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XXX

39 90

op. miękka

wyd. Albatros



SWIATKSIAZKI.PL

O TYM SIĘ MÓWI

Hitowy thriller, którego ekranizacja niebawem pojawi się na Netflixie.  
Zabicie człowieka, nawet nieumyślne, pozostawia piętno na całe 
życie. Matt potrzebował 9 lat, żeby otrząsnąć się po tym, jak przy
padkiem zabił mężczyznę. Jego życie w  końcu wraca do normy 
i przyszłość wygląda obiecująco. Do momentu gdy dostaje zdjęcie 
żony z innym mężczyzną, a w domu pojawia się policja… 

HARLAN COBEN

NIEWINNY 
(WYDANIE SERIALOWE)

39 90
op. miękka

wyd. Albatros

Syn Marcina Kani, żyjącego z  tantiemów byłego muzyka, twórcy 
jednego z  największych polskich hitów, pewnego dnia znika bez 
śladu. Jedyne, co pozostawia, to zakrwawione prześcieradła. Kania 
wie, że poprzedniego wieczoru widział się z synem. Jednak prawie 
nic nie pamięta. Zapił. Kania, leczący się alkoholik, wyrusza w sza
leńczą podróż w poszukiwaniu syna.

JAKUB ŻULCZYK

INFORMACJA ZWROTNA

39 90
premiera 19.05.2021

op. miękka

wyd. Świat Książki
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Serial na 
Netflixie

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

–50%



LITERATURA OBYCZAJOWA

Miś ma dwa lata, gdy giną jego rodzice i siostrzyczka. Dorasta pod 
opieką ciotki. Ucieczki szuka w wirze wielkomiejskiego życia, w któ
rym towarzyszy mu najlepszy przyjaciel, Pisarczyk. Annie wymyka się 
miłość. Jej rodzice przeżyli zatopienie własnej wsi w czasie wojny. 
Anna chce uciec z ukochanym. Teraz do dzieła przystępuje Pisar
czyk. Ze skrawków opowieści rekonstruuje historie Misia i Anny.

„Ten zbiór jedenastu opowiadań pokazuje wszystkie cechy pisar
stwa Zafona, ale subtelnie, jakby przez mgłę wszechobecną w jego 
literackich obrazach. Te opowieści mogłyby stać się elementami 
większej całości, a jednak pisarz puścił je wolno (…). Może po to, by 
ukazały w pełni wyjątkowość jego prozy tym, którzy nie mieli jeszcze 
okazji zajrzeć do powieści mistrza?” Leszek Bugajski

Oczarowuje paryskich surrealistów i  słynnego Picassa, rozkochuje 
w sobie Trockiego… Frida żyje na własnych zasadach, wbrew ocze
kiwaniom społecznym i  stereotypom. Idzie swoją drogą. Jednak 
dojdzie nią do miejsca, w którym będzie musiała zakwestionować 
wszystko, w co dotychczas wierzyła.

IGNACY KARPOWICZ

CICHO, CICHUTKO

CARLOS RUIZ ZAFÓN

MIASTO Z MGŁY

CAROLINE BERNARD

FRIDA KAHLO 
I KOLORY ŻYCIA

44 90

34 90

premiera 5.05.2021

op. twarda

op. miękka

wyd. Literackie

Klara, Róża i Amelka: panny Terechowiczówny. Rok 1914 wywrócił 
życie sióstr do góry nogami. Lata mijają. Róża wciąż jest trzpiotką, 
Klara urabia sobie ręce po łokcie, a Amelka wraca do rodzinnego 
majątku z… mężem. Żołnierzem, którego poznała w szpitalu. Kim jest 
mąż Amelki? Jak jego obecność w dworze wpłynie na życie Klary, 
Róży i ich matki?

AŁBENA GRABOWSKA

RZEKI PŁYNĄ, 
JAK CHCĄ

39 90

op. miękka

wyd. Rebis

wyd. Muza

Powieść wyróżniona na liście wybitnych książek przez „New York Ti
mesa”. July i September znają się jak łyse konie i nie potrzebują niko
go innego, tylko siebie nawzajem. Pewnego dnia dochodzi jednak 
do tragedii i wyprowadzają się wraz z samotną matką do opuszczo
nego domu na wybrzeżu… Uzależniająca opowieść o rodzeństwie 
uwikłanym w sieć bolesnych emocjonalnych zależności.

DAISY JOHNSON

SIOSTRY

36 90
op. miękka

wyd. Świat Książki

42 99

wyd. Znak 
Horyzont

op. miękka
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LITERATURA OBYCZAJOWA

Hiszpański region La Rioja, 1889 r. Plotka głosi, że winnice Las Urracas 
zostały obłożone klątwą, bo od lat dręczy je susza. Kiedy sąsiednie 
posiadłości rosną w siłę, Gloria tylko patrzy, jak mija kolejny rok bez 
zbiorów. Będzie musiała stanąć na czele rodzinnego interesu. I zde
cyduje się wypowiedzieć wojnę innym właścicielom winnic, którzy 
nie wyobrażają sobie, że mogliby konkurować z kobietą…

ALAITZ LECEAGA

CÓRY ZIEMI

42 90
premiera 05.05.2021

op. miękka

wyd. Albatros

Stolica rozpalona letnim żarem. Kawa i wino wypijane ze znajomymi 
w modnych lokalach, wielkomiejski pęd, dalekie podróże, realizowa
nie swoich pasji i budowanie wymarzonych karier. A w samym cen
trum one – bohaterki, które na pierwszy rzut oka mają wszystko, a ich 
życia są idealne. Ale gdzieś pomiędzy wierszami chowają najskrytsze 
pragnienia i lęki…

ANNA SZCZYPCZYŃSKA

GDZIEŚ POMIĘDZY 
WIERSZAMI

38 00

op. miękka

wyd. Literackie

Gdy Tamara została sama z dziećmi, dwa lata zmagała się z żałobą 
po stracie męża, nim w końcu postanowiła na nowo otworzyć się na 
życie. Niedaleko Tamary mieszka Paweł, który wykonuje u sąsiadów 
drobne prace remontowe. Paweł czuje się zobowiązany, by chronić 
samotną kobietę, tylko czy zbierze się na odwagę, by wyznać całą 
prawdę o sobie?

AGATA PRZYBYŁEK

I ZNOWU CIĘ 
ZOBACZĘ

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

Autorzy najlepszych powieści obyczajowych podarowali po
dopiecznym schroniska w Przyborówku historie pełne ciepła i na
dziei. Poznaj opowieści o  czworonogach, którym los dał kolejną 
szansę na szczęście. Część dochodu ze sprzedaży antologii zostanie 
przekazana na rzecz Fundacji „Przytuliska u Wandy”.

RÓŻNI AUTORZY

SZCZĘŚCIE 
NA CZTERECH 
ŁAPKACH

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

Antonia, wrażliwa studentka weterynarii, poznaje Daniela, chłopa
ka z trudną przeszłością. Nieoczekiwane spotkanie na cmentarzu 
odmieni ich losy. Tylko czy ta historia ma szansę skończyć się dobrze?

AGATA CZYKIERDA-GRABOWSKA

POZA DZIEŃ 
I POZA CZAS 

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

premiera 5.05.2021

op. miękka



LITERATURA OBYCZAJOWA

Zakochani w  sobie studenci Zofia i  Misza uciekają z  okupowanej 
Warszawy do Lwowa. Gdy sytuacja zmusza ich do powrotu, tra
fiają do warszawskiego getta, gdzie pomagają mentorowi Miszy, 
doktorowi Januszowi Korczakowi… Przejmująca opowieść oparta 
na faktach z życia Korczaka oraz prawdziwej historii jego młodych 
współpracowników.

ELISABETH GIFFORD

DOBRY DOKTOR 
Z WARSZAWY

39 90

op. miękka

wyd. Bukowy Las

Losy Kozińskich w Wierzbicy ulegają zwrotowi z chwilą powrotu Niem
ców do swoich opuszczonych domów. Równolegle z losem rodziny 
Kozińskich toczy się opowieść o Zawadzkich z Wileńszczyzny, którzy 
zostali przesiedleni na tereny przy granicy polskoniemieckiej. Opo
wieść o pracy, trudnych początkach na nowym miejscu i miłości.

BARBARA ISKRA-KOZIŃSKA

MARIA

36 90

premiera 5.05.2021

op. miękka

wyd. Bellona

Zainspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia przyjaźni i zdrady 
w czasach II wojny światowej. Rzuca światło na niezwykłe bohater
stwo dzielnych uczestniczek wojny. To fascynująca opowieść o od
wadze, przyjaźni i wielkiej determinacji kobiet, które pragnęły wyjść 
cało nawet z najgroźniejszych sytuacji.

PAM JENOFF

ŁĄCZNICZKI 
Z PARYŻA

42 00

op. miękka

wyd. Prószyński

Jocelyn, bibliotekarka i pasjonatka literatury, boryka się z samotno
ścią po tym, jak jej mąż wyruszył na front. Latem 1940 r. do SaintMalo 
wkraczają wojska niemieckie… Kapitan Hermann von Choltiz otrzy
muje nakaz zniszczenia wywrotowych książek w SaintMalo. Utrudnia 
to fakt, że jest miłośnikiem literatury. Między tą dwójką nawiązuje się 
nierealna przyjaźń.

MARIO ESCOBAR

BIBLIOTEKARKA 
Z SAINT-MALO

42 90

op. twarda

wyd. Kobiece

Przejmująca historia lwowskiej rodziny Szubów tuż przed wybu
chem oraz w czasie II wojny światowej. Pierwszy tom to obraz życia 
Ady, córki kolejarza, i  jej rodziny na tle lwowskiego przedmieścia 
w przededniu wojennej apokalipsy. Razem z  rodziną Szubów czy
telnik będzie zmagał się z okrucieństwem wojennej i powojennej 
rzeczywistości.

MONIKA KOWALSKA

LWOWSKA 
KOŁYSANKA
DWA MIASTA, T. 1

36 90

premiera 5.05.2021

op. miękka

wyd. Książnica

Niesamowita historia kobiecej orkiestry w  Auschwitz! Ta niezwy
kła powieść przedstawia losy kilku wspaniałych kobiet. W miejscu, 
w którym człowiek staje się człowiekowi bestią… grała muzyka. 

MARCIN LWOWSKI

ORKIESTRA 
Z AUSCHWITZ

36 90

premiera 5.05.2021 

op. miękka

wyd. Świat Książki

–20% –20%
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TYLKO
U NAS

Pięknie czyta 
się przyjemniej

op.

premiera

premiera

wyd.

twarda

5.05.2021 

5.05.2021 

Świat Książki

5990
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42 90

op. miękka

wyd. Świat Książki
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LITERATURA OBYCZAJOWA

Od Zeldy, czarnej owcy w  rodzinie, oczekuje się tylko jednego:  
że wkrótce wyjdzie za właściwego mężczyznę. Malik, który pochodzi 
z biednej dzielnicy Pearley, walczy z zupełnie innymi przeciwnościa
mi losu. Gdy ich ścieżki się skrzyżują, nie będą przygotowani na to, 
co ich połączy.

Marysia Salimi, pół Polka, pół Libijka po rozwodzie z saudyjskim mi
lionerem staje przed trudnym wyborem: załamać się i żyć w cieniu 
dawnego luksusu czy wziąć sprawy we własne ręce i  zawalczyć 
o  swoją przyszłość. W  poszukiwaniu odpowiedzi trafia do Polski, 
gdzie poznaje swą babkę, która odkrywa przed nią nieznany wątek 
rodzinnej historii.

Kochająca rutynę Emilia wsiada do życiowego rollercoastera.  
Po przeczytaniu listu od zmarłej mamy dochodzi do wniosku, że 
nie może wyjść za Dawida. Jej narzeczony to syn właścicieli firmy 
odzieżowej, w której na stanowisku kierowniczym pracuje także Emi
lia. Dziewczyna zmyka z własnego ślubu, traci pracę i wyjeżdża, by 
dowiedzieć się, kogo i co kocha najbardziej.

Świat Mali staje na głowie, kiedy dziewczyna zawiera bliską znajo
mość z niebieskookim bogiem seksu. Zadurzona, postanawia od
szukać mężczyznę, który w pół godziny dał jej więcej rozkoszy niż 
wszyscy jej dotychczasowi faceci. Jak na złość, nie wiadomo skąd 
pojawia się „ten drugi” – uroczy, inteligentny sąsiad, gotów uczynić 
wiele w imię utrzymania dobrosąsiedzkich stosunków.

Ta historia wydarzyła się naprawdę… Kiedy Magda, najlepsza  
przyjaciółka Basi, wyjeżdża na wakacje do Turcji, żadna z nich nie 
przypuszcza, jak bardzo zmieni to losy ich obu… Magda wyznaje 
Basi, że jej serce skradł przystojny Murat. Barbara nie podziela jej 
entuzjazmu, ale gdy jej sytuacja zawodowa się komplikuje, sama 
pakuje walizki i leci do Stambułu. Ten lot odmieni jej życie.

KATHINKA ENGEL

CZEKAJ NA 
MNIE. TUTAJ
ZNAJDŹ MNIE, T. 1

TANYA VALKO

ARABSKA 
ŻYDÓWKA

BARBARA KWINTA

CHWAŁA 
MEKSYKAŃSKIM 
ZAKONNICOM

PAULINA ŚWIST, LILKA PŁONKA

MALA M.
MIRA HAFIF

TURECKA ROZKOSZ

39 99

42 0039 99

39 90 39 99

premiera 20.04.2021

premiera 29.04.2021

op. miękka

op. miękkaop. miękka

op. miękka op. miękka

wyd. Prószyński

wyd. Prószyńskiwyd. Prószyński

wyd. Akurat wyd. Prószyński

Po zakończonej wojnie polskobolszewickiej rodzeństwo Niemoj
skich i Piotr Kondratowicz wracają do Warszawy. Gustaw kontynu
uje studia medyczne, Fryderyk czeka na unieważnienie ślubu Izabeli, 
a Wiktoria przygotowuje się do ślubu z Piotrem. Tymczasem nad ro
dziną zbierają się czarne chmury. Jakie zawiłości losu czekają Nie
mojskich w zmieniającej się Polsce i Europie?

JOANNA JAX

SMAK WOLNOŚCI

19,99

39 90

wyd. Skarpa 
Warszawska

op. miękka

premiera 4.05.2021



LITERATURA OBYCZAJOWA

Tuż po imprezie zorganizowanej przez znanego aktora Michała  
Płocha dochodzi do tragedii. Wiadomość o znalezieniu ciała mło
dej dziewczyny w apartamencie celebryty wstrząsa Polską. Kiedy 
policja szuka mordercy, zaczynają padać oskarżenia. Okazuje się, 
że każdy ma coś do ukrycia… 

Najgorętsza para nowojorskiej śmietanki towarzyskiej przeżywa kry
zys. Megan nie jest pewna, co czuje, a wszechobecne tajemnice 
sprawiają, że w głowie ma jeszcze większy mętlik. Zwłaszcza że Erick 
traci cały majątek… Kiedy Meg znowu zaczyna się w nim zakochi
wać, na jaw wychodzą kolejne jego sekrety.

Choć miliarder Cameron Cole trzyma władzę, decyduje o przyjem
nościach i o karach oraz rządzi w klubie BDSM, którego jest właści
cielem, to nie zdołał całkiem zdominować Mii. Szkolona w sztuce 
uwodzenia kobieta, oddaje się pożądaniu i uzależnia go od siebie. 
A na horyzoncie pojawiają się komplikacje. Lance Merrill to groźny 
rywal, który pragnie Mii tylko dla siebie. 

Pola jest szczęśliwa, ma idealnego męża, ukochanego synka i pięk
ny dom. Kiedy dowiaduje się, że mąż ją zdradził, jej życie rozpada 
się jak domek z kart. Pola musi zawalczyć o siebie i dziecko. Z szarej 
myszki zmienia się w pewną siebie kobietę. A kiedy wydaje się, że 
wszystko ma pod kontrolą, dostaje list napisany przed śmiercią przez 
teścia. I znowu wszystko się rozpada… 

PATRYCJA STRZAŁKOWSKA

ZWERBOWANA
SERIA DARK BOOK

K.N. HANER

WYŻSZE SFERY
SERIA PINK BOOK

VANESSA FEWINGS

PUŁAPKA 
NAMIĘTNOŚCI
ŚWIAT, KTÓREGO NIE ZNASZ, T. 3

EDYTA FOLWARSKA

KOCHANKA
SERIA PINK BOOK

39 90

op. miękka

wyd. Sekret

Ostatnia część sagi miłosnej, która urzekła miliony czytelników na 
świecie… Gideon Cross. Pochłonął mnie całkowicie i nieodwracal
nie. Poślubienie go było spełnieniem moich marzeń. Nie podejrze
wałam jednak, że wytrwanie w małżeństwie będzie takie trudne. 
Największa bitwa jeszcze przed nam. Walka o miłość uwolni nas… 
albo rozdzieli.

SYLVIA DAY

TYLKO CROSS

36 90
premiera 5.05.2021

op. miękka

wyd. Świat Książki

39 90

26 99

26 99

wyd. Edipresse 
Książki

wyd. Edipresse 
Książki

wyd. Edipresse 
Książki

op. miękka

op. miękka

op. miękka
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KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

Od kilku miesięcy rodzinne ogródki działkowe padają ofiarą wan
dali. Ktoś niszczy altanki, okrada domki, przekopuje kolejne działki. 
Zdaniem detektyw Matyldy Dominiczak to nie są po prostu wybryki 
nastolatków. Jacyś ludzie czegoś tu uparcie szukają. Matylda po
maga w śledztwie komisarzowi Tomczakowi, jednocześnie prowa
dząc własną sprawę.

OLGA RUDNICKA

RĄCZKA 
RĄCZKĘ MYJE

39 99

op. miękka

wyd. Prószyński

Hubert Meyer postanawia samotnie spędzić 13dniowy urlop. Jego 
plan szybko legnie w gruzach. Już pierwszego dnia jest bombardo
wany esemesami od nieznajomej kobiety. Wkrótce odwiedzają go 
znajomi policjanci… Zamiast spokojnych wakacji czeka go najbar
dziej ryzykowna i trudna do rozwikłania sprawa w całej jego karierze.

KATARZYNA BONDA

NIKT NIE MUSI WIEDZIEĆ

39 90
premiera 5.05.2021

op. miękka

wyd. Muza

Ed jest zachwycony, gdy poznaje narzeczonego swojej córki. Ryan wydaje się idealnym przyszłym 
zięciem, jest człowiekiem sukcesu, inteligentnym i przystojnym. Jednak Ed zauważa w nim coś dziw
nego, w oczach Ryana czai się mrok. Czy tylko on to widzi? Przerażony, że córka może być ofiarą 
psychopaty, ojciec postanawia zbadać przeszłość jej narzeczonego. 

T.M. LOGAN

NAJLEPSZY

39 90
premiera 5.05.2021

op. miękka

wyd. Bukowy Las

premiera 4.05.2021

Naomi Lorenz miała zginąć z rąk Mateo Terrona, ale zabójca daro
wał jej życie. Problemy zaczęły się, kiedy szef klanu dowiedział się 
o zdradzie swojego człowieka. Pogłębiły się jeszcze bardziej, kiedy 
Mateo po raz drugi uchronił Naomi przed śmiercią, a stały się na
prawdę poważne, kiedy do gry włączył się Zachar Morozow, bez
względny boss rosyjskiej mafii. 

KINGA LITKOWIEC

NAOMI

39 90

op. miękka

wyd. Akurat



XXX

Podczas uroczystości na Trafalgar Square zamachowiec zabija jed
nego z czołowych brytyjskich polityków i  rani byłego prezydenta 
USA, a pocisk snajpera śmiertelnie godzi agentkę służb specjalnych. 
Sprawa wywołuje kryzys polityczny, który grozi upadkiem rządu. 
Tymczasem agent Joe Dempsey i reporterka CNN, Sara Truman, od
krywają, że kryje się za nią znacznie więcej, niż się na pozór wydaje…

Trzy kobiety. Dwanaście godzin. Któraś z nich musi odpowiedzieć za 
to, co zrobiła… Magda żyje zwyczajnie, jednak gdy spotyka kogoś, 
kogo miała nadzieję już nie zobaczyć, spokój znika. Musi podjąć de
cyzję, od której zależeć będzie nie tylko jej życie.

Niedługo po swoich 25. urodzinach Libby Jones dostaje list, na któ
ry czekała przez całe życie. Z czasem dziewczyna poznaje historię 
domu, do którego 25 lat wcześniej wezwano policję. Znaleziono 
w  nim zdrową dziesięciomiesięczną dziewczynkę, gaworzącą ra
dośnie w kołysce. W kuchni na dole leżały zaś trzy martwe ciała, 
wszystkie ubrane w czerń.

TONY KENT

GAMBIT ZABÓJCY

JAROSŁAW CZECHOWICZ

GORSZA

LISA JEWELL

IDEALNA RODZINA

41 90

op. miękka

wyd. Albatros

34 99

wyd. Czarna 
Owca

op. miękka

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

39 90

op. miękka

wyd. Albatros
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XXX

Zagubiona wyspa na Morzu Północnym. Zbliża się burza. Niemal 
wszyscy uciekli ostatnim promem. Na wyspie pozostało nie wię
cej niż 50 osób, w tym Carmen, Hiszpanka, która pracuje w hotelu, 
i kilku rybaków. To oni znajdą tajemniczy metalowy pojemnik przy 
klifach… Autor podnosi pytanie: Jak bardzo musisz chcieć przeżyć, 
żeby przeżyć? 

Mistrzowsko spleciony warkocz prawdy i fikcji trzymający w napięciu 
od pierwszej do ostatniej strony. Historia, wzbogacona o emocjonu
jący wątek romansu polskiego prokuratora i dziennikarki „Die Zeit”, 
wciąga we wspaniałą, czytelniczą przygodę, a jednocześnie doty
ka jednej z naszych odwiecznych tęsknot.

Leningradem u progu wielkiego terroru wstrząsa seria pozornie przy
padkowych morderstw. Śledczy Zajcew musi mieć się na baczności – 
trudno odróżnić ofiary zbrodni od zdrajców systemu, zwłaszcza kiedy 
władza i ciebie może wziąć na cel…

MIKEL SANTIAGO

WYSPA 
ZAGINIONYCH 
GŁOSÓW

MACIEJ SIEMBIEDA

KUKŁY

JULIJA JAKOWLEWA 

TOWARZYSZU MÓJ

39 90

39 99

op. miękka

op. miękka

wyd. Świat Książki

wyd. Agora

34 99

wyd. Czarna 
Owca

op. miękka

39 99

W nowej kancelarii prawnej Joannie Chyłce 
zostaje przydzielona sprawa będąca jej 
zawodowym koszmarem: ma bronić pedofila. 
Sytuację komplikuje fakt, że oskarżonym jest 
brat jednego z najważniejszych polityków 
w Polsce. 
Życie zawodowe Chyłki komplikuje się 
coraz bardziej, ale to nie koniec problemów. 
Prawdziwe zaczną się, kiedy w życiu Kordiana 
pojawi się pewna dziewczyna z jego 
przeszłości...

39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

REMIGIUSZ MRÓZ

AFEKT
Seria z Joanną 
Chyłką, tom 13
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KRYMINAŁ / THRILLER / SENSACJA

Kama Kosowska, niespełniona dziennikarka, wraca do Torunia 
i otrzymuje propozycję udziału w programie o tajemniczym zaginię
ciu z 1986 roku. Kiedy prawda sprzed lat zacznie wychodzić na jaw, 
dziennikarka będzie musiała również stanąć oko w oko z niewyobra
żalną prawdą na temat śmierci swojej matki. 

ROBERT MAŁECKI

ZMORA

W trakcie poszukiwań zaginionej policjantki komisarz Wilczyński daje 
się wciągnąć w grę, w której nawet najmniejszy błąd może okazać 
się fatalny w  skutkach. Nieuchwytny morderca umiejętnie mani
puluje Wilczyńskim, sprawiając, że ten przestaje nad sobą pano
wać. Tymczasem Larysa Luboń usiłuje rozwikłać zagadkową śmierć  
Lady Di, bezdomnej z Dworca Centralnego.

IZABELA JANISZEWSKA

AMOK

Żadnych dowodów. Żadnych świadków. I ani śladu po zaginionej. Nowa powieść z Davidem Rakerem, 
śledczym zajmującym się niewyjaśnionymi przypadkami osób, które przepadły bez wieści. Czy można 
po prostu rozpłynąć się w powietrzu? Dla Rakera odpowiedź na pytanie, co stało się z zaginioną kobie
tą, to dopiero początek. 

TIM WEAVER

NIE WIESZ, KIM JESTEŚ

39 90
premiera 5.05.2021

op. miękka

wyd. Albatros

39 90
op. miękka

wyd. Czwarta 
Strona39 90

wyd. Czwarta 
Strona

op. miękka

Twoje dziecko znika. A teraz, gdy wraca po latach do domu, czujesz, 
że to chyba jakiś blef… Miało wtedy zaledwie sześć lat. Wszędzie 
rozwieszono plakaty, policja prowadziła śledztwo. Niestety bez skut
ku. Ale teraz, po dwunastu latach, twoje dziecko wraca do domu. 
Wkrótce zaczynasz się zastanawiać, dlaczego nie potrafi odpowie
dzieć na tak wiele pytań…

S.K BARNETT

BLEF

42 00

op. miękka

wyd. Prószyński



FANTASTYKA

Osłabione konfliktem w Darudżystanie Imperium Malazańskie stoi 
o krok od wojny domowej. Na Świętej Pustyni Raraku jasnowidząca 
sha`ik zbiera olbrzymią armię, która weźmie udział w Tornadzie Apo
kalipsy… Jednak to nie żołnierze Apokalipsy stanowią największe za
grożenie dla śmiertelnych. 

Okupowana Gretia ponownie staje się areną krwawych rozgry
wek. Świetnie zorganizowani buntownicy są gotowi do wywołania 
powstania na niespotykaną dotąd skalę. Nadchodzi nieuniknione 
starcie, z którego tylko nieliczni ujdą z życiem, a nikt nie wyjdzie bez 
ran. Wielka polityka, spiski, zaciekła walka z bronią w ręku – ta wojna 
będzie się toczyć na wielu frontach. A każdy z nich spłynie krwią.

Na polach bitew rewolucji amerykańskiej Matthew de Clermont po
znaje Marcusa MacNeila, młodego chirurga z Massachusetts. Kie
dy Matthew daje mu szansę nieśmiertelności, Marcus wykorzystuje 
okazję, żeby stać się wampirem. Współczesny Paryż: Phoebe Taylor, 
w której zakochał się Marcus, ma właśnie wyruszyć we własną po
dróż do nieśmiertelności…

STEVEN ERIKSON

BRAMY DOMU 
UMARŁYCH

MARKO KLOOS

UDERZENIE
WOJNY PALLADOWE, T. 2

DEBORAH HARKNESS

PRZEMIANA
KSIĘGA WSZYSTKICH DUSZ, T. 4

49 00

49 00

premiera 5.05.2021

op. twarda

op. twarda

wyd. Mag

wyd. Mag

Młodemu królowi przyjdzie zmierzyć się z największym z dotychcza
sowych wyzwań. Króldemon. Fjerdańska armia szykuje się do najaz
du. Nikołaj Lancov będzie musiał wykorzystać swoją pomysłowość 
i urok osobisty, żeby wygrać tę wojnę. Na horyzoncie majaczy jed
nak mroczne zagrożenie, do którego przezwyciężenia nie wystarczą 
niezwykłe talenty młodego króla.

LEIGH BARDUGO

RZĄDY WILKÓW

49 00

premiera 5.05.2021

op. twarda

wyd. Mag

44 90

wyd. Fabryka 
Słów

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

Osierocona i nikomu niepotrzebna Alina Starkov jest żołnierką. Wie, że 
może nie przeżyć pierwszej wyprawy do Fałdy Cienia – połaci mro
ku, na której roi się od potworów. Kiedy jej pułk zostaje zaatakowany, 
Alina wyzwala w sobie magiczną moc, o której istnieniu nie miała 
pojęcia. Następnie wkracza do ociekającego przepychem świata 
monarchów i dworskich intryg, rozpoczyna szkolenie wśród griszów.

CHARLES SOULE

ŚWIATŁO JEDI
STAR WARS. WIELKA REPUBLIKA

LEIGH BARDUGO

CIEŃ I KOŚĆ

39 99

39 00

premiera 19.05.2021

op. miękka

op. twarda

wyd. Olesiejuk

wyd. Mag

Serial na 
Netflixie
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Nie ufaj niczemu, nawet własnemu umysłowi. Oto świat, w którym 
magia jest oczywista, niczym istnienie dobra i zła. I podobnie jak 
zło, do cna znienawidzona. W tej historii prawda splata się z kłam
stwem, stare długi ratują życie, a  zdrajca zasłania zdradzonego 
własną piersią. 

JAMES ISLINGTON

CIEŃ UTRACONEGO ŚWIATA
TRYLOGIA LICANIUSA, T. 1

69 90
premiera 5.05.2021

op. miękka

wyd. Fabryka Słów

250 kilometrów, jakie dzieli Moskwę od Placówki w Jarosławiu, wydaje 
się odległością zawrotną. Tam, po drugiej stronie mostu, nie ma już nic 

– oprócz uśpionych na wieki miast. Tak twierdzi Pałkan. I chciałby, żeby 
pogodził się z tym jego przybrany syn Jegor. Ale skoro za Wołgą świat 
zieje pustką, dlaczego most jest tak pilnie strzeżony? Dlaczego war
townicy wpatrują się w otulającą go zieloną nieprzeniknioną mgłę? 

DMITRY GLUKHOVSKY

OUTPOST

44 99

op. miękka

wyd. Insignis

CZYTAM. -40%NAJTANIEJ

CZYTAM. -40%NAJTANIEJ

14.044.05.2021

518.05.2021



HISTORIA

W nocy z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło trzecie powstanie śląskie. 
Była to reakcja na plan podziału Górnego Śląska. Zryw poprzedziło 
wysadzenie mostów na liniach kolejowych łączących region gór
nośląski z Rzeszą Niemiecką. Zrazu oddziały powstańcze odnosiły 
sukcesy, dochodząc do Odry… Leszek Kania przystępnie i barwnie 
opisuje te wydarzenia. 

LESZEK KANIA

GÓRA ŚW. ANNY – 
KĘDZIERZYN 1921

32 90
op. miękka

DOSTĘPNE TYLKO NA
SWIATKSIAZKI.PL

wyd. Bellona

Medyceusze – fundatorzy najpotężniejszego europejskiego domu 
bankowego w XV w. – władali Florencją od 1434 r. Pod ich rząda
mi miasto rozkwitło, stając się wiodącym ośrodkiem artystycznym 
i kolebką renesansu. Czy taki wizerunek florenckiego rodu jest praw
dziwy, czy może jest to fikcja powtarzana tak wiele razy, że zyskała 
status faktu? 

Czy Bursztynowa Komnata jeszcze istnieje, czy też spłonęła w trakcie 
napadu na Królewiec w 1944 r.? A może spoczywa na dnie Bałtyku 
lub w innym miejscu i czeka na odnalezienie? Autor omawia historię 
poszukiwań Bursztynowej Komnaty i  tropy prowadzące do miejsc, 
gdzie może się znajdować.

Książka prezentuje wiedzę, którą powinien opanować każdy, kto 
zamierza strzelać na większych dystansach. Idealna lektura dla my
śliwych, polujących w górach lub na otwartych przestrzeniach. Sko
rzystają z niej także zainteresowani tematem sportowego strzelec
twa długodystansowego. Książka zawiera także dwa opowiadania. 

MARY HOLLINGSWORTH

MEDYCEUSZE

WŁODZIMIERZ ANTKOWIAK

POSZUKIWACZE 
ZAGINIONEJ 
KOMNATY

MAREK CZERWIŃSKI

DALEKI STRZAŁ

49 90

39 90

49 90

premiera 5.05.2021

op. twarda

op. miękka

op. twarda

wyd. Bellona

wyd. Bellona

wyd. Bellona

DOSTĘPNA 
TYLKO NA

SWIATKSIAZKI.PL

premiera 21.04.2021
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HISTORIA

Goebbels był prawą ręką Hitlera. Bez tego błyskotliwego mówcy 
i  mistrza propagandy Hitlerowi byłoby dużo trudniej zdobyć wła
dzę dyktatorską w Niemczech. Jaki był prywatnie Goebbels, który 
zatruwał Niemców wirusem nazizmu, porywał tłumy i mimo mało 
atrakcyjnej powierzchowności fascynował kobiety? Przeczytajcie 
nieznane dotąd zapiski rozmowy z ministrem propagandy III Rzeszy.

CHRISTOPHER MACHT

SPOWIEDŹ GOEBBELSA
SZCZERA ROZMOWA Z PRZYJACIELEM HITLERA

Powieść o  Irmie Grese, jednej z najbardziej okrutnych kobiet w hi
storii świata. Była nadzorczynią bloków żeńskich w kilku obozach 
koncentracyjnych i perwersyjną sadystką. Jest odpowiedzialna za 
śmierć setek kobiet. Jej historię opowiada kobieta, która, mając 
12 lat, została seksualną niewolnicą Grese. Oto opowieść o najbar
dziej zdegenerowanej zbrodniarce II wojny światowej. 

ALBERTO VÁZQUEZ-FÍGUEROA

PIĘKNA BESTIA

36 90

premiera 5.05.2021

op. miękka

wyd. Bellona

Autor pokazuje, jak żądza władzy i poczucie bezkarności stworzyły 
państwowy program mordowania niepełnosprawnych intelektual
nie dzieci, eutanazji ludzi obciążonych chorobami czy wykluczo
nych, czy wreszcie zabijania ciężko rannych żołnierzy, a następnie 
otworzyły drogę do bestialskich eksperymentów na więźniach obo
zów koncentracyjnych.

W czasie minionej wojny funkcjonowało na ziemiach polskich kilka 
obozów zagłady dla Żydów. Mało znany jest fakt, że we wszystkich 
tych obozach istniała żydowska konspiracja, która doprowadziła do 
buntów. Dzięki heroicznej postawie więźniów dwa z nich uwieńczo
ne zostały sukcesem. 

25 marca 1942 r. prawie tysiąc młodych niezamężnych dziewcząt 
wsiadło do pociągu, który miał je zawieźć do obozu Auschwitz. Zale
dwie kilku spośród nich udało się przeżyć. Pierwszy kobiecy transport 
do Auschwitz był przez długie lata zapomniany…

BARTOSZ T. WIELIŃSKI

WOJNA LEKARZY 
HITLERA

MICHAŁ WÓJCIK

ZEMSTA
ZAPOMNIANE POWSTANIA 
W OBOZACH ZAGŁADY: TREBLINKA, 
SOBIBÓR, AUSCHWITZ-BIRKENAU

HEATHER DUNE MACADAM

999
NADZWYCZAJNE DZIEWCZYNY 
Z PIERWSZEGO TRANSPORTU 
KOBIECEGO DO AUSCHWITZ

54 99

49 90

44 00

op. twarda

op. miękka

op. miękka

wyd. Agora

wyd. Poznańskie

wyd. Prószyński

36 90
op. miękka

wyd. Bellona



HISTORIA

Kiedy w 1907 r. hrabianka Sophy z Bobrinskich i książę Piotr Dołgoruki 
świętowali narodziny córeczki, wydawało się, że przed Sofką świe
tlana przyszłość. Jednak burzliwa historia spowodowała, że księż
niczka spędziła większość życia na zachodzie Europy w  trudnych 
warunkach. Niespełna sto lat później jej wnuczka wyrusza w podróż 
w czasie, zabierając dokumenty, fakty i opinie o niezwykłej babce. 

Wśród cudzoziemskich żon władców Polski nie brakowało silnych in
dywidualności i wiele z nich zasługuje na osobną publikację. Przed
stawione tu królowe albo odegrały ważką rolę w naszych dziejach, 
dorobiły się, jak Rycheza, Bona i Ludwika Maria, czarnej legendy lub, 
pomimo swoich zasług, są dzisiaj zupełnie zapomniane.

W 1933 r. w Warszawie odbyło się tajne spotkanie Józefa Becka z Ka
rolem Radkiem, wysłannikiem sowieckiej kompartii. Beck miał zapro
ponować Sowietom… sojusz przeciwko Niemcom. Jak to się stało, że 
Piłsudski próbował po cichu dogadać się ze Stalinem, dlaczego ów 
plan się nie powiódł, a także jak doszło do unormowania stosunków 
Polski z Trzecią Rzeszą w 1934 r.?

SOFKA ZINOVIEFF

CZERWONA 
KSIĘŻNICZKA

IWONA KIENZLER

CUDZOZIEMSKIE 
ŻONY I MATKI 
WŁADCÓW POLSKI

KRZYSZTOF RAK

PIŁSUDSKI 
MIĘDZY STALINEM A HITLEREM

39 90

39 90

79 90

op. miękka

op. miękka

op. twarda

wyd. Bellona

wyd. Bellona

wyd. Bellona

Najsłynniejszy polski rycerz, którego imię żyje do dziś: Zawisza Czarny. 
Historia wyjątkowego człowieka spisana ze swadą właściwą prozie 
Jacka Komudy, dbałość o szczegóły i realia historyczne, która zapew
ni rozrywkę na najwyższym poziomie i wielbicielom średniowiecznej 
historii i  czytelnikom ceniącym przede wszystkim żywą, trafiającą 
w serce opowieść. 

JACEK KOMUDA

ZAWISZA
CZARNE KRZYŻE

44 90
op. miękka

wyd. Fabryka 
Słów

premiera 21.04.2021
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LITERATURA FAKTU / REPORTAŻ / BIOGRAFIE

Opowieść o  twórcy poprzez jego teksty. O  twórcy, który stworzył 
swoje Macondo, który budził emocje i który przypominał, że warto 
kochać. Jego przemyślenia na temat obecności Absolutu, sensu 
futbolu, lęków współczesnego człowieka i nadziei mężczyzn, która 
kryje się w kobietach, zostaną na długo. To przy okazji także portret 
pewnego środowiska inteligencji, dziennikarzy i twórców. 

WITOLD BEREŚ

PILCHU
NA ROGU WIŚLNEJ I HOŻEJ

59 90

op. twarda

wyd. Wielka Litera

Nowa książka znanego i  cenionego satyryka Krzysztofa Dauksze
wicza to nasza rzeczywistość podpatrzona i celnie skomentowana 
przez smakoszy win regionalnych. Czasem złośliwie, czasem dobro
dusznie, ale zawsze dowcipnie i szczerze. 

Osierocone, zaniedbane dzieci, kredyty frankowe, w które wkręco
no ich klientów, nieuczciwi dłużnicy. Dlaczego polski system wymia
ru sprawiedliwości nie działa? Dlaczego sprawy w sądach ciągną 
się w nieskończoność? Jaka jest w  tym rola adwokata? W rozmo
wach z autorką udział wzięli wybitni polscy mecenasi. 

KRZYSZTOF  
DAUKSZEWICZ

MENELIKI NOWE,
CZYLI WINA 
TUSKA I LOGIKA 
BIAŁORUSKA

DOROTA KOWALSKA

ADWOKACI
ICH NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY

39 99

49 99

op. miękka

op. miękka

wyd. Prószyński

wyd. Melanż

Czy rabin faktycznie rzucił klątwę na Błękitny Wieżowiec? Czy na 
Muranowie straszy? Czy istnieje tunel łączący Pałac Kultury i  linię 
średnicową? Czy po Łazienkach biegają zmutowane wiewiórki? 
Uważa się, że warszawskie legendy od kilku wieków są przedmiotem 
zainteresowania co najwyżej dzieci. Tymczasem produkcja nowych 
ma się w Warszawie wcale nie najgorzej…

STANISŁAW TEKIELI

PAŁAC KULTURY 
I… GROZY 
ORAZ INNE WARSZAWSKIE MITY

39 90

premiera 5.05.2021

op. miękka

wyd. Bellona

Czy wiecie, że męskie dziwki zarabiają więcej od swych koleżanek 
po fachu? Że uprawiają seks z kobietami i z mężczyznami? Ich kalen
darze wyglądają jak perfekcyjnie zaplanowane trasy gwiazd rocka. 
Świat męskiej prostytucji przypomina przygody bohaterów z Dwor
ca ZOO. Kolejna szokująca książka Piotra Krysiaka.

PIOTR KRYSIAK

CHŁOPAKI Z DUBAJU

premiera 4.05.2021

39 90
premiera 28.04.2021

op. miękka

wyd. Deadline



SWIATKSIAZKI.PL

BIOGRAFIE

Ekspresyjna wokalistka, liderka Bajmu, gwiazda. Taką znamy ją 
wszyscy. Teraz Beata Kozidrak odsłania nową twarz – pisarki i au
torki. To opowieść dziewczyny z  lubelskiej starówki, która poznaje 
mroczne strony życia, ale dzięki determinacji, wsparciu najbliższych 
i przekonaniu, że spotka ją coś niezwykłego, niemal z dnia na dzień 
zostaje gwiazdą. 

Jak wygląda braterstwo błękitnej krwi? Jest naznaczone bliskością 
i wsparciem czy charakterologicznymi różnicami? Czy między Wil
liamem i Harrym panuje wojna, czy pokój? Na te pytania odpo
wiada najwybitniejszy znawca tematu, kronikarz współczesnych 
losów rodziny królewskiej, historyczny konsultant słynnego serialu 
The Crown.

Nicola Sutcliff postanowiła naocznie przekonać się, co kryje się za 
nikabem. Przez cztery lata mieszkała w Arabii Saudyjskiej, pracowała 
tam i widywała się z kobietami. Od religii i polityki przez problemy dnia 
codziennego, poligamiczne małżeństwa, niezrozumiały dla ludzi Za
chodu system opiekuna prawnego aż po seksualność, rozmówczynie 
autorki opisują świat, który Europejczykowi wydaje się czymś obcym. 

Tatry kuszą turystów od wieków. Jednak dostęp do najtrudniejszych 
tatrzańskich szlaków nie był prosty, szczególnie dla kobiet. Taternicz
ki, kobiety i dziewczyny, które szły w górę niezależnie od wszystkiego. 
Twarde charaktery i pilne kursantki, subtelne sportsmenki. Dostoso
wują się do zmaskulinizowanego sportu i walczą o kobiecy styl tej 
dyscypliny.

BEATA KOZIDRAK

BEATA
GORĄCA KREW

ROBERT LACEY

BITWA BRACI
WILLIAM, HARRY I HISTORIA 
ROZPADU RODZINY WINDSORÓW

NICOLA SUTCLIFF

JESTEM SAUDYJKĄ
ŚWIAT OCZAMI KOBIET 
Z ARABII SAUDYJSKIEJ

AGATA KOMOSA-STYCZEŃ

TATERNICZKI
MIEJSCE KOBIET JEST NA SZCZYCIE

49 99

49 99

42 0042 00

premiera 4.05.2021

op. twarda

op. twarda

op. miękkaop. twarda

wyd. Agora

wyd. Agora

wyd. Prószyńskiwyd. Prószyński

John Cleese w tym krótkim, niezwykle praktycznym i bardzo zabaw
nym przewodniku obala wszelkie stereotypy i pokazuje, że kreatyw
ność to zdolność, która dla każdego jest na wyciągnięcie ręki. Opie
rając się na swoim wieloletnim doświadczeniu jako pisarz, Cleese 
radzi i dzieli się spostrzeżeniami na temat natury procesu twórczego.

JOHN CLEESE

KREATYWNOŚĆ
KRÓTKI I OPTYMISTYCZNY PORADNIK

34 99
premiera 5.05.2021

op. twarda

wyd. Insignis



SZTUKA / PORADNIKI

Jeśli chcesz się nauczyć rysować, ta książka ci w tym pomoże. Jake 
prezentuje szereg sprawdzonych lekcji, dopracowanych w ramach 
autorskich zajęć, uwzględniających rozmaite tematy i scenariusze, 
dzięki którym będziesz w stanie umiejętnie narysować, cokolwiek ze
chcesz. Odkryjesz techniki, które pozwolą ci z powodzeniem tworzyć 
rysunki, a proste ćwiczenia umocnią twoją pewność siebie.

Jak się uczymy? Jakie biologiczne fundamenty leżą u podstaw zdol
ności do przyswajania informacji? Sięgając do najnowszych odkryć 
z  informatyki, neurobiologii, psychologii poznawczej i  pedagogi
ki, Stanislas Dehaene prezentuje, jak przebiega proces nauki oraz 
w jaki sposób można maksymalnie wykorzystać algorytmy mózgu 
do uczenia się.

W  swojej głośnej bestsellerowej książce Matthew Syed dzieli się 
z czytelnikiem zaskakującą prawdą o naturze sukcesu, pokazując 
przy tym, że negowanie własnych porażek, zamiatanie ich pod dy
wan i nieczerpanie z nich nauki może być naprawdę niebezpieczne.

Słowiańska czarownica drzemie w kobiecym sercu i pomaga w ży
ciowych wyborach. Autroka dzieli się wiedzą i wskazówkami, które 
zapoznają cię ze światem wierzeń i rytuałów naszych przodkiń – od 
wprowadzenia do wicca i rodzimowierstwa, poprzez opisy poszcze
gólnych sabatów, po przepisy, zaklęcia, a nawet gimnastykę.

JAKE SPICER 

RYSUJ
SZYBKI, PROSTY I SKUTECZNY 
KURS RYSOWANIA

STANISLAS DEHAENE

JAK SIĘ UCZYMY? 

MATTHEW SYED

METODA CZARNEJ 
SKRZYNKI
ZASKAKUJĄCA PRAWDA 
O NAUCE NA BŁĘDACH

DOBROMIŁA AGILES

SŁOWIAŃSKA 
WIEDŹMA

24 99

44 99

44 90

op. miękka

op. miękka

op. twarda

wyd. Olesiejuk

wyd. Insignis

wyd. Kobiece

Jubileuszowy album Tomasza Sętowskiego. Zaprezentowano w nim 
ponad 300 prac artysty: obrazy olejne, gwasze, akwarele, grafiki, 
rzeźby i murale. Artysta, urodzony w 1961 r. w Częstochowie, jest jed
nym z  najwybitniejszych artystów malarzy nurtu realizmu magicz
nego. Laureat wielu prestiżowych nagród, odznaczony medalem 

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. 

TOMASZ SĘTOWSKI

IMAGINARIUM

69 90

wyd. Copernicus 
Center Press

op. twarda

op. twarda

wyd. Melanż

130 00
–20% –20%



XXX

Nowa the capital of Europe. Zadeptywana przez urzędników Par
lamentu Europejskiego, zamieszkiwana przez stare, bogate rodziny 
rentierów, ale też krzycząca współczesną sztuką uliczną i oszałamia
jąco różnorodna. Subiektywny przewodnik po miejscach, których 
nie znajdziecie na liście najpopularniejszych zabytków. To próby po
szukiwania dzikości tuż obok centrum europejskiej praworządności.

GRAŻYNA PLEBANEK

BRUKSELA
ZWIERZĘCOŚĆ W MIEŚCIE

Nowa Zelandia – jedno z  najbardziej przyjaznych mieszkańcom 
państw świata. To książka o korzystaniu z życia. O doznawaniu i sma
kowaniu. O parzeniu sobie stóp gorącą ziemią, huku wodospadu 
i niespotykanych nigdzie indziej odcieniach błękitu i zieleni. O nie
znajomych dzielących się fascynującymi życiorysami i  tubylcach 
zachwalających lokalne atrakcje. O łapaniu chwili. 

JANUSZ LEON WIŚNIEWSKI, 
EWELINA WOJDYŁO

NOWA ZELANDIA
PODRÓŻ PRZEDŚLUBNA

44 90

op. miękka

wyd. Wielka Litera

49 90
op. miękka

wyd. Wielka Litera

–20%

–20%

–20%
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PORADNIKI

Pani Bukowa zna się na jedzeniu jak mało kto. Kto nie wierzy, niech 
na nią spojrzy… Samego gotowania unika nawet bardziej niż joggin
gu, budzika i ważenia się. Zdarzają się jednak w życiu takie chwile, 
kiedy naprawdę musi coś ugotować. PS1 Tak. W książce są również 
przepisy. PS2 Tak. Można z nimi gotować. PS3 Nie. Nie otrujecie się :)

PANI BUKOWA, PAN BUK

WIELKI 
OGARNIACZ 
KUCHNI

39 99

op. miękka

wyd. Flow Books

Jak czerpać radość z seksu? Zbigniew Izdebski, wybitny polski sek
suolog, autor największych badań dotyczących zachowań seksual
nych Polaków, wykładowca, pisarz i badacz, w rozmowie z Małgo
rzatą Szcześniak. Rozmowie ciepłej, zabawnej i wyważonej, pełnej 
anegdot i historii z bogatej, wieloletniej praktyki profesora. 

Dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, z wykształcenia le
karz weterynarii, z zamiłowania ornitolog, uchyla przed Czytelnikiem 
rąbka tajemnic pierzastych mieszkańców naszych ogrodów i par
ków, zapraszając równocześnie do czynienia kolejnych, samodziel
nych obserwacji. W naturze, z lornetką i głową w chmurach.

Koty rządzą w ciemnych zaułkach, na bezludnych antarktycznych 
wyspach, w naszych sypialniach. I w internecie. Ale jak udało im się 
zdobyć władzę nad światem? Aby lepiej zrozumieć tych puszystych 
obcych w naszych szeregach, Abby Tucker wyrusza na spotkanie z ho
dowcami, aktywistami i naukowcami, którzy poświęcili im swoje życie. 

ZBIGNIEW IZDEBSKI, 
MAŁGORZATA SZCZEŚNIAK

SIEDEM 
GRZECHÓW 
PRZECIWKO 
SEKSUALNOŚCI

ANDRZEJ KRUSZEWICZ

TAJEMNICE 
PTASIEJ ALKOWY

ABIGAIL TUCKER

LEW W SALONIE
JAK KOTY OSWOIŁY CZŁOWIEKA 
I PRZEJĘŁY WŁADZĘ NAD ŚWIATEM

39 99

59 00

op. miękka

op. miękka

wyd. Poradnia K

wyd. Editio

49 90

wyd. Copernicus 
Center Press

op. miękka



XXX

Oto czary w eleganckim, głównie kobiecym wydaniu. Siostrzeństwo. 
Szukanie siebie. Walka dobra ze złem. Dwaj mężczyźni. Wśród ele
mentów fabuły typowych zarówno dla fantasy, jak i literatury young 
adult znajdą się w tej książce także znakomicie nakreślone wątki z ob
szaru polityki i dyplomacji, przedstawione jak w najlepszym thrillerze. 

MARAH WOOLF

SIOSTRA GWIAZD

42 90

op. miękka

wyd. Jaguar

Scholomance to szkoła bez nauczycieli, wakacji ani przyjaźni między 
uczniami – tylko strategiczne sojusze. Przetrwanie jest ważniejsze od 
stopni, gdyż młodzi magowie nie mogą opuścić szkoły, aż ją ukończą 
lub zginą. El potrafi stawić czoło niebezpieczeństwom, ponieważ ma 
ogromną moc. Mogłaby bez trudu pokonać wszystkie grasujące po
twory. Lecz równie łatwo mogłaby zabić pozostałych uczniów…

NAOMI NOVIK

MROCZNA WIEDZA 
SCHOLOMANCE: LEKCJA PIERWSZA

39 90

op. miękka

wyd. Rebis

–25% –25%

Roiben, nowy władca Dworu Termitów, musi zmierzyć się z Królową 
Silarial – dawną ukochaną. Czy pozostanie wierny swoim ideałom? 
Kaye wciąż próbuje nauczyć się poruszać pomiędzy światem ludzi 
a krainą elfów. Najciemniejszego dnia zimy w Pałacu Termitów od
bywa się koronacja Roibena, której Kaye ani nie chce, ani nie może 
opuścić. Czy Silarial odnowi rozejm między tronami nocy i światłości? 

HOLLY BLACK

ŻELAZNA KRAINA
ELFY ZIEMI I POWIETRZA, T. 3

39 90

premiera 21.04.2021

op. miękka

wyd. Jaguar

–20% –20%

29,99 zł



XXX

Zabawne i  romantyczne opowiadanie osadzone w  świecie best
sellerowego The Kissing Booth, napisane wyłącznie na Światowy 
Dzień Książki 2020! Cóż może być lepszego niż wspólna wycieczka 
z najlepszym kumplem, śmiganie na słynnej Route 66 i szukanie po 
drodze zabawy i przygody? Może tylko osoba czekająca na Ciebie 
na drugim końcu…

BETH REEKLES

THE KISSING BOOTH
ZA KÓŁKIEM PRZEZ STANY

24 99
op. miękka

wyd. Insignis

Książka skierowana do odbiorców w każdym wieku, zarówno wielo
letnich fanów powieści Małgorzaty Musierowicz, jak i osób dopiero 
rozpoczynających swą przygodę z Jeżycjadą. Ponad 1500 krzyżów
kowych haseł, blisko 200 quizowych sytuacji wyboru i paleta innych 
zadań domagają się wnikliwej lektury jeżyckiej epopei.

BOŻENA ZWIERZYŃSKA

W LABIRYNTACH 
JEŻYCJADY
KRZYŻÓWKI, QUIZY, 
KONKURSY CZYTELNICZE

29 00

premiera 26.04.2021

op. miękka

wyd. Akapit Press

TOM 5

Jakie przygody czekają Cruza 
w kolejnej części serii 
„Explorer Academy – 

Akademia Odkrywców”?

34 99

op. miękka

wyd. Olesiejuk



XXX

Czy wiecie, gdzie miał pierwsze grody Mieszko I? Jak wyglądają 
wampirze groby? Gdzie była największa szkoła katów? I gdzie mie
ści się największy zbiór średniowiecznej broni? A może wolicie wę
drować po zamczysku? Pokażemy wam szkielet gigantki i średnio
wieczne łyżwy. Powiemy też, czego w średniowieczu byście nie zjedli.

FILIP MAJEWSKI, KUBA MAJEWSKI

KUBA NA TROPIE

29 90
premiera 5.05.2021

op. miękka

wyd. Bellona

Pierwsza z serii książek o przygodach młodego szpiega – nieudaczni
ka oraz jego koleżanek i kolegów z Akademii Szpiegostwa. To wybu
chowa mieszanka przywodząca na myśl Harry’ego Pottera, Jamesa 
Bonda i Jasia Fasolę…

STUART GIBBS

SZKOŁA SZPIEGÓW

34 99

premiera 5.05.2021

op. miękka

wyd. Agora

od1499



DLA DZIECI

Pewnego dnia podejrzane hałasy budzą borsuczą rodzinę, a ziemia 
w norze niebezpiecznie się trzęsie. Borsuczka Tarmosia nie ma poję
cia, że już wkrótce w jej życiu zajdą duże zmiany – oto do rodzinnej 
nory wprowadzają się inne zwierzęta.

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. 

Zapraszamy na wyprawę w Tatry, do ostępów leśnych, jaskiń i góral
skich chat. Spotkacie wilki, kozice, świstaki, a nawet niedźwiedzie. 
Dowiecie się, jak zachować się na szlaku. Poznacie szczyty, doliny 
i potoki. I nie bójcie się, bo z takim przewodnikiem jak Paweł Skawiń
ski – leśnik, taternik, ratownik górki, instruktor narciarski – będziecie 
przygotowani na każdą okazję. 

TOMASZ SAMOJLIK 

TARMOSIA

BYSTRZAKI

BARBARA GAWRYLUK, 
PAWEŁ SKAWIŃSKI

TATRY
PRZEWODNIK DLA 
DUŻYCH I MAŁYCH

34 99

49 99

49 90

premiera 5.05.2021

op. twarda

op. pudełko

op. twarda

wyd. Agora

wyd. Olesiejuk

wyd. Literackie

Uwielbiana seria 
książek z okienkami

Dla ciekawych świata

wyd.  Olesiejuk

op. twarda

49 99
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XXX

1999 zł
op. twarda

Wspólne czytanie przed snem to magiczny czas. Spędźcie go z bohaterami filmów Disneya!

799 zł
op. miękka

1499 zł
op. twarda

Bajecznie kolorowe opowiastki z naklejkami, które służą do 
uzupełnienia tekstu, to wspaniały prezent dla każdego dziecka.

Urocze historyjki na dobranoc, które zabiorą najmłodszych do krainy kolorowych snów. 

©Disney.
© MARVEL. 



XXX

1999 zł
op. twarda

Wyszukiwanki to wyzwanie dla 
spostrzegawczości. Szukajcie ukrytych postaci 
i przedmiotów i dobrze się bawcie!

Zbiór 12 opowiastek 
o przygodach ulubionych 
bajkowych bohaterek –  
niezbędna pozycja 
w domowej biblioteczce.

3999 zł • op. twardapr
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Opowieści z tych zbiorów uczą, bawią i wzruszają 

do łez. To książki pełne niespodzianek!

2999 zł
op. twarda pr
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©Disney. ©Disney/Pixar.
©Disney. Based on the „Winnie the Pooh” works  
 by A.A. Milne and E.H. Shepard.
© MARVEL. 
© & ™ Lucasfilm Ltd.

Sięgnijcie po kredki i puśćcie wodze fantazji! 
Dołączcie do ulubionych bohaterów 
z uniwersum Spider-Mana. 

Wspaniałe kolorowanki z superbohaterami 

z uniwersum Marvela. Gratka dla fanów Avengersów. 

1499 zł
op. miękka 1999 zł

op. miękka
1299 zł
op. miękka
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Ponad 100 rysunków, które 
fani Gwiezdnych wojen 
mogą pokolorować tak, jak 
podpowiada im wyobraźnia.

Wspaniałe kolorowanki z postaciami ze Star 

Wars: The Mandalorian. Ponad 60 rysunków 

do pokolorowania!

Ponad 30 łatwych i inspirujących 
kolorowanek z bohaterami Star 
Wars: The Mandalorian. 

799 zł • op. miękka

1299 zł • op. miękka

1499 zł • op. miękka
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DLA DZIECI

Oto zachęta do wiary we własne pomysły i otwarcia się na niedo
skonałości. Pokazuje, że czytanie to wielka frajda i zabawa wszyst
kimi pięcioma zmysłami, a  twórczy czytelnik lub czytelniczka jest 
najlepszym, co może przydarzyć się książce. Bez nich książka nigdy 
nie będzie wykończona…

Zbliżają się wakacje, a Franek i Finka mają je spędzić w cyrku ekscen
trycznego dziadka, który potrafi czarować. Rodzeństwo odkrywa 
niezwykłe zdolności, przeżywa fascynujące przygody i poznaje isto
ty, o których czytało tylko w książkach. Czy talent do magii pozwoli 
im uratować umierającą mamę?

KERI SMITH

WYKOŃCZ TĘ 
KSIĄŻKĘ
JAK ZAKUMPLOWAĆ SIĘ 
Z KSIĄŻKĄ Z OBRAZKAMI

ANETA JADOWSKA

FRANEK I FINKA: 
CYRK MARTWYCH 
MAKABRESEK 

39 90

39 90

op. twarda

op. miękka 

wyd. Kropka

wyd. Zygzaki

–20% –20% –20%

Zbiór wypełniony dobrymi emocjami. Pełne czułości klasyczne wierszyki pomaga
ją w budowaniu więzi oraz pełnego miłości i zaufania klimatu. Przytulanie wzmac
nia rozwój inteligencji emocjonalnej i poczucie własnej wartości u dziecka. Czytaj
cie Przytulanki i przytulajcie się na zdrowie!

PRZYTULANKI

39 90

premiera 5.05.2021

op. twarda

wyd. Papilon

Eryk i Mela zapraszają do przeżycia cudownych chwil z ich przyjaciół
mi i rodziną. Szalone pomysły, niezwykłe wyprawy, zwariowane psiku
sy i zaskakujące pytania to specjalność rodzeństwa.Poznaj zabawny 
świat Eryka i Meli, a poznasz odpowiedzi na wiele ciekawych pytań.

GABRIELA GARGAŚ

ERYK I MELA
POSZUKIWACZE PRZYGÓD

29 90
op. twarda

wyd. Pascal
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XXX

MAUREEN HIRON  
MAŁGORZATA WÓJCICKA

GRA 
LICZBOWA 

Poznaj rodzinę Wąsików – Freda i Melę oraz ich liczne po
tomstwo. Odwiedź z nimi pracownię plastyczną, spiżarnię, 
mysią szkołę, a także wesołe myszeczko! Weź udział w wyści
gu, spędź miło czas na koncercie i odpocznij przy ognisku. 
Przy okazji sprawdzisz swoją spostrzegawczość, wyszukując 
ukryte szczegóły i rozwiązując zagadki.

KATARZYNA KOŁODZIEJ 

OPOWIEM CI, 
MAMO, CO 
ROBIĄ MYSZY

ANDY HIRSCH  

KOTY – NATURA 
I WYCHOWANIE 

JUSTYNA BEDNAREK 
MARIANNA OKLEJAK  

MARYJKI. 
OPOWIEŚCI  
O MATCE BOSKIEJ 

CZYTAJ I GRAJ Z „NASZĄ KSIĘGARNIĄ”

39 90 26 90

26 90
34 90

39 90 39 90

PREMIERA 21.04

PREMIERA 21.04

Gra pomaga młodszym graczom opanować umiejętność 
dodawania i odejmowania. Nie ma lepszej metody niż nauka 
przez zabawę!
Wszyscy grają równocześnie! Gracze wykładają odpowied
nie karty na stół – wygra osoba, która najszybciej wyłoży 
wszystkie swoje karty. Przyda się dobra koncentracja, spos
trzegawczość i szybkość reakcji.

Podania ludowe o  Matce Boskiej – wzruszające, pełne 
czułoś ci i humoru, a także zaskakująco współczesne. Pojawią 
się tu takie tematy, jak odpowiedzialność człowieka za do
konywane wybory, gościnność wobec uchodźców, a  także 
troska o zwierzęta i całą planetę. 

Dlaczego koty mruczą? Po co lampartom cętki? Czy trzy
manie lwa w domu to dobry pomysł? Jak te drapieżniki, 
wyposażone w  zęby, pazury i  umiejętności pozwalające 
im przeżyć w niemal każdym środowisku, stały się towarzy
szami ludzi? Dowiedz się więcej o naszych pręgowanych 
i łaciatych przyjaciołach. 

EMILIA DZIUBAK

ROK W LESIE. 
MEMO 

EMILIA DZIUBAK

ROK W LESIE. 
PUZZLE. RODZICE  
I DZIECI 

„Rok w  lesie. Memo” pozwala trenować pamięć, ćwiczy 
koncentrację i  cierpliwość. Podczas gry w  memo szuka
my i łączymy w pary mieszkańców lasu. Zjawiskowe grafiki 
sprawiają, że gra będzie prawdziwą przyjemnością dla 
całej rodziny. 

Piękne i trwałe dwuelementowe puzzle z mieszkańcami 
lasu. Zabawa polega na łączeniu rodziców z dziećmi. „Rok 
w lesie. Puzzle. Rodzice i dzieci” zachęcają do poznawa
nia nowych zwierząt, a także rozwijają wyobraźnię i ćwiczą 
dokładność i cierpliwość. 



XXX

DLA CAŁEJ 
SZAJKI!

CIEKAWOSTKI 
I BAJKI

29 99

39 99

34 99

34 99

16 99

34 99
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12 99 12 99

34 99

24 99

WIEDZA I NAUKA

KTO SZUKA!

DLA KAŻDEGO, 
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29 99
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XXX

DRUGA KSIĄŻKA
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128 KSIĘGARŃ ŚWIAT KSIĄŻKI

Bełchatów – Galeria Olimpia, ul. Kolejowa 6, tel. 44 711 17 16 • Bełchatów – pl. Narutowicza 20/5, tel. 44 711 11 93 • Białystok – ul. Rynek Ko
ściuszki 32, tel. 85 732 10 15 • Białystok – Galeria Jurowiecka, ul. Jurowiecka 1, tel. 85 877 23 55 • Bielsko-Biała – CH Gemini Park, ul. Leszczyń
ska 20, tel. 33 484 08 77 • Bielsko-Biała – CH Sarni Stok, ul. Sarni Stok 2, tel. 33 471 29 03 • Bielsko-Biała – Galeria Sfera, ul. Mostowa 5, tel. 
33 471 10 07 • Bolesławiec – Galeria Bolesławiec City Center, ul. Asnyka 1, tel. 75 616 14 06 • Bydgoszcz – CH Rondo, ul. Kruszwicka 1, tel. 
52 345 46 98 • Bydgoszcz – CH Zielone Arkady, al. Wojska Polskiego 1, tel. 52 342 53 50 • Bydgoszcz – dworzec kolejowy Bydgoszcz Główna, 
ul. Zygmunta Augusta 57, tel. 52 518 11 39 • Bydgoszcz – Galeria Pomorska, ul. Fordońska 141, tel. 52 516 11 28 • Bydgoszcz – CH Focus Mall, 
ul. Jagiellońska 39/47, tel. 51 762 71 41 • Bytom – CH Agora Bytom  pl. T. Kościuszki 1, tel. 32 396 26 28 • Chełm – Galeria Chełm, 
ul. Rejowiecka 34, tel. 505 409 404  • Chojnice – ul. Stary Rynek 9–10, tel. 52 516 16 53 • Chorzów – CH AKS, ul. Parkowa 20, tel. 32 411 79 06 

• Częstochowa – Galeria Jurajska  al. Wojska Polskiego 207, tel. 34 341 17 57 • Dębica – Galeria Raj, ul. Rzeszowska 114, tel. 14 673 11 28 
• Elbląg – Galeria Ogrody, ul. płk. Stanisława Dąbka 152, tel. 55 617 28 68 • Gdańsk – Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141, tel. 58 573 48 94 
• Gdańsk – Galeria Przymorze, ul. Obrońców Wybrzeża 1, tel. 58 761 47 35 • Gdańsk – Galeria Metropolia, ul. J. Kilińskiego 4, tel. 58 573 10 03 
• Gdańsk – CH Auchan, ul. Szczęśliwa 3, tel. 58 760 15 10 • Gdańsk – CH Osowa, ul. Spacerowa 48, tel. 58 341 38 83 • Gdańsk – Forum Gdańsk, 
ul. Targ Sienny 7, tel. 58 732 61 73 • Gdynia CH Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2 • Gliwice – PH Arena, al. J. NowakaJeziorańskiego 1, tel. 
32 411 59 97 • Gliwice – ul. Zwycięstwa 16, lok. 1, tel. 32 411 83 42 • Gniezno – Galeria Gniezno, ul. Pałucka 2, tel. 61 679 46 33 • Gorzów Wiel-
kopolski – CH Nova Park, ul. Przemysłowa 2, tel. 95 734 23 07 • Gorzów Wielkopolski – Galeria Askana, al. Konstytucji 3 Maja 102, tel. 95 734 11 37 

• Grudziądz – CH Alfa, ul. Chełmińska 4, tel. 56 647 10 66 • Inowrocław – Galeria Solna, ul. Wojska Polskiego 16, tel. 52 516 11 15 • Janki – 
CH Janki, ul. Mszczonowska 3, tel. 22 290 41 07 • Jaworzno – Galeria Galena, ul. Grunwaldzka 59, tel. 32 411 98 85 • Jelenia Góra – Galeria 
Nowy Rynek, ul. Podwale 25, tel. 75 757 50 20 • Kalisz – Galeria Amber, ul. Górnośląska 82, tel. 62 726 11 76 • Kalisz – Galeria Kalisz, ul. Poznań
ska 121123, tel. 62 726 12 28 Katowice – CH 3 Stawy, ul. Gen. K. Pułaskiego 60 , tel. 32 266 05 09 • Katowice – Dworzec Główny, pl. Marii i Lecha 
Kaczyńskich 1, tel. 32 411 9585 • Katowice – Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30, tel. 32 414 17 26 • Katowice – Galeria Libero, ul. Kościuszki 229, 
tel. 32 413 15 54 • Kielce – Galeria Echo  ul. Świętokrzyska 20, tel. 41 277 16 03 • Kielce – Galeria Korona Kielce, ul. Warszawska 26, tel. 
41 201 32 13 • Kołobrzeg – ul. Giełdowa 8, tel. 94 715 24 10 • Konin – Galeria nad Jeziorem, ul. I. J. Paderewskiego 8, tel. 63 245 11 79 • Kraków 
– CH Czyżyny, ul. M. Medweckiego 2, tel. 12 297 31 71 • Kraków – CH Krokus, al. Gen. T. BoraKomorowskiego 37, tel. 12 429 36 44 • Kraków – 
CH Serenada , al. Gen. T. Bora Komorowskiego 41, tel. 12 352 23 57 • Kraków – Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, tel. 12 422 22 73 

• Kraków – Galeria Krakowska , ul. Pawia 5, tel. 12 352 39 83 • Krosno – Galeria Vivo! , ul. Bieszczadzka 29, tel. 13 440 11 35 • Legnica 
– ul. Najświętszej Marii Panny 5, tel. 76 711 18 96  • Lublin – CH Atrium Felicity, ul. Witosa 32, tel. 81 465 24 28  • Lublin – CH Skende 
Shopping, al. Spółdzielczości Pracy 88, tel. 81 465 38 50 • Lublin – ul. S. Staszica 2, tel. 81 465 34 04 • Lublin – Lublin Plaza, ul. Lipowa 13 , tel. 
81 465 27 37 • Łódź – CH Port Łódź, ul. Pabianicka 245, tel. 42 680 22 07 • Łódź – CH Tulipan, al. J. Piłsudskiego 94, tel. 42 674 24 42 • Łódź – 
Galeria Łódzka, al. J. Piłsudskiego 15/23, tel. 42 237 15 22 • Łódź – CH Manufaktura, ul. Karskiego 5, tel. 42 237 22 63  • Mielec – Galeria 
Aura, ul. E. Biernackiego 2, tel. 61 679 44 25 • Mielec – Galeria Navigator, ul. Powstańców Warszawy 4, tel. 61 679 44 24 • Nakło nad Notecią 
– ul. Rynek 9, tel. 52 516 15 53 • Olsztyn – Galeria Warmińska, ul. J. Tuwima 26, tel. 89 722 43 51 • Opole – CH Karolinka, ul. Wrocławska 152/154, 
tel. 77 542 23 62 • Opole – CH Solaris, pl. M. Kopernika 16, tel. 77 542 15 99 • 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. Wyszo
grodzka 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 Chrobrego 1, tel. 48 382 20 56 • Rumia 
– CH Port Rumia, ul. Grunwaldzka 108, tel. 58 771 48 00 • Rzeszów – CH Nowy Świat, ul. Krakowska 20, tel. 17 742 11 46  • Rzeszów – Ga
leria 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. Sien
kiewicza 2, tel. 32 785 69 50 • Stalowa Wola – Galeria Vivo!, ul. F. Chopina 42, tel. 15 830 14 92 • Stara Iwiczna – NPark, ul. Nowa 4, tel. 
22 290 44 85  • Starogard Gdański – Galeria Neptun, ul. Pomorska 7, tel. 58 573 39 33 • Szczecin – CH Galaxy, al. Wyzwolenia 18–20, tel. 
91  817  25 49 •  Szczecin – CH  Kaskada, al.  Niepodległości  36, tel. 91  810  21  81 •  Szczecin – CH  Outlet Park, ul.  Andrzeja Struga  42, tel. 
91 810 68 28 • Tarnów CH Gemini, ul. 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 • Warszawa – CH King Cross Praga, ul. Jubilerska 1/3, tel. 22 879 79 70 • Warszawa – CH Atrium Promenada, 
ul. Ostrobramska 75C, tel. 22 290 48 88 • Warszawa – Atrium Targówek, ul. Głębocka 15, tel. 22 290 43 21 • Warszawa – CH Atrium Reduta, 
Al. Jerozolimskie 148, tel. 22 668 43 61 • Warszawa – CH Galeria Wileńska, ul. Targowa 72, tel. 22 290 23 49 • Warszawa – Elektrownia Powiśle, 
ul. Dobra 42 • Warszawa – Factory Ursus, pl. Czerwca 1976 r. 6, tel. 22 812 80 11 • Warszawa – Galeria Młociny, ul. Zgrupowania AK „Kampi
nos” 15, tel. 22 290 68 91  • Warszawa – Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12, tel. 22 290 62 74 • Warszawa – Hala Koszyki, ul. Koszykowa 63, 
tel. 22  290  11  13 •  Warszawa – Galeria Ferio Wawer, ul.  K.  Szpotańskiego  4, tel. 22  205  81  25 •  Warszawa – Galeria Rondo Wiatraczna, 
ul. Grochowska 207, tel. 22 290 27 56 • Warszawa – Galeria Północna, ul. Światowida 17, tel. 22 290 11 16 • Warszawa – al. Niepodległości 121/123, 
tel. 22 290 11 17 • Warszawa – dworzec kolejowy Warszawa Centralna, Hala Główna, Al. Jerozolimskie 54, tel. 22 290 22 86 • Warszawa – dwo
rzec kolejowy Warszawa Centralna przejście podziemne, Al. Jerozolimskie/al. Jana Pawła II, lok. 3. tel. 22 630 29 60 • Warszawa – Wola Park, 
ul. Górczewska 124, tel. 789 449 286 • Włocławek – CH Wzorcownia, ul. J. Kilińskiego 3, tel. 54 427 16 43 • Wołomin – Galeria Wołomin, ul. Geo
detów 2, tel. 22 433 95 07 • Wrocław – CH Aleja Bielany, ul. Czekoladowa 79, tel. 71 347 24 83 • Wrocław – CH Borek, al. Hallera 52, tel. 
71 726 11 81 • Wrocław – CH Korona, ul. Bolesława Krzywoustego 126, tel. 71 350 12 90 • Wrocław – CH Wroclavia , ul. Sucha 1, tel. 
71 726 22 54 • Wrocław – Ferio Gaj, ul. Świeradowska 51/57, tel. 71 726 24 90 • Wrocław – Galeria Dominikańska, pl. Dominikański 3, tel. 
71 346 83 64 • Wrocław – Galeria Magnolia Park, ul. Legnicka 58, tel. 71 341 72 05 • Wrocław – Pasaż Grunwaldzki, pl. Grunwaldzki 22, tel. 
71 726 29 76 • Zabrze – CH Platan, Pl. Teatralny 12, tel. 32 413 16 91  • Zakopane – Galeria Krupówki, ul. Krupówki 40, tel. 18 546 13 86 
• Zamość – Galeria Twierdza, ul. Przemysłowa 10, tel. 84 536 10 95 • Zduńska Wola – ul. Łaska 21, tel. 43 652 11 04 • Zielona Góra – ul. Stary 
Rynek 22/3, tel. 68 416 29 72



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

SWIATKSIAZKI.PL
ZAMÓW NA 

Oferta z katalogu obowiązuje w Księgarniach Świat Książki do 18.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Oferta nie łączy się z innymi akcjami  
promocyjnymi lub rabatowymi. Zdjęcia zamieszczone w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od wizerunku produktu dostępnego  
w sprzedaży. Księgarnie Świat Książki zastrzegają sobie prawo do pomyłek i błędów w druku. Podane rabaty dotyczą sugerowanych cen  
detalicznych. Promocja „druga książka 50%” dotyczy wybranej oferty, rabat obowiązuje przy zakupie dwóch książek i dotyczy tańszej  
książki. Regulaminy promocji znajdują się na stronie www.swiatksiazki.pl/ksiegarnie/naszeksiegarnie oraz u sprzedawcy kasjera.

zapowiedzi / nowości / bestsellery
atrakcyjne ceny
szybka dostawa lub bezpłatny  
odbiór w księgarni

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

@swiatksiazkipl @swiatksiazkipl@swiatksiazki



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

