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rage, Katowice
Drum Fest: Spock’s Beard, 
support The Sixxis - domEXPO 
Opole, Opole
Uli Jon Roth, support: Evening 
Standard - Miejski Dom Kultu-
ry, Bochnia
Maraton Piosenki Osobistej - 
Zamek Krzyżacki, Świecie

13.09
Doom over Kraków: Lacrima, 
Totem, Doomas, Nonamen, 
Hedonsim - Klub Rotunda, Kra-
ków
Blitzkrieg Tour 2014: VADER, 
VESANIA - Klub Eskulap, Po-
znań
HELMET - Hydrozagadka, War-
szawa
CARCASS - Progresja Music 
Zone, Warszawa
Młyn Jazz Festival: Candy Dul-
fer, Urszula Dudziak - Młyn Jac-
ka Hotel & Spa - Wadowice
Tenorzy Trzej - Marek Szymań-
ski, Karol Bochański, Bartłomiej 
Szczeszek - Aula Uniwersytec-
ka, Poznań

Hip Hop Nigdy Stop - Rytmus, 
Ganja Mafia / WCSK!, Jarecki & 
BRK / Punkt Widzenia - Mega 
Club, Katowice
Behind The Trees - Artur Rojek, 
Kaliber 44, Smolik, The Dum-
pling, Organek i Terrific Sunday 
- Słupna Park, Mysłowice
Loranc & Tomczak - O!powieści 
nie tylko o kobietach - Teatr & 
Klub muzyczny Old Timers Ga-
rage, Katowice
Filharmonia - Muzyka w Jazovii 
- Ewa Bem i Andrzej Jagodziń-
ski - CK Jazovia, Gliwice

14.09
Squarepusher feat. Sinfonietta 
Cracovia | Ufabulum - Teatr 

I Am Giant - Klub Alibi, Wro-
cław

25.09
Jessie Ware - Basen, Warszawa
CORRUPTION / VIRGINE 
SNATCH / THERMIT - Progresja 
Music Zone, Warszawa
Oberschlesien - Klub Prokultura 
(dawny Gugalander), Katowice

26.09
Monika Urlik - Makulatura, 
Warszawa
Crystal Fighters - Progresja 
Music Zone, Warszawa
OMNIA - Klub Kwadrat, Kraków
pARTyzant - Gitarowa Offen-
sywa - Teatr & Klub muzyczny 
Old Timers Garage, Katowice

Robert Kasprzycki - prapremie-
ra płyty „CZTERY” - Klub Ro-
tunda, Kraków

27.09
Diary Of Dreams, Spiral69, 
Whispers In The Shadow - Pro-
gresja Music Zone, Warszawa
The Doors Alive - Klub PROXI-
MA, Warszawa
Eluveitie; Arkona; Skalmold; 
Forodwaith; Percival Schutten-
bach; Helroth - Fabryka, Kra-
ków
OMNIA, Żywiołak - Klub Stodo-
ła, Warszawa
In Flames  - Klub Studio, Kra-
ków
Janusz Strobel & Anna Stan-
kiewicz - Trzeba marzyć... - Ja-
nusz Strobel & Anna Stankie-
wicz - Trzeba marzyć... - Teatr 
& Klub muzyczny Old Timers 
Garage, Katowice
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Vader - Stodoła, Warszawa
Original Source Up To Date Fe-
stival - Węglowa, Białystok

20.09
Tańce Snu - Makulatura, War-
szawa
Niemen Inaczej: Natalia Nie-
men, Anna Dereszowska, Na-
talia Sikora, Janusz Radek, Ja-
nusz Kruciński, Chór Kameleon 
- Amfiteatr Opolski, Opole
YOB + support - Klub Firlej, 
Wrocław
Blitzkrieg Tour 2014: VADER, 
VESANIA - Fabryka, Kraków

21.09
I Am Giant - Klub Pod Minogą, 
Poznań
Gitara: Jesse Cook - Centrum 
Sztuki IMPART, Wrocław

22.09 
I Am Giant - Klub Proxima, 
Warszawa
Thaw; Outre; Entropia - Wy-
dział Remontowy, Gdańsk
California Breed - Progresja. 
Warszawa

23.09
Alestorm, Brainstorm, Trol-
dhaugen - Klub Alibi, Wrocław
Morbid Angel - Megaclub, Ka-
towice
CETI - LuLu Club, Szczecin 

24.09
PIOTR BAŁTROCZYK - Klub Ro-
tunda, Kraków

06.09
Festiwal Muzycznego Niepoko-
ju: Skowyt, Panta Koina, Nie 
ma wyjścia, Nocne Żule, High-
low - klub Graffiti, Lublin

OLSZTYN GREEN FESTIVAL: 
HEY/Artur Rojek/Łąki Łan/Ka-
CeZet - Plaża Miejska nad Je-
ziorem Ukiel, Olsztyn
Nowe Brzmienie Edyty Barto-
siewicz - Wyspa Słodowa, Wro-
cław

07.09
OLSZTYN GREEN FESTIVAL: 
Kayah/Ania Rusowicz/Kuba Ba-
dach - Plaża Miejska nad Jezio-
rem Ukiel, Olsztyn
Cryptopsy / Disgorge / Jungle 
Rot - Progresja Music Zone, 
Warszawa
Arianna Savall i Petter Udland 
Johansen, Hirundo Maris: Pie-
śni Południa i Północ - Aula 
Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu
Kid Ink - Klub Palladium, War-
szawa
Ethno Jazz Festival: EL SAF-
FRON, Klub Muzyczny Stary 
Klasztor, Wrocław

12.09
Helmet - Fabryka, Kraków
Młyn Jazz Festival: Candy Dul-
fer, Urszula Dudziak - Młyn Jac-
ka Hotel & Spa - Wadowice 

Nahorny Trio - Hope - Teatr & 
Klub muzyczny Old Timers Ga-

Łaźnia Nowa, Kraków
Raz Dwa Trzy - klub Atlantic 
Gdynia

Magdalena Tul - Makulatura, 
Warszawa
Negative Approach, Castet, 
support - Klub Fabryka, Kraków

15.09
Philip Glass feat. Maki Nameka-
wa & Piotr Orzechowski | Philip 
Glass: Etudes - Teatr Łaźnia 
Nowa, Kraków

16.09
Folk Metal Crusade: GRAI, Sa-
tanaKozel, Derwana, Lux Per-
petua - Progresja Music Zone, 
Warszawa

Kronos Quartet feat. Capella 
Cracoviensis Vocal Ensemble | 
Terry Riley: Sun Rings - Teatr 
Łaźnia Nowa, Kraków
Recital Ani Ozner - Makulatura, 
Warszawa

17.09
Folk Metal Crusade: GRAI, Sa-
tanaKozel - Muzeum Inżynierii 
Miejskiej, Kraków
Blitzkrieg Tour 2014: VADER, 
VESANIA + goście - Klub Mu-
zyczny Parlament, Gdańsk
GusGus Live Band - Klub Stu-
dio, Kraków

18.09
Folk Metal Crusade: GRAI, Sa-
tanaKozel - Lizard King, Toruń

19.09
Folk Metal Crusade: GRAI, Sa-
tana - U Bazyla, Poznań

Krystyna Prońko i „Dżamble” - 
Klub Rotunda, Kraków

French Express - French Music 
Showcase presents SebastiAn 
/ Thomas Azier - Basen, War-
szawa
Gitara: Carles Benavent & Car-
los Piñana - CK Agora, Wrocław

28.09
Koncert Cochise |(dolna sala) - 
Klub Rotunda, Kraków

The Doors Alive (górna sala) - 
Klub Rotunda, Kraków
Crystal Fighters - Klub Studio, 
Kraków
Cockney Rejects, Booze & Glo-
ry, Pils - Klub Kwadrat, Kraków
Filharmonia - Muzyka w Jazo-
vii - Aga Zaryan - CK Jazovia, 
Gliwice
Dżem - Hala Widowiskowa 
MOS, Jelenia Góra
Hooverphonic - Klub Fabryka, 
Kraków
Suicide Silence; Thy Art Is Mur-
der; Fit For An Autopsy - Proxi-
ma, Warszawa
Rival Sons - Hybrydy, Warsza-
wa

29.09
Patrycja Zarychta - Makulatura, 
Warszawa

30.09 
Chris Botti - Gdynia Arena, 
Gdynia



Gwiazdy muzyki reggae Gentleman i Alborosie zabierają nas w przepełnioną energią i rytmami podróż 
na Jamajkę, pokazując piękno i bogactwo jamajskiej muzyki i kultury. Pojechali tam w poszukiwaniu 
sensu życia, którego nie mogli odnaleźć w konsumpcyjnej kulturze Zachodu. Znaleźli go na pełnej 
kontrastów i magii Jamajce. Pozwoliła im ona zrozumieć, czym jest wolność dla współczesnego czło-
wieka, przeciwko czemu się on buntuje i w jaki sposób radzi sobie w obcym, choć fascynującym dla 
siebie kraju, który staje się dla niego nową ojczyzną. W trakcie tej niesamowitej filmowej podróży 
po Jamajce poznajemy również profesor Carolyn Cooper, analizującą w sposób naukowy polityczną i 
kulturalną sytuację na wyspie, Jacka Radicsa, odkrywającego zaskakującą prawdę o reggae, jak rów-
nież jamajską wokalistkę Terry Lynn, pokazującą codzienne życie na ulicach gett w Kingston, daleko 
odbiegające od pocztówkowych obrazów karaibskiej wyspy. Jak się okazuje muzyka jest na Jamajce 
sposobem walki z przemocą, seksizmem i biedą, a ruch rastafarian to coś więcej niż tylko wiara - to 
sposób na przetrwanie w rzeczywistości, która nie oferuje bogatych perspektyw i wymaga ciągłej 
walki o przetrwanie.
„W drodze do Jah”, reż.  Noel Dernesch, dystrybucja Against Gravity. Premiera kinowa: 
26.09.2014.

FILMOWE KINO

„Małe stłuczki” to film o przy-
padkowym spotkaniu ludzi, 
którzy z różnych powodów nie 
lubią wyznaczonych szlaków. 
Chcą szczęścia na własnych, a 
nie podyktowanych przez in-
nych warunkach.
To także film o miłości, a raczej 
o tym, co robić, aby się przed 
nią obronić, bo miłość jest 
zachłanna, egoistyczna i nie 
prowadzi do niczego dobrego. 
Miłość przeczy niezależności, 
nie może więc być składnikiem 
szczęścia zaplanowanego przez 
naszych bohaterów.
To film o tym, czy daje się z mi-
łości wybronić za pomocą ma-
łej stłuczki, czy też, gdy w grę 
wchodzą prawdziwe emocje, 
musi się ona skończyć karam-
bolem.
„Małe stłuczki”, reż. Alek-
sandra Gowin, Ireneusz 
Grzyb, dystrybucja Alter 
Ego Pictures. Premiera ki-
nowa: 05.09.2014.

Podróż życia trójki polskich motocyklistów obejmująca Ukra-
inę, Rumunię, Gruzję i Turcję. 10 000 kilometrów w odpo-
wiedzi na pytanie o  wolność w systemie powinności i ogra-
niczonego czasu. Nieoczekiwane ślady polskości na wschód 
od Rzeczpospolitej i wszechobecne wrażenie bycia w ciągłej 
podróży. Mecz piłkarski z drużyną mikulińskich nastolatków, 
pozowanie do obrazu odeskiej malarki o polskich korzeniach, 
procesja ze świętym obrazem w gruzińskiej wiosce u podnó-
ża masywu Małego Kaukazu składają się na obraz wielkiego, 
małego świata. Świata tradycyjnej gościnności, wspomnień, 
uśmiechu i przemierzających go wzdłuż i wszerz tułaczy na 
motocyklach. Film zrealizowany całkowicie ze środków wła-
snych.
„Droga wolna!”, reż. Tomasz Mielcarz, Grzegorz Ru-
zik, Jarosław Szablewski, dystrybucja Mayfly. JUŻ W 
KINACH.
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Warszawa, lato 1944. Stefan (Józef Pawłowski) opiekuje się matką i młodszym bratem. Przejął obo-
wiązki głowy rodziny po tym, jak ojciec - oficer Wojska Polskiego - zginął w kampanii wrześniowej w 
1939 roku. Pracuje w fabryce Wedla, z coraz większym trudem znosząc upokorzenia ze strony Niem-
ców. Marzy o chwili, kiedy będzie mógł im za wszystko odpłacić i spełnić obowiązek wobec Ojczyzny. 
Obiecał matce, że nie zaangażuje się w działalność ruchu oporu, jednak - kiedy tylko nadarza się oka-
zja - wstępuje w szeregi Armii Krajowej. Do konspiracji wciąga go Kama (Anna Próchniak), sąsiadka 
z kamienicy na warszawskiej Woli, z którą przyjaźni się od dziecka. Dziewczyna skrycie kocha się w 
Stefanie, mając nadzieję, że po wojnie będą razem. Ale to za sprawą spotkania z subtelną i wrażliwą 
Biedronką (Zofia Wichłacz) Stefan zazna smaku pierwszej, młodzieńczej miłości. Jednak Stefanowi i 
Biedronce nie jest dane zbyt długo cieszyć się wzajemnym zauroczeniem.
„Miasto 44”, reż. Jan Komasa, dystrybucja Kino Świat.Premiera kinowa: 19.09.2014.

W państwie, które się jeszcze naprawdę nie narodziło, Rafael 
i Natasza zaczynają wspólne życie. On jest ministrem sportu 
nieuznawanej republiki Abchazji, ona rosyjską śpiewaczką ope-
rową. Dla Rafaela Natasza porzuciła swoją karierę i rodzinę w 
Rosji. Jednak ich wspólny początek dosyć szybko okazuje się 
pełną dramatycznych napięć drogą w nieznane. Życie w kraju 
nieuznawanym praktycznie przez nikogo, naznaczonym wojną 
domową i całkowicie uzależnionym od kaprysów i wpływów 
Rosji szybko przestaje być romantyczną przygodą. Natasza, 
jako Rosjanka, musi zmierzyć się z niechęcią, zamknięciem i 
podejrzliwością otoczenia. Rafael przez lata walczył o wolną i 
suwerenną Abchazję, jednak to marzenie nigdy nie zostało w 
pełni spełnione. Nadzieją na zmianę są organizowane przez 
niego mistrzostwa świata w domino. Być może dzięki tej im-

prezie świat chociaż na chwilę zwróci uwagę na ten maleńki kraj na brzegu Morza Czarnego. 
Jak w reakcji łańcuchowej, kiedy jedno zdarzenie uruchamia szereg następnych, losy bo-
haterów splatają się z biegiem „wielkiej” historii. Czy miłość w kraju, w którym dramat 
nieustannie miesza się z absurdem ma jakiekolwiek szanse na przetrwanie?
„Efekt domina”, reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski, dystrybucja Spectator. 
Premiera kinowa: 26.09.2014.

Chris Evans („Kapitan Ameryka”, „Avengers”), Jamie Bell („Billy Elliot”, „Opór”), John Hurt (cykl „Harry 
Potter”) , Tilda Swinton („Musimy porozmawiać o Kevinie”) i Ed Harris („Niepokonani”) w ekranizacji 
kultowego francuskiego komiksu. Hollywoodzki debiut twórcy znakomitego „The Host: Potwór”. 
Rok 2031. Świat przegrał walkę z globalnym ociepleniem. Na Ziemi zapanowała wieczna zima, a życie 
uległo zagładzie. Jedynymi, którzy przetrwali, są pasażerowie Snowpiercera – pędzącego przez śnieżną 
zamieć pociągu-miasta poruszającego się dookoła globu dzięki rewolucyjnemu silnikowi potrafiącemu 
generować napędzającą go energię. Wewnątrz pociągu panuje system klasowy. Bogaci pasażerowie 
luksusowych wagonów żyją na koszt biednej większości. Wystarczy iskra, by doszło do rewolucji. 
„Snowpiercer: Arka przyszłości”, reż. Joon-ho Bong, dystrybucja Monolith Video. JUŻ W 
SPRZEDAŻY.

FILMOWE DVD

Grupa studentów (wśród 
nich Sam Claflin, gwiazda 
„Igrzysk śmierci: W pierście-
niu ognia”) bierze udział w 
przerażającym eksperymen-
cie. Wkrótce przekonują się, 
że nie wolno igrać ze zjawi-
skami paranormalnymi.
Ta historia wydarzyła się 
naprawdę. Charyzmatyczny 
profesor uniwersytecki Co-
upland (Jared Harris), które-
go metody pracy wzbudzają 
wiele kontrowersji, zachęca 
swoich studentów do udziału 
w niebezpiecznym ekspery-
mencie. Ich wspólne dzia-
łanie ma doprowadzić do 
stworzenia poltergeista, co 
według teorii Couplanda jest 
możliwe, gdy skumuluje się 
odpowiednią ilość negatyw-
nej ludzkiej energii.
„Uśpieni”, reż. John Po-
gue, dystrybucja Kino 
Świat. Premiera DVD: 
18.09.2014.

Tę bajkę napisała izraelska policja. Pewnym spokojnym miastecz-
kiem wstrząsa seria okrutnych morderstw. Podejrzenie pada na 
nieśmiałego nauczyciela, jednak ciężko znaleźć przeciw niemu 
wystarczające dowody. Jeden z policjantów decyduje się samemu 
wymierzyć sprawiedliwość. Jego plan nie jest skomplikowany... 
oko za oko, głowa za głowę, śmierć za śmierć. Nieoczekiwanie 
powstrzymuje go ojciec jednej z ofiar. Ogarnięty żądzą zemsty, 
ma własny plan. Nagle jednak przestaje być jasne, kto w tej spra-
wie jest mordercą, kto ofiarą, a kto mścicielem.
„Duże złe wilki”, reż.     Aharon Keshales , Navot Papu-
shado, dystrybucja M2 Films. Premiera DVD: 25.09.2014.
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Ekranizacja jednej z najpopularniejszych gier komputerowych wszech czasów. Zapierający dech w piersi 
wyścig po autostradach najlepszymi samochodami świata. Adrenalina rośnie z każdą kolejną sekundą!
Tobey Marshall (Aaron Paul) to mechanik samochodowy, którego prawdziwą pasją są wyścigi uliczne. 
Próbując uratować rodzinny biznes od bankructwa, Tobey przystaje na propozycję biznesową bogatego 
i aroganckiego Dino Brewstera (Dominic Cooper). Kończy się to dla niego dwuletnim pobytem w wię-
zieniu. Kiedy odzyskuje wolność, ma tylko jeden cel – zemścić się na byłym wspólniku. Okazją będzie 
pokonanie Dino w legendarnym i niezwykle ryzykownym wyścigu samochodowym De Leon. Ażeby móc 
w nim wystartować, Tobey wyrusza w szaloną podróż przez Amerykę, ściągając na siebie policyjne 
syreny oraz nasłanych przez Dino łowców nagród. Towarzyszy mu rezolutna brokerka samochodowa 
Julia Maddon (Imogen Poots). 
„Need for speed”, reż. Scott Waugh, dystrybucja Monolith Video. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Fascynująca opowieść o marzeniach, które potrafiły rozświetlić 
mroki średniowiecza. Adaptacja bestsellerowej powieści Noaha 
Gordona. 
Anglia, XI wiek. Rob Cole (Tom Payne) po śmierci rodziców przy-
garnięty został przez wędrownego balwierza (Stellan Skarsgård). 
Pod jego okiem uczył się reguł rządzących światem, a także opa-
nował podstawy medycznej wiedzy. Życie chłopca odmienia spo-
tkanie z wędrownym lekarzem, który, dostrzegając młodzieńczy 
talent i zapał, zaszczepia w nim marzenie o medycznych studiach 
pod kierunkiem sławnego na cały świat lekarza perskich królów 
Ibn Siny (Ben Kingsley). Podejmując decyzję o wyprawie do arab-
skiego Isfahanu, Cole nie zdaje sobie sprawy z czekających go 
przygód i niebezpieczeństw. 
„Medicus”, reż. Philipp Stölzl, dystrybucja Monolith Video. 
JUŻ W SPRZEDAŻY.

Pisz recenzje w IRCE 
i wygrywaj nagrody.

Polub IRKĘ na Facebooku.
Konkursy w IRCE: 

http://irka.com.pl/portal/SiteContent?item=contest

Zapraszamy 
www.irka.com.pl
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Teatr

Opera Wrocławska po raz drugi zaprasza melomanów na dziedzi-
niec Zamku Topacz, gdzie będzie można obejrzeć kolejne mega-
widowisko operowe. „Rigoletto” jest pierwszym dziełem Verdiego, 
które w pełni zasługuje na miano mistrzowskiego               i 
ugruntowało jego sławę jako kompozytora poza granicami Włoch. 
Bardzo efektowna,    a przy tym pełną wyrazu i emocji muzyka 
czyni z bohaterów dramatu prawdziwych, żywych ludzi, którzy ko-
chają, cierpią, zazdroszczą i się mszczą. Pomimo wstrząsającego 
tematu, dzieło pełne jest przepięknych fraz, to właśnie z „Rigoletta” 
pochodzi jeden z operowych szlagierów - aria Księcia z IV aktu „La 
donna e mobile”. 
„Rigoletto”, Giuseppe Verdi, megawidowisko operowe, 
Dzidziniec Zamku Topacz, Wrocław, Bielany Wrocławskie, 
Ślęza 12. Spektakle premierowe: 5, 6, 7 września 2014

Do niewielkiego, zacisznego i, 
oczywiście uroczego hoteliku 
przyjeżdżają na romantycz-
ny weekend dwie pary świeżo 
upieczonych kochanków. Zo-
stawili w mieście swoich nicze-
go nieświadomych małżonków, 
a tutaj liczą na upojne chwile 
i rozkoszne uniesienia. Jed-
nak niewiarygodny wręcz pech 
sprawi, że... No właśnie - co 
można dodać, żeby nie popsuć 
Państwu zabawy? Może tylko 
tyle, że te żony i ci mężowie... 
Choć nie, to chyba też za wiele. 
Na pewno trzeba wspomnieć, 
że jest jeszcze ktoś, ten ... piąty 
- nieprzewidywalny, ale przed-
siębiorczy portier. Odegra istot-
ną rolę w nieprawdopodobnym 
przebiegu błyskawicznie toczą-
cych się tej nocy zdarzeń. No 
i z pewnością warto dodać, że 
wszystko zaczęło się od rekla-
my zamieszczonej w parafialnej 
gazetce.
„Akt równoległy”, Derek 
Benfield, Teatr Wybrzeże, 
Gdańsk. 
Najbliższe spektakle: 9, 10, 
11 i 12 października.

„Paternoster” Helmuta Kajzara 
to dramat o poszukiwaniu sa-
mego siebie, o zmaganiu się z 

własną tożsamością. Główny 
bohater, Józio – światowej sła-
wy artysta – wraca we śnie do 
rodzinnej wsi, by zadać sobie 
pytanie: czy tradycja, kulturo-
we dziedzictwo i wiara ojców 
pomogły mu w życiu, były 
podporą w mozolnym trudzie 
pięcia się po szczeblach karie-
ry, czy też były raczej obciąże-
niem, odrzuconym wreszcie po 
latach balastem? Czy istnieje w 
nim jeszcze więź ze światem, 
który go ukształtował, czy też 
będąc już zakorzenionym w 
„wielkim świecie”, ale ciągle 
przecież tam obcym – pozo-
stanie na zawsze obcym dla 
wszystkich.
Józio wraca w przeszłość, by 

rozpoznać źródła tożsamo-
ściowego zamętu. Jak syn 
marnotrawny staje w domo-
wych progach pokorny i pełen 
skruchy. Ojciec nie jest jednak 
skory do odegrania roli wyba-
czającego i miłującego rodzica. 
Wręcz przeciwnie – jak niegdyś 
– bezwzględnie odrzuca syna. 
„Ciało masz włochate, niewie-
ście” – słowa ojca naznaczają 
Józia piętnem odmienności. 
Mimo to, syn czyni krok na-
stępny. Spogląda na ojca ocza-
mi dziecka – pragnie wielbić go 
i podziwiać jak mały chłopiec, 
doświadczyć ojcowskiego au-
torytetu i akceptacji. Potem 
wynosi ojca do kolejnych god-
ności. I wszystko na próżno. 

Józio musi więc w końcu uni-
cestwić świat, który stworzył 
– jego Sobowtór skazuje ojca 
na śmierć, a goście rozgrabia-
ją dom. Ale Kajzar nie pieczę-
tuje Józiowego snu znakiem 
rozpaczy. Raczej, może trochę 
przewrotnie, czyni „pęknięcie” 
i „zamęt” rozpoznanym i zaak-
ceptowanym kształtem Józio-
wej tożsamości.
„Paternoster”, Helmut 
Kajzar, Wrocławski Teatr 
Współczesny. Najbliższe 
spektakle: 18, 19, 20 i 21 
września 2014.

Zabawny i zaskakujący spektakl 
o relacjach damsko-męskich, 
o uczuciach, małżeństwie, o 
kobiecie i mężczyźnie, żonie i 
mężu, pacjentce i jej psycho-
analityku – o różnorodności 
dwojga bliskich sobie ludzi i 
o tym, że... różnić się można 
pięknie. W sztuce Ona - ko-
bieta usiłuje sprowadzić temat 
małżeństwa oraz wszystkich 
niuansów wspólnego życia do 
aktu prawnego - porozumie-
nia zawartego między kobietą i 
mężczyzną. Czy „Kodeks dam-
sko – męski” w ogóle ma szan-
se powstać? Czy będzie gwa-
rantem szczęśliwej przyszłości 
pary? Jak zdefiniować miłość? 
Czy można – i czy warto – to 
robić? Czy miłość może istnieć 
bez emocji? Czy uczucia można 
uregulować prawnie? Na te i 
inne pytania spróbują odpowie-
dzieć Maria Seweryn – reżyser 
i aktorzy – Barbara Kurzaj i Mi-
chał Zieliński.
„Stosunki prawne”, Szy-
mon Turkiewicz, Och-Te-
atr, Warszawa. Premiera: 
12.09.2014. Kolejne spek-
takle: 21, 26, 27 i 28 wrze-
sień 2014.
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Spektakl „Romeo i Julia 1939” 
Williama Shakespeare’a przy-
gotowywany w szczecińskim 
Teatrze Polskim jest przed-
stawieniem o miłości i niena-
wiści. O ile miłość, abyśmy w 
nią uwierzyli, nie potrzebuje 
żadnego kontekstu i obroni się 
swoją szczerością, oddaniem i 
zaangażowaniem, o tyle niena-
wiść, zdaniem twórców spekta-
klu winna być skanalizowana i 
skonkretyzowana. Nienawiść w 
naszym spektaklu to nienawiść 
do „innego”. Innych poglądów 
politycznych i religijnych, innej 
narodowości, koloru skóry i 
orientacji seksualnej.
Akcję sztuki została przeniesio-
na do wielokulturowej i wielo-
wyznaniowej Polski roku 1939, 
na dwa tygodnie przed wybu-
chem II wojny światowej. Julia 
to Polka pochodzenia niemiec-
kiego, a Romeo to rdzenny Po-
lak. Gdy indoktrynowany nazi-
zmem Tybalt wraca właśnie z 
Berlina, na drodze staje mu gej 
Merkucjo. Parys to oficer WP, 
niania Marta to prawosławna 
Polka z kresów wschodnich, 
natomiast aptekarz to Żyd. 
Ingerencja w tekst wybitnego 
dramatopisarza to zamiana 
mieczy i szpad na noże oraz 
Księcia na Burmistrza. Poza 
tym pozostajemy wierni tłuma-
czeniu Stanisława Barańczaka i 
z dbałością o wiersz pracujemy 
nad rzeczą, od której zaczyna 
się wszystko, także konflikty - 
słowem.
Nie rezygnujemy ze sceny balu. 
U nas, dzięki wszechstronnym 
talentom aktorów Teatru Pol-
skiego będzie to prawdziwy 
popis taneczno-wokalny. Nie 
zabraknie przebojów polskiego 
kina przedwojennego: ”Miłość 
ci wszystko wybaczy”, „Zimny 
drań”, „Umówiłem się z nią na
dziewiątą”, „Bal na Gnojnej”, 
„Baby, ach te baby”, „Sex ap-
peal”, „Już nigdy”, „Na cześć 
młodości”. Dzięki Jackowi 

Skowrońskiemu i jego grupie 
muzyków usłyszymy je w no-
woczesnych, przebojowych 
aranżach. Dzięki projekcjom 
multimedialnym wzbogacona 
zostanie scenografia. Kostiu-
my nawiązywać będą do mody 
przedwojennej, a w scenie 
balu do światowego kina z lat 
30-tych XX wieku.
„Romeo i Julia 1939”, 
Grzegorz Suski, Teatr Pol-
ski, Szczecin. Premiera: 
13.09.2014. Spektakle 
przepremierowe: 4, 5, 6, 7 
i 12 września 2014.

05.09
Dzisiaj ani Hamleta... Te-
atr Dramatyczny im. Jerzego 
Szaniawskiego, Płock
Matnia - sprawa elbląska 
Teatr im. Aleksandra Sewruka, 
Elbląg

06.09
Romeo i Julia 1939 - Teatr Pol-
ski, Szczecin
Lepszy świat - Lubuski Teatr 
im. Leona Kruczkowskiego  - 
Zielona Góra

12.09 
Demon z Marianpola - Teatr 
Powszechny im. Jana Kocha-
nowskiego, Radom
Czerwone Zagłębie - Teatr Za-
głębia, Sosnowiec

13.09
Miłość czyni cuda - Gliwicki Te-
atr Muzyczny, Gliwice
Dumrul Szalony - Teatr Roz-
rywki, Chorzów
Hamlet - Teatr im. Adama 
Mickiewicza, Częstochowa

17.09
Hemar. Poeta przeklęty - Teatr 
im. Stefana Żeromskiego, Kiel-
ce
Kobieta. Istnienia poszczególne 
- Teatr im. Stanisława Ignace-
go Witkiewicza, Zakopane

20.09
Hedda Gabler - Teatr im. Wan-
dy Siemaszkowej, Rzeszów
Stosunki prawne - Och-Teatr, 
Warszawa
Wesele - Teatr Powszechny 
im. Jana Kochanowskiego, Ra-
dom

23.09
Pamiętnik z powstania war-
szawskiego - Teatr Muzyczny 
im. Danuty Baduszkowej, Gdy-
nia

25.09
Mefistofeles - Opera Krakowska 
w Krakowie

26.09 
Sanatorium pod Klepsydrą - 
Teatr Mały, Tychy
Przemiany - Teatr Groteska., 
Kraków
Prawda - Teatr Powszechny im. 
Jana Kochanowskiego, Radom

27.09
Dziady - Teatr Dramatyczny 
im. Aleksandra Węgierki, Biały-
stok
Ożenić się nie mogę - Teatr 
Miejski im. Witolda Gombrowi-
cza, Gdynia

28.09
Skrzypek na dachu - Opera i 
Filharmonia Podlaska. Europej-
skie Centrum Sztuki, Białystok

Teatr Współczesny w Szcze-
cinie zaprasza na „Po sezo-
nie” – niezwykle dynamiczne 
przedstawienie, pełne prze-
wrotnego humoru obnażające-
go świat, w którym prawdziwe 
uczucia zastąpiła czysta chęć 
zysku. A wszystko rozgrywa 
się w  małej mieścinie, w pod-
upadłym hotelu „Pod pięknym 
widokiem”, gdzie osiadło kilku 
nieudaczników o podejrzanej 
przeszłości. Niespodziewanie 
pojawia się młoda kobieta, a 
wraz z nią – intryga i tajem-
nica. Rozpoczyna się zabójczy 
wyścig o lepszą przyszłość… 
Akcja spektaklu rozgrywa się 
w świetnie zaprojektowanej 
scenografii, na tle  muzycz-
nych szlagierów w niezwykle 
intrygującym wykonaniu, sami 
bohaterowie zaś porywają nie-
wyczerpaną pomysłowością na 
wyeliminowanie konkurencji w 
drodze do wymarzonej stabili-
zacji.
Spektakl ironiczny, zdystanso-
wany do zawartych w sztuce 
morałów – bawi, prowokuje do 
oklasków. 
„Kurier Szczeciński”
Aktorzy i aktorki brawurowo 
porwali szczecińską publicz-
ność, bawiąc ją żartami i ga-
gami.
„teatralny.pl”
„Po sezonie”, Ödön von 
Horváth, Teatr Współcze-
sny w Szczecinie. Najbliż-
sze spektakle: 10, 11, 12 i 
13 września 2014.

Zapraszamy na 12 Ogólno-
polski Przegląd Monodramu 
Współczesnego, który odbę-
dzie się w dniach 15 - 21  wrze-
śnia 2014 r w Teatrze WARSa-
wy na Rynku Nowego Miasta. 
Ogólnopolski Przegląd Mono-
dramu Współczesnego jest 
jedynym przeglądem mono-
dramów w Polsce, w którym 
w konkursie nie ma - archaicz-
nego już dzisiaj podziału - na 
„zawodowców” i „amatorów”. 
Jedynym kryterium kwalifi-
kacji do konkursu jest wysoki 
poziom artystyczny monodra-
mów.
15.09 „JESTEM SWOJĄ WŁA-
SNĄ ŻONĄ”
15.09 “WHAT THE FUCK”  
16.09 „TAKAJA” 
16.09 “SEX, DRUGS, ROC-
K&ROLL” 
17.09 „MOJA DROGA B.” 
17.09 „PERFORMER”
18.09 „SAMOSPALENIE”
18.09 „TATO NIE WRACA” 
19.09 „LINATENDU” 
19.09 „OD PRZODU I OD TYŁU”
20.09 „DANCING W KWATERZE 
HITLERA”
20.09 „RUM AND VODKA ON-
LINE”
21.09 „SYNEK” 
Teatr WARSawy, Rynek Nowe-
go Miasta 5/7, www.teatrwar-
sawy.pl, www.przegladmono-
dramu.of.pl, Tel. 22 468 00 99, 
bilety@teatrwarsawy.pl

Spędźcie wrzesień z Wrocław-
skim Teatrem Współczesnym.
Zapraszamy na spektakle:
„Gałgan” - 9, 10, 11, 12 IX.
„Kotlina” - 13, 14, 16, 17 IX.
„Paternoster” - 18, 19, 20, 
21 IX.
„Walentina. The Last Hu-
man Dog” - 23, 24, 25 IX.
„Zamek” - 27, 28, 30 IX.



Każdy nieszczęśliwie zakochany w swoich chorobach wcześniej czy później 
trafia w ręce chirurga. Jeśli wychodzi spod noża cało, to tylko po to, by stanąć 
oko w oko z bandą handlującą na oddziale ruskim dolarganem i sprowokować 
bunt wszystkich cierpiących. Jeśli przeżyje, śmierć westchnie z respektem: 
„tak, temu jednemu nie dałam rady”.
W „Walizkach hipochondryka” pojawia się Emil Śledziennik – mężczyzna w 
wieku kryzysowym, w za krótkiej piżamie, podglądany z odrobiną czułości, 
goryczy, dużą dawką ironii (podawanej dożylnie) i pełnym rozbawienia dy-
stansem. Przy życiu trzymają go trzy rzeczy: rozpamiętywanie przeszłości, 
choroba i miłość do pewnej kobiety, o której mówi wyłącznie na klęczkach.
To powieść dla prawdziwych twardzieli o słabych nerwach, którzy banał egzy-
stencji traktują jako jedną z najwyższych form okrucieństwa.
„Walizki hipochondryka”,  Mariusz Sieniewicz, Wydawnictwo Znak. 
JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Nowa książka autorki światowego hitu „Sekretne życie pszczół”. Numer 1 na 
liście bestsellerów New York Timesa, wyselekcjonowany do ekskluzywnego 
klubu książkowego Oprahy Winfrey!
Dwie kobiety, dwie walki o wolność, jedna niezwykła przyjaźń…
Sarah Grimké jest córką sędziego sądu najwyższego Karoliny Południowej, 
plantatora zaliczanego do elity Charlestone. Nie potrafi się jednak podpo-
rządkować obowiązującym w jej świecie konwenansom. Marzy o tym, żeby 
studiować i zostać pierwszą kobietą prawnikiem. Na swoje jedenaste urodziny 
dostaje niecodzienny prezent – wyciągniętą z czworaków i obwiązaną lawen-
dowymi wstążkami czarnoskórą Hetty, zwaną Szelmą. To kolejny „obyczaj”, 
którego Sarah nie potrafi zaakceptować, bo drugiego nie można przecież „po-
siadać”… To dopiero początek jej problemów. 
„Czarne skrzydła”, Sue Monk Kidd, Wydawnictwo Literackie. Pre-
miera: 25.09.2014.
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Ostatni z dorobku Noblistki nie publikowany jeszcze w Polsce tom zawiera jedenaście opowiadań, dotyczących 
przede wszystkim stosunków między mężczyznami i kobietami. Rozpadających się i rozkwitających uczuć, 
zdrady i wierności, rozstań i powrotów, rozwodów i ponownych ślubów. A wszystko to w anturażu rodzinnych 
wspomnień, jak w tytułowych „Odcieniach miłości”, marzenia sennego, jak w przypadku „Eskimoski” czy in-
trygi kryminalnej, która jest osią  „Kataklizmów”. 
Bo miłość miewa zaskakujące oblicza, nierozerwalnie powiązana jest ze zdradą, pociąga za sobą nienawiść, 
a jej odcieni nie sposób zliczyć. A któż inny lepiej umiałby opisać różne barwy miłości, niż ubiegłoroczna no-
blistka, laureatka Man Booker Prize (2009) - Alice Munro.
Uczucia, relacje międzyludzkie to stały element jej opowiadań, w pisaniu których stała się prawdziwą mistrzy-
nią. Na kilkunastu, kilkudziesięciu stronach autorka Przyjaciółki z młodości potrafi przedstawić całe życie i wa-
chlarz emocji, które mu nieodzownie towarzyszą. Właściwie do całej jej twórczości (w ciągu 45 lat, napisała 
i wydała 14 oryginalnych zbiorów) można zastosować określenie odcienie miłości, ale ona sama nazwała tak 
swój tom z 1986 roku, który swoją polską premierę będzie miał już we wrześniu!
„Odcienie miłości”, Alice Munro, Wydawnictwo Literackie. Premiera: 11.09.2014.

Ostatnia część bestsellerowej trylogii.
America jest jedną z czterech dziewcząt, które utrzymały się w ścisłej czołów-
ce Eliminacji. Ukochana przez zwykłych ludzi, znienawidzona przez obecnego 
króla, dziewczyna wciąż nie jest pewna swych uczuć. A jednak nadchodzi 
moment ostatecznego wyboru, tym trudniejszego, że cały los Illei może spo-
czywać właśnie w rękach Ami. 
Czy dziewczyna powróci do swej dawnej miłości, czy zdecyduje się zostać 
królową i podjąć walkę o lepszy świat dla siebie i wszystkich mieszkańców 
Illei?
„Jedyna”, Kiera Cass, Wydawnictwo Jaguar. Premiera: 10.09.2014.

Były tancerz z Broadwayu, cierpiący na agorafobię Billy Shine przez ponad 
dekadę nie opuścił swojego domu. Życie i ludzi obserwuje przez okno. I choć 
zna swoich sąsiadów - piękną manikiurzystę Rayleen, samotną starszą panią 
Hinman, byłą narkomankę Eileen i jej dziewięcioletnią córkę Grace czy złego 
na cały świat pana Lafferty’ego, większość z nich nigdy go nie widziała.
Gdy kilka metrów od jego patio, na schodkach prowadzących do rodzinnego 
domu zaczyna przesiadywać mała Grace, zdenerwowany zmianą w natural-
nym porządku rzeczy mężczyzna zbiera się na odwagę i pyta ją, dlaczego 
przesiaduje na ulicy.
Jeśli będę siedzieć w środku, nikt nie zauważy, że mam kłopoty. I nikt mi nie 
pomoże - wyjaśnia dziewczynka.
Ta odpowiedź na zawsze zmieni życie Billy’ego.
„Nie pozwól mi odejść”, Catherine Ryan Hyde, Wydawnictwo Jagu-
ar. Premiera: 10.09.2014.

Mariette, nauczycielka i 
żona polityka, jest poni-
żana przez męża i szyka-
nowana przez uczniów. 
W końcu nie wytrzymuje 
i posuwa się o krok za 
daleko…
Millie, dwudziestotrzy-
latka, pracuje dorywczo 
jako sekretarka. Ma sa-
motne, bezbarwne życie. 
Kiedy pewnej nocy w jej 
kamienicy wybucha po-
żar, skacze z okna…
Pan Mike załamał się po 
porzuceniu przez uko-
chaną i stracie domu. 
Mieszka na ulicy. Pewne-
go ranka zostaje napad-
nięty i pobity…
Mariette, Millie i Mike 
sięgają dna. Wtedy na 
ich drodze staje tajem-
niczy mężczyzna Jean. 
Zaprasza ich do swojej 
Pracowni, gdzie – jak 
twierdzi – dokonuje cu-
dów.
Mieszkańcy Pracowni 
będą musieli zaakcepto-
wać swoje ciemne stro-
ny. Gdy tymczasem Jean 
pociąga za sznurki w co-
raz bardziej niebezpiecz-
nej grze…
„Pracownia napra-
wiania życia”, Valerie 
Tong Cuong, Wydaw-
nictwo Amber. Pre-
miera: 23.09.2014.

Bohaterkami książki Stanisławy Kuszelewskiej-Rayskiej są zdeter-
minowane i dzielne kobiety, które biorą czynny udział w walce z 
Niemcami. Są wśród nich te wykształcone i te proste, ale łączy je 
jedno, miłość do ojczyzny i miłość do synów oraz mężów walczą-
cych w obronie swego kraju. W obliczu zagrożenia stają do walki. 
Odnajdują w sobie niezwykłą siłę i podejmują ryzyko. Drukują 
ulotki, ukrywają Żydów, organizują szpitale powstańcze, szyją 
ubrania z tego, co mają pod ręką, oddają krew, by za zarobione 
pieniądze kupić na czarnym rynku to, co niezbędne. To obraz 
kobiet walczących każdego dnia o przeżycie. Nie dla siebie, ale 
dla ukochanych, którym trzeba pomóc, przygotować i dostarczyć 
paczki do obozu pracy.
Na obecne wydanie książki „Kobiety” Stanisławy Kuszelewskiej-
-Rayskiej składają się dwie pozycje: „Kobiety” oraz „Dziwy życia”, 

posłowiem opatrzył Sławomir Cenckiewicz.
„Kobiety”, Stanisława Kuszelewska-Rayska, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 
08.08.2014.

Dziewięcioletnia Merell wie, co wi-
działa, siedząc przy basenie. Telefon 
na policję rzuca na jej matkę Simo-
ne podejrzenie o dokonanie niewy-
baczalnej zbrodni. Policja, kamery, 
dochodzenie i kłamstwa przepyty-
wanych osób.
Czy głos małej dziewczynki ma ja-
kiekolwiek znaczenie, skoro dorośli 
uważają, że było inaczej?
W obliczu ogromnego zaintere-
sowabnia mediów zaledwie jedna 
osoba próbuje pomóc wrażliwemu 
dziecku w zrozumieniu rodzinnej 
tragedii - to siostra jej mamy. Musi 

ona stawić czoło nie tylko niezwykle 
skomplikowanej relacji, jaka łączy ją z piękną, zmagającą się z 
poważną depresją poporodową Simone, ale także ich oziębłej i 
zapatrzonej w siebie matce.
Jaki wyrok zapadnie podczas procesu? A może inni członkowie 
rodziny też mają swój udział w tragedii?
„Dobra siostra”, Drusilla Campbell, Wydawnictwo Me-
dia Rodzina. Premiera: 12.09.2014.

Nierozgarnięta Elza podkochuje się 
we fryzjerze, jej przyszły mąż, Han-
nek – lokalny spryciarz, uwodzi każdą 
napotkaną kobietę, Dziubowa – gło-
wa rodziny i kamieniczniczka, sieje 
postrach, Dziuba staje się niemym 
świadkiem rodzinnej farsy. Na granicy 
tego karykaturalnego świata Janosch 
umieszcza Hrdlaka – miejscowego 
głupka, który tak naprawdę wie wię-
cej niż inni. Jego magiczną mądrość 
doceniają tylko dzieci i obcy. Do cza-
su.
Dewocja, gorzała, groteska i konwe-

nanse – Hrdlak (a może sam Janosch?) pozwala nam zobaczyć 
siebie w krzywym zwierciadle i serdecznie choć gorzko zaśmiać 
się z własnego losu.
Pisarz czułym okiem, ale z charakterystycznym dla siebie dystan-
sem i drapieżnością, przygląda się Śląskowi, którego chore piękno 
jest jednocześnie straszne i urzekające. Tę magiczną krainę mo-
żemy odnaleźć już tylko w powieściach Janoscha.
„Szczęśliwy, kto poznał Hrdlaka”, Janosch, Wydawnictwo 
Znak. JUŻ W KSIĘGARNIACH.
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Dwie żydowskie rodziny i Niemiec dezerter ukrywający się pod 
jednym dachem i niewiedzący o sobie nawzajem, dwie Polki 
udzielające im schronienia z narażeniem własnego życia - oto róż-
ne perspektywy tej bardzo prosto i zwięźle opowiedzianej historii. 
Stanowi ona spuściznę głęboko ludzkiego współczucia, szczo-
drości i niewypowiedzianej odwagi zwyczajnych kobiet, które w 
okrutnych czasach dokonały nadzwyczajnego czynu.
„Tajemnica mojej matki”, zainspirowana filmem o Sprawiedliwej 
Wśród Narodów Świata Franciszce Halamajowej i jej córce, jest 
pierwszą książką Jenny L. Witterick. Powieść stała się bestselle-
rem w Kanadzie.
„Tajemnica mojej matki”, Jenny L.Witterick, Wydawnic-
two Rebis. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Pewnego ranka Nathan McCane, 
bezdzietny mężczyzna w średnim 
wieku znalazł porzucone w lesie nie-
mowlę. Marzeniem mężczyzny stało 
się adoptować chłopca, jednak los 
chciał inaczej... To babka dziecka 
uzyskała prawo opieki nad wnucz-
kiem. Nathan jednak wymógł na 
niej obietnicę - pewnego dnia kobie-
ta przyprowadzi do niego dziecko, a 
wtedy on wyjaśni mu, kto go ocalił.
Piętnaście lat później owdowia-
ły Nathan znajduje porzuconego 
chłopca raz jeszcze - tym razem 
na własnym progu. Nat, bo tak go 
ochrzczono, wyrósł na ponurego 
i niedostępnego nastolatka i jego 
babka nie jest w stanie dłużej go 
znosić. Nathan zgadza się przejąć 
opiekę nad młodzieńcem, wiedząc, 
że czeka go ciężka walka o miłość 
i zaufanie. Nat boi się porzucenia, 
a starszy mężczyzna zrobi wszystko, 
by udowodnić chłopakowi, że nigdy, 
ale to przenigdy nie usunie go ze 
swego życia. Nawet jeśli przyjdzie 
mu zmierzyć się z demonami prze-
szłości.
„Dzień, który zmienił wszyst-
ko”, Catherine Ryan Hyde, Wy-
dawnictwo Jaguar. Premiera: 
10.09.2014.

Francja, tuż przed I wojną światową. Do szkoły Sainte-Agathe 
przybywa nowy uczeń – Augustin Meaulnes. Żądny przygód, im-
pulsywny chłopak nie chce poddać się dyscyplinie. Szybko sta-
je się swoistym przywódcą, zyskując podziw i uznanie kolegów. 
Pewnego dnia ucieka ze szkoły i przypadkowo trafia do wioski, w 
której poznaje piękną Yvonne de Galais. To spotkanie staje się 
początkiem wielkiej namiętności, która opęta nie tylko Augustina, 
ale także jego najlepszego przyjaciela, Françoisa. Czy słowo „ko-
cham” zniszczy tą więź?
Czarująca opowieść o miłości trudnej i pięknej niosącej ze sobą 
dylematy i wyzwania. O miłości w sercach pełnych młodzieńczego 
żaru, który zagłusza głos rozumu i każe pędzić w świat emocji. 
„Mój przyjaciel Meaulnes”, Alain Fournier, Wydawnictwo 
Zysk i S-ka. Premiera: 08.09.2014.



Mackenzie „Max” Miller ma poważny problem. Jej rodzice wpadli właśnie 
z niezapowiedzianą wizytą do miasta i jeśli zobaczą jej tatuaże, piercing i 
ufarbowane na wściekłą czerwień włosy, nieludzko się wściekną. Gorze - 
gdy spotkają również jej obecnego chłopaka, Mace’a, zapewne zdecydują 
się ją wydziedziczyć. Max wmówiła im, że spotyka się z sympatycznym i 
poukładanym gościem, którego poznała w bibliotece, a wytatuowany fa-
cet z tunelami w uszach ni diabła nie pasuje do tego opisu. Sytuacja jest 
katastrofalna. Jedyne wyjście to w ciągu trzech minut znaleźć kogoś, kto 
zgodzi się odegrać chłopaka z biblioteki. Cade przeniósł się do Filadelfii by 
studiować na uniwersytecie Temple, ale nic nie układa się tak, jak sobie 
zaplanował. Wisienką na torcie są rychłe zaręczyny Bliss i Garricka. Gdy do 
stolika, przy którym siedzi przysiada się nagle dziwna dziewczyna z jeszcze 
dziwniejszą prośbą, Cade porzuca na chwilę zdrowy rozsądek i zgadza się 
na szaloną maskaradę. Szybko okazuje się, że to, co miało potrwać kwa-
drans, tak szybko się nie skończy. A im dłużej Max i Cade udają parę, tym 
trudniej im zachować pozory... 
„Coś do ukrycia”, Cora Carmack, Wydawnictwo Jaguar. Premiera: 
05.09.2014.

Media co rusz atakują biedne mamy radami bardzo poważnymi i wywołu-
jącymi bardzo wielkie poczucie winy!
Ta książka atakuje przeciwstawieniami:
Perfekcyjna matka w mig rozszyfrowuje płacz dziecka. Normalna matka nic 
nie rozumie i płacze razem z nim.
Perfekcyjna matka gratuluje sobie wzorowego zachowania swojego dziec-
ka. Normalna matka jest wzywana do szkoły...
Perfekcyjna matka nigdy nie wychodzi z dzieckiem bez: maskotki, smoczka,
książeczki zdrowia, pampersów itd., itd. Normalna matka pamięta, żeby 
zabrać dziecko.
Perfekcyjna matka ubiera swoje dziecko ze smakiem. Normalna matka 
ubiera swoje dziecko – to już całkiem nieźle.
Po tej lekturze każda mama rozbawiona do łez i wyluzowana pomyśli:
„jak dobrze, że jestem taką fajną matką”.
„Perfekcyjna matka nie istnieje, no i co z tego?”, Claire Delaporte, 
Wydawnictwo Amber. Premiera: 23.09.2014.
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Teresa ma dość dusznego Miasteczka, życia w ciasnym mieszkaniu, mat-
ki z jej ciągłymi pretensjami i drobnomieszczańskimi przyzwyczajeniami, 
podstarzałego ojca chowającego się przed problemami w komórce z mo-
torowerem, wreszcie wiecznie kłócących się młodszych sióstr. Chce zosta-
wić wszystko, nawet wspomnienia, i uciec do Miasta, zabierając ze sobą 
jedynie nocny stolik, należący wcześniej do jej babki, dumnej arystokratki 
spod Wilna, i drobiazgi na szczęście – czerwone, pożyczone, znalezione... 
Wyjeżdża na studia.
Czy ideały i marzenia Teresy wytrzymają zderzenie z rzeczywistością? Ile 
trzeba wycierpieć, na jak dalekie iść kompromisy, ile razy upaść i skąd 
czerpać cierpliwość, odwagę i nadzieję, by się podnieść? I czy ten dawny, 
porzucony dobrowolnie przez Teresę świat rzeczywiście nie będzie jej już 
nigdy potrzebny?
„Gorzko” to odważna powieść o poszukiwaniu szczęścia i wielkiej nieprze-
widywalności życia. Głęboko ludzka, prawdziwa i gorzka.
„Gorzko”, Barbara Kosmowska, Wydawnictwo W.A.B. Premiera: 
10.09.2014.

Pozostawiona samej so-
bie przez chorą matkę, 
dziewczynka skazana 
jest na ojca…
W dobre dni mama Sal-
ly uśmiecha się ciepło i 
rozczesuje jasne włosy 
córeczki. W czarne dni 
płacze albo leży nieru-
chomo w łóżku. Depre-
sja odbiera tej pięknej 
młodej kobiecie wolę ży-
cia. W czarne dni córecz-
ką zajmuje się tatuś…
Sally ma trzy lata, kiedy 
tatuś po raz pierwszy 
dotyka ją podczas kąpie-
li. Dziewczynka nie ma 
oparcia w obojętnej na 
wszystko, pogrążającej 
się w depresji matce. 
Jest sama – z tatusiem, 
który zmusza ją do coraz 
straszniejszych rzeczy. A 
ona wciąż ma nadzieję, 
że mama przyjdzie jej 
z pomocą. Ta nadzieja 
umiera wraz ze śmiercią 
matki. Teraz ojciec jest 
bezkarny. Dla sześcio-
letniej Sally zaczyna się 
koszmar…
„Czarne dni małej 
Sally”, Sally East, Toni 
Maguire,  Wydawnic-
two Amber. Premie-
ra: 11.09.2014.

Alexander Umnitzer jest śmiertelnie chory na raka. Zostawia niedołężnego ojca w Berlinie i wyrusza do Mek-
syku, kraju, w którym jego dziadkowie żyli w latach 40-tych. To dla niego podróż szczególna – spełnienie 
dziecięcego marzenia, chęć poznania historii rodziny, a po części rozliczenie z własnym życiem.
Podróż jest pretekstem do przedstawienia dziejów jego rodziny na tle historii współczesnej. Dziadkowie, 
zaangażowani komuniści, wrócili do NRD, by budować nowy porządek. Ich syn Kurt  za krytykę sojuszu nie-
miecko-radzieckiego trafił do gułagu. Po odbyciu kary ożenił się z Rosjanką i wrócił  do NRD, gdzie zdobył 
uznanie jako historyk ruchu robotniczego. Ich wnuk Alexander zmęczony zawirowaniami politycznymi XX wie-
ku decyduje się na ucieczkę za mur, do Niemiec Zachodnich. To wielki cios dla rodziny od lat wiernej ideałom 
socjalizmu…
Z mądrością, humorem i wielką wrażliwością, Eugen Ruge czerpie z własnej historii rodzinnej. Mistrzowsko 
ukazuje tragiczny splot polityki, miłości i dziejów rodziny.
„W czasach, gdy ubywało światła”, Eugen Ruge, Wydawnictwo Czarna Owca. Premiera: 
10.09.2014.

„Smaki i dotyki“ to zbiór wydanych już wcześniej opowiadań Ingi Iwasiów 
wzbogacony o kilka nowych tekstów. W każdym z nich do głosu dochodzi 
kobieta – zawsze inna, osadzona w innej rzeczywistości i realiach kulturo-
wych, otoczona inną, ale zawsze w jakiś sposób bolesną codziennością. 
Znajdziemy tu między innymi relacje z życia: alkoholiczki, matki na od-
dziale położniczym, prostytutki, zdradzającej żony, siostry chorej na raka, 
kochanki oczekującej spełnienia w ramionach kochanej kobiety czy nie-
kochanego mężczyzny. Każda z nich, uwięziona w jakiejś roli kulturowej 
i społecznej, jest ciągle w ruchu, w nieustającej psychicznej i fizycznej 
pogoni za spełnieniem, poszukiwaniem smaku prawdziwego życia i dotyku 
na swój sposób rozumianego szczęścia. Może je odnajdzie w miłości lesbij-
skiej, może w nowej relacji heteroseksualnej, przynoszącej chwilowy spo-
kój w erotycznym uniesieniu. Może odnajdzie ciche miejsce gdzieś daleko 
w świecie, a może we własnym wnętrzu, może w rodzinie. A może kluczem 
okaże się akceptacja swojego losu? A może nic? Bardzo zmysłowo, bardzo 

emocjonalnie, bardzo refleksyjnie i bardzo analitycznie, ale bez dopowiedzeń  – po prostu bardzo ko-
bieco napisana książka.
„Smaki i dotyki”, Inga Iwasiów, Wydawnictwo Wielka Litera. Premiera: 24.09.2014.

Ellery, utalentowana ma-
larka, wycierpiała więcej 
niż jakakolwiek dwudzie-
stotrzylatka. Teraz kiedy 
wreszcie ma nadzieję, że 
zostawiła za sobą strach 
i chorobę, los wymierza 
jej nowy cios.
Connor Black to marze-
nie każdej kobiety. Mło-
dy, seksowny, bogaty.
Ale przeżył tragedię i jest 
przekonany, że wszystko 
w nim umarło.
Niespodziewanie Elle-
ry budzi w nim uczucia, 
których wcześniej nie 
doświadczył. Niepokoi 
go, że nie zwraca uwagi 
na plotki o nim i o kobie-
tach…
Bo Ellery wie, że nie 
mogą być razem. Jej 
tragedia ma ciąg dalszy i 
może zniszczyć Connora 
– na zawsze…
„Na zawsze ona”, 
Sandi Lynn, Wydaw-
nictwo Amber. Pre-
miera: 09.09.2014.

NOWOŚCILITERACKIE

11

CORA: wszyscy myślą, że jestem twarda, nawet chłopcy, z którymi pracuję 
w salonie tatuażu. Skąd mają wiedzieć o moim złamanym sercu? I niech 
tak zostanie. Nie powtórzę tamtego błędu, nie dam się więcej zranić. Jeśli 
jeszcze kiedyś się zakocham, to w porządnym, spokojnym facecie, bez ba-
gażu mętnej przeszłości. Takim, który nie boi się zaangażować. Na pewno 
nie kimś takim jak Rome Archer…
ROME: nie tak wyobrażałem sobie odejście z wojska. Myślałem, że to bę-
dzie koniec wspomnień. Koniec wyrzutów sumienia. Ale w domu spadł na 
mnie nowy cios. Nie umiałem się z tym uporać, chociaż próbowałem – w 
zbyt wielu barach, zbyt wielu łóżkach. Nie umiałem odnaleźć niczego, co 
nadałoby mojemu życiu sens. Sam nie potrafi łbym tego zrobić nigdy. Wte-
dy spotkałem Corę Lewis…
„Niepokorny”, Jay Crownover,  Wydawnictwo Amber. Premiera: 
16.09.2014.

Agata ma trzynaście lat i prawie nie zna Teresy, swojej 
matki, kiedy ta zabiera ją w podróż po Polsce. Osie-
dlają się w niedużym górskim mieście, gdzie próbują 
na nowo nawiązać więź. Piękna, samotna kobieta, od 
pierwszej chwili wzbudza ogromne zainteresowanie 
mężczyzn, wolnych i żonatych. Dwie „obce” szybko 
stają się głównym tematem plotek. W miarę upływu 
czasu niechęć, a nawet wrogość ludzi z miasteczka 
rośnie. 
Pewnego ranka Agata zostaje znaleziona w górach, w 
stanie krytycznym. Nie wiadomo, co się dziewczynce 
stało. Lekarze walczą o jej życie, policja i dziennikarze 
rozpoczynają dochodzenie. Z każdą chwilą objawiają 
się nieznane oblicza bohaterów dramatu: matki, dy-
rektorki szkoły, koleżanek, mieszkańców miasteczka. 
Nowego znaczenia nabierają słowa „odpowiedzial-

ność” i „manipulacja”. Niemym świadkiem wydarzeń jest pogrążona w śpiączce, 
nieprzytomna Agata.
„Miasto z lodu”, Małgorzata Warda, Prószyński i S-ka. Premiera: 
11.09.2014.

Nowa powieść jednej z najbardziej cenionych polskich pisarek. 
Powieść psychologiczno-obyczajowa o erotycznym zabarwieniu. Bohaterka 
– kobieta w średnim wieku, intelektualistka, opowiada historię dochodzenia 
do poznania, oswojenia i pokochania swojego wewnętrznego „ja”. Opisuje 
swoje pierwsze platoniczne erotyczne doświadczenia, przeróżne zmysłowe 
doznania, wczesne szkolne „miłości” czy wreszcie inicjację seksualną z na-
uczycielem. Zostawia za sobą szereg kochanków i kochanek- przyjaciółek 
lub tylko kochanek, plącze się w trójkąty damsko- męskie, hołduje wolnej 
miłości, która chociaż na chwilę zaspokaja jej skomlące „ja”, a jednocześnie 
próbuje sprostać wymaganiom samotnej matki i mimo wszystko być wzo-
rem dla córki. 
„W powietrzu”, Inga Iwasiów, Wydawnictwo Wielka Litera. Pre-
miera: 24.09.2014.

Książka jest udaną 
próbą realistycz-
nego opisu sytu-
acji we współcze-
snym Meksyku. To 
pięknie napisana, 
chwytająca za ser-
ce opowieść – po-
tężny, nieokiełzna-
ny świat handlarzy 
narkotyków, pory-
waczy, zabójców 
ukazany jest ocza-
mi dzielnej Ladydi, 
bystrej dziewczy-

ny, której przyszło żyć w brutalnym świecie.
„Modlitwa o lepsze dni”, Jennifer Cle-
ment, Wydawnicwo Muza. JUŻ W 
SPRZEDAŻY.



To miał być banalny zabieg 
chirurgiczny, ale pacjentka, 
pielęgniarka miejscowego 
szpitala, umarła niespo-
dziewanie na stole opera-
cyjnym. O błąd w sztuce 
lekarskiej zostaje oskarżona 
anestezjolog Kate Chesne. 
Wynajęty przez rodzinę 
zmarłej adwokat, David 
Ransom, jest całkowicie 
przekonany o winie Kate. 
Jednak gdy w tajemniczych 
okolicznościach ginie ko-
lejna pielęgniarka, David 
zmienia zdanie. Nagle do-

ciera do niego, że morderca wybiera swoje ofiary spo-
śród pracowników szpitala. David zaczyna stawiać te 
same pytania, na które rozpaczliwie poszukuje odpo-
wiedzi Kate.
„Czarna loteria”, Tess Gerritsen, Wydawnictwo 
Mira. Premiera: 10.09.2014.

Co czuje matka, gdy los odbiera jej jedyną 
córkę? Wspaniałą, piękną, pełną życia dziew-
czynę - chwilę po ślubie i tuż przed obiecują-
cą przyszłością?
„Zawsze będę Cię kochać” to oparta na fak-
tach, poruszająca historia o niezwykłej więzi 
między matką i córką.
To zbiór e-maili, jakie matka wysyła do córki 
przez kolejne miesiące po jej śmierci.
To chwytający za serce zapis codzienności, 
która bywa wtedy najtrudniejsza do zniesie-
nia.
To także opowieść o życiu, które, chcemy 
tego czy nie, biegnie dalej..
„Zawsze będę Cię kochać” jest książką o sile 
uczuć, które są trwalsze niż śmierć. To wzru-

szająca próba zatrzymania czasu i zapamiętania ukochanej osoby, któ-
ra wciąż żyje w spędzonych wspólnie chwilach, w listach, rozmowach i 
wspomnieniach.
„Zawsze będę Cię kochać” to portret pamięciowy miłości.
„Zawsze będę Cię kochać”, Teresa Monika Rudzka, Wydawnic-
two Mira. Premier: 10.09.2014.
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Ekstaza
Jax wciąż mnie podnieca… Dziwne, bo przecież gościł w moim życiu zaledwie pięć tygodni, i to dwa lata temu. 
Teraz wrócił i od razu pokrzyżował mi plany. Wierzcie mi, jest boski. Te wyraziste brązowe oczy, tak ciemne, 
że wydają się czarne. Czy naprawdę kiedyś dostrzegałam w nich ciepło i czułość? Jak to możliwe, skoro ten 
mężczyzna nie zna litości? Oczywiście chciałam odkryć, jaki jest naprawdę, ale nie przewidziałam, jak wysoką 
cenę za to zapłacę…

Euforia
Gry i gierki… Mój kochanek Jax jest w nich mistrzem, nazwanie go genialnym strategiem nie byłoby przesadą. 
Pociąga za sznurki w waszyngtońskich kręgach władzy, wie, jak załatwiać sprawy za zamkniętymi drzwiami 
gabinetów. Niemal zniszczył moją karierę. Ale nie ma pojęcia, że kiedy nie podobają mi się zasady, tworzę 
własne. Tym razem nie dopuszczę, by wywinął się bez kary. W ogóle nie pozwolę mu się wywinąć. Kocham 
go zbyt mocno, by poddać się bez walki.
„Ekstaza, Euforia”, Sylvia Day, Wydawnictwo Mira. Premiera: 10.09.2014.

To książka, jakiej jeszcze nie było o ks. Józefie Tischnerze. Zawiera bezcenny, niepublikowany dotychczas w 
całości wywiad z ks. prof. w 1990 roku, podarowany twórcom filmu ”Jego oczami” przez dziennikarza Gazety 
Olsztyńskiej - Marka Barańskiego! Atutem  książki jest także film DVD  o tym samym tytule!
Książka jest zapisem rozmów z przyjaciółmi ks. Profesora oraz niezwykłego i szczerego dialogu z jego bratem 
– Kazimierzem Tischnerem – głównym bohaterem filmu. Stanowi dopełnienie niezależnego filmu Szymona J. 
Wróbla. 
Różnorodna forma, ciekawe, przejmujące wywiady. Pasjonująca historia i przygody młodych ludzi, którzy 
mimo wielu przeciwności postanowili przybliżyć swoim rówieśnikom krajobraz 14 lat po jego śmierci - to tylko 
niektóre z zalet proponowanej publikacji.
Książka buduje portret ks. prof. Józefa Tischnera - brata, kolegi, przyjaciela, wykładowcy filozofii, miłośnika 
góralszczyzny, publicysty „Tygodnika Powszechnego”, przewodnika duchowego górali i akademickiej młodzie-
ży w Krakowie. Wspominają go ludzie, dla których był bliską osobą i ważną częścią ich życia.
Ks. prof. Tischner bez wątpienia był także wybitnym filozofem i teologiem, którego  dorobek naukowy  stano-
wi piękną kartę w historii polskiej myśli filozoficznej. Jego fenomen polegał na tym, że potrafił skomplikowaną 
materię filozoficzną i teologiczną przedstawiać w sposób jasny i zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców.
„Jego oczami. Czyli to, co nie zostało dopowiedziane w najnowszym dokumencie o ks. Józefie 
Tischerze”, Szymon J.Wróbel, Wydawnictwo M. Premiera: 13.09.2014.

Wielkie interesy, wielkie pieniądze, wielkie afery. Konstancin pod Warszawą.
Ogromne rezydencje, luksusowe samochody i piękne kobiety… Życie elit Konstancina zostaje niespodziewanie 
zaburzone tajemniczym morderstwem. Jego przypadkowym świadkiem jest Ewa, malarka i samotna matka. 
Skandale, romanse i szantaże wciągają też w szalony wir zdarzeń trzy żony multimilionerów, najlepsze przy-
jaciółki Ewy.
Porachunki przestępców mieszają się z ciemnymi interesami i polityką. Ewie grozi śmiertelne niebezpieczeń-
stwo. Na domiar złego traci głowę dla niemieckiego arystokraty, który jest podejrzany o udział w aferze.
Czarny kryminał z dużą dawką humoru.
Ta intrygująca historia o świecie polskich elit to inspirowana życiem powieść z kluczem.
Zbieżność niektórych zdarzeń i postaci z rzeczywistością nie jest przypadkowa.
„Elita”, Dominik Rettinger, Wydawnictwo Mira. Premiera: 10.09.2014.

Pisz recenzje w IRCE 
i wygrywaj nagrody.

Polub IRKĘ na Facebooku.

Zapraszamy 
www.irka.com.pl

Prawdziwa historia kobiety przez 10 lat więzionej w domu psychopaty.
To, co spotkało Michelle, mogło przydarzyć się każdemu.
Nie zachowała się nierozważnie, nie zaufała nieznajomemu, nie prowokowała. Po prostu pewnego dnia spo-
tkała ojca swojej koleżanki, który zaproponował, że ją podwiezie.
Dopiero po 10 latach świat poznał losy jej i dwóch innych młodych kobiet więzionych przez niepozornego 
kierowcę autobusu – Ariela Castro.
Michelle doświadczyła najgorszych okropności, jakie mogą spotkać istotę ludzką.
A jednak jej historia to przede wszystkim opowieść o nadziei.
Nigdy nie pozwoliła się złamać. Wciąż na nowo podnosiła się i wybierała życie. Jej książka jest nie tylko świa-
dectwem tego, co przeżyła, ale też apelem, byśmy reagowali, gdy obok dzieje się coś niepokojącego.
„Znajdź mnie”,  Michelle Knight, Michelle Burford, Znak Literanova. Premiera: 22.09.2014.

Jak skutecznie przekuć swoje słabe strony w atuty?
Co zrobić kiedy na drodze do sukcesu stoi silniejszy 
przeciwnik?
Jak pokonać rywala, obracając jego siłę przeciw nie-
mu?
Znakomita, oczekiwana z niecierpliwością książka Mal-
colma Gladwella przekonująco odpowiada na powyższe 
pytania. Autor po raz kolejny w zaskakujący sposób 
przełamuje schematy myślowe i pozwala uwierzyć, że 
nie ma takich „gigantów”, z którymi nie można wygrać. 
Biblijny Dawid nie powinien przecież był zwyciężyć z 
Goliatem, a jednak mu się to udało…
Inspirujące historie ludzi, którzy musieli walczyć o swo-
je z pozornie niepokonanym przeciwnikiem, Gladwell 
analizuje z właściwą sobie błyskotliwością, podsuwając 

bezcenne wnioski i rady. Z wielką zręcznością łączy intrygujące historie spektaku-
larnych zwycięstw z arcyciekawym poradnikiem na temat sztuki konfrontacji.
„Dawid i Goliat. Jak skazani na niepowodzenie mogą pokonać gigan-
tów”, Malcolm Gladwell, Wydawnictwo Znak Literanova. Premiera: 
08.09.2014.
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Libby Day była małą dziewczynką, gdy zamordowano jej matkę i dwie starsze siostry. To jej zeznania dopro-
wadziły do skazania jej piętnastoletniego brata Bena na dożywocie.
Dziś, po dwudziestu pięciu latach, Ben nadal siedzi w więzieniu, a Libby desperacko potrzebuje pieniędzy. 
Kiedy więc członkowie Klubu Zbrodni, stowarzyszenia, które fascynuje się tajemniczymi zabójstwami uznają, 
że Ben został niesłusznie skazany i proponują jej pieniądze w zamian za pomoc w jego uwolnieniu, Libby nie 
może się nie zgodzić. Musi poradzić sobie z demonami przeszłości, ocenić, co naprawdę pamięta z tamtej 
nocy, a co wmówiono jej w trakcie śledztwa i wreszcie poznać prawdę o swojej rodzinie. Czy brutalnego mor-
derstwa dopuścił się brat, posądzany o satanizm? Czy śledczy popełnili błąd?
Gillian Flynn jest światowym fenomenem wydawniczym. Jej ostatnia powieść, „Zaginiona dziewczyna”, sprze-
dała się w ponad 6 milionach egzemplarzy i zapoczątkowała modę na thrillery psychologiczne -podobną do 
tej na kryminały skandynawskie po publikacji trylogii „Millenium”.
Jej debiutancka powieść „Ostre przedmioty”, jako pierwsza w historii, zdobyła dwie Dagger Award. „Mroczny 
zakątek” został wybrany najlepszą książką roku według „Publisher’s Weekly”, ulubioną książką krytyków „New 
York Timesa” i „Chicago Tribune”. Tej jesieni w kinach pojawią się ekranizacje dwóch jej powieści: „Zaginionej 
dziewczyny” w reżyserii Davida Finchera i „Mrocznego zakątka” z Charlize Theron w roli głównej.
„Mroczny zakątek”, Gillian Flynn,  Wydawnictwo Znak Literanova. Premiera: 06.10.2014.

Jest 1785 rok, rewolucja francuska 
wisi w powietrzu. Najstarszy cmentarz 
Paryża jest przepełniony, ziemia wyrzu-
ca na wierzch grzebane w niej ciała, 
a opary zatruwają miasto i odurzają 
jego mieszkańców. Młody inżynier Je-
an-Baptiste Baratte dostaje od króla 
zadanie oczyszczenia nekropolii. Na 
Cmentarzu Niewiniątek odkrywa, że 
czasem rozkład toruje drogę dla nowe-
go początku...
Andrew Miller odmalowuje Paryż świa-
tłocieniem, w głęboko sensualnej, 
niejednoznacznej prozie. W „Oczysz-

czeniu” każda postać nosi w sobie tajemnicę, a pod powłoką miej-
skiego brudu kryje się zaskakująca prawda o człowieku i historii.
„Oczyszczenie”, Andrew Miller, Wydawnictwo Znak Litera-
nova. Premiera: 08.09.2014.

Szczęśliwe z pozoru małżeń-
stwo. Uroczy synek. Piękny 
dom. Co więc sprawia, że Emily 
Coleman pewnego ranka wsta-
je i jak gdyby nigdy nic porzuca 
swoje życie, by zacząć wszyst-
ko od nowa? Przeżyła załama-
nie nerwowe? Chce uciec przed 
dysfunkcyjną rodziną – szcze-
gólnie przed zaburzoną siostrą 
bliźniaczką? I co oznacza prze-
śladująca ją data, kiedy będzie 
musiała stawić czoło przeszło-
ści? Nikt dotąd nie odkrył jej 
tajemnicy. Czy tobie się uda?

„O krok za daleko”, Tina Se-
skis, Prószyński  i S-ka. Premiera: 02.09.2014.



„Rzym jest jak morze. Im dalej, tym głębiej. Życia nie starczy, żeby to wszystko poznać” – mówi jeden z 
rzymskich znajomych Rosity Steenbeek. Autorka po dziesięciu latach wraca  do Rzymu i opowiada o wiecznym 
mieście, a także na nowo się w nim zakochuje. Bywa  w miejscach, o których turysta zaczytany w standardo-
wych przewodnikach nie wie, mimo  że ma je na wyciagnięcie ręki.
Wysypisko śmieci z czasów cesarza Augusta przebudowane na dyskoteki, podziemia Teatru Pompejusza we 
własnej piwnicy, kocie forum, tajne archiwum w Watykanie, Złoty Dom Nerona, zaćmienie słońca nad Rzy-
mem, ruiny świątyni Wenus – to tylko skrawek tego, o czym dowiaduje się Rosita. A oprócz oglądania miejsc 
nieoczywistych, spotyka także niebanalnych ludzi: dawnych przyjaciół i znajomych, duchownych, archeolo-
gów, artystów i złodziei. Oraz wnuka Lugiego Pirandella, który – chcąc pozostać wolnym – mieszka na ulicy. 
Książka uzupełniona o zdjęcia.
„W Rzymie jak w domu”, Rosita Steenbeek, Wydawnictwo Marginesy. Premiera: 17.09.2014.
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Pierwsza na rynku książka opisująca historię firmy Red Bull oraz jego zało-
życiela Dietricha Mateschitza, jednego z największych sukcesów finanso-
wych na świecie! Firma Red Bull ma 70-procentowy udział w światowym 
rynku napojów energetycznych. Od początku swojej działalności sponsoru-
je sporty ekstremalne oraz organizuje różnego rodzaju imprezy. Autor, na 
podstawie licznych rozmów w tle, oferuje dogłębną analizę fascynującego 
i jak dotąd sekretnego świata Dietricha Mateschitza. Ten sukces dodaje 
skrzydeł!
„RED BULL. Prawdziwa historia sukcesu”, Wolfgang Fürweger, 
Wydawnictwo OLÉ. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Opowieści o aktorkach, 
które rozpalały żądze Po-
laków – Kalinie Jędrusik, 
Barbarze Brylskiej, Kata-
rzynie Figurze, Grażynie 
Szapołowskiej i Beacie 
Tyszkiewicz. Każda z nich 
wykreowała inny typ bo-
haterki, ale wszystkie 
stały się obiektami ma-
sowej wyobraźni, przede 
wszystkim odtwórczynia-
mi ról kobiet uosabiają-
cych miłość i seks. 
Autor skoncentrował się 
na dostępnych materia-
łach – wywiadach, wspo-
mnieniach, książkach. 
Ta książka to dla jednych 
(starszych) czytelników 
podróż do czasów młodo-
ści, do wspomnień… Dla 
młodszych zaś – niezwy-
kły sposób na zapoznanie 
się z niezwykle ciekawym 
zjawiskiem przebijania się 
seksu na ekrany i dobrze 
napisaną częścią historii 
polskiego kina – w nie-
zwykle atrakcyjnej for-
mie. 
W książce znalazły się 
liczne zdjęcia, m.in. au-
torstwa Zofii Nasierow-
skiej, a także fotografie 
publikowane w archiwal-
nych wydaniach „Ekranu”, 
„Filmu”, „Filipinki” i innych 
kolorowych magazynów. 
„Seksbomby PRL-u”, 
Krzysztof Tomasik, 
Wydawnictwo Mar-
ginesy. Premiera: 
24.09.2014.

Odkryj mroczne tajemnice znanych win i winnic świata. Poznaj opowieści 
z podróży do miejsc, w których wino i zbrodnia tworzą fascynujący duet. 
Jeśli ludzie dla butelki wina skłonni są zabijać, kraść, szantażować, truć, to 
w tym winie musi coś być!
Michał Bardel, niczym winiarski Sherlock Holmes, tropi sensacyjne znik-
nięcia beczek wina w Toskanii, demaskuje langwedockich winiarzy-terrory-
stów, a w zuryskiej katedrze bada kielich z zatrutym winem. Wszystko to 
uzupełnia rzeczowa wiedza znawcy i zabawne anegdoty.
Jeśli ciekawi Cię świat wina, chcesz odnaleźć się w gąszczu odmian i ety-
kiet, ale nie chcesz utonąć w specjalistycznym żargonie – trzymasz w ręce 
przewodnik stworzony dla Ciebie!
„Zbrodnia i wina. Sensacyjny przewodnik po winach świata”, Mi-
chał Bardel, Wydawnictwo Znak. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Dzieje polskiej sztuki ludowej opowiedziane przez wybitnego etnografa, 
znawcę i zbieracza twórczości artystów chłopskich, wnikliwego obserwato-
ra ewolucji polskich gustów artystycznych, tłumacza i pisarza.
Barwnie przedstawione sylwetki twórców, mecenasów ich działań, kolek-
cjonerów i pasjonatów twórczości artystów ludowych pozwalają zrozumieć 
fenomen, jakim było powszechne zainteresowanie, kupowanie i promowa-
nie prac malarzy, rzeźbiarzy i rzemieślników chłopskich.
Pełna humoru, ale i goryczy z powodu zmiany artystycznych upodobań, 
relacja dla jednych będzie dokumentem historycznym, wielu czytelnikom 
przypomni także ich żywe zainteresowanie sztuką chłopską, a z pewnością 
będzie ciekawą lekturą o czasach niedawnych, bezpowrotnie minionych.
„Wesołego Alleluja Polsko Ludowa!”, Antoni Kroh, Wydawnictwo 
Iskry. WKRÓTCE W KSIĘGARNIACH.

Sophia Amoruso to szefowa sklepu internetowego Nasty Gal. 
W swojej książce zdradza tajemnicę sukcesu internetowego imperium 
mody, które warte jest 240 milionów dolarów. Uchodzi za najwybitniej-
szego współczesnego sprzedawcę, ma ponad 550 tys. klientów na całym 
świecie i rocznie zarabia 100 milionów dolarów! Co ciekawe, 29-latka nigdy 
wcześniej nie pracowała na etacie, była po prostu dobrze ubraną student-
ką, która rzuciła szkołę. Teraz portal Business Insider okrzyknął ją najsek-
sowniejszym prezesem świata.
„#Szefowa. Najseksowniejszy prezes świata”, Sophia Amoruso, 
Wydawnictwo OLÉ. Premiera: 24.09.2014.
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Książka jest zbiorem wywia-
dów, przeprowadzonych przez 
Krzysztofa Ziemca, popularne-
go i bardzo cenionego dzien-
nikarza i prezentera telewizyj-
nego.
Jego rozmówcami są m.in. 
Jarosław Kaczyński, kard. Sta-
nisław Dziwisz,  ks. Tadeusz 
Isakowicz - Zalewski, Norman 
Davis, Adam Daniel Rotfeld, 
Anna Dymna, Paweł Kukiz, 
Waldemar Skrzypczak, a tak-
że Hanna Suchocka i Roman 
Kluska. 
Niezwykle ciekawe wywiady 
dotyczą polityki, roli Kościo-
ła we współczesnym świecie, 
niepokojącej sytuacji na Ukra-
inie, a także planów bohate-
rów rozmów na przyszłość.
Dzięki szczerym rozmowom 
Czytelnik ma okazję poznać 
niezwykłe historie ludzi z pa-
sją, którzy chętnie angażują 
się i poświęcają dla dobra in-
nych.
„Rozmowy z dystansu”, 
Krzysztof Ziemiec, Wy-
dawnictwo M. JUŻ W 
KSIĘGARNIACH.

Komentarze tak istotne w poznawaniu Tory są znakomitym uzupełnie-
niem wiedzy zarówno dla Żydów, jak i wyznawców innych religii. Dzięki 
nim teksty biblijne żyją i pozwalają na nowo odkryć przesłanie i naukę 
zawarta w poszczególnych fragmentach tych wyjątkowych ksiąg.
Autorka, Bella Szwarcman-Czarnota, postanowiła spojrzeć na Pięciok-
siąg oczami kobiety. Nie jest to jednak publikacja wyłącznie dla pań! 
Przybliża Biblię hebrajską tym, którzy nieczęsto z nią obcują.
Czytanie Tory według sugestii autorki komentarzy jest niekończącym 
się procesem. Warto studiować tę Księgę co tydzień, by zachwycić się 
jej głęboką mądrością i odnaleźć jej aktualność w świecie współcze-
snym.
„Księga kobiet - Kobiety księgi”, Bella Szwarcman-Czarnota, 
Wydawnictwo M. WKRÓTCE W SPRZEDAŻY.

Obserwując współczesny świat, można odnieść wrażenie, że wokół diabła i opętań panuje jakiś rodzaj zmowy 
milczenia. Ludzie za wszelką cenę starają się bagatelizować te tematy, jednak Szatan istnieje, a co więcej – 
działa.
Irene Corona odwołuje się w swojej książce do świadectwa ojca Eliasa Velli, znanego maltańskiego egzor-
cysty. Poruszona problemem braku wiary w to, że diabeł funkcjonuje we współczesnym świecie, oraz nie-
obecnością doktryny demonologii w codziennym nauczaniu księży, analizje postać diabła ukazaną w Piśmie 
Świętym, w nauczaniu Ojców Kościoła oraz na soborach.
Autorka w pasjonujący sposób opowiada o historii zła i grzechu Szatana, a także próbuje wyjaśnić, dlaczego 
Bóg pozwala na działanie diabła. Mówi też o walce, którą Szatan prowadzi przeciwko człowiekowi: o jej przy-
czynach, o mocy i sposobie działania diabła (pokusy, dręczenie, itp.).
„Szatan nienazwany”, Irene Corona, Wydawnictwo Esprit. 
W KSIĘGARNIACH.

Tajemnica świętych, których ciała nie uległy zniszczeniu ani rozkładowi, od wieków fascynowała kolejne po-
kolenia chrześcijan. Joan Carroll Cruz, będąca pod wielkim wrażeniem historii o cudach związanych z ciałem 
św. Charbela Makhloufa, postanowiła zbadać to zjawisko.
Na przestrzeni dziejów odnotowano setki przypadków świętych, których ciała zostały zachowane w cudowny 
sposób. Dziesiątki z nich do dziś możemy oglądać w poświęconych im sanktuariach. Joan Carroll Cruz opi-
suje kilkadziesiąt takich przykładów, należących do najciekawszych i najbardziej wymownych. Korzystając 
z wiedzy dziesiątek osób duchownych, świadków, pracowników sanktuariów i wszelkich dostępnych źródeł, 
autorka napisała książkę, jakiej dotąd nie było.
J.C. Cruz szczególnie podkreśla w swojej książce różnicę pomiędzy ciałami w sposób cudowny niezniszczo-
nymi, a tymi zachowanymi przypadkowo bądź celowo – w procesie balsamowania. Posługując się faktami 
naukowymi z dziedziny biologii, autorka uzasadnia prawdziwość fenomenu, jakim jest cudowne zachowanie 
ludzkiego ciała.
„Niezniszczalni”, Joan Carroll Cruz,  Wydawnictwo Esprit. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Wielu jest takich, którzy uważają, że w życiu pełnym stresu nie poradzą 
sobie bez papierosów i że tylko dzięki nim potrafią się opanować w 
sytuacjach kryzysowych czy odprężyć pod koniec dnia pełnego napięć. 
Inni po prostu lubią sobie zapalić, bo ich znajomi również palą i nie 
ma nic przy-jemniejszego, niż siąść w przytulnym miejscu z kieliszkiem 
wina czy filiżanką świeżo zaparzonej kawy i delektować się papiero-
sem. Ale czy nawet im choć raz nie przemknęło przez głowę, że może 
lepiej byłoby rzucić palenie i zatroszczyć się o swoje zdrowie?
W tej książce można znaleźć informacje potrzebne do zrobienia pierw-
szego kroku w walce z nałogiem i do wytrwania w postanowieniu. Co 
faktycznie działa, a co nie? Nikotynowa terapia zastępcza? Tabletki? 
Papierosy elektroniczne? Aplikacje na smartfony? 
„Pierwsze kroki do… zerwania z nałogiem palenia”, Simon At-
kins, Wydawnictwo Jedność. W SPRZEDAŻY.

Jak pomóc się dziecku usamodzielnić, odnaleźć miejsce w grupie 
przyjaciół, określić wartości i ideały, na których warto się oprzeć? Jak 
wspierać w okresie zmian związanych z dojrzewaniem, pierwszych re-
lacji uczuciowych, prawdziwej miłości i poznawania sfery seksualnej? 
Jak reagować w przypadku drobnych lub poważniejszych kłamstw albo 
przesadnej fascynacji idolem czy… serialem telewizyjnym? Jak wyzna-
czyć „godzinę policyjną” i uzgodnić zasady korzystania z kieszonko-
wego? Sprawy małe i duże – ponad sześćdziesiąt typowych sytuacji, 
zdarzeń i potencjalnych konfliktów, które mówią o trudnościach wzra-
stania i wychowywania.
„Podręcznik dla nastolatków i ich rodziców u kresu wytrzyma-
łości”, Gustavo Pietropolli Charmet, Loredana Cirillo, Wydaw-
nictwo Jedność. W SPRZEDAŻY.



Zimowy wieczór. Dwaj skuci w kajdanki mężczyźni, prowa-
dzeni przez zamaskowanych funkcjonariuszy, wchodzą do 
samolotu na lotnisku w Brommie. Są bez butów, mają na 
sobie kombinezony i pieluchy. Następnego dnia trafią do 
Egiptu, gdzie rządzi reżim Mubaraka. Czekają ich tam tor-
tury.
Dwa lata później trójka dziennikarzy zaczyna drążyć spra-
wę dwóch deportowanych Egipcjan i tajemniczego samo-
lotu o numerach N379P  widywanego w różnych punktach 
globu. Gdziekolwiek się pojawia, dochodzi do tajemniczych 
zaginięć. Ślady prowadzą do świata tajnych agentów CIA, 
włoskich prokuratorów i floty powietrznej, transportującej 
bardzo szczególny ładunek.
Thriller dokumentalny Ślad to pasjonująca historia dzienni-
karzy wytrwale szukających prawdy. Opowieść o świecie po 

jedenastym września, urzędnikach, którzy zamykają oczy na 
niewygodne fakty, a także o jednym z największych skandali politycznych we współcze-
snej historii Szwecji.
„Ślad. Nieznane oblicze walki z terroryzmem”, Lena Sundstrom, Wydawnic-
two Czarna Owca. Premiera: 24.09.2014.
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Spotykają się w Nowym Jorku, Warszawie, Tel Awiwie. Łączy ich to, że mieli nie istnieć. Że są Żydami i zo-
stali wychowani przez ocalałych z Holokaustu. Także to, że w większości nigdy nie poznali wielu ze swych 
najbliższych.
Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne to wybór dwudziestu kilku rozmów, które autor przeprowadził z 
dziećmi ocalałych z Holokaustu. Dają one przenikliwy, poruszający obraz przeżyć rozmówców, dotykając 
tematów często przemilczanych: odkrywania historii rodzinnych, życia w cieniu cierpienia rodziców, bólu z 
powodu utraty najbliższych, a przede wszystkim potrzeby bycia zrozumianym i  poszukiwania bliskości. Głosy 
te tworzą chór, którego sile trudno się oprzeć, a jednocześnie są zaproszeniem do dialogu na tematy dotąd 
rzadko poruszane poza wąskim gronem.
„Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne”, Mikołaj Grynberg, Wydawnictwo Czarne. Premiera: 
29.09.2014.

Od powstania państwa Izrael jego przywódcy toczą spór o 
to, czy ułożyć się z wrogimi sąsiadami, czy też ich sterrory-
zować lub zniszczyć. Jak dowodzi normalizacja stosunków 
z Egiptem, rozwiązania dyplomatyczne są znacznie trwal-
sze. Jednak interesy elit wojskowych, system polityczny i 
mentalność zmilitaryzowanego społeczeństwa sprawiają, 
że Izrael zwykle odpowiada na zagrożenie w jeden sposób 
- zbrojnie, nie zażegnując go, lecz je powiększając.
Czerpiąc z wielu źródeł, w tym odtajnionych dokumentów, 
prywatnych archiwów oraz wywiadów z politykami i woj-
skowymi, Patrick Tyler snuje niezwykłą opowieść o współ-
czesnej Sparcie Bliskiego Wschodu. Opisuje bitwy i spory 
polityków, gehennę uchodźców i akcje komandosów, nie-
kończące się zamachy i naloty, operacje wywiadów i roko-
wania pokojowe... Poruszająca książka.
„Forteca Izrael”, Patrick Tyler, Wydawnictwo Rebis. 
Premiera: 09.09.2014.

Biesłan – małe miasteczko u podnóży gór Kaukazu. Rozpoczęcie roku szkolnego zawsze było tu radosnym 
świętem. W 2004 roku stało się inaczej. Do szkoły wtargnęli zamaskowani i doskonale przygotowani bo-
jownicy. Zginęły 334 osoby, w tym połowa to dzieci. Do dzisiaj był to największy i najokrutniejszy zamach 
terrorystyczny w Europie. Miasto pękło i podzieliło się na tych, którzy stracili wszystko, i na tych, którzy nigdy 
ich nie zrozumieją.
Zbigniew Pawlak był w Biesłanie kilka dni po tych tragicznych wydarzeniach. Odwiedził ponad setkę osetyj-
skich rodzin. Mieszkał w ich domach, słuchał ich historii. Po 10 latach wrócił, by zobaczyć, jak zmieniło się 
ich życie.
„Pęknięte miasto” opowiada o tragedii, która dotknęła jego mieszkańców. O bezradności rodziców, którzy nie 
mogli pomóc swoim dzieciom. O odwecie i nienawiści bojowników, którzy wcześniej stracili swoich bliskich. O 
odwadze tych, którzy na własne życzenie pozostali z dziećmi w szkole.
Ta poruszająca historia nie pozwala zapomnieć o tym, że w każdej wojnie, po obu stronach barykady są 
ludzie. Pozwala też zrozumieć Kaukaz – nieokiełznany, barwny, ale od wielu lat rozszarpywany przez krwawe 
konflikty.
„Pęknięte miasto. Biesłan”, Zbigniew Pawlak, Jerzy Wlazło, Wydawnictwo Znak. JUŻ W KSIĘ-
GARNIACH.

Ukraina ocza-
mi polsko-
-ukraińskiego 
małżeństwa 
- historia, po-
lityka, kuch-
nia, kariera, 
k o r u p c j a , 
sztuka, mi-
łość, zwyczaj-
ne życie i dro-
ga do Europy, 
młode poko-
lenie kontra 

sowiecka tradycja.
Polaków i Ukraińców dzieli, ale i łączy 
więcej niż się wydaje. I chociaż zwią-
zek ten jest bardzo skomplikowany, to 
nie przypadkiem Ukrainki są najczęściej 
wybieranymi przez Polaków żonami z za-
granicy. 
Ta książka powstała w czasie bardzo 
trudnym dla Ukrainy. W czasie, w którym 
oczy całego świata są zwrócone na Ki-
jów, Krym i Lwów. Polacy bardzo często, 
śledząc wydarzenia rozgrywające się tuż 
za granicą, uświadamiają sobie, że wie-
dzą o Ukrainie niewiele. To właśnie dla 
nich jest ta opowieść – opowieść o kraju 
fascynującym, pełnym kolorów i kontra-
stów, dumnym ze swej głęboko zakorze-
nionej tradycji, która przebija się niemal 
wszędzie, a z drugiej strony zaskakują-
cym wyjątkową energią młodego pokole-
nia, oryginalną sztuką, kosmicznymi wy-
nalazkami i po prostu życzliwą, gościnną, 
słowiańską duszą.
„Pokochać Ukrainę”, Alina Łęska, 
Jacek Łęski, Wydawnictwo Wielka 
Litera. Premiera: 24.09.2014.
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Anna Mieszkowska – autorka głośnych biografii Ireny Sendlerowej – prezentuje nowe, zweryfikowane fakty 
z życia bohaterki. Ukazuje pogłębioną historię „Matki Dzieci Holocaustu”. Książkę bogato ilustrują zdjęcia i 
dokumenty, wielokrotnie prezentowane czytelnikom po raz pierwszy.
Irena Sendlerowa nie lubiła, gdy nazywano ją bohaterką – pisze we wstępie do książki Anna Mieszkowska. 
(…) – Jest prawdą, że wiele lat milczała. Po raz pierwszy opisała to, czym zajmowała się w czasie wojny, w 
dwudziestą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. (...) Ale ogromne zainteresowanie mediów 
polskich i zagranicznych historią Ireny Sendlerowej wybuchło w roku 2001, gdy do Polski przyjechały cztery 
amerykańskie uczennice, by odwiedzić bohaterkę swojej sztuki. Pani Irena miała już wtedy dziewięćdziesiąt 
jeden lat i nie zdawała sobie sprawy, że już niedługo jej historia stanie się głośna na świecie, a ona będzie 
osobą tak popularną jak największe gwiazdy świata literatury, muzyki i filmu. 
Dobro musi zwyciężyć, powtarzała często. Całym długim, niełatwym życiem udowodniła światu, że można 
być dobrym nawet wtedy, gdy dookoła jest zło, nienawiść i śmierć. Cierpiała, widząc, że świat nie wyciągnął 
należytych wniosków z okrucieństw drugiej wojny. Że nadal na całym świecie mnóstwo jest przemocy, nieto-
lerancji, cierpienia. Irena Sendlerowa, od lat nazywana matką dzieci Holokaustu, zmarła 12 maja 2008 roku 

w Warszawie.
„Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej” – poprawione i uzupełnione wydanie poprzednich edycji – ukazuje się w 71. rocznicę aresztowa-
nia przez gestapo siostry „Jolanty” (taki pseudonim nosiła w czasie wojny) i 72. rocznicę powstania Żegoty, których celem było niesienie 
pomocy prześladowanym przez Niemców Żydom.
„Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej”,  Anna Mieszkowska, Wydawnictwo Marginesy. Premiera: 24.09.2014.

Wacław Niżyński – uważany za jednego z najwybitniejszych tancerzy XX wieku – odmienił oblicze baletu. Ka-
riera Niżyńskiego wprawdzie nie trwała długo, ale jego układy choreograficzne – jak choćby kontrowersyjnie 
Święto wiosny – miały ten sam szokujący wpływ na balet, co dzieła Pabla Picassa na malarstwo. Krytycy i 
publiczność nazywali Niżyńskiego bogiem tańca. Uwielbiali go. Czcili. 
Burzliwy związek Wacława z impresariem Siergiejem Diagilewem przyczynił się do jego sławy. Ale kiedy Ni-
żyński wymknął się spod kontroli Diagilewa i podczas tournée po Ameryce Południowej ożenił z młodziutką 
tancerką Baletów Rosyjskich, ich relacje osobiste i zawodowe legły w gruzach. Świat Niżyńskiego się zawalił, 
gdy Diagilew odwrócił się od niego, przez co Wacław nie mógł pracować ani tworzyć. Zaczęła się choroba 
psychiczna…
W pierwszej od trzydziestu lat biografii Niżyńskiego, znana historyk Lucy Moore opowiada o tym geniuszu 
sceny i najbardziej wpływowych postaciach sztuki, pozwala spojrzeć na proces twórczy i relacje osobiste 
wielkich postaci kultury XX wieku.
„Niżyński. Bóg tańca”, Lucy Moore, Wydawnictwo Marginesy. Premiera: 17.09.2014.

Trzy siostry: Maria, Zofia i Eliza Pareńskie. Trzy muzy Stanisława Wyspiańskiego. Maryna i Zosia, pod wła-
snymi imionami, zostały sportretowane przez niego w „Weselu”. Prapremiera dramatu w marcu 1901 roku 
przerodziła się w wielki skandal towarzyski w Krakowie. „Wesele” dało Wyspiańskiemu nieoficjalny przydomek 
czwartego wieszcza, a siostrom Pareńskim literacką nieśmiertelność.
Maria, Maryna, wielka miłość Witolda Wojtkiewicza, została żoną Jana Raczyńskiego, zapomnianego dzisiaj 
pediatry. Z trzecim mężem, Janem Grekiem, zginęła w egzekucji profesorów lwowskich w pierwszych dniach 
niemieckiej inwazji na ZSRR.
Zofia, Fusia, Boyowa, została żoną Tadeusza Żeleńskiego. Jej portret z synem autorstwa Stanisława Wyspiań-
skiego jest jednym z najpiękniejszych pasteli z serii Macierzyństwo. 
Eliza, Lizka, najmłodsza z sióstr, była żoną młodopolskiego poety Edwarda Leszczyńskiego. W swoim krótkim 
życiu zmagała się z problemami emocjonalnymi, uzależnieniem od alkoholu i opiatów. Popełniła samobójstwo, 
mając trzydzieści pięć lat.
„Muzy Młodej Polski. Życie i świat Marii, Zofii i Elizy Pareńskich”, Monika Śliwińska,  Wydawnic-
two Iskry. WKRÓTCE W KSIĘGARNIACH.

Ta niezwykła książka to autorski szkic sce-
nariusza filmu „Koneser” (noszącego w ory-
ginale tytuł „Najlepsza oferta”), opatrzony 
komentarzem znakomitego polskiego reży-
sera Janusza Majewskiego, wzbogacony o 
znakomite zdjęcia z planu filmowego. To 
również bogactwo wiedzy o procesach po-
wstawania filmu i o jego reżyserze. 
Janusz Majewski w posłowiu do książki 
zwraca uwagę, że decydując się na publi-
kację tego niejako scenariusza, Tornatore 
musiał przewidywać, że sięgną po niego 
głównie miłośnicy jego talentu, a zwłaszcza 
ci, którzy już obejrzeli „Najlepszą ofertę” 

(„Konesera”) na ekranie.  (…) Mała książecz-
ka skłania nas, czytelników, do powrotu pamięci, a może nawet powro-
tu do kina i powtórnego obejrzenia filmu i jest prawdziwym rarytasem 
dla miłośników ambitnych filmów.
„Najlepsza oferta”, Giuseppe Tornatore, Wydawnictwo Margi-
nesy. Premiera: 24.09.2014.

Dla pokolenia warszawiaków, 
którzy przeżyli lata wojny w 
okupowanej stolicy, kojarzą się 
one przede wszystkim z naj-
bardziej ekstremalnymi przeja-
wami terroru.
Jednym z najbardziej cha-
rakterystycznych elementów 
okupacyjnej codzienności war-
szawiaka były wszelkie zakazy, 
dotyczące niemal wszystkiego.
Na owej liście wszystkiego, 
czego Polakom zabroniono, był 
też zakaz organizowania zawo-

dów sportowych. Juliusz Kule-
sza opisuje jak konspiracyjny futbol trwał nieprzerwanie 
podczas okupacji niemieckiej.
„Zakazane gole. Futbol w okupowanej Warsza-
wie”, Julian Kulesza, Wydawnictwo Erica. JUŻ W 
KSIĘGARNIACH.



Sztokholm, czerwiec 
1970. Siedmioletni Kri-
stoffer Klingberg znika 
na stacji metra. Nie-
znajoma kobieta bierze 
go za rękę. I nikt go 
więcej nie zobaczy.
Sztokholm, maj 2012. 
Brat Kristoffera, Joel, 
wychodzi z domu i już 
nie wraca. Jego żona 
prosi o pomoc jedyne-
go człowieka, któremu 
Joel ufał. Danny Katz. 
rozpoczyna poszukiwa-

nia i zagłębia się w ta-
jemnice wpływowej rodziny Klingbergów. Wkrótce 
odkrywa, że jej przeszłość niepokojąco łączy się z 
jego własną. Śledztwo poprowadzi go do miejsca, 
gdzie nawet śmierć nie musi być końcem...
„Złoto mefista”, Eric Frattini, Wydawnictwo 
Bellona. W KSIĘGARNIACH.

Trzy- Trzynaście  lat temu bestialsko zamordowa-
n o piętnastoletnią dziewczynę. Za zabójstwo 

skazano na dożywocie Stiga Ahlina, leka-
rza, który miał romans z ofiarą, a do tego 
był wcześniej podejrzany o molestowanie 
własnej córeczki. Mimo upływu czasu nikt 
nie zapomniał tej okrutnej zbrodni.
Sophia Weber, młoda sztokholmska praw-
niczka, na prośbę swojej mentorki wraca do 
tej historii. Odkrywając nieprawidłowości w 
śledztwie sprzed lat, postanawia pomóc 
Ahlinowi i dowieść jego niewinności. Swo-
ją decyzją ściąga na siebie niechęć wielu 
osób, a im bardziej zagłębia się w sprawę, 
tym więcej ma wątpliwości. Kim właściwie 

jest jej klient? Co zrobił? Czy kiedyś uda się jej poznać prawdę?
„Ponad wszelką wątpliwość”, Malin Persson-Giolito, Wydaw-
nictwo Czarna Owca. Premiera: 24.09.2014.

Erik Winter znajduje ciało 
zamordowanego mężczyzny. 
Trup ma plastikową torbę 
naciągniętą na głowę. Przy 
zwłokach leży oddarty kawa-
łek kartonu, a na nim namalo-
wana grubym pędzlem litera.
Ofiar wciąż przybywa. Za każ-
dym razem ciała opatrzone są 
kawałkiem kartonu z jedną li-
terą. Winter usiłuje poskładać 
elementy układanki, aby od-
czytać słowo-przesłanie. 
Nie ustaje też w poszukiwaniu 
powiązań między zamordowa-

nymi osobami. Czy zdoła dociec 
prawdy?
„Park Marconiego”, Åke Edwardson, Wydawnic-
two Czarna Owca. Premiera: 10.09.2014.
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Parna czerwcowa noc. W odrestaurowanym dworku miejscowych notabli odbywają się długo oczekiwane 
zaręczyny ich syna Eryka z piękną dziewczyną. Dom tonie w kwiatach, a szampan leje się strumieniami. Uro-
czystość zostaje przerwana tuż po północy. Narzeczona znika z posiadłości w tajemniczych okolicznościach. 
Na miejsce zostaje wezwana policyjna detektyw Julia Krawiec, której asystuje nowa podopieczna  Michalina 
Bodnar.
Początkowe podejrzenia policji, że narzeczona Eryka rozmyśliła się i w kontrowersyjny sposób zrezygnowała 
ze zbliżającego się ślubu, szybko zostają zweryfikowane. W miasteczku dochodzi bowiem do kolejnych incy-
dentów, które Julia musi powiązać ze sprawą zaginionej dziewczyny.  
Tymczasem atmosfera w bogatym domu Kornatowskich staje się coraz bardziej napięta. Rodzina, której ce-
lem do tej pory było utrzymywanie wzorowego wizerunku, okazuje się daleka od ideału…
„Rajskie ptaki”, Marta Zaborowska, Wydawnictwo Czarna Owca. 
Premiera: 24.09.2014.

John Wycliff, rektor 
Canterbury Hall zosta-
je obrabowany. Łupem 
złodzieja pada 20 naj-
cenniejszych ksiąg z bi-
blioteki tego wybitnego 
uczonego. Kto dopuścił 
się tak niecnego postęp-
ku? Tylko jego przyjaciel 
Hugh może pomóc roz-
wikłać tę zagadkę. Towa-
rzyszy mu jego ukochana 
i Arthur, oddany służący 
lorda. Mroczne charakte-
ry, ludzkie namiętności i 
żądza władzy… im bliżej 
rozwikłania tajemnicy, 
tym bardziej niebez-
piecznie.
„Ślad atramentu”, 
Melvin R. Starr, Wy-
dawnictwo Promic. 
WKRÓTCE W SPRZE-
DAŻY.

Ostatnie lato XX wieku na Olandii jest wyjątkowo upalne. Zbliża się mid-
sommar, noc świętojańska. Na wyspie już od dawna nie było tylu turystów. 
Jednak nie wszyscy chcą tylko korzystać z uroków olandzkiego lata. Jeden 
z letników przyjechał, by wyrównać rachunki z przeszłości. Kim jest? Jak 
dziś wygląda?
Pewnej nocy do drzwi Gerlofa Davidssona dobija się przerażony chłopiec. 
Opowiada staruszkowi o dryfującym statku widmie. Na jego pokładzie są 
umierający marynarze, a na mostku kapitańskim człowiek duch. Klucz do 
zagadki tkwi w wydarzeniach sprzed prawie siedemdziesięciu lat…
„Duch na wyspie”, Johan Theorin, przekład z języka szwedzkiego 
Józef Gast, Wydawnictwo Czarne. Premiera:  22.09.014.

Tłem powieści są 
wydarzenia po II 
wojnie światowej 
prowadzące do 
utworzenia organi-
zacji Odessa, która 
miała przeprowa-
dzić akcję umożli-
wienia ucieczki by-
łym nazistom oraz 
zbierać fundusze 
na odbudowanie 
IV Rzeszy.
Jest to historyczny 

thriller ukazujący również, jaką rolę w tym 
przedsięwzięciu miał Kościół katolicki i szwaj-
carskie banki. Głównym bohaterem jest Au-
gust Lienart, który uczestniczy w intrygach i 
tajemnicach związanych z akcją Odessa.
„Złoto mefista”, Eric Frattini, Wydaw-
nictwo Bellona. W KSIĘGARNIACH.

Charlaine Harris jest bestsellerową autorką, która pisze od trzydziestu lat. 
Urodziła się i dorastała w delcie rzeki Mississippi. Stąd jej wczesne utwory to 
głównie wiersze o duchach i nastoletnich lękach. W Rhodes College w Memphis 
zaczęła pisać sztuki teatralne. Na powieści przerzuciła się kilka lat później, wy-
dając w 1981 roku książkę „Sweet and Deadly”. 
Po publikacji dwóch odrębnych kryminałów, Harris rozpoczęła błyskotliwą se-
rię książek o Aurorze Teagarden, startując powieścią „Prawdziwe morderstwa”, 
nominowaną do Agatha Awards w 1990 roku. W cyklu o bibliotekarce z Georgii 
powstało osiem powieści. 
Prywatnie Charlaine Harris jest żoną i matką trojga dzieci. Mieszka w małym mieście na południu stanu Arkansas i, gdy nie pisze, czyta 
wszystko co jej wpadnie w ręce. Jej dom jest pełen przygarniętych psów.
W serii o Aurorze Teagarden w Polsce, nakładem Wydawnictwa Replika, ukazały się dotąd cztery tytuły:
„Prawdziwe morderstwa”, „Kości niezgody”, „Trzy sypialnie, jeden trup” i „Dom Juliusów”.

Rok 1938, dwa lata po wydarzeniach opisanych 
w Marcowych fiołkach, Bernhard Günther  pracu-
je ze swoim kolegą Stahleckerem, również byłym 
policjantem. Interes kwitnie, obaj wspólnicy mają 
mnóstwo zleceń. W czasie pewnej sprawy partner 
Günthera zostaje zamordowany.
Już następnego dnia po śmierci Brunona Bernhard 
otrzymuje propozycję nie do odrzucenia – we-
zwany przed oblicze samego gruppenführera SS 
Reinharda Heydricha. Bernie ma wyśledzić  i ująć 
szaleńca grasującego w Berlinie, którego ofiarami 
są nastolatki o blond włosach, w typie aryjskim. 
Do tej pory zabójca dziewczynek pozostaje nie-
uchwytny, a cała berlińska policja jest bezradna.
Günther tkwi po uszy w kłopotach i już nikomu nie 

może ufać. Szuka zabójcy lub zabójców dziewczynek 
i zarazem oprawcy Brunona Stahleckera. Niebezpieczne śledztwo zaprowadzi 
go w kręgi najwyższych sfer – hitlerowskich elit władzy...
„Blady przestępca”, Philip Kerr, Wydawnictwo W.A.B. Premiera: 
10.09.2014.

Wyśmienity kryminał 
osadzony w realiach 
Trzeciej Rzeszy!
Powieść rozpoczyna 
serię o Bernim Gün-
therze, byłym oficerze 
policji kryminalnej, 
teraz prywatnym de-
tektywie. Trzy lata 
po dojściu Hitlera do 
władzy, w przeddzień 
Igrzysk Olimpijskich 
w Berlinie, Günther 
otrzyma zlecenie, któ-
re wciągnie go w sieć 

intryg na najwyższych szczeblach nazistowskiej 
władzy.
„Marcowe fiołki”, Philip Kerr, Wydawnictwo 
W.A.B. Premiera: 10.09.2014.

W Lipowie lato w pełni. Na polach rozpoczynają się żniwa, a w sadach dojrzewają jabłka. Młodszy aspirant 
Daniel Podgórski czuje, że znalazł się w najlepszym momencie swojego życia. Tymczasem w okolicach sen-
nego zazwyczaj Lipowa zostają zabite dwie młode kobiety. Sprawca okaleczył brutalnie ich ciała. Policja kry-
minalna z Brodnicy podejrzewa, że oba zabójstwa mogą być dziełem seryjnego mordercy. Podgórski dołącza 
do ekipy śledczej prowadzonej przez kontrowersyjną komisarz Klementynę Kopp. Policja stara się znaleźć 
punkty wspólne pomiędzy obiema ofiarami i stworzyć profil zabójcy. Brak postępów w śledztwie zbiega się z 
kłopotami w życiu prywatnym policjanta. Czy Podgórski odkryje, jaki jest prawdziwy cel mordercy? Czy uda 
się w porę zapobiec śmierci kolejnej kobiety?
„Więcej czerwieni”, Katarzyna Puzyńska, Prószyński i S-ka. Premiera: 04.09.2014.

Aurora „Roe” Teagarden – bystra i przenikliwa oku-
larnica ponownie doradzająca mieszkańcom Law-
renceton zza bibliotecznego biurka – tym razem ma 
nie lada orzech do zgryzienia... 
Roe od dwóch lat jest szczęśliwą, do tego nieprzy-
zwoicie bogatą żoną Martina Bartella. Wydawałoby 
się, że nic nie jest w stanie zakłócić jej sielskiego, 
leniwego życia... Do czasu, aż na jej ogród spada 
zrzucone z samolotu ciało Jacka Burnsa, funkcjona-
riusza, z którym nigdy nie miała zbyt dobrych relacji. 
Czy trup wylądował na podwórzu Aurory przypadko-
wo? A może zbrodnia ma związek z dawną nielegal-
ną działalnością Martina? 
Zrzucenie Jacka Burnsa okazuje się jedynie wstę-
pem do całej serii dziwnych zdarzeń: po Lawren-

ceton kręcą się jakieś podejrzane typy, do tego Angel Youngblood, lokatorka i 
pracownica Roe, zaczyna zachowywać się wyjątkowo podejrzanie... 
Co się za tym wszystkim kryje? 
Wciągający kryminał retro z wątkiem romansowym w tle! 
„Z jasnego nieba”, Charlaine Harris, Wydawnictwo Replika.  Premiera: 
27.09.2014.
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Jest zima; chłód i szarość królują na Zachodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W kominkach starego 
domu trzaska ogień - nadchodzi czas Jul. Dla Reubena Goldinga - który otrzymał wilczy dar - będą to święta 
niepodobne do innych...
Czas Jul, znany chrześcijanom jako Boże Narodzenie, to pora równie święta dla zwykłych ludzi, jak dla Ludzi 
Wilków. Reuben dowiaduje się, że z obchodami pradawnego święta przesilenia zimowego łączą się rytuały, 
które jego nowi bracia zamierzają odprawiać w zaciszu puszczy.
Niespodziewanie z mroku wyłania się duch - udręczona, milcząca istota budząca współczucie, a przecież 
zdolna do gorących uczuć. Reuben poddaje się jej magnetyzmowi i podczas gdy w miasteczku trwają go-
rączkowe, świąteczne przygotowania, poznaje zdumiewający sekret: istnieje świat duchów niepodobnych do 
Morphenkindów, pamiętających fantastyczne wydarzenia z zamierzchłych czasów i obdarzonych osobliwie 
mrocznymi, magicznymi mocami...
„Wilcze przesilenie”, Anne Rice, Wydawnictwo Rebis. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Ciemność ogarnęła świat Nocnych 
Łowców. Chaos i destrukcja obez-
władniają Nefilim, ale Clary, Jace, 
Simon i ich przyjaciele łączą siły, 
żeby walczyć z największym złem, 
z jakim kiedykolwiek się zetknęli. 
Brat Clary, Sebastian Morgenstern, 
systematycznie usiłuje zniszczyć 
Nocnych Łowców. Posługując się 
Piekielnym Kielichem, zmienia ich 
w istoty z koszmaru, rozdziela ro-
dziny i kochanków, powiększa sze-
regi swojej armii Mrocznych. Nic 
na świecie nie jest w stanie go po-
konać… ale jeśli Clary i jej drużyna 
wyprawią się do królestwa demo-
nów, mogą mieć szansę…
Ludzie stracą życie, miłość zo-
stanie poświęcona, cały świat się 
zmieni. Kto przeżyje w szóstej i 
ostatniej, wybuchowej części „Da-
rów Anioła”?
„Miasto niebiańskiego 
ognia”, Cassandra Clare, Wy-
dawnictwo Mag. Premiera: 
24.09.2014.

„Uczeń skrytobójcy” to pierwszy tom legendarnej serii fantasy. Jest 
w niej magia i zły urok, jest bohaterstwo i podłość, pasja i przy-
goda.
Młody Bastard to nieprawy syn księcia Rycerskiego. Dorasta na 
dworze w Królestwie Sześciu Księstw, wychowywany przez szorst-
kiego koniuszego swego ojca. Ignoruje go cała rodzina królewska 
oprócz chwiejnego w swoich sądach króla Roztropnego, który każe 
uczyć chłopca sekretnej sztuki skrytobójstwa. W żyłach Bastarda 
płynie błękitna krew, ma więc zdolność do korzystania z Mocy.
„Uczeń skrytobójcy”, Robin Hobb, Wydawnictwo Mag. 
Premiera: 26.09.2014.

Współczesna Moskwa. Trwa tysiącletni rozejm między siłami Ciem-
ności i Światła. Każda ze stron, w ramach Wielkiego Traktatu po-
wołała do życia organa stojące na straży porządku. Tytułowy „Noc-
ny Patrol” obserwuje poczynania sił Ciemności, by działały one 
zgodnie z traktatem. W ten sam sposób pracuje „Dzienny Patrol”, 
pilnujący, by dobro nie rozprzestrzeniało się na świat. Status quo 
zostanie utrzymany, póki któraś ze stron nie obejmie znaczącej 
przewagi lub nie złamie warunków porozumienia. W sam środek 
„wojny” zostaje wrzucony świeżo upieczony strażnik „Nocnego Pa-
trolu” - Antoni. Nie zdaje sobie sprawy, że jego udział będzie zna-
czący w końcowym rozrachunku między siłami Ciemności i Światła.
„Nocny patrol”, Siergiej Łukjanienko, Wydawnictwo Mag. 
Premiera: 12.09.2014.
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W sercu tej opowieści o wikingach jest Bitwa. Dwuręczne topory szatkujące ciała. Krew płynąca ulicami mia-
sta. Drakkary tnące fale. Modły wznoszone do starych bogów i Białego Chrystusa. Bohaterowie, zdrajcy - w 
obliczu ostrza wszyscy są równi.
Rok 996. Dwuletnia podróż  Ulfara Thormodssona i jego młodego kuzyna dobiega końca. Pozostało im do 
odwiedzenia tylko jedno miasto - Stenvik, położony w zimnym, surowym rejonie w zachodniej Norwegii. To 
niebezpieczne miejsce i impulsywny Ulfar błyskawicznie wpada w poważne kłopoty. Tajemnicza i piękna Lilja 
podbija jego serce, lecz aby ją zdobyć, Ulfar musi stawić czoło mieszkańcom miasta wrogo nastawionym do 
obcych. Prawdziwe kłopoty jednak dopiero się zaczynają...
W Stenviku może dojść do krwawego starcia wrogich armii. Gdy Ulfar angażuje się w sprawy miasta i przy-
gotowuje się do nieuchronnej bitwy, uświadamia sobie, że wrogowie znajdują się po obu stronach obronnych 
wałów.
W Stenviku pojawiają się szpiedzy, do miasta zbliżają się wojska młodego króla Olafa Tryggvasona, który siłą 
narzuca ludowi wiarę w Białego Chrystusa. A zwolennicy starych bogów, Thora, Lokiego i Frei, mają własne 
dalekosiężne plany.
„Miecze dobrych ludzi”, Snorri Kristjanssona, Wydawnictwo Rebis. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Kontynuacja „Nocnego patrolu”. Na odwieczną walkę Dobra i Zła, 
Ciemności i Światła, patrzymy tym razem oczami pracowników 
Dziennego Patrolu. W czasie trudnej, wyczerpującej akcji wiedź-
ma Alicja traci moc. Szef Dziennego Patrolu, były kochanek Ali-
cji, wysyła ją na rekonwalescencję do kurortu, gdzie ma odzyskać 
utracone siły. W kurorcie wypoczywa przystojny chłopak Igor. Ali-
cja zaczyna się nim interesować i wkrótce wakacyjna przygoda 
przeradza się w miłość, uczucie dotąd jej nieznane. Igor nie wie, 
kim jest Alicja, ona zaś nie zdaje sobie sprawy, że Igor nie jest 
zwykłym śmiertelnikiem... Dramat, jaki rozegra się tego lata, to 
zaledwie jeden z elementów skomplikowanej układanki, pierwszy 
etap wielkiej rozgrywki o bardzo wysoką stawkę.
„Dzienny patrol”, Siergiej Łukjanienko, Wydawnictwo 
Mag. Premiera: 12.09.2014.

Haviland Tuf jest podróżnikiem i 
rzetelnym, aczkolwiek drobnym 
międzygwiezdnym kupcem. Dzię-
ki niezwykłemu splotowi zdarzeń 
staje się właścicielem wiekowego, 
długiego na wiele mil statku - bazy 
ziemskiego Inżynierskiego Korpu-
su Ekologicznego. Zbudowany jako 
śmiercionośna broń, statek ów chro-
ni sekrety zapomnianej dziedziny 
nauki. Funkcjonuje wystarczająco 
sprawnie, aby za pomocą inżynierii 
genetycznej i technik klonowania 
produkować dziesiątki tysięcy roz-

maitych gatunków roślin i zwierząt - 
zarówno dobroczynnych, jak i niszczycielskich.
Ekscentryczny, ale zawsze postępujący zgodnie z zasadami ety-
ki, Tuf postanawia zmienić profesję i mianuje się inżynierem 
ekologiem, używając zasobów statku-bazy do rozwiązywania 
problemów nękających rozliczne światy.
„Tuf Wędrowiec”, George R.R. Martin, Wydawnictwo 
Zysk i S-ka. Premiera: 13.08.2014.
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Daniel Brüks jest żywą skamieliną, biologiem terenowym w świecie, gdzie biologia się zinformatyzowała; 
jest marionetką wykorzystaną przez terrorystów do zabicia tysięcy ludzi. Ukrywa się na pustyni w Oregonie, 
odwróciwszy się plecami do ludzkości, rozpadającej się z każdą sekundą na odrębne podgatunki. Jednakże 
którejś nocy budzi się w oku cyklonu, który wywróci cały świat do góry nogami.
Uwięziony na pokładzie statku lecącego do środka Układu Słonecznego, po lewej stronie ma dręczonego tę-
sknotą żołnierza, którego obsesją są szeptane wiadomości od dawno zmarłego syna. Po prawej – panią pilot, 
tropiącą człowieka, którego przysięgła zabić na miejscu. W cieniach za jego plecami czai się wampirzyca ze 
świtą zombie-ochroniarzy. Przed sobą zaś mają garstkę mnichów w szponach religijnego uniesienia, prowa-
dzącą ich na spotkanie z czymś, co nazwali „Aniołami z asteroid”.
Na tej pielgrzymce Daniel Brüks stanie oko w oko z największym przełomem ewolucyjnym od powstania 
rozumu.
„Echopraksja”, Peter Watts, Wydawnictwo Mag. Premiera: 24.09.2014.

Wola przetrwania, która pokonuje 
wszelkie przeciwności.
Współczesny świat, w którym obok lu-
dzi żyją wiedźmy – dobre białe oraz złe 
czarne. Piętnastoletni Nathan jest mie-
szańcem obu zwaśnionych, ściganym i 
wyalienowanym, lecz zdecydowanym 
przetrwać za wszelką cenę. Pierwsza 
część trylogii, która zostanie przetłuma-
czona w kilkudziesięciu językach.
„Zła krew”, Sally Green, Wy-
dawnictwo Uroboros. Premiera: 
10.09.2014.

Każdy kryje w sobie tajemnicę, wy-
starczy ją obudzić. Kim jest Mara 
Dyer?
Zapiera dech, łamie serce, sprawia, 
że nie możesz zasnąć. Mara Dyer to 
postać na miarę dwudziestego pierw-
szego wieku.
Thriller psychologiczny, młodzieżowe 
miasteczko Twin Peaks, miłość z pa-
ranormalnym twistem.
Podczas przyjęcia urodzinowego Ra-
chel przyjaciółki bawią się tablicą 
Ouija. I choć Mara nie chce wywoły-
wać duchów, robi to dla Rachel. Claire 
zadaje pytanie: Jak umrę? Tablica od-

powiada: MARA. Sześć miesięcy później Rachel i Claire nie żyją. 
Od tej chwili nic nie jest zwyczajne.
Powieść z przesłaniem: pozory mylą. Spodoba się młodym dziew-
czynom, szczególnie, że główna bohaterka – wbrew przestrogom 
– zakochuje się w najbardziej nieodpowiednim i tajemniczym 
chłopaku ze szkoły.
„Mara Dyer. Tajemnica”, Michelle Hodkin, Wydawnictwo 
YA! Premiera: 10.09.2014.

Prezentujemy absolutnie 
niezwykłą książkę. Wy-
pełnioną po brzegi niesa-
mowitymi liczbami i zdu-
miewającymi faktami. Czy 
jesteście gotowi?
Przygotujcie się na podró-
że w czasie i przestrzeni 
– poprzez wieki, dookoła 
świata, do świata zwierząt, 
a nawet do kosmosu!
Na każdej stronie tej książ-
ki znajdziecie oszałamiają-
ce fakty, o których zapew-
ne nigdy nie słyszeliście. 
Możecie nimi zadziwić ko-
leżanki i kolegów. 
Nieważne, czy tylko prze-
rzucicie strony tej książki, 
czy też przeczytacie ją od 
deski do deski, gwarantu-
jemy, że podczas jej lektu-
ry nie raz wyrwie wam się 
z ust gromkie „Łał! Nie do 
wiary!”.
„Świat w liczbach”, 
Steve Martin, Clive Gif-
ford, Marianne Taylor, 
Wydawnictwo Jedność. 
W KSIĘGARNIACH.

To książka dla młodych astronomów i przyszłych kosmonautów – dla 
wszystkich dzieci, które chcą zgłębiać zagadnienia dotyczące ciał nie-
bieskich oraz przestrzeni kosmicznej, w której się one znajdują. 
Młodzi odkrywcy będą obserwować z tą książką niebo i przekonają 
się, jak wyglądają gwiazdy, planety oraz inne obiekty i zjawiska. Znaj-
dą tutaj ważne informacje na temat Słońca, Księżyca oraz wszystkich 
widocznych z Ziemi planet i gwiazd, opatrzone ciekawymi zdjęciami 
i wskazówkami na temat ich obserwacji. Dowiedzą się, jak posługi-
wać się mapą nieba gwiaździstego i jak bezpiecznie przyglądać się 
Słońcu. Ponadto będą mogli zanotować 
w książce każde zaobserwowane zjawisko i wklejać w nią własne 
zdjęcia. 
„Podręcznik odkrywcy. Kosmos”, Wydawnictwo Jedność. W 
KSIĘGARNIACH.



Inspiracją dla „Czarnych 
skrzydeł” było życiem 
prawdziwych sióstr Grim-
ké, Sary i Angeliny. Jak to 
się stało, że je odkryłaś?
 
Sue Monk Kidd: – Wszystko 
zaczęło się od mglistego wy-
obrażenia, że chciałabym na-
pisać opowieść o dwóch sio-
strach. Odwiedzając wystawę 
„The Dinner Party” Judy Chica-
go w Brooklyn Museum, wśród 
dziewięciuset dziewięćdziesię-
ciu dziewięciu nazwisk kobiet, 
które zapisały się na kartach 
historii, natknęłam się na Sarę 
i Angelinę Grimké. Dowie-
działam się, że były siostra-
mi i pochodziły z Charleston, 
gdzie sama mieszkam. Było mi 
wstyd, że nigdy wcześniej o 
nich nie słyszałam. Te najbar-
dziej radykalne w swych po-
glądach kobiety wyszły z ukry-
cia jeszcze przed wybuchem 
wojny secesyjnej i były pierw-
szymi amerykańskimi akty-
wistkami abolicjonistycznymi 
oraz pionierkami walki o prawa 
kobiet, a mimo to ich nazwi-
ska obiły się o uszy zaledwie 
nielicznym. Myślały podobnie, 
lecz różniły się charakterami. 
Sarah była introwertyczką, 
pisarką, myślicielką, błyskotli-
wym teoretykiem i kobietą o 
przeciętnej urodzie. Angelina 
z kolei była ekstrawertyczką, 
mówczynią, olśniewającą ko-
bietą czynu, która brała spra-
wy w swoje ręce. Wiedzia-
łam, że znalazłam siostry, o 
których chciałabym napisać. 
„Nina była jednym skrzy-
dłem, ja zaś drugim”, mówi 
Sarah na kartach powieści.  

Ile faktów, a ile zmyślenia 
jest w jej historii?
 
– W „Czarnych skrzydłach” 
prawda miesza się z fikcją. 
Wprowadziłam wiele szcze-
gółów z życia Sary Grimké, 
której historia z czasem bar-
dziej przykuła moją uwagę, 
niż losy Angeliny. Nie miałam 
jednak wątpliwości, że przez 
wzgląd na samą opowieść po-
winnam również podążyć wła-
sną ścieżką. Nigdy nie chcia-
łam stworzyć historii opartej 
na wyraźnych aluzjach. Jako 
powieściopisarka pragnęłam 
szukać i wymyślać. Docho-
wując wierności źródłom hi-
storycznym, jednocześnie od 
nich odeszłam, zwłaszcza w 
scenach ukazujących relacje 
Sary z fikcyjną postacią Szel-
my. Zarówno prawdziwe, jak i 
wewnętrzne życie Sary, które 
odtworzyłam na podstawie 
przeprowadzonych badań, 
stanowią fundament powie-
ści. Lecz jako postać mogła 
zaistnieć w pełni wyłącznie 
wówczas, gdy odnalazłam ją 
w swojej wyobraźni.

A skąd wzięła się Hetty 
Szelma Grimké?

– Odkąd postanowiłam na-
pisać o postaci historycznej, 
czułam się w obowiązku po-
wołać do życia również fik-
cyjną bohaterkę, której losy 
splotłyby się z losami Sary. 
Wiedziałam, że inaczej nie 
zdołam napisać „Czarnych 
skrzydeł”. Musiałam ukazać 
obydwa te światy. Odkryłam, 
że w wieku jedenastu lat Sa-

Potrzebujemy opowieści 
o odwadze i śmiałości
Autorka „Sekretnego życia pszczół” powra-
ca z niezwykłą książką o sile przyjaźni mię-
dzy kobietami, siostrzanej miłości i walce o 
prawo do głosu. „Czarne skrzydła” już w dniu 
premiery zajmowały pierwsze miejsce na 
liście bestsellerów „The New York Times”, a 
Oprah Winfrey szykuje ich ekranizację!

WYWIAD

rah otrzymała dziesięcioletnią 
niewolnicę, która została jej 
służącą. Według relacji Sary, 
szybko zbliżyły się do siebie. 
Wbrew prawu obowiązujące-
mu w Karolinie Południowej, 
Sarah nauczyła Hetty czytać i 
pisać, za co obie zostały uka-
rane. Poza tym wiadomo o niej 
jedynie tyle, że wkrótce potem 
zmarła. Zapragnęłam wskrze-
sić Hetty i wyobrazić sobie, jak 
mogłoby wyglądać jej życie.

Obydwie bohaterki, narra-
torki „Czarnych skrzydeł” 
przemawiają w pierwszej 
osobie. To trudna dla pisa-
rza forma, zwłaszcza jeśli 
musi zwracać się do czy-
telnika głosem czarnoskó-
rej niewolnicy …  

– Chyba nieprzypadkowo już 
w pierwszym rozdziale Sa-
rah mówi: „Skoro już musisz 
popełniać błędy, rób to z od-
wagą”. Mogłam jedynie mieć 
nadzieję, że tworząc postać 
Hetty Szelmy Grimké, w swej 
zuchwałości nie popełniłam ja-
kiegoś błędu. Wcześniej napi-
sałam dwie powieści w pierw-
szej osobie. Uwielbiam głębię 
tego rodzaju narracji, jego 
intymność, niemniej jednak na 
samym początku uznałam, że 
opiszę Szelmę z bezpieczniej-
szej, trzecioosobowej perspek-
tywy. Lecz już po pierwszych 
dwóch stronach Szelma zaczę-
ła mówić własnym głosem. 
Podczas prac nad „Czarny-
mi skrzydłami” przeczytałam 
wywiad z Alice Walker, która 
powiedziała o swojej matce: 
„Skoro przepełnia moje serce, 

to czemu nie miałaby przepeł-
niać również mojej twórczo-
ści?” Tak samo myślałam o 
Szelmie.

Akcja „Czarnych skrzy-
deł” toczy się na początku 
dziewiętnastego wieku w 
Charleston. Jak pisze się 
książkę osadzoną dwieście 
lat temu? 

– Przez trzy i pół roku siada-
łam codziennie do komputera 
i przenosiłam się w czasie. Do 
wielkiego domu rodziny Grim-
ké przy East Bay Street w Char-
leston, na podwórze, gdzie za 
murami pracowali niewolnicy, 
na pokład statku płynącego na 
północ albo na strych domu 
abolicjonistek w Filadelfii. Mąż 
żartował sobie, że spędzałam 
wtedy więcej czasu w dzie-
więtnastym wieku, niż w dwu-
dziestym pierwszym. Chciałam 
stworzyć „świat”, do którego 
mógłby wejść czytelnik, świat 
o bogatej fakturze, namacal-
ny i tak autentyczny, jak tylko 
zdołam. 
Bez wątpienia największym 
odkryciem, jakiego dokonałam 
w trakcie pracy nad „Czarnymi 
skrzydłami”, był fakt, że pisa-
łam w równym stopniu o prze-
szłości, co o teraźniejszości.

Zarówno w „Czarnych 
skrzydłach”, jak i w „Se-
kretnym życiu pszczół” 
poruszasz i zgłębiasz 
problem relacji między-
rasowych. Skąd u Ciebie 
zainteresowanie tym te-
matem?
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– Dzieciństwo spędziłam na 
amerykańskim Południu lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych, gdzie byłam świadkiem 
strasznych niesprawiedliwości 
i podziałów na tle rasowym. 
Dorastałam wśród osobnych 
wodotrysków z wodą pitną, 
czarnych pokojówek jeżdżą-
cych na tylnych siedzeniach 
białych pań, w czasach Rosy 
Parks i marszów o prawa oby-
watelskie. Jednym z moich 
najwcześniejszych wspomnień 
jest widok Ku Klux Klanu na 
ulicy mojego rodzinnego mia-
steczka w Georgii i absolutne 
przerażenie, które wtedy po-
czułam. Miałam trzynaście lat, 
kiedy Martin Luther King został 
osadzony w więzieniu. Skoń-
czyłam pierwszą integracyjną 
klasę w historii mojego liceum 
i wciąż pamiętam grad pa-
pierowych kulek ciskanych w 
stronę czarnych uczniów, kie-
dy wchodzili do klasy. Ta scena 
trafiła na karty „Sekretnego 
życia pszczół”. Tak wygląda-
ły czasy mojego dzieciństwa i 
dojrzewania. Moja historia.
Poruszam problematykę ra-
sową, bo stanowi ona część 
mnie. Rasizm to wielka rana 
na sumieniu Południa, grzech 
pierworodny całych Stanów 
Zjednoczonych. Dwieście 
czterdzieści sześć lat niewol-
nictwa to amerykański holo-
kaust, z którego zrodził się 
rasizm. Choć poczyniliśmy 
wielkie postępy, skutki niewol-
nictwa wciąż istnieją.

Piszesz o dziewczynach 
i kobietach, które doma-
gają się prawa do głosu, 
wyprzedzają swoje czasy 
— taka jest Lily z „Sekret-
nego życia pszczół”, tak 
myślą Sarah, Angelina i 
Szelma z „Czarnych skrzy-
deł”… Dlaczego?

– Dorastałam w świecie nie-
sprawiedliwości i podziałów 
rasowych. W 1963 roku, kie-
dy Betty Friedan opublikowała 
„The Feminine Mystique” i na 
nowo wznieciła rewolucję ko-
biet, ja siedziałam w szkole, 
na zajęciach z gospodarstwa 
domowego, obrębiając sukien-
ki i ucząc się, jak pielęgno-
wać domowe ognisko. Wciąż 
pamiętam listę zawodów dla 
kobiet, którą przepisałam z ta-
blicy: nauczycielka, pielęgniar-
ka, sekretarka, ekspedientka, 
gospodyni domowa… Było ich 
niespełna dwadzieścia. Nie za-

pomniałam tamtej chwili, bo 
żywiłam głębokie, ogromne 
pragnienie, by zostać pisar-
ką, a tego zawodu spis nie 
uwzględniał. Kiedy poszłam 
na studia, wybrałam pielę-
gniarstwo. Dopiero osiem lat 
później zdołałam się wyrwać 
z ram, w które wtłoczył mnie 
świat, zająć się pisaniem i od-
naleźć własny głos. Jednak 
nie książka Friedan tak mną 
wstrząsnęła, lecz powieść 
Kate Chopin „Przebudzenie”. 
Chociaż akcja toczy się w dzie-
więtnastym wieku — a może 
właśnie dlatego — historia 
bolesnej walki Edny Pontel-
lier z ograniczeniami, jakie 
na kobiety nakładała kultura, 
niemal powaliła mnie na kola-
na. Podobny wpływ wywarło 
na mnie życie Sary i Angeliny 
Grimké. Zakochałam się w ich 
odwadze. 

Wiem, że dzisiaj świat wy-
gląda zupełnie inaczej. Ze 
wszystkich stron krępują nas 
jednak jakieś granice — bie-
da, oczekiwania kulturowe, 
restrykcje natury politycznej 
i religijnej, a także osobisty 
brak indywidualności i wizji. 
Wierzę, że dziewczęta i kobie-
ty potrzebują tylu opowieści o 
odwadze i śmiałości, ile tylko 
mogą dostać.

W „Czarnych skrzydłach” 
opowieść snuje się na wie-
lu poziomach. Matka Szel-
my, Charlotte, opowiada o 
swoim życiu za pośrednic-
twem kapy...

– Zainspirowały mnie wspa-
niałe prace Harriet Powers, 

niewolnicy urodzonej w 1837 
roku w Georgii. Wykorzystu-
jąc znane w kulturze Afryki 
Zachodniej techniki aplikacji, 
opowiadała przeróżne historie. 
Głównie były to przypowieści 
biblijne, legendy i zjawiska 
astronomiczne. Jedna z dwóch 
zachowanych prac Harriet 
Powers znajduje się w Naro-
dowym Muzeum Historii Ame-
rykańskiej w Waszyngtonie. 
Oglądając złożoną z piętna-
stu kwadratów kapę, zdałam 
sobie sprawę, że w rzeczywi-
stości patrzę na karty starej, 
iluminowanej książki. Stano-
wią arcydzieło sztuki i narracji 
jednocześnie.
Uznałam, że niewolnice, któ-
rym nie pozwalano czytać ani 
pisać, jak najbardziej mogły 
wynaleźć własne wywrotowe 
sposoby wyrażenia siebie, za-
chowania wspomnień i dzie- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-edzictwa afrykańskich trady-
cji. 
W „Czarnych skrzydłach” Char-
lotte to należąca do państwa 
Grimké zbuntowana, znakomi-
ta szwaczka. Wyobraziłam so-
bie, jak posługuje się tkaniną i 
igłą, tak jak inni posługują się 
papierem i piórem, próbując w 
ten sposób przedstawić całe 
swoje życie za pomocą jednej 
kapy. Naszywa na niej osobli-
we, przepiękne wizje — nie-
wolników szybujących w prze-
stworzach, duchowe drzewa o 
pniach obwiązanych czerwoną 
nicią — ale też brutalne, pełne 
cierpienia wspomnienia kar i 
utraty. Kapa w mojej powieści 
oznacza coś więcej niż tylko 
ciepłe okrycie czy wspaniałe 
rękodzieło. To historia Char-

Nowa książka autorki światowego hitu „Sekretne życie pszczół”. Numer 
1 na liście bestsellerów „The New York Times”, wyselekcjonowany do 
ekskluzywnego klubu książkowego Oprahy Winfrey!
Sarah Grimké jest jedną z córek sędziego Sądu Najwyższego Karoliny Po-
łudniowej, plantatora zaliczanego do elity Charlestone. Matka nazywa ją 
odmienną, ojciec twierdzi, że jest wyjątkowa. Na swoje jedenaste urodzi-
ny dostaje niecodzienny prezent – wyciągniętą z czworaków i obwiązaną 
lawendowymi wstążkami czarnoskórą Hetty, zwaną Szelmą. Sarah nie 
chce „takiego prezentu”, czuje, że drugiego człowieka nie można posia-
dać… To dopiero początek jej problemów. 
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, wspaniała powieść, która pro-
wadzi nas do korzeni stanów południowych Ameryki, ukazując świat szo-
kujących kontrastów, gdzie piękno współistnieje z brzydotą, a prawość 

towarzyszy na co dzień okrucieństwu. To nowe spojrzenie na problem niewolnictwa, niezwykła 
pochwała siły przyjaźni i siostrzanej miłości, wbrew wszelkim przeciwnościom losu, świadectwo 
walki o wolność i prawo do głosu.
Sue Monk Kidd stworzyła Hetty dla potrzeb książki. Sarah natomiast to przefiltrowana przez wy-
obraźnię pisarki postać autentyczna, jedna z legendarnych sióstr Grimké, które w pierwszej połowie 
XIX wieku czynnie wspierały ruch abolicjonistyczny i walczyły o prawa kobiet.   
„Czarne skrzydła”, Sue Monk Kidd, Wydawnictwo Literackie. Premiera: 25.09.2014.

lotte. Jak ujmuje to jej córka, 
Szelma, te kwadraty są częścią 
niej, tak jak mięso na jej ko-
ściach.

Przyjaźń Sary i Szelmy za-
czyna się w dzieciństwie. 
Jak zabrałaś się do opisa-
nia związku tych dwóch 
postaci?

– Trudno chyba znaleźć bar-
dziej skomplikowany związek 
niż ten między niewolnicą a 
jej właścicielką. Nawet jeśli 
ta właścicielka wcale nie chce 
nią być, nawet jeśli w jej pier-
si bije abolicjonistyczne serce. 
Pytania, czy zmierzam we wła-
ściwym kierunku, nie dawały 
mi spać po nocach. Na kar-
tach powieści przyjaźń Szel-
my i Sary rozciąga się na trzy 
i pół dekady, spośród których 
wiele lat spędzają oddzielnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W znacznym stopniu wpływa-
ją nawzajem na swoje życie, 
jedna kształtuje los drugiej. 
Tak wiele spraw wpływa na ich 
związek: poczucie winy, wstyd, 
współczucie, uraza, niepo-
słuszeństwo, wyobcowanie…  
Starałam się stworzyć przy-
jaźń, która pomieści to wszyst-
ko, a do tego także zasko-
czenie, odkupienie, a nawet 
miłość. Jedna z osób, które 
czytały początkową wersję 
„Czarnych skrzydeł”, stwierdzi-
ła, że te dwie kobiety stały się 
siostrami wbrew wszystkiemu. 
Ich relacja jest trudna, lecz 
ocaliła je obie.

mat.prasowe
Wydawnictwo Literackie
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Z okazji 20-lecia pracy arty-
stycznej Jacka Stachursky’ego 
2 września na rynku pojawi się 
wydawnictwo „Moje zakazane 
przeboje”. Na płycie znajdzie 
się 15 utworów specjalnie wy-
selekcjonowanych przez Arty-
stę. Kompilacja zawiera utwo-
ry bardzo dobrze znane fanom 
Stachursky’ego, tak jak:  „Ży-
łem jak chciałem”, „Finał”, 
„Ostatni”, „Zostań i Bądź”, jak 
też kompozycje, które są war-
te przypomnienia, a nie były 
szeroko prezentowane przez 
media.  
Jacek Stachursky 16 sierpnia 
wystąpił na scenie amfiteatru 
w Płocku, zaszczycił swoim 
recitalem Festiwal „Disco Pod 
Gwiazdami”, gdzie był niekwe-
stionowaną gwiazdą. Podczas 
Festiwalu została mu wręczo-
na PLATYNOWA PŁYTA za al-

Czwarta płyta studyjna z roku 
1994 niemieckiego zespołu, 
łączącego w swej muzyce tra-
dycje synthopopu, elektroniki 
i EBM. Grupa od samego po-
czątku działalności nie ukrywa 
swych nie tylko muzycznych 
fascynacji brytyjskim zespo-
łem Depeche Mode. 
Zespół w 1989 roku założy-
li Steve Naghavi i Chris Ruiz, 
którzy poznali się w berlińskim 
klubie. Obaj byli fanami muzy-
ki synthpopowej i wczesnych 
grup EBM-owych, podobnie 
jak ich idole, Depeche Mode, 
chcieli zbudować skład opie-
rający się na keyboardach i 
wokalu. Z duetu szybko prze-
rodzili się w trio, do zespołu 
dołączył Alex Two, w tym skła-
dzie nagrali swoją debiutancką 
płytę „Anguish”.
And One, „I.S.T”, Mystic. 
Premiera: 08.09.2014.

3-płytowa znakomita kompila-
cja 60-ciu największych hitów 
z lat 90-tych w wykonaniu ta-
kich gwiazd jak : Whitney Ho-
uston, Modern Talking, Cher, 
Robert Miles, Alexia, Fugees, 
Run-DMC, Ace Of Base, Lou 
Bega, Los Del Rio, Jennifer Lo-
pez, Britney Spears, Faithless, 
John Scatman, Armand Van 
Helden, Coolio, La Bouche, 
Ricky Martin i wielu innych. 
Opakowano w gustowny, ele-
gancki, rozkładany digipack.
V/A „Never Forget The 90’s 
#2”, Sony Music Polska. 
Premiera: 04.09.2014.

Lata siedemdziesiąte to wspa-
niały okres w muzyce. To bez 
wątpienia najbardziej różno-
rodna dekada, jeżeli chodzi o 
stylistykę muzyczną. To deka-
da muzyki: disco, soul, funky, 
pop, rock i glam rock. Utwory, 
które zamieściliśmy na albu-
mie oddają tę różnorodność.
Mamy tu całą plejadę gwiazd 
glam rocka: Suzie Quatro, 
Gary Glitter, Barry Blue, T.Rex, 
Kenny, Hello i Mud. Ich utwo-
ry królowały w latach siedem-
dziesiątych na listach best-
sellerów. To było prawdziwe 
szaleństwo!
Połowa lat siedemdziesiątych 
to rozwój muzyki disco. Jej 
ojcami chrzestnymi byli dwaj 
znakomici kompozytorzy i pro-
ducenci: Frank Farian i Gior-
gio Moroder. Ten pierwszy to 
twórca zespołu Boney M., to 
on produkował przeboje, które 
wykonywała austriacka woka-
listka i basistka Gilla oraz for-
macja Eruption.
Giorgio Moroder to jedna z 

najwybitniejszych postaci 
w historii światowej muzy-
ki rozrywkowej. Kompozytor, 
muzyk, aranżer i producent 
w jednej osobie. Niedawno 
muzyczny hołd złożyła mu 
grupa Daft Punk. Moroder 
to odkrywca talentu Donny 
Summer, która dzięki niemu 
zyskała tytuł „królowej disco”. 
Moroder nagrywał też solowe 
albumy oraz pod szyldem Mu-
nich Machine.
Popowe brzmienie lat siedem-
dziesiątych prezentują m.in. 
amerykańscy wokaliści: Barry 
Manilow i Eric Carmen.
Bardziej rockowe brzmienia 
prezentują Electric Light Or-
chestra, Alan Parsons Project, 
Toto i Patti Smith Group. 
Na tym albumie nie mogło za-
braknąć też Michael Jacksona. 
Pod koniec lat siedemdziesią-
tych rozpoczął wielką karierę 
dzięki albumowi „Of The Wall”.
Inne przeboje z lat siedem-
dziesiątych znajdą Państwo na 
wydanych wcześniej albumach 
„I Love Disco”, I Love Party”, I 
Love Film” i „I Love Ballads”.
V/A „Marek Sieroc-
ki Przedstawia: I love... 
70’s”, Sony Music Polska. 
Premiera: 05.09.2014. Ta płyta zaprowadziła mnie 

z powrotem do miejsc, które 
tak bardzo kocham w muzy-
ce - opowiada Lenny Kravitz, 
do uczuć, które przeżywałem 
będąc w szkole. To prawdzi-
wa rock’n’rollowa płyta - jest 
surowa, ma duszę i szybko 
powstała - tak Kravitz opisuje 
swój 10-ty studyjny album.
Na płycie znajduje się 12 utwo-
rów. W kilku z nich, „New York 
City”, „I Never Want to Let You 
Down” i „She’s a Beast”, usły-
szeć można mocny rytm, który 
opowiada o różnych formach 
pożądania, od najbardziej fi-
zycznej do tej najbardziej ulot-
nej. Kravitz w swojej karierze 
nagrał wiele hitów i sprzedał 
prawie 40 milionów płyt. Te-
raz jest idealny moment żeby 
przejść do sedna muzyki. Jak 
zawsze, również na nowym 
krążku, Lenny Kravitz gra na 
gitarze, basie, klawiszach i 
perkusji. Jest także producen-
tem i aranżerem. Do finalnego 
brzmienia Strut przyczynił się 
także legendarny Bob Clear-
mountain (David Bowie „Le-
t’s Dance”, the Rolling Stones 
„Tattoo You” i Bruce Springste-
en „Born in the U.S.A.”), który 
był odpowiedzialny za miks.
Lenny Kravitz, „Strut”, My-
stic. Premiera: 23.09.2014.

22 września ukaże się nowy 

album ERASURE, zatytuło-
wany The Violet Flame. Nad-
chodzący krążek będzie szes-
nastym albumem zespołu. 
Nowe utwory to niesamowity, 
naładowany emocjami electro-
-pop, przepełniony melodiami 
syntezatorów, które zapada-
ją w pamięć. Od pierwszych 
dźwięków „The Violet Flame” 
wciąga słuchacza w niesamo-
wity optymizm, którym ema-
nuje ERASURE. Album nagra-
ny w Nowym Jorku i Londynie, 
wyprodukowany przez Richar-
da X, jest następcą wydanej w 
2013 i docenionej przez kryty-
ków płyty „Snow Globe”. 
Erasure, „The Violet Fla-
me”, Mystic. Premiera: 
22.09.2014.

bum „Wspaniałe Polskie Prze-
boje” oraz nagroda telewizji 
POLSAT z okazji 20lecia pracy 
artystycznej. A to nie wszyst-
ko, 22 sierpnia, Jacek Sta-
chursky wykonał swoje hity lat 
90tych na Sopot Festival „Typ 
Niepokorny” oraz „Zostańmy 
razem” i hit lata – cover 2 Plus 
1 – „Iść w stronę słońca”. Za 
20 lat spędzonych na scenie 
został uhonorowany statuet-
ką RMF FM. Obydwa koncerty 
były transmitowane przez Te-
lewizję Polsat i zebrały przed 
telewizorami ponad 2 miliono-
wą publiczność!
Jacek Stachursky „Moje 
Zakazane Przeboje”, Uni-
versal Music Polska. Pre-
miera 02.09.2014
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Zjawiskowa Ariana Grand 
swoją twórczością skutecznie 
zapisuje się na kartach historii 
światowej muzyki. W sierpniu 
na rynek trafił jej drugi album 
„My Everything’. Pierwszy sin-
giel „Problem” feat. Iggy Aza-
lea z dnia na dzień uzyskał 
ogromną popularność, w mo-
mencie premiery albumu miał 
ponad 156 milionów odsłon 

NOWOŚCIPŁYTOW
E

na youtube i został uznany za 
najlepiej sprzedający się sin-
giel 2014 roku (ponad 3 milio-
ny sprzedanych egzemplarzy), 
debiut nr 1 w zestawieniu Bill-
board Digital Songs Chart oraz 
nr 1 na iTunes  w ponad 57 
krajach. Drugi singiel „Break 
Free” ponad 33 miliony odsłon 
i od razu został okrzyknięty 
klubowym hymnem na lato. Po 
osiągnięciu potrójnej platyny, 
czołowych miejsc na listach 
przebojów oraz historycznego 
sukcesu utworu „Problem”, 
druga płyta Ariany Grande 
„My Everything” zapowiada 
się na muzyczne wydarzenie 
2014 roku. Album zawiera 12 
utworów, w których usłyszymy 
współpracę z Iggy Azalea, The 
Weekend, Big Sean, Childish 
Gambino oraz A$AP FERG. 
Album dostępny także w wer-
sji Deluxe z 3 dodatkowymi 
utworami: przebojowy BANG 
BANG - Ariany Grande nagra-
ny wspólnie z Jessie J oraz Nic-
ki Minaj, ONLY 1 i You Don’t 
Know Me!
Ariana Grande „My Eve-
rything”. Universal Music 
Polska. JUŻ W SPRZEDA-
ŻY.

Legendarny francuski pio-
senkarz Charles Aznavour nie 
zamierza zwalniać tempa two-
rzenia, pomimo skończonych 
już 90 lat. Na scenie spędził 
ponad 70 lat i już we wrześniu 
wraca na swoją trasę koncer-
tową, rozpocznie ją za oce-
anem w Los Angeles, Montre-
alu, Nowym Jorku, następnie 
w październiku powróci do 
Europy, by zaszczycić swoją 
obecnością Moskwę, Genewę 
i pod koniec listopada Antwer-
pię. Polscy fani mogli uczestni-
czyć w niebywałym koncercie, 
który odbył się 23 czerwca w 
Warszawie, w Sali Kongreso-
wej i przypomnieć sobie naj-
większe dzieła Charlesa Azna-
vour’a. To jednak nie koniec, 9 
września na rynek trafi kolejna 
płyta z utworami Artysty, tym 
razem jego największe prze-
boje w języku angielskim. 
Aznavour Sings in English – 

Greatest Hits to zbiór 20 pio-
senek, w tym na pierwszym 
miejscu utwór „SHE”, który 
odniósł wielki sukces w anglo-
języcznym świecie i był nume-
rem 1 w Wielkie Brytanii, wy-
korzystanym m.in. w kinowym 
przeboju „Notting Hill” oraz 
Yesterday When I Was Young 
z Eltonem Johnem, Young At 
Heart z Frankiem Sinatrą, You 
and Me z Celine Dion, słynna 
La Boheme z  Josh’em Gro-
ba’nem czy Quiet Love z Lizą 
Minnelli. 
Prócz tego, na początku lipca 
Charles Aznavour nagrał utwór 
z ZAZ, który znajdzie się na jej 
nadchodzącym albumie po-
święconym Paryżowi. Jak napi-
sał na swojej stronie, „to była 
ogromna przyjemność nagrać 
utwór zatytułowany „Paris ou 
Mois De Mai” z Zaz oraz god-
na zapamiętania i niebywała 
okazja spotkania się z moimi 
przyjaciółmi: Quincy Jones’em 
oraz John’em Clayton’em. 
Charles Aznavour „Azna-
vour Sings In English – 
Greatest Hits”. Universal 
Music Polska. Premiera 
9.09.2014

Steve Reich, legendarny kom-
pozytor i jeden ze współtwór-
ców nurtu minimalistycznego, 
prezentuje instrumentalne 
dzieło inspirowane muzyką 
jednego ze swoich ulubionych 
zespołów rockowych, Radio-
head. Utwór powstał na za-
mówienie orkiestry kameralnej 
Alarm Will Sound, specjalizują-
cej się w interpretacjach mu-
zyki współczesnej. Orkiestrą 
dyryguje Alan Pierson. 
Utwór tytułowy zainspirowały 
dwie piosenki Radiohead – 
„Jigsaw Falling Into Place” oraz 
„Everything In Its Right Place”. 
Gitarzysta grupy, Jonny Gre-
enwood, pojawia się na płycie 
w kompozycji „Electric Coun-
terpoint”. Gościnnie słychać 
też Vicky Chow (z grupy Bang 
On A Can All-Stars) w „Piano 
Counterpoint” (utwór z 1987 
roku). Steve Reich napisał 
„Radio Rewrite” w 2012 roku. 
Kompozycja zebrała mnóstwo 
pochwał. „To jakby Reich prze-
rabiający samego siebie, od-
krywający od nowa swój po-
nadnaturalny styl. Kompozycja 
jest z miejsca przyswajalna i z 
od razu się ją lubi” – pisał an-
gielski „Observer”. 
Steve Reich, „Radio Rewri-
te”, Warner Music Polska. 
Premiera: 29.09.2014.

Alosza Awdiejew współpracu-
je z Polskim Radiem od wielu 
lat. Bywa gościem programów 
Akademia Rozrywki, Muzyczna 
Jedynka i innych. Dał szereg 
recitali w studiach koncerto-
wych PR. Nakładem Polskiego 
Radia ukazały się wydawnic-
twa płytowe takie jak „Alosza 
na bis” czy „Jestem tutaj”. 
Obecnie połączyliśmy różne 
rodzaje aktywności w jednym. 
Koncert na żywo w Trójce zo-
stał uwieczniony na płycie CD. 
Alosza wraz ze swoim zespo-
łem, po raz kolejny wszedł 
do studia koncertowego im. 
Agnieszki Osieckiej i po raz 
kolejny oczarował publiczność, 
zarówno tę zgromadzoną na 
sali jak i tysiące słuchaczy przy 
odbiornikach. Awdiejew wraz 
z Markiem Piątkiem i Kazimie-
rzem Adamczykiem, nieodłącz-
nymi towarzyszami muzycznej 
podróży, zabrał wszystkich do 

Recital zaprezentowany na 
tym albumie pochodzi z XX 
Studenckiego Festiwalu Pio-
senki w Krakowie, który odbył 
się w maju 1984 roku. Marek 
Grechuta był wtedy w szczy-
towej formie kompozytorskiej 
i wykonawczej. Był gwiazdą 
pierwszej wielkości. Na pły-
cie, pomiędzy ulubionymi pio-
senkami Artysty, odnajdzie-
my jedno z najciekawszych 
z najrzadszych i najrzadsze z 
najciekawszych nagrań Mar-
ka Grechuty: Człowiek spo-
tęgowany człowiekiem. Tylko 
Marek Grechuta był w stanie 
skomponować muzykę do 
fragmentu legendarnych (a 
w roku 1984 ciągle nielegal-
nych) „Dzienników” Witolda 
Gombrowicza. Ta pieśń nigdy 
nie została zarejestrowana w 
studio. To nagranie z festiwalu 
stanowi jej jedyny archiwalny 
zapis! Fenomenalny Gombro-
wicz Grechuty ocalony od za-
pomnienia.
Marek Grechuta, „Koncer-
ty Kraków 84”, Polskie Ra-
dio. JUŻ  W SPRZEDAŻY.

Odessy - miasta swoich ma-
rzeń i wspomnień. Opowie-
dział kilka zabawnych historii, 
zagrali po cygańsku, po ży-
dowsku… Ten świat realnie już  
nie istnieje ale może powrócić 
magicznie w takich chwilach 
i takich miejscach jak Studio 
Trójki, gdzie tylu niezwykłych 
artystów  spotkało się ze słu-
chaczami… Płyta „Koncerty w 
Trójce vol. 12 - Alosza Awdie-
jew” jest zapisem tej chwili i 
pozostanie pamiątką dla tych, 
którzy tam byli i tych którzy 
wtedy słuchali Programu Trze-
ciego. Pozostałym daje „drugą 
szansę”. Jeśli ktokolwiek ma 
wątpliwości czy znajdzie czas 
by wysłuchać całej płyty niech 
posłucha jedynie zapowiedzi 
wstępnej mistrza ceremonii 
Artura Andrusa, a wtedy na 
pewno zmieni zdanie…
„Koncerty w Trójce. Volu-
me 12. Alosza Awdiejew”, 
Polskie Radio. Premiera: 
22.09.2014.
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Wyjątkowa i jedyna w swoim 
rodzaju, podwójna składanka 
reggae/dancehall zawierająca 
reprezentacyjne dla tego ga-
tunku utwory już znanych, jak 
i debiutantów.
Bednarek, Tabu, Mesajah, Va-
vamuffin, Bakshish, Natural 
Dread Kilazz, Junior Stress i 
wielu, wielu innych mistrzów 
polskiego reggae w jednej 
bombie muzycznej.
Bez wątpienia jedna z najcie-
kawszych propozycji tego ga-
tunku w przeciągu ostatnich 
kilku lat. Płyta zarówno dla 
fanów muzyki reggae/dance-
hall jak i dla osób lubiących po 
prostu dobrą zabawę.
„Wierzymy, że razem możemy 
wspólnie stworzyć coś fajne-
go i przybliżyć publiczności 
scenę reggae’ową w Polsce. 
Chcielibyśmy, by na kompila-
cji znalazły się nowe, niewy-
dane jeszcze utwory lub te, 
które ukazały się w ostatnim 
czasie, nie dalej niż na przeło-
mie 2013/2014 roku” - Sławek 
„Melon” Świdurski
V/A, „Our Roots Are Here”, 
Lou & Rocked Boys. JUŻ W 
SPRZEDAŻY.

„Terrrrapia” to trzeci studyjny 
album Raggafaya - zespołu 
barwnie i energetycznie łączą-
cego ze sobą elementy reggae, 
danehallu, hip-hopu, funku, 
ale nie stroniącego również od 
ostrych, gitarowych brzmień. 
Do tej wybuchowej mieszan-
ki dochodzi jeszcze szczera 
i bezkompromisowa liryka. 
Podczas swojej kariery zespół 
zagrał kilkaset koncertów, w 
tym na największych festiwa-
lach kraju, m.in. Przystanek 

Trzecia płyta zespołu Power 
of Trinity - „Legorock” uka-
że się 8 września 2014 roku. 
„Legorock” to eklektyczny, pio-
senkowy album, inspirowany 
popkulturą, zabawkami i bu-
dowaniem życia z „klocków”. 
Piosenki na płytę powstawały 
w Łodzi i Warszawie. Za pro-
dukcją następcy przebojo-
wego „Loccomotiv” stoi Agim 
Dżeljilji znany m.in. z formacji 
Oszibarack. Za okładkę odpo-
wiedzialny jest Kuba „Hakobo” 
Stępień jeden z 50 najlepszych 
grafików w Europie. 
Pierwszym singlem promują-
cym to wydawnictwo był utwór 
„Gorzki ja”. Drugim singlem 
jest utwór „Poniedziałek” do 
którego powstanie teledysk. 
Power of Trinity to rockowy ze-
spół z Łodzi. Ich drugi album 
„Loccomotiv” zyskał bardzo 
pozytywne recenzje, a single 
z płyty („Chodź ze mną”, „Wa-
gonowa Love”, „Ręce”), znala-
zły się wysoko w notowaniach 
radiowych list m.in. Eski Rock, 
Antyradia, czy radiowej Trójki. 
Teledysk do utworu „Chodź ze 
mną” obejrzało ponad 3 milio-
ny widzów na YouTube.
Zespół ma na swoim koncie 
występy na najważniejszych 
polskich festiwalach – Jarocin 
Festiwal, Seven Festival, Oran-
ge Warsaw Festival, Impact 
Festival - oraz prestiżowe na-
grody: Nagrodę Publiczności 
festiwalu w Jarocinie, Grand 
Prix Orange Warsaw Festival, 
tytuł Łódzkiej Płyty Roku 2012 

16 września nakładem Uni-
versal Music Polska ukaże się 
nowe wydawnictwo – „The 
Best Of Yugopolis”. 
Wydawnictwo będzie zawierać 
przekrojowy materiał wybrany 
z bestsellerowych płyt „Yugo-
polis – Słoneczna strona mia-
sta” i „Yugopolis 2”, dodatkowo 
wzbogacony o kilka smaczków 
w postaci wyjątkowych, aku-
stycznych wersji z ubiegłorocz-
nego „Yugopolis – bez prądu”.
Do tego wisienka na torcie – 
premierowy utwór Maleńczuka 
„Sługi za szlugi” z kontrower-
syjnym tekstem, który bardzo 
celnie odnosi się do obecnej 
sytuacji na Ukrainie i w Rosji.
W ciągu niecałego tygodnia 
teledysk do singla został wy-
świetlony ponad 100 000 razy 
na YouTube oraz zdobywa 
coraz większą popularność w 
radiu.
Yugopolis, „The Best Of 
Yugopolis”, Universal 
Music Polska. Premiera 
16.09.2014.

Woodstock, Jarocin Festival, 
Ostróda Reggae Festival, a 
także wystąpił w finale dru-
giej edycji telewizyjnego show 
Must Be The Music - Tylko Mu-
zyka. Te wojaże owocują coraz 
to większym doświadczeniem, 
które słychać na nowym krąż-
ku, który jest najdojrzalszą 
dotychczas propozycją grupy, 
a zarazem najbardziej zróż-
nicowaną stylistycznie - poja-
wiają się śmiałe eksperymenty 
z funky, punkiem a nawet me-
talem. Jest to także pierwszy 
album Raggafaya nagrany w 
pięcioosobowym składzie, bez 
Pawła „Enzyma” Laskowskie-
go, który zespół opuścił pod 
koniec 2012 roku. Pojawiają 
się tu znamienici goście - sek-
cja dęta z grupy Tabu, Kamil 
Bednarek, raper Neile oraz 
były członek i założyciel Rag-
gafaya - Robert Komorowski, 
obsługujący etniczne perku-
sjonalia.  
Raggafaya, „Terrrrapia”, 
Polskie Radio. Lou & Roc-
ked Boys. JUŻ W SPRZE-
DAŻY.

Nadchodząca płyta Love Kings 
to muzyczne zderzenie dwóch 
osobowości – Jana Benedka 
i Marka Śledziewskiego. Ele-
gancka klasyka rocka i popu 
spotyka się z kolorowym sza-
leństwem popkulturowych 
mitów rozpiętych pomiędzy fil-
mowym Love story, awangar-
dą w stylu Lyncha i Tarantino 
a współczesnym matrixem Fa-
cebooka i medialnym hałasem 
świata celebrytów.
Piosenki duetu Love Kings nie 
tylko przekonują nowocze-
snym i inteligentnym miksem 
gatunków roots z brzmieniami 
lat 80, ale uwodzą egzotycz-
nym klimatem głosu Marka 
Śledziewskiego i emocjonalnej 
gitary Jana Benedeka.
Pierwszym singlem promują-
cym płytę jest utwór „HOLLY-
WOOD”.
Love Kings, „Love Kings”, 
SP RECORDS. Premiera: 
koniec września 2014.

Płyta „Wracam do domu” to 
solowy projekt Damiana Sy-
jonFam, który swoją premierę 
będzie miał podczas tegorocz-
nego Ostróda Reggae Festival, 
gdzie muzyk wystąpi w towa-
rzystwie D’Roots Brothers.
Pracę nad płytą rozpoczęły się 
w ubiegłym roku, a pracowali 
nad nią m.in.: austriacki ze-
spół House of Riddim, holen-
derski kolektyw Bass Galore 
Productions, znany z projek-
tu Rastasize - Krystian K-Jah 

Wrocławski Festiwal Gitarowy ma już za sobą szesnaście edycji. 
Przez lata niezmiennie utrzymuje status unikatowego wydarzenia w 
skali kraju i Europy, charakteryzującego się bogatą tradycją i wyso-
kim poziomem artystycznym. Jest nazywany świętem gitary, gdyż 
jego atmosfera przyciąga do Wrocławia gitarzystów i wielbicieli mu-
zyki gitarowej z całego świata. Ideą festiwalu jest prezentowanie 
różnych stylów muzycznych związanych, mniej lub bardziej, z gita-
rą. Wśród nich jest oczywiście muzyka klasyczna, flamenco (często 
w towarzystwie śpiewu i tańca), jazz, a także muzyka latynoska, 
etniczna i nieskończona fuzja dźwięków zaczerpniętych z różnych 
gatunków muzycznych. Ta repertuarowa różnorodność dowodzi, że 
muzyka gitarowa nie ma stylistycznych granic.
Co roku Festiwal gości największe gwiazdy i autorytety świata gi-
tary. W ciągu szesnastu edycji wystąpili na nim tacy wirtuozi, jak 
między innymi: Paco de Lucía, Tommy Emmanuel, John McLaugh-
lin, Al di Meola, Jesse Cook, Larry Coryell, Preston Reed, Martin 
Taylor, Louis Winsberg, Aniello Desiderio, Zoran Dukić, Duo Me-
lis, Pavel Steidl, Jorge Morel, Ana Vidović, Tomatito czy Cañizares. 
Wśród polskich gwiazd Festiwalu wymienić można chociażby Marka 
Napiórkowskiego, Marcina Olaka, Artura Lesickiego, Łukasza Kuro-
paczewskiego, Marcina Dyllę, Marka Pasiecznego, Wojtka Pilichow-
skiego, Annę Marię Jopek, Dorotę Miśkiewicz, Jana Peszka, Krzesi-
mira Dębskiego, Aleksandrę Kurzak czy Grupę MoCarta.
Wrocławski Festiwal Gitarowy to nie tylko koncerty, ale również 
lekcje mistrzowskie, wystawy instrumentów, prezentacje wydaw-
nictw muzycznych, projekcje filmów; to szereg wydarzeń, których 
najwyższą artystyczną jakość gwarantuje Krzysztof Pełech, pomy-
słodawca, współtwórca i dyrektor artystyczny Festiwalu, wybitny 
polski gitarzysta klasyczny.
Program
21.09.2014 (niedziela) Jesse Cook
27.09.2014 (sobota) Carles Benavent & Carlos Piñana
03.10.2014 (piątek) Amadeus Guitar Duo
04.10.2014 (sobota) Scena Młodych
04.10.2014 (sobota) Antonio Fruscella
05.10.2014 (niedziela) Café Brasil Magda Navarrete i Le-
onard Vilhena
07.12.2014 (niedziela) Tommy Emmanuel

Zapraszamy do odwiedzenia 
wystawy fotografii krakowskie-
go artysty Rafała Karcza. Autor 
eksperymentuje z formą i kon-
wencją, a jego twórczość nosi 
znamiona paradokumentu. Fo-
tografuje intuicyjnie, by dopiero 
na etapie postprodukcji nadać 
swym pracom ostateczny wy-
raz. Z powodzeniem łączy foto-
grafię z grafiką - fotografie ob-
rabia ręcznie, odcinając się od 
komputerowej obróbki obrazu. 
Prace Karcza utrzymane są w 
klimacie szeroko i subiektyw-
nie rozumianej psychodelii, 
w zdjęcia wkrada się klimat 
niedopowiedzenia, swoistego 
chaosu i niepokoju. 
Dialog artysty z widzem to 
swego rodzaju postmoderni-
styczna gra, niszczenie przez 
autora obrazu zastanego, po-
krojenie go i złożenie ponow-
nie w całość, często pod innym 
już szyldem.
Wernisaż wystawy odbędzie 
się 4 września br. o godz. 
20:00. Wystawa potrwa do 
końca października.
Wystawa fotografii Rafała 
Karcza, Klub Brama, Bytom.

Staromiejski Dom Kultury za-
prasza na X Festiwal Literacki 
Manifestacje Poetyckie, który 
odbędzie się w dniach 5-7 wrze-
śnia 2014.
W bogatym programie m.in. 
dyskusje, Wspólny Pokój - fe-
minarium literatury kobiet, 
koncerty, sekrety, panele dys-
kusyjne, maratony, instalacje, 
performance, Turniej Jednego 
Wiersza i dużo, dużo poezji w 
tle i na pierwszym planie. 
Partnerami tegorocznej edycji 
są: Muzeum Literatury im. Ada-
ma Mickiewicza, Klub Księga-
rza, Galeria  Czułość, Centrum 
Zarządzania Światem i Fundacja 
Otwarty Kod Kultury.
www.manifestacjepoetyc-
kie.sdk.pl
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WYDARZENIA
Walczak, lubelski riddim band 
D’Roots Brothers oraz Watzek 
Wawrzyniak, który jest produ-
centem większości utworów 
na płycie.
„Wciąż piszę, śpiewam i na-
grywam muzykę, która zadaje 
niewygodne pytania i opowia-
da o prawdziwym domu, za 
którym tęsknimy. Jednak naj-
więcej muzycznej przestrzeni 
poświęcam nieskończonej i 
wszechobecnej Miłości.”
Damian Syjonfam, „Wra-
cam do domu”, Lou & Roc-
ked Boys. W SPRZEDAŻY.

Gazety Wyborczej.
Power of Trinity, „Lego-
rock”, MJM Music PL. Pre-
miera: 8.09.2014.




