premiera 23.03.2021

op. miękka

wyd. Rebis



BIOGRAFIE

49 99

Charyzmatyczna, skuteczna i pełna pasji. Pierwsza kobieta w histo
rii na stanowisku wiceprezydentki Stanów Zjednoczonych Amery
ki. W czasie ostatniej kampanii prezydenckiej media mówiły tylko 
o niej: gorącej orędowniczce praw osób LGBT, kobiet i mniejszości 
etnicznych. W okamgnieniu stała się uosobieniem walki o prawa 
człowieka dla milionów ludzi, również poza USA.

Poznaj historię człowieka, który dzięki wewnętrznej sile i doświadcze
niu stał się nadzieją na zmiany nie tylko dla Amerykanów. Joe Biden 
opowiada swoją historię pełną emocji, poruszających momentów 
i trudnych decyzji. W niezwykle osobistej książce Joe Biden zdradza 
tajemnice zaciekłych kampanii i politycznej rywalizacji. Nie boi się 
też pisać o najtrudniejszych osobistych doświadczeniach.

DAN MORAIN

KAMALA HARRIS
PIERWSZA BIOGRAFIA

JOE BIDEN

SPEŁNIAJĄC 
OBIETNICE

op. twarda

wyd. Znak

–30% –30%

54 99

wyd. Znak 
Koncept

premiera 24.03.2021

op. twarda

64 99
premiera 17.03.2021

We wspomnieniach z czasu prezydentury Barack Obama przedstawia dzieje nieprawdopodobnej 
przemiany młodego, poszukującego własnej tożsamości człowieka w przywódcę wolnego świata. 
Ukazuje zarówno swoje polityczne dojrzewanie, jak i przełomowe momenty pierwszej kadencji swojej 
prezydentury, przypadającej na czasy dramatycznych zmian i zawirowań.

BARACK OBAMA

ZIEMIA OBIECANA

op. miękka

wyd. Agora

Kultowa, a  jednocześnie kontrowersyjna biografia jednego z  naj
słynniejszych piłkarzy w historii światowego futbolu, Diego Arman
do Maradony. Maradona to nie tylko genialny zawodnik, to przede 
wszystkim symbol i legenda. Jedyna w swoim rodzaju, uznawana od 
wielu lat za kultową biografia wirtuoza futbolu, Złotego Chłopaka, 
a jednocześnie człowieka z ogromnymi problemami.

JIMMY BURNS

MARADONA
RĘKA BOGA

39 90
op. miękka

wyd. Albatros



Vedrana Rudan szczerze i bez upiększania pisze o swoim ani trochę 
beztroskim dzieciństwie, o dzieciach i wnukach, o drodze, którą prze
szła od dziewczyny sprzedającej lody nad morzem do najpoczytniej
szej autorki w regionie. O tym, dlaczego w socjalizmie nie można było 
zostać wyrzuconym z pracy, i o tym, jak została pierwszą dziennikarką, 
której się to udało w nowym, demokratycznym, reżimie Chorwacji.

VEDRANA RUDAN

TANIEC WOKÓŁ 
SŁOŃCA
AUTOBIOGRAFIA 

44 00

wyd. Drzewo 
Babel

premiera 24.03.2021

op. miękka

Dla węgierskich Żydów ostatni rok II wojny światowej był najtrudniej
szy. Tivadar Soros, ojciec znanego biznesmena i społecznika, opo
wiada o losach swojej rodziny podczas tego ostatniego roku wojny. 
Pogodne usposobienie, doświadczenia żołnierskie i wrodzony spryt 
sprawiły, że Tivadar i cała jego najbliższa rodzina przeżyli. W tej spisa
nej w esperanto opowieści pasja życia miesza się z bliskością śmierci.

TIVADAR SOROS

MASKARADA 
WOKÓŁ ŚMIERCI

43 00

37 99

Ksiażka opowiada głównie o ciągu zdarzeń, które położyły się cie
niem na 7 miesiącach poprzedzających śmierć poetki, kiedy to 
próbowała odzyskać własne życie pod obstrzałem gróźb i próśb jej 
męża, Teda Hughesa. Przyjaciele, rodzina i współpracownicy Hughe
sa widzieli w Sylvii zagrażającą mu gorgonę. W tej atmosferze Plath 
pisała, utrzymywała kontakt z bliskimi i opiekowała się dwójką dzieci. 

CARL ROLLYSON

OSTATNIE DNI 
SYLVII PLATH
BIOGRAFIA

op. twarda

op. miękka

wyd. Prószyński

wyd. Novae Res

Prawdziwe historie,
które warto 

                 przeczytać

44 90

Izraelski pisarz, polski Żyd, 
przeżył niezwykłe życie: 
pełne bólu, strachu, 
upokorzeń, ale także 
sukcesów, kobiet, polityki 
i pieniędzy.

29 99 

„Zawsze staram się 
rozmawiać o rzeczach 
ważnych, na bzdury nie ma 
zgody". Michał Olszański

36 00

19 99 

"Mało kto tak pięknie 
i mądrze, inkrustując 
narrację anegdotami, 
z miłością, wiedzą 
i kulturą pisze po polsku 
o świecie jedzenia 
i kuchni". Marcin Meller

44 80

19 99 



LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ

Szkice z różnych dziedzin dla wszystkich ciekawych świata. Od rozważań dotyczących ludzkiej głupoty 
po inspirujące sylwetki odważnych kobiet ze świata nauki po podróż do istoty wszechświata w opowie
ściach z różnych kultur.

PODRÓŻ PRZEZ RÓŻNE OBSZARY WIEDZY

 34 90od

op. twarda

wyd. Copernicus

29 90

MARYANN KARINCH

PODRĘCZNIK  
ANTYMANIPULACJI

op. miękka

wyd. Bellona

Najwięksi eksperci ze świata wywiadu, biznesu i egzekwowania pra
wa ujawniają, jak zdobywają informacje, których potrzebują, i pod
powiadają, jak i ty możesz to zrobić. Znajdziesz tutaj 8 motywatorów 
rozmowy, które pomogą ci dotrzeć do prawdy, techniki ułatwiające 
zamienienie wrogich źródeł w pomocne czy środki do kontrolowa
nia przebiegu rozmowy.

44 99

Mecz szachowy Kasparowa rozegrany przeciwko superkomputerowi 
IBM Deep Blue w 1997 r. był przełomem w historii rozwoju technologii. 
Był to świt nowej epoki: oto powstała maszyna zdolna pokonać czło
wieka, który był mistrzem tej najbardziej intelektualnej gry. Na ten 
moment złożyło się ponad stulecie rozwoju i w swojej przełomowej 
książce Kasparow ujawnia zdumiewającą stronę tej historii. 

GARRI KASPAROW

OSTATNI BASTION 
UMYSŁU

op. miękka

wyd. Isnignis

Podróż na wschód w poszukiwaniu prawdy, dobra oraz piękna. I wódki. 
Relacja z wyprawy rowerowej zimą po zamarzniętym Bajkale. Dwóch 
młodych mężczyzn przemierza jezioro z północy na południe, ponad 
900 kilometrów, w skrajnie trudnych warunkach: mróz, lodowaty wiatr, 
szczeliny. Autor opisuje spotkania z fascynującymi ludźmi, ich zmaga
nia z niezwykłą przyrodą, przytacza zasłyszane od nich opowieści. 

JAKUB RYBICKI

PO BAJKALE

39 90
op. miękka

wyd. Świat Książki



SWIATKSIAZKI.PL

LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ / PORADNIKI

39 99

Średnio osiemnaście razy dziennie myślimy o seksie. Oni myślą o nim 
dużo częściej. Poznaj historie kobiet i mężczyzn cierpiących na sek
soholizm. Do czego byli i są zdolni dla seksu? Jaką cenę zapłacili za 
swoją chorobę? I jak wygląda ich życie po terapii?

WIKTOR KRAJEWSKI

SEKSOHOLICY

op. miękka

wyd. Prószyński

39 99

Autorka wchodzi w środowiska policjantek, żeby zobaczyć, jak wy
gląda prawda o ich pracy. Impulsem do tego śledztwa są szokujące 
wyznania kobiet, do których dotarła. Chora na seksizm szkoła poli
cyjna, niskie zarobki, brak jasnej drogi awansu i masa papierologii to 
dopiero początek ich ścieżki zawodowej. Na służbie nie ma ulg, ani 
kompromisów i o tym opowiadają rozmówczynie Fijewskiej. 

MARIANNA FIJEWSKA

POLICJANTKI
KOBIECE OBLICZE POLSKICH SŁUŻB

op. miękka

wyd. W.A.B.

Autor bestsellerów tym razem analizuje psychikę i sposób działania 
zarówno seryjnych zabójców, których poznał osobiście, jak i zbrod
niarzy, którzy przeszli do historii kryminologii. Ukazuje potworne 
zbrodnie, które można popełnić, pozostając niezauważonym. Choć 
ich czyny wydają się tyleż niezrozumiałe, co przerażające, psycho
paci mogą być bliżej, niż się nam wydaje…

CHRISTOPHER BERRY-DEE

ROZMOWY 
Z PSYCHOPATAMI
W OTCHŁANI ZŁA

34 99

wyd. Czarna 
Owca

op. miękka

Dr Joseph Murphy po raz kolejny prezentuje techniki pracy nad sobą, 
które wielu ludziom pomogły odkryć prawa mocy umysłu i zastoso
wać je w codziennym życiu. To niezwykłe połączenie filozofii religijnych 
z odkryciami współczesnej psychologii, pozwoli Wam osiągnąć nowy 
poziom duchowego rozwoju. Doprowadzi Was nie tylko do spełnienia 
i wewnętrznego spokoju, ale przyniesie także zdrowie i dobrobyt. 

JOSEPH MURPHY

NIEZWYKŁE PRAWA 
KOSMICZNEJ MOCY UMYSŁU

34 90
op. twarda

wyd. Świat Książki

37 00

Japońska guru porządkowania teraz postanawia uprzątnąć bała
gan nie tylko w naszych domach, ale również w pracy i naszym po
dejściu do niej. Praktyczne wskazówki Scotta Sonensheina, psycho
loga organizacji oraz wykładowcy biznesu, pomagają natomiast 
zorganizować życie zawodowe, osiągać sukcesy w pracy oraz zy
skiwać motywację.

MARIE KONDO, SCOTT SONENSHEIN

JAK CZERPAĆ 
RADOŚĆ Z PRACY

op. miękka

wyd. Muza
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44 99

Co wspiera, a  co osłabia odporność? Jak odpowiednią dietą 
wzmocnić organizm? Dlaczego sen, regularny ruch i kontakty z ludź
mi są tak ważne dla naszej odporności? Szczepić się czy nie szcze
pić? Książka pełna cennych wskazówek.

MARGIT KOSSOBUDZKA, 
KATARZYNA STASZAK

BROŃ SIĘ! 
JAK DBAĆ O SWOJĄ ODPORNOŚĆ

op. miękka

wyd. Agora

44 99

premiera 23.03.2021

Książka zawiera pomysły na ciekawe zajęcia z  dziećmi w  różnym 
wieku – od roczniaków po pięciolatki. Przedstawione w niej gry w za
kamuflowany sposób kształtują wiele kompetencji istotnych z punktu 
widzenia rozwoju dziecka. Dzięki tej książce zdołacie się poczuć jak 
prawdziwi superbohaterowie, ponieważ będziecie się dobrze bawić, 
mając jednocześnie poczucie, że robicie dokładnie to, co należy.

DAISY UPTON

MAMA NA 5
PRZYBIJ PIĄTKĘ

op. miękka

wyd. Insignis

44 90

premiera 24.03.2021

premiera 24.03.2021

Darowując te książki, dajesz więcej niż pięknie wydaną, ładnie opra
wioną, nienapisaną jeszcze historię. Dajesz poczucie, że biscy są dla 
Ciebie ważni. Dzięki odpowiedziom na proste pytania dajesz możli
wość spisania losów i wspomnień, przelania odczuć i uczuć, co spra
wi, że dotąd puste strony dziennika staną się podarunkiem osobistym, 
a dla Ciebie i całej rodziny będą stanowić bezcenną pamiątkę. 

ELMA VAN VLIET

OPOWIEDZ O SOBIE

op. twarda

wyd. Bukowy Las

Dzisiaj naukowcy i lekarze podkreślają, że dzięki naszej dobrze dzia
łającej odporności radzimy sobie lepiej z tak nieprzewidywalnymi 
wrogami, jakimi są wirusy, bakterie, pasożyty. Musimy jednak wie
dzieć, że zagraża nam całe spektrum niedomagań trawiących na
sze ciała, umysły i dusze. Co możemy z tym zrobić? Jak się przed 
tym bronić?

BEATA ABRAMCZYK

TWOJA MAPA 
ODPORNOŚCI

44 90

wyd. Edipresse 
Książki

op. miękka

24,99

Autorka na podstawie własnych doświadczeń przedefiniowu
je trzeźwość na potrzeby dwudziestego pierwszego stulecia 
i wytycza nowy kurs w świecie bez procentów. Pokazuje też, że 
można korzystać z życia, będąc singlem. Pokochacie te dające 
nadzieję książki!

CATHERINE GRAY

JAK DOBRZE BYĆ…

43 00
op. miękka

wyd. Prószyński
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DLA MŁODZIEŻY

32 00

39 99

premiera 22.03.2021

Porywająca opowieść o poszukiwaniach Teda Kaczynskiego, naj
bardziej nieuchwytnego terrorysty w dziejach Stanów Zjednoczo
nych. Poznaj agentów, którzy położyli kres trwającej niemal 20 lat 
fali terroru i odnaleźli górską kryjówkę mordercy, by zaprowadzić go 
przed oblicze sprawiedliwości.

Wróć do magicznego świata Rosewood Hall w bestsellerowej serii 
Kroniki Rosewood. W trzeciej części Ellie, Lottie i Jamie znów będą 
bronić się przed tajemniczą organizacją Lewiatan i odkrywać nowe 
sekrety.

BRYAN DENSON

UNABOMBER
Z AKT FBI, T. 1

CONNIE GLYNN

ZAGUBIONA 
KSIĘŻNICZKA
KRONIKI ROSEWOOD, T. 3

op. miękka

op. miękka

wyd. Akapit Press

wyd. Insignis

39 90

Bestseller „New York Timesa”. XVIII w. Ojciec zrobił wszystko, aby 
wychować Henry'ego na prawdziwego dżentelmena, ale nawet 
najlepsze szkoły nie mogły wybić chłopakowi z głowy zabaw, a tak
że dziewcząt i… chłopców. Roczna podróż po Europie, w której to
warzyszyć będzie mu jego siostra i najlepszy przyjaciel, to ostatnia 
szansa na korzystanie z młodości.

 MACKENZI LEE

PORADNIK  
DLA DŻENTELMENA 
O WYSTĘPKU 
I CNOCIE 
RODZEŃSTWO MONTAGUE, T. 1

op. miękka

wyd. Young

Twórca 
„Gawęd o wilkach 

i innych zwierzętach” 
powraca!

Marcin Kostrzyński kiedyś był myśliwym. 
Po wielu latach polowań zamienił strzelbę 

na kamerę i aparat fotograficzny. 
Zyskał sympatię milionów Polaków, 

gdy udało mu się wyrwać z rąk 
myśliwych rannego w wypadku 

wilka i uratować
 mu życie. 

Przyrodyjki to wyjątkowe i ekscytujące 
opowiastki o zwierzętach (dla dzieci i dorosłych)

inspirowane obserwacjami kochanego 
przez widzów i czytelników 

Marcina z lasu.

3990

Widzieliście kiedyś biało-czarne dziki? 
Zastanawialiście się, jak leniwe

 są leniwce w Ameryce Południowej? 
Wyruszyliście w podróż śladami 

chomika? Obserwowaliście foki nad Bałtykiem? 
Spotkaliście w lesie niedźwiedzia?
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DLA DZIECI

36 99

49 90

premiera 24.03.2021

premiera 21.03.2021

Akcja książki rozgrywa się w Cieszynie, tętniącym życiem i pełnym 
niespodzianek mieście leżącym na pograniczu polskoczeskim. 
Kocia Szajka, skupiająca miejscowe koty o mocnym charakterze 
i dużej fantazji, pomaga policji w  rozwiązywaniu najtrudniejszych 
zagadek. Przykuwające uwagę ilustracje o nasyconych kolorach 
stworzyła Malwina Hajduk, wrocławska graficzka.

Prawdziwa gratka dla fanów detektywa Pozytywki! Wyjątkowe jubi
leuszowe wydanie wszystkich „kryminalnych” spraw, z jakimi dotąd 
zmierzył się bohater, uzupełnione o dodatkowe opowiadanie napi
sane przez Grzegorza Kasdepke z pewnej specjalnej okazji… Jakiej? 
To zagadka!

Tym razem postawiliśmy na innowacyjną formę wydania naszej 
książki. Jest oprawiona jak… stojący kalendarz na biurko, dzięki cze
mu w trakcie gotowania przepis jest cały czas widoczny w całości! 
Potrawy pogrupowaliśmy w trzy główne działy: na zimno, na ciepło, 
na słodko.

Wakacje w starym wozie kempingowym wujka Gary’ego? Rodzina 
Grega zamierza spędzić to lato w prawdziwej, najprawdziwszej głu
szy. Tylko że w głuszy na ogół grasują jej niezbyt gościnni mieszkańcy 

– namolne niedźwiedzie, żarłoczne kleszcze i najgorsze z nich wszyst
kich – SKUNKSY. Czy urlop na łonie natury, który był szczytem marzeń 
Heffleyów, okaże się zupełnym dnem?

AGATA ROMANIUK

KOCIA SZAJKA 
I ZAGADKA 
ZNIKNIĘCIA 
ŚLEDZI

GRZEGORZ KASDEPKE

JESZCZE 
WIĘKSZA KSIĘGA 
DETEKTYWA 
POZYTYWKI

AGNIESZKA GÓRSKA

DZIECI TEŻ GOTUJĄ 

JEFF KINNEY

ZUPEŁNE DNO
DZIENNIK CWANIACZKA, T. 15

op. twarda

op. twarda

wyd. Agora

wyd. Demart

79 90

wyd. Nasza 
Księgarnia

op. twarda

26 90

wyd. Nasza 
Księgarnia

premiera 24.03.2021

op. miękka

Ta poetycka opowieść o miłości, przyjaźni i odpowiedzialności pióra 
Antoine'a de SaintExupéry'ego została przetłumaczona na ponad 
270 języków i należy do klasyki literatury światowej. Historia wrażli
wego złotowłosego chłopca, wzbogacona pięknymi ilustracjami 
autora, od lat wzrusza dzieci i dorosłych na całym świecie. Książka 
w nowym wydaniu.

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

MAŁY KSIĄŻĘ

 14 99od

op. twarda

wyd. Olesiejuk

Piąta część przygód Cruza i jego przyjaciół. Młodzi odkrywcy mają 
do odnalezienia kolejny kawałek receptury. Przed nimi daleka 
podróż i  rozwikłanie tajemnicy: kto jest szpiegiem na pokładzie 
Oriona. Czy wszystko potoczy się zgodnie z planem? Jak zwykle 
oprócz wciągającej fabuły czytelnicy znajdą tu masę ciekawostek 
ze świata nauki. 

TRUDI TRUEIT

TYGRYSIE 
GNIAZDO
EXPLORER ACADEMY:  
AKADEMIA ODKRYWCÓW, T. 5

34 99

premiera 14.04.2021

op. miękka

wyd. Olesiejuk
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Dziecięca wersja jednej z najlepszych gier imprezowych! Bądź szyb
szy od rywali – powiedz, z czym kojarzą się rysunki na kartach! Każ
dy rysunek może kojarzyć się z wieloma rzeczami, dzieci mają więc 
pole do popisu. Kilka wariantów rozgrywki rozwija umiejętność gło
skowania i rymowania!

ANDREW INNES

NA KOŃCU 
JĘZYKA 
JUNIOR

49 90

wyd. Nasza 
Księgarnia

premiera 24.03.2021

op. pudełko

49 99
premiera 29.03.2021

Zestawy 100 kart z ciekawostkami o zwierzętach, roślinach, kosmo
sie, a nawet ciele człowieka. Każdej zabawnie ilustrowanej karcie 
z ciekawostką towarzyszą jeszcze dwie karty. Jedna zawiera pytanie 
i  trzy odpowiedzi do wyboru, a druga to rodzaj autosprawdzianu. 
Jest nim labirynt, w  którym jedna ścieżka prowadzi do właściwej 
odpowiedzi. 

BYSTRZAKI

op. pudełko

wyd. Olesiejuk

W serii 
również:

Uwielbiana seria 
książek z okienkami

Dla ciekawych świata

wyd.  Olesiejuk

op. twarda

premiera 17.03.2021

49 90
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Bełchatów – Galeria Olimpia, ul. Kolejowa 6, tel. 44 711 17 16 • Bełchatów – pl. Narutowicza 20/5, tel. 44 711 11 93 • Białystok – ul. Rynek Kościusz
ki 32, tel. 85 732 10 15 • Białystok – Galeria Jurowiecka, ul. Jurowiecka 1, tel. 85 877 23 55 • Bielsko-Biała – CH Gemini Park, ul. Leszczyńska 20, 
tel. 33 484 08 77 • Bielsko-Biała – CH Sarni Stok, ul. Sarni Stok 2, tel. 33 471 29 03 • Bielsko-Biała – Galeria Sfera, ul. Mostowa 5, tel. 33 471 10 07 

• Bolesławiec – Galeria Bolesławiec City Center, ul. Asnyka 1, tel. 75 616 14 06 • Bydgoszcz – CH Rondo, ul. Kruszwicka 1, tel. 52 345 46 98 • Byd-
goszcz – CH Zielone Arkady, al. Wojska Polskiego 1, tel. 52 342 53 50 • Bydgoszcz – dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna, ul. Zygmunta Augu
sta 57, tel. 52 518 11 39 • Bydgoszcz – Galeria Pomorska, ul. Fordońska 141, tel. 52 516 11 28 • Bydgoszcz – CH Focus Mall, ul. Jagiellońska 39/47, 
tel.  51  762  71  41 •  Bytom – CH  Agora Bytom  pl.  T.  Kościuszki 1, tel. 32  396  26  28 •  Chełm – Galeria Chełm, ul.  Rejowiecka  34, 
tel. 505 409 404  • Chojnice – ul. Stary Rynek 9–10, tel. 52 516 16 53 • Chorzów – CH AKS, ul. Parkowa 20, tel. 32 411 79 06 • Częstochowa – 
Galeria Jurajska  al. Wojska Polskiego 207, tel. 34 341 17 57 • 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, tel. 58 573 48 94 • Gdańsk – Galeria Przymorze, ul. Obrońców Wybrzeża 1, tel. 58 761 47 35 • Gdańsk – 
Galeria Metropolia, ul. J. Kilińskiego 4, tel. 58 573 10 03 • Gdańsk – CH Auchan, ul. Szczęśliwa 3, tel. 58 760 15 10 • Gdańsk – CH Osowa, ul. Spa
cerowa 48, tel. 58 341 38 83 • Gdańsk – Forum Gdańsk, ul. Targ Sienny 7, tel. 58 732 61 73 • Gdynia CH Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2 • Gli-
wice – PH Arena, al. J. NowakaJeziorańskiego 1, tel. 32 411 59 97 • Gliwice – ul. Zwycięstwa 16, lok. 1, tel. 32 411 83 42 • Gniezno – Galeria 
Gniezno, ul. Pałucka 2, tel. 61 679 46 33 • Gorzów Wielkopolski – CH Nova Park, ul. Przemysłowa 2, tel. 95 734 23 07 • Gorzów Wielkopolski – Ga
leria Askana, al. Konstytucji 3 Maja 102, tel. 95 734 11 37 • Grudziądz – CH Alfa, ul. Chełmińska 4, tel. 56 647 10 66 • Inowrocław – Galeria Solna, 
ul. Wojska Polskiego 16, tel. 52 516 11 15 • Janki – CH Janki, ul. Mszczonowska 3, tel. 22 290 41 07 • Jaworzno – Galeria Galena, ul. Grunwaldz
ka 59, tel. 32 411 98 85 • Jelenia Góra – Galeria Nowy Rynek, ul. Podwale 25, tel. 75 757 50 20 • Kalisz – Galeria Amber, ul. Górnośląska 82, tel. 
62 726 11 76 • Kalisz – Galeria Kalisz, ul. Poznańska 121123, tel. 62 726 12 28 Katowice – CH 3 Stawy, ul. Gen. K. Pułaskiego 60 , tel. 32 266 05 09 

• Katowice – Dworzec Główny, pl. Marii i Lecha Kaczyńskich 1, tel. 32 411 9585 • Katowice – Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, tel. 32 414 17 26 
• Katowice – Galeria Libero, ul. Kościuszki 229, tel. 32 413 15 54 • Kielce – Galeria Echo  ul. Świętokrzyska 20, tel. 41 277 16 03 • Kielce – Ga
leria 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. Pa
derewskiego 8, tel. 63 245 11 79 • Kraków – CH Czyżyny, ul. M. Medweckiego 2, tel. 12 297 31 71 • Kraków – CH Krokus, al. Gen. T. BoraKomo
rowskiego 37, tel. 12 429 36 44 • Kraków – CH Serenada , al. Gen. T. Bora Komorowskiego 41, tel. 12 352 23 57 • Kraków – Galeria 
Krakowska, ul. Pawia 5, tel. 12 422 22 73 • Kraków – Galeria Krakowska , ul. Pawia 5, tel. 12 352 39 83 • Krosno – Galeria Vivo! , 
ul. Bieszczadzka 29, tel. 13 440 11 35 • Legnica – ul. Najświętszej Marii Panny 5, tel. 76 711 18 96  • Lublin – CH Atrium Felicity, ul. Witosa 32, 
tel. 81 465 24 28  • Lublin – CH Skende Shopping, al. Spółdzielczości Pracy 88, tel. 81 465 38 50 • Lublin – ul. S. Staszica 2, tel. 81 465 34 04 

• Lublin – Lublin Plaza, ul. Lipowa 13 , tel. 81 465 27 37 • Łódź – CH Port Łódź, ul. Pabianicka 245, tel. 42 680 22 07 • Łódź – CH Tulipan, al. J. Piłsud
skiego 94, tel. 42 674 24 42 • Łódź – Galeria Łódzka, al. J. Piłsudskiego 15/23, tel. 42 237 15 22 • Łódź – CH Manufaktura, ul. Karskiego 5, tel. 
42 237 22 63  • Mielec – Galeria Aura, ul. E. Biernackiego 2, tel. 61 679 44 25 • Mielec – Galeria Navigator, ul. Powstańców Warszawy 4, tel. 
61 679 44 24 • Nakło nad Notecią – ul. Rynek 9, tel. 52 516 15 53 • Olsztyn – Galeria Warmińska, ul. J. Tuwima 26, tel. 89 722 43 51 • Opole – CH Ka
rolinka, 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 – Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120, tel. 62 726 10 76 • Piła – Galeria Vivo!, ul. 14 Lutego 26, tel. 67 350 67 67 
• Płock – Galeria Wisła, ul. Wyszogrodzka 144, tel. 24 382 11 08 • Poznań – Posnania, ul. Pleszewska 1, tel. 61 679 43 84 • Poznań – CH Avenida 
Poznań, ul. S. Matyi 2, tel. 61 646 17 22 • Poznań – Galeria MM, ul. Św. Marcin 24, tel. 61 679 22 98 • Poznań – Galeria Pestka, Al. Solidarności 47, 
tel. 61 824 67 45 • Poznań – King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, tel. 61 679 37 72 • Pruszków – Nowa Stacja Pruszków, ul. Sienkiewicza 19, tel. 
22 290 43 26  • Przemyśl – Galeria Sanowa, ul. W. Brudzewskiego 1, tel. 16 734 11 04 • Radom – Galeria Słoneczna, ul. Bolesława 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 
• Sosnowiec – CH Plaza, ul. Sienkiewicza 2, tel. 32 785 69 50 • Stalowa Wola – Galeria Vivo!, ul. F. Chopina 42, tel. 15 830 14 92 • Stara Iwiczna – 
NPark, ul. Nowa 4, tel. 22 290 44 85  • Starogard Gdański – Galeria Neptun, ul. Pomorska 7, tel. 58 573 39 33 • Szczecin – CH Galaxy, 
al. Wyzwolenia 18–20, tel. 91 817 25 49 • Szczecin – CH Kaskada, al. Niepodległości 36, tel. 91 810 21 81 • Szczecin – CH Outlet Park, ul. Andrze
ja Struga 42, tel. 91 810 68 28 • Szczecin – CH Turzyn, al. Bohaterów Warszawy 42, tel. 91 817 36 18 • Tarnów CH Gemini, ul. Nowodąbrowska 127 

• Tomaszów Mazowiecki – Galeria Tomaszów, ul. Warszawska 1, tel. 44 715 35 17 • Toruń – CH Plaza, ul. W. Broniewskiego 90, tel. 56 647 23 06 
• Toruń – CH Kometa, ul. Grudziądzka 162 , tel. 56 657 21 72 • Tychy – Gemini Park, ul. Towarowa 2, tel. 32 411 36 10 • Wałbrzych – ul. J. Słowac
kiego 1, tel. 74 663 45 13 • Warszawa – CH King Cross Praga, ul. Jubilerska 1/3, tel. 22 879 79 70 • Warszawa – CH Atrium Promenada, ul. Ostro
bramska 75C, tel. 22 290 48 88 • Warszawa – Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, tel. 22 290 43 21 • Warszawa – CH Atrium Reduta, Al. Jerozolim
skie 148, tel. 22 668 43 61 • Warszawa – CH Galeria Wileńska, ul. Targowa 72, tel. 22 290 23 49 • Warszawa – Elektrownia Powiśle, ul. Dobra 42 

• Warszawa – Factory Ursus, pl. Czerwca 1976  r. 6, tel. 22 812 80 11 • Warszawa – Galeria Młociny, ul.  Zgrupowania AK „Kampinos” 15, tel. 
22 290 68 91  • Warszawa – Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12, tel. 22 290 62 74 • Warszawa – Hala Koszyki, ul. Koszykowa 63, tel. 22 290 11 13 

• Warszawa – Galeria Ferio Wawer, ul. K. Szpotańskiego 4, tel. 22 205 81 25 • Warszawa – Galeria Rondo Wiatraczna, ul. Grochowska 207, tel. 
22 290 27 56 • Warszawa – Galeria Północna, ul. Światowida 17, tel. 22 290 11 16 • Warszawa – al. Niepodległości 121/123, tel. 22 290 11 17 

• Warszawa – dworzec kolejowy Warszawa Centralna, Hala Główna, Al. Jerozolimskie 54, tel. 22 290 22 86 • Warszawa – dworzec kolejowy 
Warszawa Centralna przejście podziemne, Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 3. tel. 22 630 29 60 • Warszawa – Wola Park, ul. Górczew
ska 124 • 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 79, tel. 71 347 24 83 • Wrocław – CH Borek, al. Hallera 52, tel. 71 726 11 81 • Wrocław – CH Korona, 
ul. Bolesława Krzywoustego 126, tel. 71 350 12 90 • Wrocław – CH Wroclavia , ul. Sucha 1, tel. 71 726 22 54 • Wrocław – Ferio Gaj, ul. Świe
radowska 51/57, tel. 71 726 24 90 • Wrocław – Galeria Dominikańska, pl. Dominikański 3, tel. 71 346 83 64 • Wrocław – Galeria Magnolia Park, 
ul. Legnicka 58, tel. 71 341 72 05 • Wrocław – Pasaż Grunwaldzki, pl. Grunwaldzki 22, tel. 71 726 29 76 • Zabrze – CH Platan, Pl. Teatralny 12, tel. 
32 413 16 91  • Zakopane – Galeria Krupówki, ul. Krupówki 40, tel. 18 546 13 86 • Zamość – Galeria Twierdza, ul. Przemysłowa 10, tel. 
84 536 10 95 • Zduńska Wola – ul. Łaska 21, tel. 43 652 11 04 • Zielona Góra – ul. Stary Rynek 22/3, tel. 68 416 29 72



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

SWIATKSIAZKI.PL
ZAMÓW NA 

Oferta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do 13.04.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi akcjami  
promocyjnymi lub rabatowymi. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku produktu dostępnego  
w sprzedaży. Księgarnie Świat Książki zastrzegają sobie prawo do pomyłek i błędów w druku. Podane rabaty dotyczą sugerowanych cen  
detalicznych. Promocja „druga książka 50%” dotyczy wybranej oferty, rabat obowiązuje przy zakupie dwóch książek i dotyczy tańszej  
książki. Regulaminy promocji znajdują się na stronie www.swiatksiazki.pl/ksiegarnie/naszeksiegarnie oraz u sprzedawcy kasjera.

zapowiedzi / nowości / bestsellery
atrakcyjne ceny
szybka dostawa lub bezpłatny  
odbiór w księgarni
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For more details check out our
Brand Guidelines.
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