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W swoim drugim filmie Natalia Meta odważnie sięga po formułę kina gatunkowego, wykorzystując ją na swój 
autorski sposób. Elementy znane z kina grozy przeplata momentami komediowymi, pogrywając tym samym 
z uwagą widzów. Napięcie w tej zmysłowej, podszytej erotyką opowieści budowane jest nie tylko za sprawą 
przekonującej roli Ériki Rivas, ale także dzięki rozbudowanej, kreacyjnej warstwie dźwiękowej.  
Dla głównej bohaterki filmu argentyńskiej reżyserki Natalii Mety głos jest na wagę złota. Ines zarabia dub-
bingując filmy, a w wolnym czasie śpiewa w chórze. Psychiczna równowaga kobiety zaburzona zostaje przez 
niepokojące, trudne do zinterpretowania sny.  
Sytuacja znacznie się pogarsza podczas feralnego wydarzenia, do którego dochodzi w trakcie wakacyjnego 
wyjazdu. Ines jest w rozsypce, a jakby tego było mało, głos zaczyna odmawiać jej posłuszeństwa. Trudno 
jednoznacznie zdiagnozować tę dolegliwość, choć niektórzy przekonują, że wcale to nie musi być choroba, 
sugerując obecność ponadnaturalnej siły, tytułowego intruza, który zaatakował bohaterkę podczas snu. 
„Intruz”, reż. Natalia Meta, Aurora Films.  Premiera kinowa: 30.07.2021.

Geniusz fotografii? Wizjoner z pie-
kła rodem? Zwykły skandalista? 
Kim był Helmut Newton, autor 
kultowych, przesiąkniętych eroty-
zmem kobiecych aktów? Sposób, 
w jaki portretował kobiety, nadal 
prowokuje do pytania: czy były one 
podmiotami, czy przedmiotami?
Zaskakujący obraz Helmuta Newto-
na ujawniają fotografowane przez 
niego top modelki, gwiazdy i ak-
torki. Catherine Deneuve, Grace 
Jones, Charlotte Rampling, Isabella 
Rossellini, Claudia Schiffer – portre-

towane portretują i odkrywają przed nami prawdę.
„Helmut Newton. Piękno i Bestia”, reż. Gero von  
Boehm, Galapagos. Premiera DVD: 15.07.2021.

DVD

Grupa dobrych przyjaciół postanawia zorganizować przyjęcie niespodziankę z okazji zbliżających się urodzin 
Mitzi. Pełen nostalgii weekend spędzony w idyllicznie położonym domu ma przypomnieć bohaterom czasy, 
kiedy byli nastolatkami. Czy coś może pójść nie tak?
Z pewnością, zwłaszcza, że jubilatka nie wydaje się zachwycona pomysłem grupy. Skołowana kobieta liczyła 
raczej na spokojny weekend, a na to najwyraźniej się nie zanosi. Napięcie wzrasta z chwilą, gdy jej najlepsza 
przyjaciółka Veronika pojawia się ze swoim nowym chłopakiem Mikaelem. Znajome otoczenie i dawne rytu-
ały sprawiają, że bohaterowie zapominają na chwilę o dorosłości. Wspólnie spędzony czas oraz kryjące się po 
kątach intrygi i tajemnice zmuszą ich jednak do ponownej oceny przeszłości i teraźniejszości.
„W co grają ludzie”, reż. Jenni Toivoniemi, Aurora Films. W kinach od: 02.07.2021.

Mada pracuje dla bogatej rodziny z Rio de Janeiro, doglądając ich luksusowej rezydencji. Dowodzi domowym 
personelem, załatwia niezbędne sprawunki, opiekuje się schorowanym nestorem rodu, a po godzinach ma-
rzy o rozkręceniu własnego interesu. Liczy, że w realizacji celu pomoże jej stojący na czele familii wpływowy 
Edgar.
Sytuacja zmienia się diametralnie z chwilą, gdy do rezydencji wchodzi policja, a mężczyzna zostaje podejrza-
ny o udział w największej aferze korupcyjnej w historii Brazylii. W jednej chwili Madá, podobnie jak pozostały 
personel, pozbawiona zostaje pracy i wynagrodzenia. Coś, co dla wielu byłoby powodem do załamania, dla 
rezolutnej i zuchwałej bohaterki okaże się niespodziewaną szansą.
Film czołowej brazylijskiej reżyserki Sandry Kogut łączy w sobie elementy komedii, dramatu oraz społecznej 
satyry. To brawurowo zagrana, rozłożona na trzy kolejne lata opowieść o rażącej i postępującej dysproporcji 
klasowej z wielkim skandalem politycznym w tle.      
„Święta, święta i po świętach”, reż. Sandra Kogut, Aurora Films.  Premiera kinowa: 16.07.2021.

Porywający serial HBO® Cormo-
ran Strike powraca. Zabójcza biel 
została nakręcona na podstawie 
czwartej części bestsellerowej 
serii powieści J.K. Rowling, którą 
pisarka tworzy pod pseudonimem 
Robert Galbraith. Prywatny detek-
tyw Cormoran Strike (Tom Burke) 
i jego partnerka Robin Ellacott 
(Holliday Grainger) ścigają się z 
czasem, szukając związku między 
dwiema zawiłymi sprawami. 
W czterech pełnych napięcia od-
cinkach ich życie osobiste ogarnia 

chaos, a śledztwo staje się śmiertelnie niebezpieczne.
„Cormoran Strike: Zabójcza biel”, reż. Susan Tully, 
Galapagos. Premiera DVD: 14.07.2021.

Po skończonym wykładzie uznany architekt polskiego pochodzenia Jeremiasz Angust usiłuje dostać się na 
lotnisko. Po drodze zatrzymuje go roztargniona dziewczyna, która tak jak on chce zdążyć na swój samolot. 
Oboje spóźnieni są zmuszeni czekać na kolejny lot.
Początkowo ich rozmowa zdaje się być zabawą w uwodzenie, jednak stopniowo przekształca się w niebez-
pieczną grę. Coraz bardziej zirytowany niechcianym towarzystwem Jeremiasz nie jest w stanie uwolnić się 
od natrętnej współpasażerki. Dziewczyna z minuty na minutę pcha architekta w coraz bardziej mroczną 
pułapkę. A przecież wszystko zaczęło się tak niewinnie…
„Wróg doskonały” to 88 minut mistrzowsko narastającego napięcia oraz znakomity debiut Tomasza Kota  
w zagranicznej produkcji i psychologicznym thrillerze. To również zaskakująca i wciągająca adaptacja powie-
ści Amélie Nothomb „Kosmetyka wroga”, której podjął się hiszpański reżyser Kiké Maíllo. Światowa premiera 
filmu miała miejsce na 53. MFF w Sitges. 
„Wróg doskonały”, reż. Kiké Maíllo, Best Film.  Premiera kinowa: 30.07.2021.



Na imię mi Ana. Byłam żoną Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. Nazywałam go Ukochanym, a on mnie Małym 
Grzmotem, zawsze się przy tym śmiejąc. Twierdził, iż kiedy spałam, rozlegało się we mnie dudnienie, niczym dźwięk 
pioruna dolatujący z dalekiej doliny Nahal Zippori lub jeszcze odleglejszej Jordanii. Nie wątpię, że naprawdę coś 
słyszał. Odkąd sięgam pamięcią, gnieździły się we mnie tęsknoty, które wzbierały jak nokturny, mącące swymi 
dźwiękami ciszę nocy. 
Tak rozpoczyna się opowieść Any. Młodej Żydówki z zamożnej rodziny, blisko związanej z dworem tetrarchy Heroda 
Antypasa. Jej los dyktują mężczyźni i tradycje, a przekleństwem nastolatki jest pęd do wiedzy, który nie pozwala się 
jej podporządkować. Przemożną chęć do wyrażania swoich myśli i spisywania losu kobiet pielęgnuje w dziewczynie 
ciotka Yaltha, uczona siostra jej ojca, która po latach banicji powróciła w tajemnicy na łono rodziny
Brutalny męski świat zmusza Anę do ucieczki. Dziewczyna rozpoczyna własną podróż przez życie, spisując pomijaną 
w oficjalnych przekazach historię kobiet początku naszej ery. Jej droga rozpoczyna się w 16 roku w Seforis, a kończy 
w 60 roku w Egipcie. 
„Księga tęsknot” przedstawia, z kobiecej perspektywy, wydarzenia znane z Nowego Testamentu. To poruszająca, 
hipnotyzująca powieść, napisana z rozmachem i jednocześnie szacunkiem do religii chrześcijańskiej, ukazująca ludz-

ką twarz Jezusa z Nazaretu i jego życie z Aną. 
„Księga tęsknot”, Sue Monk Kidd, Wydawctwo Literackie. JUŻ W KSIĘGARNIACH.
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Emilia, warszawska prawniczka porzuca wielkomiejską 
karierę, aby zamieszkać w Pełniku, miejscowości leżącej 
w leśnych ostępach Kotliny Kłodzkiej, w której się wycho-
wała. Odziedziczony po zmarłej ciotce dom ma się okazać 
wyzwoleniem, kluczem do życiowych zmian. Dziewczyna 
planuje odnowić dworek i prowadzić w nim pensjonat. 
Nie zna jednak sekretów, jakie kryje z pozoru sielski Peł-
nik. Spadek ciotki Edny okaże się czymś o wiele więcej niż 
tylko podupadającą posiadłością, w której Emilia planuje 
generalny remont...
W jej nowym życiu, pełnym napięcia i dziwnych wyda-
rzeń, pojawią się jednocześnie dwaj mężczyźni, skrajnie 
różni, lecz równie fascynujący. Emilia wahać się będzie 
między ciepłem i poczuciem bezpieczeństwa, jakie daje 
jej jeden, a diaboliczną namiętnością drugiego.

Czy mrok ogarnie ten świat? Co wspólnego z przeklętym dziedzictwem ma tajne 
stowarzyszenie Omnia Paribus? Czy miejscowe legendy kryją w sobie ziarno prawdy? 
„Pełnik”, Anna Lewicka, Wydawnictwo Jaguar. Premiera: 14.07.2021.

Bohaterka tak normalna, że podążamy za nią całym sercem, angażując się w jej świat, który przez swą zwy-
czajność jest nam bliski. To opowieść o projekcjach, w jakie ubieramy codzienność. O uczuciach, które od 
zawsze towarzyszą związkom. Nie ma tu niespodziewanego spadku po bogatym krewnym, nie ma ucieczki 
na wieś, nie ma tajemniczego listu zmieniającego losy świata. Są za to codzienne emocje i rozterki, takie jak 
zachwianie zaufania do partnera, brak samoakceptacji, podejrzliwość, czasem naiwność. Są pragnienia, do 
których nie chcemy się głośno przyznawać.
Danka i Tomek tworzą zgodne małżeństwo. Podział zadań jest jasny: on zarabia, ona dba o dom i dzieci. 
Jednak kobiecie to nie wystarcza. Ma wrażenie, że mąż odsuwa się od niej, a ona chciałaby czegoś więcej 
od związku i od życia. Usiłuje za wszelką cenę udowodnić mu swoją atrakcyjność – stara się ponownie go 
uwieść i pokazać, że jest lepsza od jego młodych, atrakcyjnych koleżanek z pracy. Tymczasem Tomek, nie 
znajdując czasu na wspólny urlop, wysyła Dankę na kobiece warsztaty. Ten wyjazd zmienia wszystko…
W tej komedii omyłek bohaterka pokazuje, jak ważne są dla kobiety poczucie własnej wartości, umiejętność 
wyważonej oceny, trzeźwe myślenie i prawidłowa komunikacja w związku. 
„Zwyczajna kobieta”, Anna Płowiec, Prószyński i S-ka. Premiera: 20.07.2021.

Jael próbuje w Paryżu na nowo ułożyć sobie życie i uciec 
od rodzinnych traum. Zachłannie szuka zaspokojenia  
w ramionach mniej lub bardziej przypadkowych męż-
czyzn: amerykańskiego studenta Ryana, Kolumbijczy-
ka Hernando, wreszcie tajemniczego Roberta, z którym 
przez długie tygodnie prowadzi namiętną koresponden-
cję. Kim dla Jael są mężczyźni? Czego przez pryzmat na-
wiązywanych z nimi relacji Jael dowiaduje się o sobie? Jak 
bardzo może zniewolić uroda? Kluczem do powieści jest 
tytułowa garderoba. To w niej Jael szuka coraz to nowych 
tożsamości i autokreacji. W niej przechowuje też ślady 
po minionych szansach na spełnienie w bliskiej relacji… 
„Garderoba” to słodko-gorzka i refleksyjna opowieść  
o wewnętrznym konflikcie między pragnieniem miłości  
a lękiem przed nią. Autorka z niezwykłą intensywnością, 

bezkompromisowo i niesentymentalnie, a czasem ze zjadliwym humorem dokonuje 
wiwisekcji kobiecości i męskości, zarówno psychicznej, jak i fizycznej, zadziwiając 
bogactwem języka i zniuansowaniem opisywanych doznań.
„Garderoba”, Jagna Ambroziak, Wydawnictwo Agora. Premiera: 14.07.2021. 

Historia skom-
p l i k o w a n e j 
relacji Sloan  
i Jasona, któ-
rych połączył 
niespodziewa-
ny splot wy-
darzeń. Ona 
mieszka w Los 
Angeles i od 
dwóch lat jest 
nieszczęśliwa. 
On jest wziętym 
muzykiem, dla 
którego mię-

dzynarodowa kariera jest priorytetem. Wy-
daje się, że tych dwoje nie może być razem… 
Sloan, ma 26 lat. Dwa lata temu w wypadku 
motocyklowym straciła narzeczonego – mi-
łość jej życia. Mimo intensywnych starań 
najbliższej przyjaciółki, Kristen, kobieta nie 
potrafi pogodzić się ze śmiercią Brandona  
i zacząć żyć na nowo, bez niego.
Niespodziewanie, w dniu rocznicy śmierci 
ukochanego, kobieta znajduje zbłąkanego 
psa. Na obroży zwierzęcia wygrawerowany 
jest numer telefonu. Sloan zostawia kilka 
wiadomości i czeka na odzew. Wreszcie zgła-
sza się do niej niejaki Jason – 29-letni muzyk 
przebywający właśnie w Australii. Połączona 
przez psa para zaczyna ze sobą flirtować. 
Wiadomości, które sobie wysyłają, z dnia 
na dzień stają się coraz bardziej pikantne,  
a rozmowy pełne erotycznych podtekstów. 
Co się stanie, kiedy w końcu spotkają się 
twarzą w twarz?
„Miłość szuka właściciela”, Abby Ji-
menez, Wydawnictwo Muza. Premie-
ra: 14.07.2021.
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Samuel Hoenig, miłośnik baseballu i Beatlesów, postanowił wy-
korzystać swój niezwykły dar, zespół Aspergera, aby odpowia-
dać na pytania wymagające wyjątkowej wnikliwości i logicznego 
myślenia. Otworzył nawet biuro, w którym przyjmuje osoby za-
interesowanie korzystaniem z jego usług.
Pewnego dnia zgłasza się do niego klientka z dosyć nietypo-
wą sprawą. Chce dowiedzieć się czegoś więcej na temat… wła-
snego męża, a raczej poznać prawdziwą tożsamość mężczyzny 
podającego się za niego. Samuel Hoenig zgadza się kobiecie 
pomóc, licząc na to, że w sprawach związanych z delikatną ma-
terią małżeńską, o której sam zbyt wiele nie wie, będzie mógł 
skorzystać z pomocy swej dawnej współpracowniczki, niezastą-
pionej Janet Washburn.
Z początku całkiem nieźle im idzie, potem jednak znajdują we 
własnym biurze… ciało rzeczonego małżonka. Samuel dochodzi 

do wniosku, że ktoś sobie z nim pogrywa, więc tym chętnie zgadza się udzielić odpowiedzi 
na kolejne pytanie: kto zabił rzekomego męża? 
„Tajemnica rzekomego małżonka”, E.J. Copperman, Prószyński i S-ka. Premiera: 
20.07.2021.

Casey Peabody, zdruzgotana nagłą śmiercią matki, po kolejnym zawodzie miłosnym przybywa latem 1997 roku 
do Bostonu. Była cudownym dzieckiem golfa, studiowała literaturę, korzystała z prestiżowego stypendium, a teraz 
pracuje jako kelnerka i wynajmuje maleńki zapleśniały pokój, wygospodarowany w czyimś garażu. Jej korespon-
dencja to głównie zaproszenia ślubne od dawnych koleżanek i pogróżki od windykatorów, którzy ścigają ją za 
niespłaconą pożyczkę studencką. 
W wieku trzydziestu jeden lat Casey wciąż pozostaje wierna młodzieńczym marzeniom, z których wielu jej przy-
jaciół dawno zrezygnowało, wybierając stabilizację. Natomiast Casey pragnie wieść twórcze życie i bezkompromi-
sowo do tego dąży, od sześciu lat nieustannie pracując nad powieścią.
Kiedy zakochuje się jednocześnie w dwóch bardzo różnych mężczyznach, jej życie jeszcze bardziej się komplikuje. 
Walka o spełnienie twórczych ambicji i pogodzenie sprzecznych wymagań sztuki i życia prowadzi do przełomowe-
go kryzysu. Lili King z humorem śledzi zmagania Casey w decydującej fazie życia, tworząc zachwycający portret 
niezłomnej młodej artystki walczącej o siebie w nieprzyjaznym świecie.
„Kochankowie i pisarze”, Lily King, Prószyński i S-ka. Premiera: 06.07.2021.

Książka opowiada o zmianie w życiu 
Marii, zabieganej menedżerki dużej 
korporacji, której otaczający świat 
nie mógł długo zrozumieć, a stereo-
typowe myślenie środowiska przy-
spieszyło jej decyzję. Bohaterką jest 
wykształconą kobietą, o wysokiej po-
zycji zawodowej, nagradzaną i chwa-
loną przez prestiżową prasę.
Maria krąży między ukochaną wyspą 
a wielkomiejskim życiem. Zauroczona 
błękitem wód i nieba oraz blaskiem 
słońca próbuje sobie wytłumaczyć 
niedorzeczność marzeń przez kilka 
dobrych lat. Kocha sukces i modny  
w świecie blichtr, ale ucieka tam, 
gdzie czuje więź z naturą, ludźmi  
i tym, czego sama nie potrafi zdefi-
niować. Tajemniczy magnes w spo-
sób nieokiełznany przyciąga ją do 
świata, który znała tylko z wakacji. 
Maria uchyla rąbki pracy zawodowej 
i życia prywatnego, przeplatając to 
pobytami na wyspie.
Niczym strzała przebija na wylot tar-
czę ludzkich wątpliwości i zamienia je 
w wolę projektowania. Jest przykła-
dem wiary w siebie i umiejętności za-
rządzania nie tylko wielką korporacją, 
ale i własnym życiem. Czy można za-
mienić blichtr na prostotę, zanurzając 
się w falach namiętności? Oddana 
matka, zakochana w swojej rodzinie, 
lubiana przez przyjaciół nagle ulega 
emocjom na nowej ziemi. Zrzucając 
czarne szpilki, odczarowuje Kopciusz-
ka. Życiu rzuca wyzwanie, by móc 
być sobą, a nie tą, której oczekiwał 
świat.
„Czarne szpilki”, Pontiki,  Wy-
dawnictwo Poligraf. W KSIĘ-
GARNIACH.

Czy szalona miłość w czasach zarazy potrafi uratować to, co w życiu 
najcenniejsze?
Znana z „Perskiej kobiecości” Joanna, po kolejnym nagłym wyjeź-
dzie z Bali, gdzie planowała wspólną przyszłość z Richardem, zmu-
szona jest do życia z nieustannie gnębiącym ją mężem.
Nagły wybuch pandemii i związane z tym ograniczenia znacznie 
pogarszają jej sytuację. Ponadto długi brak kontaktu z Richardem 
powoduje, że ogarnia ją zwątpienie co do stałości jego uczuć. Czy 
wielka miłość okaże się tylko ułudą?
Główne bohaterki perskiej sagi muszą stawiać czoło nowej rzeczy-
wistości, a jedna z nich traci w pandemii najbliższą osobę. Jak sobie 
z tym poradzi?
Joanna na jednym z sekretnych przyjęć poznaje czarującego męż-
czyznę, dużo młodszego od siebie. Ogarnięta zupełnie nowymi dla 
niej uczuciami i namiętnościami rzuca się w jego ramiona, aby prze-

żyć euforyczny romans.
Laila Shukri w kolejnej pełnej namiętności i miłości powieści stawia przed czytelnikiem funda-
mentalne pytania dotyczące wartości i sensu życia.
„Perska niepewność”, Laila Shukri, Prószyński i S-ka. Premiera: 13.07.2021.

Dominika właśnie rozstała się z facetem i niczym polska Bridget 
Jones spędza trzydzieste szóste urodziny w rodzinnym domu na 
Kaszubach, wysłuchując lamentów matki na temat swojego staro-
panieństwa. Biega co prawda na mniej lub bardziej udane randki  
i stara się być szczęśliwa, ale presja ze strony rodziny, która na siłę 
chce układać jej życie, coraz bardziej ją przytłacza…
Wtedy na jej drodze staje Konrad, przystojny właściciel stadniny, 
jej pierwsza miłość. Sercowe rozterki przeżywa też Paulina, kilka 
lat młodsza kuzynka Dominiki. Dziewczyna spotyka się wprawdzie 
z seksownym strażakiem, ale myśl o rychłym małżeństwie i pierw-
szym dziecku lekko ją przeraża.
Co wybiorą bohaterki? życie według własnego planu czy może  
zupełnie inny scenariusz?
„Już cię kiedyś kochałam”, Katarzyna Misiołek, Wydawnic-

two Filia. Premiera: 14.07.2021.



Pełna humoru i lodowatej ironii roz-
prawa o feminizmie i wolności seksu-
alnej.
Maria Hólm, islandzka wulkanolog, 
która cudem przeżyła wypadek na 
lodowcu, jest u szczytu kariery. Kiedy 
wyrusza do Paryża, aby wygłosić wy-
kład, w samolocie poznaje niezwykłą 
elegancką kobietę. Następnego dnia 
spotyka ją podczas śniadania w ka-
wiarni. Gemma jest zdeterminowana, 
chce zrewolucjonizować świat, ode-
brać władzę mężczyznom i przekazać 
ją w ręce kobiet. To, co głosi, jest dla 
Marii kompletnie nowe, podobnie jak 

nagła fascynacja Gemmą. Kim jest kobieta o dziwnym głosie, jed-
nocześnie chrapliwym i łagodnym? I czego chce od Marii? 
„Kobiety z klasą”, Steinunn Sigurdardóttir, Wydawnictwo 
Mova. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Samantha Young, autorka uwielbianej przez czytelniczki serii „Hart’s Boardwalk”, w chwytającej za serce komedii 
romantycznej dziejącej się w urokliwym nadmorskim miasteczku w Anglii!
Eve ma trzydzieści trzy lata i jest redaktorką w wydawnictwie w Chicago. A właściwie była, bo właśnie złożyła wy-
powiedzenie po tym, jak ominął ją długo oczekiwany awans. Jakby tego było mało – facet, z którym się spotykała, 
wystawił ją do wiatru.
A teraz, ledwie kilka dni później, prowadzi lokalną księgarnię w angielskim Alnster. Cztery tygodnie – właśnie tyle 
mają trwać jej wakacje połączone z pracą. Tylko Eve wie, jak bardzo potrzebna jej odmiana.
Ale nie wszystko idzie zgodnie z planem. Wręcz bardzo, bardzo NIEzgodnie. Eve zakochuje się w pięknym nadmor-
skim miasteczku i jego życzliwych mieszkańcach. Zwłaszcza w jednym – charyzmatycznym i zabójczo przystojnym 
farmerze imieniem Roane.
Tyle że przecież obiecała sobie: żadnych mężczyzn!
Tylko co zrobić, gdy serce wie lepiej?
Ta opowieść to miód na serce. I powód do płaczu ze śmiechu! 
„Wiele hałasu o ciebie”, Samantha Young, Wydawnictwo Słowne. Premiera: 14.07.2021.

Życie Danki Popiołek po raz kolej-
ny zbacza z obranego kursu, a ona 
sama nie jest już w stanie zliczyć, 
ile razy musiała dotąd w pośpiechu 
pakować walizki. Przyjaźń z Emilem 
Kastnerem sprawia, że przestaje 
rozumieć własne uczucia. Niespo-
dziewany powrót do Polski jeszcze 
bardziej mąci jej w głowie, a zaska-
kująca propozycja zagrania głów-
nej roli w filmie opowiadającym jej 
własną historię przysparza Dance 
ogromną popularność. Czy skrom-
na dziewczyna odnajdzie się w roli 
celebrytki? Czy w końcu zrozumie, 

czego tak naprawdę pragnie od życia? A przede wszystkim, co 
zrobi z plątaniną uczuć względem Emila?
„Powrót milionera”, Izabella Frączyk, Jagna Rolska, 
Prószyński i S-ka. Premiera: 01.07.2021.
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Każda wiedma przechodzi drogę 
inaczej, bo każdej co innego jest 
pisane…
Gdy Biwia przybywa na tajemniczą 
wyspę nad jeziorem Lędo, nie spo-
dziewa się, że tu rozpocznie się jej 
nowe życie. Pod czujnym okiem 
swojej starej opiekunki uczy się 
sztuki bycia wiedmą. Młoda adept-
ka poznaje tajniki magicznej wiedzy  
i odkrywa niesamowity świat rytu-
ałów i zaklęć, leczniczych ziół i ma-
gicznych stworzeń. Niedługo wyru-
szy w swoją własną, pełną trudnych 

wyborów, podróż po krainie, w której czci się lasy, rzeki, słońce  
i księżyc, a obok ludzi żyją domowniki, kikimory i rusałki.
„Wiedma”, Monika Maciewicz, Wydawnictwo Zysk  
i S-ka. Premiera: 29.06.2021.

Czas na solidną dawkę soczystego 
hiszpańskiego humoru!
Szalona kontynuacja zekranizowanej 
przez Netflix powieści „W butach Va-
lerii”. 
Cztery przyjaciółki, wino i zmysłowa 
miłość w gorącej stolicy Hiszpanii.
Miłosny kołowrotek Valerii nie zatrzy-
muje się ani na chwilę. W domu Víc-
tora, przystojnego architekta, znaj-
duje bieliznę, która nie należy do niej. 
Poznaje Bruna, a ta znajomość ozna-
cza wyłącznie niebezpieczeństwo. Jej 
świat wywraca się do góry nogami. 
Na szczęście zawsze może liczyć na 

szalone przyjaciółki. Valeria, Carmen, Lola i Nerea to niekończące 
się rozmowy przy winie: o życiu, pracy i oczywiście o miłości. 
„Valeria czarno na białym. Valeria. Tom 3”, Elisabet Be-
navent, Wydawnictwo Kobiece. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Pląsający przy rurze go-go policjant i erotyczny taniec z wiolonczelą. Kryminalna dieta cud, kobiecy podstęp i nawóz 
z pokrzyw jako broń biologiczna. Najnowsza komedia kryminalna Marty Obuch trwale poprawi Ci humor!
Wrażliwa wiolonczelistka Lilianna Warzęcha zostaje przez przypadek wzięta za prostytutkę, a pracujący pod przy-
krywką rubaszny policjant Witek Wiśniewski, zwany Wiśnią, za łobuza i bandytę, z czego wyniknie szereg towa-
rzyskich i sercowych perypetii. Ani jedno, ani drugie nie chce się przyznać, kim tak naprawdę jest, choć oboje 
podejrzewają, że coś tu nie gra – Lidka nie jest wyuzdanym wampem, choć bardzo się stara (i wiele przy tym uczy), 
a Wiśnia pozuje na despotę i brutala, choć kiedy się zapomina, widać, że równy z niego gość. Sytuacja zaczyna 
się komplikować, kiedy do cioci Lidki włamują się złodzieje i kradną oszczędności życia, co skłania ciocię i jej dwie 
siostrzenice do sięgnięcia po środki nadzwyczajne. Gdzie policjant nie może, tam babę pośle, zawsze można się 
zatrudnić u mafijnego bossa w charakterze ogrodniczki - to zadanie bierze na siebie Iwonka, siostrzenica Lidki  
i jej przyjaciółka, dziewczę dorodne, łagodne, ale mające poważne problemy z podejmowaniem decyzji. Ile sztabek 
złota może zmieścić w sobie wiolonczela? Czy upadek z rury go-go to upadek moralny czy na odwrót - życiowy 
przełom?... Oj, będzie się dziać!
„Dama ciężkich obyczajów”, Marta Obuch, Wydawnictwo Filia. JUŻ W KSIĘGARNIACH.



Książka „Warszawskie dzie-
ci ’44” pozwala spojrzeć  
z zupełnie nowej perspekty-
wy na udział najmłodszych 
mieszkańców miasta w Po-
wstaniu Warszawskim. To 
nie opowieść o bohaterskich 
walkach małych żołnierzy ani 
dyskusja o tym, czy wolno 
było im dać broń do ręki albo 
wysłać z butelką zapalającą 
na barykady. Po raz pierwszy 
ukazuje, jak dzieci uczyły się 
żyć w zupełnie nowej dla nich 
powstańczej rzeczywistości. 
Jak szybko musiały dorosnąć, 
by „wielka przygoda” nie za-
kończyła się śmiercią. Jak 
radziły sobie z przerażeniem, 
bólem, cierpieniem oraz 
koszmarnymi doświadczenia-
mi, których były uczestnikami 
bądź świadkami. A także jak 
z traumą wyniesioną z po-
wstańczej Warszawy musiały 
zmagać się do końca życia. 
Skłania do refleksji, jak do-
świadczenie Powstania War-
szawskiego były przekazy-
wane kolejnym pokoleniom. 
Spojrzenie na to wydarzenie 
oczami dziecka, poznanie 
jego emocji i dramatów od-
słania prawdę o walce po-
zbawionej heroizmu oraz 
cenie, którą przyszło za nią 
zapłacić, by móc żyć dalej. 
O tym wszystkim dowiemy 
się, poznając wspomnienia 
m.in.: Beaty Tyszkiewicz, 
Krystyny Zachwatowicz-Waj-
dy, Magdaleny Zawadzkiej, 
Jarosława Abramowa-Ne-
werlego, Jacka Fedorowicza, 
Krzysztofa Zanussiego, syna 
komendanta Armii Krajowej 
- Adama Komorowskiego,  
i syna „warszawskiej Niobe” - 
Mścisława Lurie.
„Warszawskie dzieci 
‚44. Prawdziwe historie 
dzieci w powstańczej 
Warszawie”, Agniesz-
ka Cubała, Prószyń-
ski i S-ka. Premiera: 
27.07.2021.
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Odkryj świat k-popu, taekwondo, Gangnam Style i kimchi!
Wyrusz w podróż po zaułkach Seulu i zakamarkach koreańskich trendów!
Poznaj tętniący energią przewodnik kulturowy, który porwał serca czytelni-
ków na całym świecie. 
Daniel Tudor, brytyjski dziennikarz, pisarz i przedsiębiorca od kilku lat 
mieszkający w Korei, jako samozwańczy geek wnikliwie przygląda się kul-
turze koreańskiej w przeróżnych jej odsłonach. Błyskotliwie i dowcipnie 
omawia niesamowite koreańskie trendy, które podbijają internet, i zdradza 
ich genezę, wszystko ilustrując znakomitymi zdjęciami. 
Przytacza rozmaite ciekawostki, zwraca uwagę na wyznaczniki koreań-
skiej kultury – od buddyzmu po sztukę tradycyjną i taekwondo. Opowia-
da o specyfice relacji interpersonalnych, charakterystycznych symbolach  
i zwyczajach, a także oczywiście o gwiazdach popkultury. Jako dodatkową 
atrakcję oferuje miniprzewodnik po swoich ulubionych atrakcjach w Seulu. .  

„I love Korea. K-pop, kimchi i cała reszta”, Daniel Tudor, Wydawnictwo Mova. JUŻ  
W KSIĘGARNIACH.

Książka „Krewniacy” to najlepszy przewodnik po wiedzy na temat nean-
dertalczyków. Jednocześnie to jedna z pierwszych książek przedstawiają-
ca zupełnie nowy i sprzeczny z wcześniejszymi wyobrażeniami wizerunek 
naszych krewnych. Rebecca Wragg Sykes dowodzi, że nie były to prymi-
tywne istoty, ale ciekawi świata bystrzy obserwatorzy, a także wynalaz-
cy, obdarzeni zdolnością przystosowywania się do zmiennych warunków, 
dzięki czemu zdołali przetrwać przeszło 300 000 lat w czasach ogromnych 
zaburzeń klimatycznych.
Dużą część cech definiujących Homo sapiens sapiens mieli również ne-
andertalczycy, a pozostałości ich DNA istnieją w naszych komórkach. 
Przejawiali zdolność do planowania i współpracy, do rzemiosła, altruizm, 
poczucie estetyki, wyobraźnię, a może nawet pragnienie transcendencji 
wykraczające dalej niż moralność.
Książka „Krewniacy” ukazuje neandertalczyków w zupełnie nowym świetle 

(podobnie jak „Sapiens. Od zwierząt do bogów” Harariego - ludzi), przedstawiając pełną głębokich 
treści opowieść, w której człowieczeństwo jawi się jako nasza pradawna wspólna spuścizna.
„Krewniacy. Życie, miłość, śmierć i sztuka Neandertalczyków”, opracowanie zbiorowe, 
Prószyński i S-ka. Premiera: 22.07.2021.

Anthony DePalma w poruszający sposób pokazuje prawdziwe oblicze Kuby, 
małego państwa, w którym oficjalne media przedstawiają cały zachodni 
świat jako piekło narkomanii, masowych mordów i rozpasanej konsumpcji, 
samą Kubę zaś jako absolutnie wyjątkowe miejsce, rządzone przez nieomyl-
nych polityków. Jednocześnie w tym kraju-raju, poza „niekończącą się farsą 
rozgrywaną na kubańskiej scenie politycznej”, wśród strzaskanych ideałów 
rewolucji Fidela, płynie nurt zwykłego życia. Oto ludzie z krwi i kości, żyjący 
pod wiecznym żarem niegasnącego słońca, otoczeni przez zmieniające się 
priorytety i kruche sojusze, świętujący własne triumfy i opłakujący tragedie, 
oraz skrawek absurdalnej rzeczywistości. Poznaj niezwykłe losy Cary, Artu-
ra, Lili, Jorgego i Maríi del Carmen, ludzi pełnych pasji i siły ducha, którzy 
ucieleśniają transformację, jaką przeszedł ten „niemożliwy kraj”. Ta wcią-
gająca, znakomicie napisana książka przeniesie cię wprost do kubańskiej 
codzienności, której bohaterowie mają coś z każdego z nas.

„Kubańczycy. Zwykli ludzie w niemożliwym kraju”, Anthony DePalma, Wydawnictwo 
Feeria. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Fascynująca analiza tego, jak pamiętamy i dlaczego zapominamy.
Czy kiedykolwiek poczułeś falę paniki, nie mogąc przypomnieć sobie nazwi-
ska aktora z filmu, który widziałeś w zeszłym tygodniu? Czy zdarzyło ci się 
wejść do pokoju i zapomnieć dlaczego tam poszedłeś?
Pewnie martwisz się, że te zaniki pamięci mogą być wczesnym objawem 
choroby Alzheimera. W rzeczywistości dla zdecydowanej większości z nas 
te przykłady zapominania są całkowicie normalne. Dlaczego?
Ponieważ chociaż pamięć jest niesamowita, daleko jej do doskonałości.
To, że twoja pamięć czasami zawodzi, nie oznacza, że jest zepsuta lub 
chora.
Zapominanie jest w rzeczywistości częścią bycia człowiekiem.
Czy utracone wspomnienia są tylko chwilowo niedostępne czy też wymazane 
na zawsze? Jaka jest różnica między zwykłym zapominaniem, a zapominaniem 
z powodu choroby? Jak głęboki wpływ na pamięć mają emocje, sen i stres? 
„Zrozumieć pamięć”, Lisa Genova, Wydawnictwo Filia. JUŻ W 

KSIĘGARNIACH.



Historie płaszcza i szpady - a właściwie kontusza i szabli - osadzone w magii i folklorze kresowym.
Akcja W nawiedzonym zamczysku toczy się na Wołyniu w latach 1633-1635, w przededniu wojny domowej  
z Kozakami. Jest swoistym prologiem do Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. W historię walki dwóch rodów 
Miśniakowskich i Turobojskich wpleciona została opowieść o miłości rotmistrza Kazimierza i Hanny.
Jan Łada wspaniale kreśli krajobraz Wołynia i panujących tam obyczajów. Autora można zarazem uznać za prekur-
sora polskiej powieści fantasy. Jest tu bowiem wszystko: piękna i namiętna Motra, córka bojara oskarżana o czary, 
trójka przyjaciół pieniaczy, okrutny i demoniczny Szczepan Turobojski, ojciec Symforian - bernardyn próbujący 
fortelami w stylu Zagłoby pogodzić zwaśnione strony, szaleńczo odważny, a zarazem prostolinijny Kozak Jurko.  
W tle nawiedzony przez duchy zamek Horodyszcze, w którym Kazimierz Miśniakowski próbuje wyrwać się z rodo-
wej klątwy.
Wprost trudno uwierzyć, że ta powieść powstała przed stu laty. Ale po jej przeczytaniu rozumiemy, dlaczego naj-
większy przedwojenny wydawca zapłacił od razu za całość książki, gdy tylko autor siadł do jej napisania.
Trylogii Sienkiewicza przyświeca hasło: „Ku pokrzepieniu serc”, dzieło Jana Łady dodaje do tego: „I ku przestrodze”.
„W nawiedzonym zamczysku”, Jan Łada, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 06.07.2021.

Tu nie ma miejsca na prawdziwą miłość, 
jest tylko mroczny biznes.
Znudzona wieloletnim związkiem z Kry-
stianem Sandra rzuca się w ramiona 
przystojnego biznesmena.
Prezes wielkiego koncernu farmaceu-
tycznego, z pozoru nieco szorstki, oka-
zuje się erotycznym wulkanem. To ko-
chanek idealny   zamiast rutynowych 
czynności łóżkowych zapewnia eksta-
tyczne doznania. Życie Sandry w jed-
nej chwili zmienia się w bajkę. Gorące 
uczucie, gorący seks. Nowa relacja roz-
pala zmysły dziewczyny do czerwoności. 
Oprócz namiętności i fascynujących po-

dróży pojawiają się jednak w tym związku 
także znaki zapytania. Tajemnicze spotkania Tora i pilnie strzeżona 
zawartość jego komputerów. Ale poza tym jest wspaniale. Do czasu.
Pewnego dnia Sandra zostaje porwana i wystawiona na aukcji onli-
ne. A potem sprzedana… Ciemna otchłań internetu złowiła kolejną 
ofiarę.
„Niebezpieczna transakcja”, Lara Kos, Wydawnictwo 
Muza. Premiera: 11.08.2021.

Wyjątkowy zbór opowieści grozy autorstwa wybitnych przedstawicieli gatunku
Gdy zapada zmrok, co powiesz na przerażające opowieści? Usiądź wygodnie. Nie przejmuj się skrzypieniem 
desek podłogowych, szmerem w piwnicy, przeraźliwym wyciem psa. Niech cię nie zatrwoży migoczące świa-
tło, przelotny cień, zimny dotyk na twoim ręku. Coś się poruszyło? Na ścianie widać zarys twarzy? Zachowaj 
spokój. Oto zbierają się duchy minionych lat…
Zbiór klasycznych opowieści o nawiedzonych domach, mściwych duchach i upiornych ostrzeżeniach gwaran-
tuje doskonałą rozrywkę i zarazem wgląd w realia XIX wieku. Pomysłowo łącząc grozę, melancholię i humor, 
historie te zachowują swoją pierwotną moc wywoływania lęku i zaskoczenia.
Zebrana kolekcja obejmuje utwory takich pisarzy jak Oscar Wilde, Charlotte Riddell czy Grant Allen. Pozycja 
obowiązkowa nie tylko dla wielbicieli gatunku.
„Wakacje wśród duchów”, opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 
13.07.2021.
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Wciągająca relacja naocznego 
świadka ostatniej europejskiej 
wojny XX wieku autorstwa najpo-
pularniejszego brytyjskiego autora 
książek o geopolityce.
Rozpad Jugosławii udowodnił, że 
po prawie pięćdziesięciu latach 
okropieństwa wojny mogą po-
wrócić do Europy. Był to początek 
krwawego konfliktu, który skoń-
czył się wydarzeniami w Kosowie 
w 1999 roku. Tim Marshall, jako 
dziennikarz Sky News, był jego 
naocznym świadkiem, relacjonując 

wojnę w Kosowie. Teraz powraca do 
tamtych wydarzeń, wzbogacając własne wspomnienia o relacje 
uczestników konfliktu i pracowników wywiadów pięciu krajów.
Książka „W teatrze cieni” nie tylko pomaga zrozumieć naturę  
i przyczyny tamtej wojny, lecz również pokazuje, jak łatwo może 
dojść do nowego konfliktu w Europie.
„W teatrze cieni. Historia ostatniej europejskiej woj-
ny”, Tim Marshall, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premie-
ra: 06.07.2021.

Mary, codziennie od siedmiu lat – tuż po skończeniu pracy i aż do późnego wieczora – stoi przed jedną z londyń-
skich stacji kolejowych, trzymając w ręku napis: Wróć do mnie, Jim.
Pracuje w supermarkecie, jest także wolontariuszką w lokalnym kryzysowym Telefonie Zaufania. Podczas jednego 
z dyżurów odbiera, jak jej się zdaje, telefon od swojego Jima. Czy to rzeczywiście on, czy może Mary całkiem traci 
rozum?
Poznali się trzynaście lat wcześniej. Ona śliczna, choć nieśmiała, on bogaty i zabójczo przystojny, para jak z obraz-
ka i historia (z pozoru) jak z romansu. Mary dzięki ukochanemu nabiera pewności siebie, spełnia swoje marzenie  
o byciu artystką – szyje i haftuje niezwykłe mapy, on podkreśla, że Mary jest jego ratunkiem i ostoją. Jednak po 
paru latach na ich związku pojawiają się rysy z powodu chronicznej depresji Jima. Kiedy Mary w końcu nie wytrzy-
muje napięcia i wybucha, Jim znika bez śladu. Od tamtej pory codziennie czeka na niego na dworcu, jakby chciała 
samej sobie udowodnić, że mimo wszystko wciąż jest jego opoką, i że on musi kiedyś do niej wrócić…
„Jedno słowo za dużo”, Abbie Greaves, Wydawnictwo Muza. JUŻ W KSIĘGARNIACH.



San Bernardino w Kalifornii dotyka 
susza w samym środku wyjątko-
wo upalnego lata. Skorumpowani 
politycy cynicznie wykorzystu-
ją sytuację dla własnych celów 
i odcinają wodę najuboższym 
dzielnicom, w których mieszka-
ją podopieczni Martina Makepe-
ace’a (byłego żołnierza marines,  
a obecnie pracownika opieki spo-
łecznej).
W mieście wybuchają zamieszki, 
których policja nie jest w stanie 
opanować. Na dodatek córka 
Martina jest bardzo chora, a jego 

syn zostaje niesłusznie aresztowa-
ny za gwałt i zabójstwo. Martin nie ma wyboru i musi uciec 
się do drastycznych środków, żeby ratować swoją rodzinę.
„Susza”, Graham Masterton, Wydawnictwo Rebis.  
Premiera: 13.07.2021.
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Clare ma dość. Ma za sobą trudny rok  
i marzy tylko o tym, by trochę ode-
tchnąć. Cała rodzina zjeżdża na wakacje 
do willi we Włoszech, najwyższy czas, 
by mąż też dla odmiany kiwnął palcem.  
W końcu jest jej to winien…
Dan stracił wprawdzie głowę dla kogoś 
innego, ale opamiętał się, wrócił i za-
pewnia, że na dobre. Clare może mu 
przecież zaufać…
Gdy ich syn przybywa do willi, okazuje 
się, że nie jest sam – towarzyszy mu 
żona, której wcześniej nie spotkali.
Ella to zupełne przeciwieństwo Clare. 
Olśniewająca. Młoda. Wpływowa. I zna 

tajemnicę Clare, która może zniszczyć całą rodzinę…
Jest jednak ktoś, kto zrobi wszystko, by ten głęboko skrywany sekret 
nigdy nie wyszedł na jaw.
„Znam twój sekret”, Sue Watson, Wydawnictwo Filia. Pre-
miera: 14.07.2021.

„Pamiętaj, mój chłopcze, że nigdy nic nie znaczyłeś dla świata. Zupełnie nic”. 
Nie są to najbardziej pocieszające słowa, jakie można usłyszeć od ojca, ale 
Adalbert radzi sobie w życiu całkiem nieźle. Przynajmniej dopóki nie spotyka-
ją go miłość i szaleństwo…
Czterdzieści trzy lata i jeden wyrok więzienny później Adalbert jest mizantro-
pem z nadwagą, niestroniącym od alkoholu. Nagle powraca do niego prze-
szłość. A jedynymi, którzy mogą mu pomóc dowiedzieć się, co naprawdę 
wydarzyło się prawie pół wieku temu, są niestety jego irytujący sąsiad (który 
nie chce wykorkować tylko po to, żeby nie drażnić Adalberta) i gadatliwa 
przyszywana kuzynka, która próbuje zmusić go do rozpoczęcia ćwiczeń. Ale 
cel nie zna ograniczeń. Mężczyzna musi zrobić, co do niego należy.
„Półmorderca”, Hakan Nesser, Wydawnictwo Czarna Owca.  Pre-
miera: 14.07.2021.

„Rozmowy z seryjnymi mordercami. Głosy zza krat” brytyjskiego kryminologa 
i pisarza Christophera Berryʼego-Dee to kontynuacja „Rozmów z seryjnymi 
mordercami”, które trafiły na brytyjskie listy bestsellerów i zostały opubliko-
wane również w Polsce.
Christopher Berry-Dee przeprowadził wywiady z przeszło trzydziestoma se-
ryjnymi mordercami, co dało mu niezwykłą wiedzę na temat funkcjonowania 
ich umysłów.
W swojej nowej książce analizuje psychikę i metody działania przebywają-
cych w więzieniach zabójców, których poznał osobiście i z którymi prowadził 
korespondencję, w tym amerykańskiego dusiciela Keitha Huntera Jespersona  
i kanibala Phillipa Jablonskiego.
„Rozmowy z seryjnymi mordercami. Głosy zza krat”, Christopher 
Berry-Dee, Wydawnictwo Czarna Owca. Premiera: 28.07.2021.

Powinnaś leżeć razem z pozostałymi, żebyś mogła czuć nad sobą moje ciche 
kroki.
Nie gaś świateł… Nigdy nie wiesz, czy za twoim oknem, pod osłoną mroku, nie 
stoi seryjny morderca.
Była dziennikarka Heather Evans powraca do rodzinnego domu. Uciekając 
stamtąd w wieku szesnastu lat, obiecała sobie, że jej noga już nigdy więcej 
nie postanie w tym miejscu. Teraz jednak musi tu wrócić, ponieważ w tajem-
niczych okolicznościach samobójstwo popełniła jej matka.
Porządkując rzeczy zmarłej, Heather dokonuje przerażającego odkrycia: znaj-
duje stertę listów, które jej matka otrzymała od odsiadującego dożywocie se-
ryjnego mordercy kobiet – Michaela Reave’a, znanego jako Czerwony Wilk.  
O czym wiedziała matka kobiety? Dlaczego się zabiła? I, skoro Czerwony Wilk 
siedzi w więzieniu, dlaczego dochodzi do kolejnego morderstwa, popełnionego 
dokładnie w jego stylu? Heather na pewno nie jest gotowa na prawdę, ale 

musi ją poznać. 
Mroczny niczym baśnie braci Grimm, pełen tajemnic i niespodziewanych zwrotów akcji thriller przerazi  
i zafascynuje każdego czytelnika.
„Czerwony wilk”, Jen Williams, Wydawnictwo Feeria. Premiera: 28.07.2021.

Kryminał nordic noir, który 
wyjawia mroczne sekrety 
islandzkiej polityki.
Książka nagrodzona The 
Icelandic Crime Novel 
Award.
Ursula Aradottir, nowa mi-
nister spraw wewnętrznych 
w islandzkim rządzie, szyb-
ko zostaje wciągnięta w wir 
polityki. Gdy pierwszego 
dnia pracy obiecuje zająć 
się sprawą dziewczyny, 
która padła ofiarą gwałtu, 
nie wie jeszcze, jak trudno 
będzie jej dotrzymać tej 
obietnicy. 
Wkrótce zaczyna ją prze-
śladować bezdomny męż-
czyzna, który twierdzi, że 
chce ostrzec Ursulę przed 
niebezpieczeństwem. Czy 
to możliwe, że nowa pani 
minister ma informacje, 
które komuś zagrażają? Jej 
życie jest bezlitośnie obna-
żone w mediach i na por-
talach społecznościowych. 
Drobne kłamstwa narastają 
i eskalują, aż sytuacja wy-
myka się spod kontroli. 
„Zdrada”, Lilja Sigurdar-
dóttir, Wydawnictwo 
Kobiece. JUŻ W KSIĘ-
GARNIACH.



Nowe śledztwo niebanalnego 
duetu sióstr Raj!
Ledwie poznały się na pogrze-
bie ojca, o mały włos nie zgi-
nęły, szukając mordercy – już  
popadają w kolejne tarapaty.
Angelina, nie zważając na 
przestrogi Tycjany, bierze 
udział w pozornie niegroźnej 
maskaradzie. Prowokacja nie-
specjalnie się udaje i sprawy 
się komplikują. Umiera Nina 
Solis, właścicielka niemałej for-
tuny. Podejrzane są jej dzieci, 
nowy mąż i pasierb. Śmierć 
może wydawać się tragicznym 
wypadkiem, ale ofiara przeczu-
wała, że grozi jej niebezpie-
czeństwo. Siostry zmuszone są 
przeprowadzić śledztwo, tym 
bardziej że jedna z nich zosta-
je aresztowana. Pomaga im 
były policjant Jarota, który wie 
znacznie więcej, niż mogłoby 
się wydawać.
Czy cenny pamiętnik siedemna-
stowiecznego celebryty bardzo 
niskiego wzrostu może komuś 
pomóc? Czy rękopisy jednak 
płoną? Czy wygra miłość?  
„Pamiętnik karła. Siostry 
Raj. Tom 2”,  Joanna Jodeł-
ka, Wydawnictwo Rebis. 
Premiera: 13.07.2021.

Witajcie w Chapel Croft.
W tej uroczej angielskiej wiosce w XVI wieku na stosie spalono grupę wie-
śniaków, w tym dwie nastolatki.   Trzydzieści lat temu zaginęły tam dwie 
dziewczyny, a przed dwoma miesiącami samobójstwo popełnił proboszcz 
miejscowej parafii.
Jack Brooks – pastorka Kościoła anglikańskiego oraz samotna matka pięt-
nastoletniej córki – przybywa do wioski, aby objąć parafię po zmarłym 
poprzedniku. Wśród jego rzeczy znajduje między innymi zestaw do egzor-
cyzmów i notkę z cytatem z Pisma Świętego. „Nie ma bowiem nic ukryte-
go, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajnego, co by się nie stało wiadome”.
Im lepiej Jack i jej córka Flo poznają wieś i jej mieszkańców, tym głębiej 
zostają wciągnięte w podziały, tajemnice i podejrzenia. A kiedy Flo nawie-
dzają wizje w starej kaplicy, staje się jasne, że w Chapel Croft są duchy, 
które nie mogą znaleźć spokoju.
Jednak odkrycie prawdy może być niezwykle trudne. W Chapel Croft każdy 

ma coś do ukrycia i nikt nie ufa obcym.
„Płonące dziewczyny”, C.J. Tudor, Wydawnictwo Czarna Owca. Premiera: 28.07.2021.
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Tragiczna śmierć Alana, kapitana drużyny siatkówki z liceum Freuda, 
wpływa niekorzystnie na morale niektórych zawodników. Nowy kapitan, 
Hubert, wyjeżdża więc z kilkoma kolegami na kilkudniowy obóz w Biesz-
czady. Chłopak liczy, że w ten sposób uda mu się na nowo tchnąć w nich 
ducha rywalizacji. Nie wie, że to miejsce stanie się areną dramatycznej 
walki o przetrwanie. Komu tak bardzo zależy na ich śmierci?
Tymczasem Marta wraz z przyjaciółmi próbuje wrócić do normalności po 
tragicznych wydarzeniach. Ktoś jednak zna ich tajemnicę i grozi, że ujawni 
prawdę. Rozpoczyna się walka z czasem.
To niesprawiedliwe. To mnie powinna spotkać śmierć.
„Nie wiesz nic”, Marcel Moss, Wydawnictwo Filia. JUŻ W KSIĘ-
GARNIACH.

Niewielki lokalny autobus wyrusza swoją standardową trasą, ale nie do-
ciera do celu. Po kierowcy i pasażerach nie pozostaje żaden ślad. Jakby 
rozpłynęli się w powietrzu. Po jakimś czasie jedna z podróżnych wraca. Nic 
nie pamięta i nie umie powiedzieć, co się wydarzyło. Kiedy w końcu zaczy-
na przypominać sobie fragmenty zdarzeń, zostaje zamordowana.
Tymczasem, w niemal opustoszałej wsi pośród lasów, trwa poruszenie. 
Zrozpaczona matka twierdzi, że jej córkę pochowano żywcem i próbuje 
rozkopać grób. Otwarcie trumny podsuwa nowe przesłanki do podejrzeń, 
że być może się nie myliła. To nie jedyne dziecko, które kobieta straciła. 
Dokładnie rok wcześniej zamordowano jej syna i odcięto mu głowę. Teraz 
policja znajduje czaszkę. Pojawia się myśl, że przyczyna śmierci chłopaka 
jest zupełnie inna niż podejrzewano. Aspirant Daniel Podgórski próbuje 
powiązać obie sprawy. Jednocześnie boryka się z pewną bardzo wrogo 
nastawioną koleżanką. Czy podinspektor Mari Carmen Sikora zdoła mu 
zaszkodzić? Jaki ma z tym związek dziwna lampa z napisem? I czy w lesie 

czai się… ten martwy?
„Martwiec. Lipowo. Tom 13”, Katarzyna Puzyńska, Prószyński i S-ka. Premiera: 

13.07.2021.

Reporter „Corriere della Sera” An-
drea Galli rekonstruuje historię Ju-
liana Sinanaja, jednego z najbar-
dziej niebezpiecznych zabójców 
w Europie, który – jak twierdzi – 
używał śmierci „do uporządkowa-
nia świata”. Schwytany w Albanii 
pod koniec obławy w 2018 roku, 
był wynajmowany przez przestęp-
ców, polityków, zwykłych obywa-
teli i rosyjskie tajne służby, które 
nauczyły go „rzemiosła”.
„Zabójca” to mocny, wstrząsający 
reportaż, który portretuje fascy-
nującą, ale jednocześnie przeraża-

jącą postać Juliana Sinanaja, a przy tym ujawnia kulisy global-
nej polityki.
„Zabójca”, Andrea Galli, Wydawnictwo W.A.B. JUŻ  
W KSIĘGARNIACH.

Co roku, tej samej nocy, kolejna dziewczy-
na znika bez śladu. 
Żona Lexa także zaginęła. Wyszła z domu 
w dzień ataku terrorystycznego w Londy-
nie i od tamtej pory nikt jej nie widział. 
Czy Olivia znalazła się wśród ofiar zama-
chu, czy spotkało ją coś zupełnie innego? 
Dziesięcioletnia Addie skrywa tajemnicę. 
Tego samego dnia jej tata wrócił do domu 
cały we krwi. Początkowo myślała, że zo-
stał ranny w jednym z wybuchów, ale jej 
starsza siostra, Jessie, znalazła za łóżkiem 
ojca portfel zaginionej kobiety.
Jessie jako opiekunka zajmuje się dziec-
kiem Lexa. Twierdzi, że chce tylko pomóc. 

Nie mówi mu jednak całej prawdy, a życie 
życiem Olivii przychodzi jej coraz łatwiej…
„Lipcowe dziewczyny”, Phoebe Locke, Wydawnictwo Czarna 
Owca. Premiera: 14.07.2021.



Tulipanka powstała jako kreacja utalentowanej ilustratorki Ewy Zielińskiej. Obraz baletnicy wśród kwiatów napo-
tkała w internecie Katarzyna Ducros, autorka opowiadań, organizatorka warsztatów i popularyzatorka literatury, 
która na podstawie wizerunku małej istoty zbudowała jej historię, nadała także imię i wzbogaciła o nietuzinkową 
osobowość.Owocem współpracy jest niezwykła historia o imponującym rozmachu – od początków Wszechświata, 
poprzez formację Ziemi, aż do ogrodu ilustratorki, w którym zainspirowana bogactwem natury postanawia stwo-
rzyć Tulipankę.Jednocześnie opowieści wprowadzają młodszych czytelników w świat barw, malarstwa, niczym 
nieskrępowanej kreatywności i pasji tworzenia. Pierwsza z cyklu, pięknie zilustrowana historia opowiada o po-
wstaniu koloru pomarańczowego i pierwszym spotkaniu twórczyni z roztańczoną istotką. Znajdujące się w książce 
kolorowanki zachęcają z kolei do kolorowej ekspresji, podkreślając walor nieograniczonej dziecięcej wyobraźni.
„Tulipanka. ...i kolor pomarańczowy”, Katarzyna Ducros, Wydawnictwo Arkady. Premiera: 

02.07.2021.
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Kto jest największym łobuzem w paczce przyjaciół z elitarnej szkoły baletu w Paryżu? Oczywiście Zoya! Rudowłosa 
dziewczyna z Korsyki, która zawsze się spóźnia i ponad wszystko lubi się wygłupiać. Zwłaszcza wtedy, gdy nauczy-
ciele wymagają od uczniów posłuszeństwa.
Jednak dopiero zniszczenie kostiumu słynnego tancerza wpędza ją w naprawdę poważne tarapaty. Czy dziewczyn-
ka zostanie wyrzucona ze szkoły? Co z ważnym przedstawieniem? Przecież Zoya zawsze marzyła o balecie. Ale 
skoro nie umie i nie chce się dostosować, to może jej miejsce jest gdzie indziej?
Czwarty tom bestsellerowej francuskiej serii „Baletnice” o kulisach nauki baletu w elitarnej szkole przy Operze Pary-
skiej którą pokochały dziesiątki tysięcy dziewczynek. Ta książka pokaże Twojemu dziecku, że wrażliwość i pasja są 
siłą, która może wiele przezwyciężyć w pełnej uniesień i porażek walce o spełnienie marzeń. Wyjątkowe historie o 
dziewczynach i chłopakach z prestiżowej szkoły tańca w Paryżu, którzy muszą codziennie mierzyć się z rywalizacją, 
zazdrością i swoimi słabościami, by udowodnić, jak kochają balet.
We Francji nieprzerwanie od 2016 roku ukazało się już 18 tomów! Sprzedano ponad 300 000 egzemplarzy!
„Baletnice. Mała buntowniczka”, Elisabeth Barfety, Wydawnictwo Znak. Premiera: 11.08.2021.

Ziemia. Okres kredy.
Mrówki i dinozaury – stworzenia zupeł-
nie niepodobne do siebie nawzajem, ale 
świetnie się uzupełniające – z biegiem 
czasu nawiązały ścisłą współpracę. Pod-
stawą ich sojuszu były zwykłe usługi 
dentystyczne. Ale z tych skromnych po-
czątków wzięły się pismo, matematyka, 
komputery, fuzja jądrowa, antymateria, 
a nawet podróże kosmiczne – prawdzi-
wa epoka cudów! Tak wspaniałe przed-
sięwzięcia mają jednak swoją cenę. 
Mrówczo-jaszczurza cywilizacja w miarę 
rozwoju najpierw zaczęła niszczyć bios-
ferę, a potem wszystko, co jest od niej 

zależne.
Mimo to dinozaury nie chciały słuchać ostrzeżeń mrówek o nadciąga-
jącej katastrofie ekologicznej. Owady stanęły przed wielkim dylema-
tem: zniszczyć dinozaury czy zginąć wraz z nimi?
„O mrówkach i dinozaurach”, Liu Cixin, Wydawnictwo Re-
bis. Premiera: 27.07.2021.

Czy warto walczyć o własne szczę-
ście, gdy świat staje w obliczu za-
głady?
Są takie chwile, w których Kate 
i Lucas marzą tylko o jednym:  
o zwykłym, spokojnym życiu nasto-
latków. Jednak ich los splótł się na 
zawsze z potężnymi pradawnymi 
mocami i bogami, którzy, tak samo 
jak ludzie, nie potrafią się wyzwolić 
od swoich słabości i namiętności.  
A do tego jest jeszcze magia, która 
– znalazłszy się w niewłaściwych rę-
kach – niesie ze sobą tylko śmierć, 
chaos i zniszczenie… Czy młodzi 
zakochani, dopiero wkraczający  

w dorosłe życie, będą w stanie wyrzec się własnych pragnień, 
pokonać uprzedzenia i stawić czoła niebezpieczeństwu, gdy na 
szali spoczywa los całego świata i tej jedynej, ukochanej osoby?
„Księżycowe serce”, Julia Kail, Wydawnictwo Novae 
Res . Premiera: 27.07.2021.

Daisy i Hazel w końcu wracają do Deepde-
an, a szkoła właśnie szykuje się do najbar-
dziej ekscytującego wydarzenia: pięćdzie-
siątej rocznicy powstania. Przygotowania 
idą pełną parą. Ale nie wszystko jest w po-
rządku, ponieważ podczas długiej nieobec-
ności detektywek Deepdean się zmieniło. 
Daisy straciła koronę na rzecz fascynującej 
nowej dziewczyny, a niedawni sojusznicy 
Towarzystwa Detektywistycznego stali się 
teraz jego zaprzysiężonymi wrogami.
Dziewczyny są świadkami szokującego in-
cydentu w pobliskim lesie, przestępstwa, 
które prawdopodobnie ma związek z rocz-

nicą. Do Deepdean przyjeżdżają rodzice uczennic, odnawiają się dawne 
urazy, rywalizacje i sekrety, a przyszłość Deepdean staje pod znakiem 
zapytania. Czy detektywki rozwiążą sprawę i uratują szkołę?
„Zbrodnia na piątkę. Zbrodnia niezbyt elegancka. Tom 
9”, Robin Stevens, Wydawnictwo Dwukropek. Premiera: 
14.07.2021.

Benjamin Ripley inaczej wyobra-
żał sobie życie w szkole przy-
szłych agentów CIA. Po roku 
nauki w Akademii Szpiegostwa 
ledwo trafia do tarczy (cud, że 
się nie postrzelił), z samoobroną 
idzie mu kiepsko, na szczęście 
lepiej radzi sobie z szyframi i 
kryptologią. Marzy już o waka-
cjach, ale z odpoczynku nici – 
znów ściga go organizacja terro-
rystyczna Pająk.
Nie poradziłby sobie, gdyby nie 
pewna wybitna szpieżka, Erica 
Hale. Zdecydowanie najspraw-

niejsza i najbystrzejsza przyszła agentka w całej szkole, a przy 
okazji najmądrzejsza dziewczyna, jaką Ripley w życiu spotkał. 
Tych dwoje świetnie się uzupełnia, choć nie bez zgrzytów.
„Szkoła szpiegów na wakacjach”, Stuart Gibbs, Wy-
dawnictwo Agora. Premiera: 14.07.2021.
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„Monsters” to czwarty studyjny 
album Toma Odella. Brytyjski 
artystka pracuje jako muzyk 
od 21. roku życia. Wydał wtedy 
album „Long Way Down”, który 
zapewnił mu pierwsze miejsce 
na liście sprzedaży w Wielkiej 
Brytanii, wielki przebój „Ano-
ther Love” oraz nagrodę Brit. 
Teraz, w wieku 30 lat, artysta 
odkrywa, że ciąg pracy, w któ-
ry wpadł od czasu premiery 
debiutu, wymagał pewnego 
uspokojenia. 
Tom stopniowo zaczął prze-
lewać swoje doświadczenia 
w nowy album. Zorientował 
się, że szersze horyzonty w 
warstwie tekstowej wymaga-
ją dopracowania nieco innych 
dźwięków. Wraz z songwriterką 
Laurie Blundell oraz producen-
tem Milesem Jamesem, podą-
żył w stronę bardziej elektro-
nicznego, bedroom popowego 
brzmienia, które w ostatnich 
latach stało się obsesją Toma. 
Nowa miłość do robionego 
samodzielnie elektronicznego 
popu miała szansę zrealizować 
się wraz z nadejściem pande-
mii i koniecznością nagrania 
utworów za pomocą instru-
mentów, które były pod ręką, 
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„Odrzutowce i kowery” to dwu-
płytowe wydawnictwo Happysad 
zawierające 14 utworów podsu-
mowujących 20 letnią działal-
ność zespołu. Nie jest to jednak 
zwykły zbiór „greatest hits”. 
Odrzutowcami nazwano utwory 
nigdy wcześniej nie publikowa-
ne, które z różnych względów 
nie miały szczęścia znaleźć się 
na regularnych płytach, a kowe-
ry to najbardziej znane utwory 
Happysad po odważnym liftingu 
aranżacyjnym. Całość nagrana 
została między sierpniem 2020 
a marcem 2021 w warszawskim 
studiu Black Kiss Records pod 
okiem Arka Kopery i Mariusza 
Obijalskiego.
Happysad, „Odrzutowce i 
kowery”, Mystic Production. 
Premiera: 27.08.2021.

Płyta nosi tytuł „Call Of The 
Wild”, a jej zawartość muzycz-
na na pewno nie rozczaruje 
fanów nowoczesnego power 
metalu. Zespół powstał w 2003 
roku, a nowy krążek będzie 
ósmym studyjnym albumem w 
dyskografii. W tekstach po raz 
kolejny nie zabraknie uwiel-
bianych przez fanów gotyckich 
historii o wampirach i wilkoła-
kach. 
Muzycy „Powerwolf” jako 
główne inspiracje wymieniają 
„Iron Maiden”, „Black Sabbath” 
i „Mercyful Fate”. W swoich 
kompozycjach używają nie-
typowych dla heavy metalu 
rozwiązań w postaci chóru ko-
ścielnego czy organów. W 2019 
roku „Powerwolf” był jedną z 
gwiazd Mystic Festival. 
Powerwolf, „Call Of The 
Wild”, Napalm Records. 
Premiera: 16.07.2021.

„Music for Film and Theatre” 
to osobisty wybór kompozycji 
artystki, które powstały na po-
trzeby teatru, kina i innych pro-
jektów: od starszych, pochodzą-
cych z wczesnych współprac z 
przyjaciółmi, po najnowsze kom-
pozycje do filmów pełnometra-
żowych „xABo: Ksiądz Boniecki” 
w reżyserii Aleksandry Potoczek 
i „Jak najdalej stąd” w reżyserii 
Piotra Domalewskiego. Kom-
ponowanie muzyki do filmów 
i spektakli teatralnych zawsze 
było dużą częścią muzycznego 
świata Hani Rani. Jest to rów-
nież ta część procesu kreatyw-
nego, która może być kusząco 
niedostępna dla słuchaczy - np. 
gdy muzyki nie można posłuchać 
poza spektaklem lub filmem. Ze-
branie utworów na albumie daje 
Rani szansę na podzielenie się 
swoją muzyką ze słuchaczami 

na własnych warunkach, a jej 
fanom szansę na usłyszenie in-
nej strony jej twórczości - wśród 
kompozycji znajdziemy również 
utwory, które choć pisane do 
filmu lub spektaklu, finalnie do 
nich nie trafiły. 
Hania Rani była zaangażowana 
w wiele projektów, z których 
każdy stanowił ważny krok w 
jej artystycznym rozwoju i ży-
ciu jako kompozytorki i artystki. 
Rani jest wdzięczna wszystkim 
reżyserom, którzy powierzyli 
jej tworzenie muzyki do swo-
ich projektów, ale szczególnie 
ciepłym uczuciem darzy utwory 
skomponowane do jej pierwsze-
go „prawdziwego” spektaklu te-
atralnego „Pradziady” w reżyserii 
Michała Zdunika.  
Rani Hania , „Music For 
Film And Theatre”,  Gon-
dwana Records. Premiera: 
02.07.2021.

„Szaroróżowe” to jedenaście 
przebojowych, czasem reflek-
syjnych, albo po prostu uj-
mujących piosenek, zawsze z 
przekazem i zdecydowanie uni-

jak syntezator Mooga. Potrze-
ba sytuacji stała się dla Toma 
okazją do zrealizowania chęci 
eksploracji swoich inspiracji. 
I chociaż nowa muzyka Toma 
bywa ciężka, jest w niej też ele-
ment lekkości, co oznacza, że 
Tom potrafi wykonać najwięk-
szy trick muzyki pop - ukryć 
smutek w melodiach. W ten 
nietypowy sposób rozpoczyna 
się nowy rozdział muzycznej  
Toma Odella.
Tom Odell, „Monsters”, 
Sony Music Entertainment. 
Premiera: 09.07.2021.

kających przerostu formy nad 
treścią. To historie o szaroróżo-
wym życiu, miłości - tej naiw-
nej i tej dojrzałej, samotności 
dużych miast, rozczarowaniu i 
nadziei. 
To także nieoczywisty komen-
tarz do rzeczywistości i kojące 
dźwięki na dzisiejsze niepoko-
je. Odnajdą się w nich zarówno 
ci, którzy z zespołem są od po-
czątku i ci, którzy nigdy o nim 
nie słyszeli. Na pewno wszyscy, 
którzy codzienność przeżywają 
bardziej.
Muchy, „Szaroróżo-
we”, Kayax. Premiera: 
16.07.2021.

To będzie prawdziwa uczta dla 
fanów żywych, przestrzennych 
brzmień, samego artysty, ale 
nie tylko. Na swojej trzeciej 
solowej płycie, Jarecki porusza 
się pomiędzy utworami spokoj-
nymi i refleksyjnymi, oraz dy-
namicznymi i energetycznymi, 
sięgając ponownie do kocha-
nych przez siebie funkowych 
brzmień.
DNA Jareckiego jest tutaj sły-
szalne od pierwszych taktów, 
a warstwa muzyczna i teksto-
wa nie pozostawia złudzeń. To 
najlepszy i najpełniejszy album 
artysty. Artystyczna dojrzałość 
zapewniła muzykowi jeszcze 
większą niezależność i swo-
bodne łączenie gatunków. Za-
owocowało to albumem bardzo 
zróżnicowanym stylistycznie o 
silnym artystycznym wyrazie. 
Fani poprzednich płyt z pew-
nością poczują się jak w domu. 
Charakterystyczne eklektyczne 
podejście do muzyki to niski 
ukłon w stronę grooviących so-
ulowo-funkowych kompozycji. 
Ale jest jednak nowa warstwa. 
Osobiste, często wręcz intym-
ne opowieści o miłości, życiu i 
przywiązaniu do natury. Wraż-
liwość wyśpiewana w soulo-
wych brzmieniach, a wszystko 
misternie utkane z dźwięków 
przemyconych z poprzednich 
epok. 
Jarecki, „Totem”, Univer-
sal Music Group. Premiera: 
16.07.2021.


