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Bunkier Hitlera, gabinet psychiatry, zniszczona wojną Kolonia, miejska ulica czy niepozorna ławka na wzgó-
rzu. Przenosząc akcję swojego nowego filmu do tak różnych miejsc, Roy Andersson odważnie miesza ze sobą 
porządki –  przeszłość ze współczesnością, jawę ze snem, surrealizm z prozą dnia codziennego.    
Przez serię starannie zakomponowanych krótkich epizodów, z których zbudowany jest film, przeprowadza 
nas łagodny głos Narratorki, inspirowanej postacią Szeherezady z „Księgi tysiąca i jednej nocy”. Tym sposo-
bem poznajemy przechodzącego kryzys wiary księdza, parę kochanków unoszących się nad miastem w rytm 
nastrojowej muzyki, tańczące na ulicy młode dziewczyny czy mężczyznę drżącego o swoje oszczędności. Na 
pozór nie łączy ich nic, ale czy aby na pewno?   
„O nieskończoności”, reż. Roy Andersson, Aurora Films. Premiera kinowa: 27.08.2021.

Magda i Arek tworzą zgra-
ne małżeństwo z 25-letnim 
stażem, opiekujące się cho-
rym dziadkiem. Mieszkają z 
synem Tomkiem, który jest 
w długoletnim związku ze 
swoją dziewczyną, Asią. 
Pozornie wszystko jest w 
porządku – typowa rodzi-
na. A jednak…
Magda, nauczycielka w 
katolickim liceum, ukrywa 
przed wszystkimi fakt, że 
woli kobiety, Arek od dłuż-

szego czasu nie może znaleźć 
pracy, a Tomek – popularny youtuber, kieruje się głów-
nie swoim interesem. Ambaras zaczyna się, kiedy zmę-
czona życiem w ukryciu Magda postanawia iść za gło-
sem serca, uruchamiając lawinę kolejnych zdarzeń. Asia 
zrywa z Tomkiem, dziadek znika, a Arek ma problem z 
posklejaniem rzeczywistości na nowo. Gdy w końcu tłu-
mione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, 
każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej 
tak mu się wydaje… Czy każdy z bohaterów odnajdzie 
swój własny sposób na szczęście?
„Czarna owca”, reż. Aleksander Pietrzak, Next 
Film. Premiera kinowa: 13.08.2021.

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. W KINACH.

Wymarzona egzotyczna wycieczka do sło-
necznego raju na Bali w Indonezji przej-
dzie najśmielsze oczekiwania i odmieni 
życie pary, która na nowo chce odnaleźć 
swoje szczęście. „Holiday” to film, który 
pozwala na ucieczkę od szarej codzienno-
ści i jest kinowym lekarstwem na rutynę i 
rzeczywistość wypełnioną pandemią. 
Stęsknieni słońca, oddechu i egzotycz-
nego dreszczu emocji Kasia i Tomek wy-
ruszają na wymarzoną podróż na wyspę 
Bali w Indonezji. Leżąc na rajskiej plaży 
są myślami bardzo daleko od swoich obo-
wiązków wynikających z pracy dla wiel-

kich korporacji. Oboje bardzo chcą mieć dziecko, ale wiedzą też, że 
zanim się to stanie muszą poradzić sobie ze sobą nawzajem i prze-
pracować istniejące między nimi konflikty. Pewnego dnia postanawiają 
udać się na wycieczkę w kierunku znajdującego się na wyspie wul-
kanu i otaczającej go dżungli. Tam poznają przypadkowo spotkane-
go tajemniczego mężczyznę, który zaprasza ich do swojego domu. 
Para decyduje się pójść śladem nieznajomego. Atmosfera zagęszcza 
się z minuty na minutę, a niepokojąca aura coraz bardziej udziela się 
polskiej parze. Wkrótce nastąpią zdarzenia, które doprowadzą Kasię i 
Tomka do olbrzymiej wewnętrznej przemiany. Nic nie będzie już takie 
jak było. Tę podróż na Bali oboje zapamiętają na zawsze. 
„Holiday”, reż. Paweł Ferdek, Kino Świat. Premiera kino-
wa: 13.08.2021.

Szacowna i zamożna rodzina Wegmeister-Gloor potrzebuje opieki dla schorowanego nestora rodu. Zadania 
tego podejmuje się 35-letnia Polka imieniem Wanda, w tej roli elektryzująca Agnieszka Grochowska. Kobieta 
opiekuje się wiekowym Josefem, spędzając sporo czasu z jego rodziną w pięknej willi nad jeziorem. Nikt nie 
spodziewa się, że ta niewinna sytuacja rozwinie się w eksplodującą emocjami i wydarzeniami historię.
Zbliżające się siedemdziesiąte urodziny mężczyzny oznaczają dla Wandy dodatkowe obowiązki, ale i szansę 
na większy zarobek. To dla kobiety ważne, bo wszelkie pieniądze, jakie udaje jej się zebrać, przesyła do 
Polski, gdzie rodzice Wandy opiekują się dwójką jej dzieci. Wśród swoich pracodawców bohaterka wzbudza 
ambiwalentne uczucia. Mężczyźni – Josef i jego dorosły syn Gregi – są nią oczarowani, z kolei żona oraz 
córka Josefa wydają się być nieufne, traktując ją z góry. Zwłaszcza Sophie jest podejrzliwa, a znalezione 
w materacu pieniądze ściągają na Wandę lawinę podejrzeń o kradzież. Obrażona Wanda wyjeżdża. Ale to 
dopiero początek historii…      
„Moja cudowna Wanda”, reż. Bettina Oberli, Aurora Films.  Premiera kinowa: 13.08.2021.



Pierwszy w XXI wieku zebrany w jednym tomie obszerny wybór poezji i pro-
zy Edwarda Stachury, przygotowany przez Monikę Stachurę (bratanicę pisa-
rza) oraz Jakuba Beczka (literaturoznawcę, autora książki „Teraz oto jestem. 
Edward Stachura we wspomnieniach” oraz licznych artykułów dotyczących 
pisarza). Bohaterowie poszukujący prawdy i prawda szukająca form wyrazu. 
Zachwyt nad każdą chwilą obok przemijania i nostalgii. Cała jaskrawość ży-
cia i śmierci kultowego autora. 
W niniejszym wydaniu uwzględniono odautorskie poprawki do tekstu 
„Wszystko jest poezja”, a także zaproponowano dokładniejsze odczytanie 
rękopisu „Listu do Pozostałych”.
„Cała jaskrawość i inne utwory”, Edward Stachura, Wydawnic-
two Iskry. Premiera: 09.08.2021.
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Lechosław Herz, aktor, pisarz, niestrudzony piewca polskiego krajobra-
zu, w kolejnej książce wspomina swoje dzieciństwo, rodzinę, początki 
pracy artystycznej w radiu i na scenach teatrów dramatycznych. Nie 
brakuje też opisów wypraw turystycznych podejmowanych wiele lat 
temu w różnych zakątkach Polski i pierwszych fascynacji wyjazdami 
zagranicznymi. Ciepła, serdeczna opowieść z pewnością zachęci czy-
telników do własnych, indywidualnych wypraw krajoznawczych jeszcze 
nieodkrytymi szlakami.
„Igrzec. Opowieści mocno wędrowne”, Lechosław Herz, Wy-
dawnictwo Iskry. Premiera: 23.08.2021.

Lato w pensjonacie na wzgórzu trwa. Patrycja, Klaudia i Martyna postanawiają wspólnymi siłami rozkręcić na nowo 
rodzinny biznes. Relacje pomiędzy siostrami stopniowo się poprawiają, a ich ojciec wraca do zdrowia. Każda z 
kobiet mierzy się jednak z własnymi problemami. 
Patrycja, która ma za sobą traumatyczne małżeństwo, boi się zaangażowania w związek 
z Sewerynem. Kiedy dowiaduje się, że mężczyzna ma córkę, postanawia się wycofać. 
Martyna jest w ciąży, której nie planowała, z mężczyzną, z którym nie chce mieć nic wspólnego. Myśl o tym, że 
miałaby zostać samotną matką, wydaje jej się absurdalna. 
Klaudia wierzy, że jej kochanek rozwiedzie się dla niej, ale nie jest do końca przekonana, czy to mężczyzna, z któ-
rym chce spędzić resztę życia. 
Wszystkie trzy stoją przed ważnymi życiowymi decyzjami. 
Czy siostry będą dla siebie nawzajem wsparciem? 
Czy bieszczadzki pensjonat okaże miejscem, w którym odnajdą spokój?
„Czas wyborów”, Aleksandra Rak, Wydawnictwo Dragon. Premiera: 11.08.2021.

Rzeczpospolita w XVIII 
wieku to kraj, w którym pa-
nuje bezwzględność i bez-
prawie. Wartości moralne 
przestały mieć jakiekolwiek 
znaczenie. Każdy kieruje 
się własnym interesem. 
Jeśli chcesz przetrwać, 
musisz być silny i gar-
dzić litością. A jeśli chcesz 
stworzyć na gruzach upa-
dłego imperium nową siłę, 
musisz posunąć się znacz-
nie dalej. Skrytobójstwo, 
przekupstwo, porwania, 
zajazdy i korupcja stano-
wią o sile twojej partii. Tak 
właśnie, niczym serialowa 
rodzina Soprano, dochodzi 
do władzy i rządzi Familia, 
ród Czartoryskich.
„Familia” to powieść hi-
storyczna pełna dyna-
micznych zwrotów akcji, 
szalonych pościgów i dwor-
skich intryg. Wzrost potęgi 
stronnictwa śledzimy z 
perspektywy dwójki mło-
dych bohaterów: Krystyny 
i Piotra, którzy nierozerwal-
nie łączą swój los z Czar-
toryskimi. Rzuceni w wir 
wydarzeń, które na zawsze 
odmienią ich życie, muszą 
podjąć brutalną walkę o 
przetrwanie w świecie, w 
którym nie ma miejsca na 
skrupuły.
„Familia”, Paweł Majka, 
Wydawnictwo Znak. 
Premiera: 11.08.2021.

„Krzycz! Teraz!” to pierwsze słowa, które słyszy Miłosz, bohater powieści, 
po przyjściu na świat, kiedy nie potrafi złapać oddechu. Słowa, być może, 
ratujące mu życie.
Na stronach niecierpliwie oczekiwanej nowej powieści autora Wszystkich 
języków świata wraz z bohaterem przeżywamy kolejne punkty zwrotne w 
jego biografii – rodzinne dramaty, inicjacje emocjonalne i seksualne, pery-
petie zawodowe i zdrowotne, późno odnalezioną pierwszą miłość. A wszyst-
ko to osadzone w Polsce lat 1951–2021 z wiernie odmalowaną całą jej 
świetlistą i bolesną historią.
„Krzycz! Teraz!” to historia o paraliżującym lęku przed każdym dniem i każ-
dą decyzją, a jednocześnie o nienasyceniu życiem i niespełnionej potrzebie 
jego przedłużenia.
„Krzycz! Teraz!”, Zbigniew Mentzel, Wydawnictwo Znak. Premie-
ra: 11.08.2021.

Choko rezygnuje z kariery gejszy i wpada w objęcia Ryukichiego, syna 
handlarza akcesoriami fryzjerskimi. Para rozsmakowuje się w miejskim 
życiu, choć nieraz (i nierzadko z własnego powodu) ma w nim pod gór-
kę. Wiwat małżeństwo to zabawny, słodko-gorzki portret pewnej epoki 
i pewnego miasta – Osaki, kulinarnej i rozrywkowej stolicy środkowej 
Japonii.
W kupieckie uliczki tego miasta i życiorys pisarza doskonale wprowadzi 
Was wstęp autorstwa Karoliny Bednarz.
„Wiwat małżeństwo”, Sakunosuke Oda, Wydawnictwo Tajfuny. 
Premiera: 05.08.2021.
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Uwikłana w wielkomiejskie życie  
Luiza kupuje działkę, żeby scho-
wać się na niej przed całym świa-
tem. Chce uciec od wszystkiego, co 
przypomina jej o osobistej tragedii, 
z którą nie potrafi się uporać. Prze-
kraczając bramę Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Morele”, nie wie nic  
o grządkach, hortensjach czy pędra-
kach, ale przede wszystkim nie ma 
pojęcia, jakich ludzi spotka za ogro-
dową siatką. Wkrótce odkryje, że 
życie w „Morelach” nie ogranicza się 
do pielenia rabat, a działkowcy mają 
swoje namiętności oraz mroczne se-

krety. Wystarczy zajrzeć do piwniczki pod podłogą starej altany…
Księga urodzaju to słodko-gorzka opowieść o ludziach, przyro-
dzie i miłości kojącej ból.
„Księga urodzaju”, Katarzyna Kostołowska, Wydawnic-
two Książnica. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Do zakochania jedno… kliknięcie! 
Hannah żyje w ciągłym pędzie. 
Zmienia prace, facetów i konty-
nenty. Nie ma czasu na miłość. 
Kiedy jednak jej przyjaciółka Jess 
potrzebuje pomocy ze swoją apli-
kacją randkową, Hannah rusza  
z odsieczą. 
Save The Date to coś wyjątko-
wego. Docelowo ma połączyć ze 
sobą dwie bratnie dusze. Takie 
jak Jess i jej mąż Tom, z którym 
jest od dwudziestu lat. Nawet je-
żeli mają gorszy okres, to wciąż 

są ze sobą blisko.
Od pewnego czasu firma Jess ma jednak problemy. Hannah 
wpada na genialny pomysł. Ona szuka sposobu na ustatko-
wanie się, a Save The Date potrzebuje porządnej reklamy. 
„Ślub od pierwszego kliknięcia”, Claire Frost, Wydaw-
nictwo Kobiece. Premiera: 11.08.2021.

Piękna historia wzajemnej troski ludzi i pszczół. Poruszająca opo-
wieść o tym, co możemy utracić.
W ostatnich latach większa uwaga poświęcona klimatowi, zrów-
noważonemu rozwojowi, śmiertelności pszczół oraz diecie dopro-
wadziła do ponownego zainteresowania zarówno pszczelarstwem, 
jak i miodem. Sarah Hambro, dziennikarka z Oslo, napisała fa-
scynującą książkę, która jest odpowiedzią na to zainteresowa-
nie, skarbnicą wiedzy i anegdot, a także literackim manifestem  
w obronie życia pszczół. 
Spośród ponad dwudziestu tysięcy gatunków pszczół Hambro wy-
brała pszczoły miodne i stworzyła piękną opowieść o ich krót-
kim, ale intensywnym życiu. To także opowieść o relacji człowieka  
z pszczołami i tym, jakie mają znaczenie dla nas i naszego  
rozwoju. 
„Świat według pszczół”, Sarah Hambro, Wydawnictwo 
Mova. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Głośna powieść, w której z mro-
ku i sprzeczności współczesnego 
Seulu wyłania się portret kobiet 
gotowych zrobić wszystko, aby 
żyć godniej.
Młode koreanki: Gyuri, Miho, 
Ara, Sujin i Wonna, próbują 
pozostać sobą w świecie, który 
wymaga od nich niewiarygodnie 
dużo. Współczesny Seul nie jest 
wyrozumiały dla kobiet, zwłasz-
cza biednych. Aby uzyskać 
przepustkę do lepszego świata, 
trzeba wpisywać się w wyśrubo-
wany kanon urody. Cena piękna 
jest wysoka, a operacje pla-
styczne to konieczność.
Wiedzą o tym Gyuri, ekskluzyw-
na kobieta do towarzystwa dla 
najbogatszych biznesmenów 
w kraju, oraz Sujin, która zro-
bi wszystko, aby być jak Gyuri. 
Miho, artystka z dyplomem ame-
rykańskiej uczelni, romansująca 
z apodyktycznym mężczyzną, 
i Ara, obsesyjnie zakochana  
w gwieździe k-popu. Oraz Won-
na, która staje wobec dylematu: 
marzy o dziecku, lecz nie ma 
środków na jego wychowanie.
„Gdybym miała two-
ją twarz”, Frances Cha,  
Wydawnictwo Mova. JUŻ W 
KSIĘGARNIACH.

Konstantyn od ponad dwudziestu lat mieszka w Londynie. Robi 
karierę, żyje w luksusie, ma powodzenie u kobiet. Niemal z dnia 
na dzień całe jego życie się zmienia, gdy nieznajoma kobieta wrę-
cza mu tajemnicze czarne pudełko. Konstantyn traci pracę, zo-
staje napadnięty, a jego najlepszy przyjaciel nagle znika. Aby go 
znaleźć, wykorzystuje jedyną wskazówkę, jaką ma – pocztówkę 
z Florencji. Wyrusza tam, aby zrozumieć, w co i dlaczego został 
uwikłany. Na drodze Konstantyna staje nie tylko międzynarodowej 
sławy włoski neurochirurg i psychiatra, ale także pełen luk i nie-
spodzianek umysł bohatera.
„Utracony element”, Adrianna Rozbicka, Wydawnictwo 
Mova. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Evie przestała wierzyć w miłość. Te odczucia jeszcze pogłębia coś, co 
przytrafiło jej się pewnego popołudnia: dostrzegła całującą się parę i… 
doznała wizji. Zobaczyła początek tego romansu oraz… jego koniec. Że 
miłość nie trwa wiecznie? No cóż, nawet najpiękniejsze historie miło-
sne prędzej czy później się kończą…
Gdy Evie próbuje zrozumieć, co ją właściwie spotkało, niespodziewanie 
trafia do studia tańca La Brea Dance. Zanim się obejrzy, przygotowuje 
się do konkursu tanecznego w towarzystwie przystojnego chłopaka 
o imieniu X. Cechuje go wszystko to, czego brakuje Evie: jest żądny 
przygód, śmiały i pełen pasji. A przecież zakochania się dziewczyna  
z pewnością nie miała w planach! Bo czy miłość warta jest tak wiel-
kiego ryzyka?
„Kurs tańca dla niezakochanych”, Nicola Yoon, Wydawnic-
two Dolnośląskie. JUŻ W KSIĘGARNIACH.



Mistrzyni ciętego humoru, słownej szermierki i jechania po bandzie!
Poznajcie Joannę. To Bareja w spódnicy – w loży szyderców czuje się jak ryba w wodzie. Siedzi z tyłu, ale czujnym 
okiem skanuje każdą sferę życia. Wykpi, obśmieje, wścieknie się, sama niejedną gafę palnie, czasem zagra na 
nerwach, ale robi to z wdziękiem i polotem, jakich mało.
Joanna, główna bohaterka książki, sarkastycznie i bezkompromisowo opisuje otaczający świat. Śmiech jest jej 
niezbędny do życia jak powietrze, bez niego się dusi. W tym spektaklu groteski i absurdu główne role odgrywają: 
przyjaciele, mężu, dzieci potocznie zwane pędrakami, sąsiedzi, przypadkowi ludzie spotykani w samolocie, na ulicy, 
na wczasach czy w warzywniaku o dumnej nazwie „Akademia owoców i warzyw”.
To idealna lektura dla tych, co chcą sobie odpuścić. Dla tych, którzy mają dystans do siebie i do życia. Dla zmę-
czonych codziennością, którzy chcą się zanurzyć w świecie przygód pełnym groteski, absurdu i dobrego humoru.. 
„Matka siedzi z tyłu. Opowieści z d**y wzięte”, Joanna Mokosa-Rykalska, Wydawnictwo Wielka 
Litera. JUŻ W KSIĘGARNIACH.
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Twórczość Goliardy Sapienzy, autorki głośnej „Sztuki radości”, była przez lata marginalizowana i dopiero kilkana-
ście lat po jej śmierci zdobyła uznanie w oczach krytyków i czytelników. Obecnie pisarka uznawana jest za jedną  
z ważniejszych postaci literatury włoskiej XX wieku. Jej niespokojne i ekscentryczne życie znajduje odzwierciedle-
nie w powieściach, w których autorka prezentuje zdecydowanie feministyczną perspektywę, a seksualność, płeć 
i ciało odgrywają w nich fundamentalną rolę. 
Pomysł i pierwsze szkice „Spotkania w Positano” pochodzą z 1963 roku, całość powstała w 1984 roku, a pierwsze 
wydanie ukazało się w 2015 roku. Jest to głęboka, nastrojowa powieść o niezwykłej przyjaźni, ucieleśniająca 
paradoksy włoskiego społeczeństwa. Rozgrywa się na początku lat pięćdziesiątych w czarującym, skąpanym  
w słońcu mieście Positano w południowych Włoszech. Pisarka była pod ogromnym wrażeniem piękna tego miej-
sca położonego na wybrzeżu Amalfi przy Zatoce Neapolitańskiej. To oczarowanie wybrzmiewa na kartach powie-
ści, której bohaterka nosi to samo imię, co autorka. Obydwie pracują również w branży filmowej. 
„Spotkanie w Positano”, Goliarda Sapienza, Wydawnictwo Mova. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Paryż, 1940 rok. Trzy krawcowe próbują prowadzić możliwie normalne życie w okupowanym przez nazistów 
mieście. Każda z nich ma pewien sekret. Poraniona przez wojnę Mireille działa w ruchu oporu; Claire została 
uwiedziona przez niemieckiego oficera; Vivienne zaangażowała się w coś, o czym nikomu nie może opowiedzieć…
Wojna zmusza trzy młode kobiety do podejmowania niełatwych decyzji, a skrywane tajemnice narażają je na 
ogromne niebezpieczeństwa. Przyjaciółki wspierają się, wierzą, że są wobec siebie lojalne, lecz czy nie grozi im 
zdrada? Czy przetrwają ten okrutny czas, a więzi między nimi pozostaną nienaruszone?
Dwa pokolenia później Harriet, angielska wnuczka Claire, przybywa do Paryża w poszukiwaniu rodzinnych ko-
rzeni. Mieszka w tym samym budynku przy Rue Cardinale, w którym żyła jej babcia. I tam odkrywa historię, 
mroczniejszą i bardziej bolesną, niż mogła się spodziewać…
To znakomita powieść, napisana doskonałym językiem, ukazująca poszukiwanie własnej tożsamości przez pry-
zmat trudnych doświadczeń oraz odkrywająca, jak bardzo wojenne traumy wpłynęły na powojenne losy rodzin.
„Paryska krawcowa”, Fiona Valpy, Wydawnictwo Świat Książki. Premiera: 11.08.2021.

Jeśli pracujesz w telewizji, gala Zło-
tych Kamer to dla ciebie najważ-
niejszy wieczór roku. Ale dla trzech 
przyjaciółek będzie znaczył o wiele 
więcej… 
Wiktoria otrząsa się po współpracy  
z toksyczną gwiazdą muzyki pop  
i planuje drugie małżeństwo z Karo-
lem, swoim byłym mężem. Tymcza-
sem nad jej karierą zawodową zbie-
rają się ciemne chmury, a jakby tego 
było mało, na dziesięć tygodni przed 
ślubem marzeń na jaw wychodzi szo-
kująca rodzinna tajemnica. 

Laura niedawno straciła ukochaną pracę, a w dodatku postano-
wiła rzucić alkohol. Niestety, branżowe gale to najgorsze możliwe 
miejsce dla świeżo upieczonej abstynentki, a jej nowy szef nie 
należy do aniołów. Czy Laura poradzi sobie z presją? 
Agata stanęła na rozdrożu. Jej nowy chłopak to lekarz, który  
w sylwestrową noc spektakularnie ocalił jej życie. Ale podczas gali 
Złotych Kamer wpada na Kinga, swoją dawną wielką miłość. Mię-
dzy tą dwójką mocno zaiskrzy. Kłopot w tym, że Agata ma już 
przecież swojego Artura, a King – żonę…
„I nigdy cię nie opuszczę!”, Zuzanna Dobrucka, Beata 
Harasimowicz, Katarzyna Kalicińska, Wydawnictwo 
Słowne. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Kiedy Milena odeszła bez słowa, 
Igor obiecał sobie, że już nigdy nie 
da się zranić. Tylko tak mógł sobie 
poradzić z bólem. By przetrwać, 
postanowił żyć tak, jakby nie miał 
nic do stracenia: mocno, bez zaha-
mowań i na krawędzi. Bo bez niej 
nic nie miało sensu. Równie dobrze 
mógł zostać królem miejskiego pół-
światka.
Teraz Milena wraca do ich rodzin-
nego miasta w glorii gwiazdy filmo-
wej. Choć odniosła sukces, nie jest 
szczęśliwa. Pora jednak stawić czoło 

przeszłości. I zdrajcy, którym okazał się najbliższy jej człowiek.
Długo próbowali o sobie zapomnieć. Ale ból wiąże równie mocno 
jak miłość.
Tyle że sercu nie można rozkazywać. A Milenę i Igora łączy uczu-
cie jedyne w swoim rodzaju. Czy okaże się dość silne, by pokonać 
kłamstwa, żal i lata milczenia? Ten związek może być najbardziej 
szaloną rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobili. I prawdopodobnie jesz-
cze tego pożałują. Ale żyje się raz. I kocha prawdziwie też tylko 
raz.
„Gdyby miało nie być jutra”, Agnieszka Lingas- 
Łoniewska, Wydawnictwo Słowne. JUŻ W KSIĘGAR-
NIACH.



Jeśli świadomy umysł – ta część, którą uważamy za nasze „ja” - jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, czym zajmuje 
się reszta mózgu?
W tej błyskotliwej i prowokującej książce znany neurobiolog David Eagleman przemierza głębiny podświadomego 
mózgu, aby rozjaśnić zaskakujące tajemnice.
Dlaczego twoja stopa znajduje się już w połowie drogi do pedału hamulca, zanim zdasz sobie sprawę z niebezpie-
czeństwa, które na ciebie czyha? Dlaczego słyszysz swoje imię w rozmowie, której nie sądziłeś, że słuchasz? Co łączy 
Ulissesa z kryzysem kredytowym? Dlaczego Thomas Edison poraził słonia prądem w 1916 roku? Dlaczego osoby, 
których imiona zaczynają się na literę J, są bardziej skłonne do poślubiania osób o imionach na tę samą literę? 
Dlaczego tak trudno jest dochować tajemnicy? I jak to w ogóle możliwe, żeby się na siebie złościć - kto dokładnie 
jest na kogo zły?
Autor w przekonujący sposób dowodzi, że często działamy nieświadomie i bez tego nasze życie utknęłoby w mar-
twym punkcie, a nasz mózg to wewnętrzna drużyna rywali, dzięki czemu potrafimy być kreatywni.
„Mózg incognito. Wojna domowa w twojej głowie”, David Eagleman, Wydawnictwo Zysk i S-ka. 
Premiera: 03.08.2021.
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Jak zachować równowagę między zdrowiem i smakiem a troską o środowisko?
W czasach, gdy o zdrowiu, klimacie i negatywnych skutkach chowu zwierząt myślimy więcej niż kiedykolwiek, 
jest wiele powodów, dla których warto żyć bardziej zielono.
Oferta wyrobów wege i zamienników produktów pochodzenia zwierzęcego stale rośnie i łatwo stracić orien-
tację, co naprawdę jest najlepsze tak dla naszego organizmu, jak i klimatu. „Happy Food Green” podsuwa 
nam odpowiedź na pytanie, jak w większym stopniu oprzeć swoją dietę na roślinach.
Po „Happy Food” i „Happy Food 2.0” czołowy szwedzki szef kuchni Niklas Ekstedt i dziennikarz naukowy Hen-
rik Ennart kontynuują serię książek o jedzeniu, które daje szczęście. „Happy Food Green” zawiera szczegóło-
wą analizę rewolucyjnych wyników badań na temat diety roślinnej oraz pięćdziesiąt apetycznych przepisów 
zapewniających zróżnicowane i zrównoważone posiłki.
Książka przyda się nie tylko początkującym wegetarianom i weganom. Będzie też idealnym poradnikiem dla 
tych, którzy chcieliby w większym stopniu korzystać z produktów roślinnych. To obowiązkowa lektura dla 
zainteresowanych bardziej ekologicznym i pełniejszym smaku życiem.

„Happy Food Green. O roślinnej diecie i szczęśliwym życiu”, Niklas Ekstedt, Henrik Ennart, Wydaw-
nictwo Słowne. Premiera: 11.08.2021.

Przejmij kontrolę nad swoim losem i wyczaruj sobie życie pełne magii. Poznaj zaklęcia, rytuały i czary współczesnej 
czarownicy.
Devin Hunter - profesjonalny okultysta, podcaster i wydawca czasopisma „Modern Witch”, sięgając do prywatnej 
księgi czarów wydobywa z niej zaklęcia i czary: miłosne, uzdrawiające i ochronne. Dzieli się swoją niemal dwudzie-
stoletnią praktyką i pokazuje, jak przejąć kontrolę nad własnym losem i realizować swoje przeznaczenie. 
Ta niezwykła księga, pełna pięknych zdjęć i twórczej inspiracji, to mistrzowskie połączenie estetyki z ezoteryką 
i olśniewający pokaz sztuki magicznej. Zawarte w niej zaklęcia, przepisy, uroki i rytuały zawierają wskazówki  
w jaki sposób nawiązać współpracę z dynamicznymi energiami magicznym i spełniać najgłębsze potrzeby ducho-
we, fizyczne i emocjonalne. Autor rzuca nowe światło na pięć kluczowych zagadnień: miłość, uzdrawianie, ochronę, 
dobrobyt oraz wróżbiarstwo.
Dowiedz się, jak wróżyć i jak przyciągnąć bogactwo i czym jest sakiewka z urokiem na miłość. Jaką moc skrywa 
buteleczka tysiąca oczu, jak działa zaklęcie „słoik miodu” a jak „stopa czarownicy”? Poznaj podręcznik, który stanie 
się przepustką do życia pełnego magii. 
„Księga zaklęć i czarów”, Devin Hunter, Wydawnictwo Kobiece. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Jak dobrze wrócić do domu i uściskać 
starych znajomych! Otóż i oni: Idgie, 
Julian i jego żona, Opal; kucharka 
Sipsey; Duży George; szeryf Grady 
Kilgore; ich dzieci i wnuki. Po tym, jak 
kawiarnia w Whistle Stop zamknę-
ła swoje podwoje, a stacja kolejowa 
przestała działać, miasteczko opusto-
szało. Dzięki świątecznym listom Dot 
Weems – żadnych plotek, same fakty! 
– sąsiedzka więź jednak przetrwała 
i znów wszyscy byli świetnie poinfor-
mowani.
Po latach emerytowany weterynarz 
Bud Threadgode postanawia od-
wiedzić miejsce, w którym on i jego 

matka Ruth Jamison byli tacy szczęśliwi. Zaginięcie starszego pana 
uruchamia lawinę zaskakujących wydarzeń. Do akcji wkracza wła-
ścicielka różowego cadillaca Evelyn Couch, na jaw wychodzą ha-
zardowe grzeszki Idgie, a córka Buda zaczyna nowe życie właśnie 
wtedy, gdy myślała, że wszystko już za nią.
„Powrót do Whistle Stop”, Fennie Flagg, Wydawnictwo 
Literackie. Premiera: 11.08.2021.

Rok 1911. W eleganckim hotelu Re-
zidenz w Breslau zostają znalezione 
zwłoki jednego z pracowników. O za-
bójstwo podejrzana jest żona denata, 
którą mężczyzna przez lata maltreto-
wał. Detektyw Klara Schulz, spodzie-
wająca się dziecka, mimo sprzeciwu 
męża postanawia zaangażować się 
w sprawę. Chce ratować nieszczęsną 
wdowę przed najwyższym wymiarem 
kary…
Policja nie ma żadnych wątpliwo-
ści co do winy kobiety i chce szybko 
zamknąć sprawę. Nie pozwala na to 
Gabriel Hübschner, radca kryminalny z 

Berlina, który został przydzielony do pomocy w śledztwie. Wytyka 
policji z Breslau błędy i niedociągnięcia, przeczuwając, że sprawa 
zabójstwa ma drugie dno. Klara, początkowo źle nastawiona do 
Gabriela, ostatecznie znajduje w nim bratnią duszę. Wspólnie od-
krywają, że makabryczne morderstwo w hotelu może mieć coś 
wspólnego z do dziś nierozwikłaną tajemnicą śmierci matki Klary…
„Grande finale. Kroniki Klary Schulz”, Nadia Szagdaj, Wy-
dawnictwo Dragon. JUŻ W KSIĘGARNIACH.



Wolność od konwenansów, reżi-
mu, ciasnych zasad i kołnierzyków. 
Ucieczka w sztukę, naturę, w drogę, 
dragi, w cokolwiek. A potem…?    
Tomek od lat nie chce znać swego 
ojca. Jacek wciąż mieszka w głuszy 
jak jego rodzice.  Anka, matka dwoj-
ga małych dzieci, potrzebuje w swym 
życiu przede wszystkim porządku. 
Małgosia, niegdyś „królowa wędró-
wek”, zmieniła życie hipi na Zen.   
Iza Klementowska prowadzi nas 
przez trzy kontynenty, żeby odpowie-
dzieć na pytanie, jak ruch hipisow-
ski wpłynął na życie dzieci kwiatów 

a przede wszystkim ich dzieci i wnuków. Co o swej młodości w 
oparach marihuany sądzą dawni hipisi i jak potoczyły się ich losy? 
Czy ich córki i synowie, wychowywani „na luzie”, bez rygorów,  
a czasem nawet bez... chodzenia do szkoły, przejęli system warto-
ści rodziców? W jaki sposób wychowują teraz swoje dzieci?   
Czy cena wolności nie okazała się zbyt wysoka?   
„Zapach trawy. Opowieści o dzieciach hipisów”, Iza 
Klementowska, Wydawnictwo Agora. Premiera: 
11.08.2021.

Lata 20. XX wieku – czas przemian, 
niepokojów i rosnących nadziei
Na początku XX wieku obietnice lep-
szego życia zawiodły górniczą rodzi-
nę Bednarzy ze Śląska do Westfa-
lii. Teraz wracają, aby zagłosować  
w plebiscycie. Głęboko wierzą, że 
ich ukochana ziemia zostanie przy-
łączona do Polski.
Losy rodziny splatają się z burzliwą 
historią Górnego Śląska, a marze-
nia o spojonym życiu okazują się 
mrzonką. Po trzecim powstaniu 
śląskim rodzina wyrusza w kolejną 

podróż – tym razem do wykrwawionej wojną Francji, która kusi 
górników obietnicą dobrze płatnej pracy.
Czy Bednarze odnajdą szczęście na obcej ziemi? I czy listy z od-
ległej Brazylii pomogą odzyskać nadzieję?
„Listy z czarnych miast” to drugi tom przejmującej serii Emigranci 
– pełna zaskakujących zwrotów akcji opowieść o poszukiwaniu 
domu, miłości, a przede wszystkim samego siebie.
„Listy z czarnych miast. Emigranci. Tom 2”, Sabina 
Waszut, Wydawnictwo Książnica. JUŻ W KSIĘGAR-
NIACH.
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Na co dzień wydają się zwykłymi ludźmi, którzy prowadzą normalne życie. Choć są potworami, wcale nie zachowują 
się jak potwory. Nie dostrzegamy trawiącej ich obsesji polowania na bezbronnych. Dlatego są tacy groźni. Jeśli 
chcemy z nimi wygrać, musimy zagrać w ich grę. Wyprawa autora „Mindhuntera” w mroczny świat drapieżców 
seksualnych.
Legendarny profiler FBI John Douglas opowiada o śledztwach, których celem było powstrzymanie drapieżców sek-
sualnych: stalkerów, gwałcicieli i morderców. Trzy kluczowe słowa dotyczące każdego z nich to manipulacja, do-
minacja i kontrola. To na tych aspektach skupiają się profilerzy, którzy próbują zajrzeć do umysłów zwyrodnialców  
i przewidzieć ich następny ruch. Bo przecież każda próba schwytania drapieżcy seksualnego staje się grą – najważ-
niejszą rzeczą w jego życiu.
A żeby wygrać z kimś owładniętym obsesją, samemu trzeba jej ulec.
Dobrze wiedzą to też ofiary, które przeżyły, i ich najbliżsi, obsesyjnie walczący o sprawiedliwość i odzyskanie spokoju.
To książka o prawdziwej obsesji – obsesji drapieżców polujących na swoje ofiary i obsesji tych, którzy poświęcili 
swoje życie, aby ich powstrzymać.
„Obsesja. Wyprawa autora Mindhuntera w świat drapieżców seksualnych”, John Douglas, Mark 

Olshaker, Wydawnictwo Znak Literanova. Premiera: 11.08.2021.

Pablo Escobar był kolumbijskim baronem narkotykowym o światowej sławie. Stał się jednym z najbogatszych ludzi 
na ziemi. Zanim w 1993 roku został zastrzelony przez policjantów, kontrolował 80 procent światowego handlu ko-
kainą. Oto długo oczekiwana książka o nim autorstwa jego najstarszego syna - Roberto Sendoya Escobara.
Tę pasjonującą historię otwiera atak dwóch helikopterów z agentami MI6 i żołnierzami kolumbijskimi na pokładzie, 
nadlatującymi nad małą wioskę, aby zlikwidować ludzi Pablo Escobara. Życie zachowuje jedynie pewien chłopiec, 
niemowlę. To autor książki, Roberto Escobar. Dziwacznym zrządzeniem losu natrafia na niego najważniejszy spośród 
agentów MI6, lituje się nad losem dziecka i ostatecznie je adoptuje. Escobar wielokrotnie próbuje odzyskać syna, 
co prowadzi do śmierci wielu ludzi.
Gdy ojciec adopcyjny Roberto leży na łożu śmierci, wręcza przybranemu synowi kartkę z szyfrem, który – jak twier-
dzi – zawiera informację o tajnym miejscu, w którym ukryte są zaplombowane beczki z milionami dolarów. Chociaż 
autor poprosił o pomoc kryptologów, nie zdołał złamać szyfru, postanowił więc po raz pierwszy opublikować go  
w tej książce…
„Syn Escobara. Pierworodny”, Roberto Sendoya Escobar, Wydawnictwo Zysk i S-ka. JUŻ W 
KSIĘGARNIACH.

Kaszuby, podobnie jak Śląsk, są na tle pozornie monolitycznej tożsamościowo Polski regionem wyjątkowym. Przez 
lata traktowane z podejrzliwością – dla jednych zbyt polskie, dla drugich zbyt niemieckie. Rozpięte pomiędzy Wscho-
dem a Zachodem, z własnym językiem, świadome odrębności, mocno zanurzone w historii, otoczone wspaniałą 
przyrodą.
Dla Tomasza Słomczyńskiego Kaszuby od kilku lat są domem, ale także wyzwaniem. Uczy się języka, opisuje lokalne 
historie zbierane podczas wędrówek. Ta kaszubska wanoga daje mu możliwość spojrzenia z bardzo bliska, a spo-
tkania z miejscowymi i przyjezdnymi stają się punktem wyjścia do opowieści o złożonej tożsamości Kaszubów, ich 
burzliwej przeszłości i współczesnych problemach.
Powtarzane tu przez kolejne pokolenia hasło „Nie ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Polśczi”, raz brzmiące niczym 
pochwała jedności, to znów podkreślające odrębność, jest także zachętą, by wraz z autorem dowiedzieć się więcej 
o tym niezwykłym kawałku naszego kraju.
„Kaszebe”, Tomasz Słomczyński, Wydawnictwo Czarne. Premiera: 04.08.2021.



Skrzypiące pod nogami deski. Wiatr wyjący na zewnątrz. 
Gałęzie poruszające się za oknami. Nieprzenikniony mrok,  
w którym coś się czai…
Zuza nigdy nie miała zbyt wielkiego szczęścia, ale zawsze 
jakoś dawała sobie radę. Gdy zostaje oszukana przez byłe-
go partnera, musi spojrzeć prawdzie w oczy. Ma trzydzieści 
cztery lata i dwumilionowy dług, a za niecałe pół roku urodzi 
bliźniaczki.
I wtedy w jej życiu pojawia się Marek, mężczyzna idealny: 
przystojny, troskliwy i dojrzały. Po kilku miesiącach związku 
proponuje dziewczynie przeprowadzkę do rodzinnych Topo-
rzyc. Wątpliwości Zuzy związane z wyjazdem rozwiewają do-
piero podejrzani ludzie, którzy pojawiają się pod jej oknami.
Już na wsi Marek dowiaduje się, że musi jechać do Niemiec  
z powodu pilnego zlecenia. Gdy zaczyna się jesień, a noce 

robią się coraz dłuższe, Zuza zostaje sama w starym domu w 
środku lasu. Wiejska sielanka z każdym dniem coraz bardziej przypomina koszmarny sen… 
„Matnia”, Przemysław Piotrowski, Wydawnictwo Czarna Owca. Premiera: 
11.08.2021.
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Ktoś był w jej domu. Ktoś, kto ją zna.
W środku nocy z pokoju docho-
dzi ochrypły szept „Poznasz mnie”. 
Sophie całe dnie poświęca pracy  
w szkole podstawowej lub opiece nad 
matką, która cierpi na chorobę Alzhe-
imera i nie jest łatwo się nią zajmo-
wać. Córce pozostaje niewiele czasu 
dla siebie i nielicznych przyjaciół.
W dniu, w którym Sophie postanawia 
w końcu zrobić coś dla siebie i iść na 
randkę zaczynają dziać się dziwne 
rzeczy. W ogrodzie znajduje dziwny 
guzik. Na szybie odcisk dłoni. Matka 
za swoje nowe sińce obwinia „cień”. 
Kto je prześladuje i dlaczego?
I jeszcze ten głos… Aby odkryć, 
kto je dręczy, Sophie musi wejrzeć  
w przeszłość, choć może nie spodo-
bać jej się to, co tam znajdzie.
„Poznasz mnie”, Sarah A.Denzil, 
Wydawnictwo Filia. Premiera: 
11.08.2021.

Idziesz do więzienia i Kobiety bez litości to kwintesencja kryminalnych opowiadań, w których sekrety i zdrada pro-
wadzą do makabrycznej zemsty. To Camilla Läckberg, jaką wszyscy uwielbiamy!
Idziesz do więzienia
Czworo młodych ludzi świętuje Nowy Rok w luksusowej willi nad jeziorem pod Sztokholmem. To najlepsi przyjaciele, 
podobnie jak ich rodzice, którzy urządzają przyjęcie w willi obok. Mają oni wszystko, ale noszą też swoje mroczne 
tajemnice, których nikomu nie zdradzili. Nawet sobie nawzajem. Kiedy gra w Monopoly się kończy, a stawka wzrasta, 
sekrety powoli zaczynają wychodzić na jaw i odsłania się skomplikowany plan… 
Kobiety bez litości
Ingrid zrezygnowała z kariery, aby wesprzeć męża. Niedługo potem dowiaduje się, że ten ma romans. Birgitta po-
mija wizyty lekarskie. W ten sposób nikt nie odkryje siniaków, które zostawia jej mąż. Victoria porzuciła swoje życie  
w Rosji, aby poślubić mężczyznę poznanego przez Internet. Tylko on nie jest taki, jak sobie wyobrażała.
Wszystkie te kobiety postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Czy jedynym wyjściem będzie zbrodnia doskonała?
„Idziesz do więzienia i Kobiety bez litości”, Camilla Läckberg, Wydawnictwo Czarna Owca.  
Premiera: 11.08.2021.

Ma się wtopić w tło i funkcjonować w nowym miejscu jak prze-
ciętny, nierzucający się w oczy osobnik. Jest miły dla otoczenia, 
robi zakupy, idzie po gazety i papierosy. Kto może zostać świad-
kiem koronnym? W jaki sposób odbierane są wyjaśnienia, a na-
stępnie zeznania od takiej osoby? Na czym polega np. metoda 
przesłuchania FBI? Na jakim etapie i kto decyduje o przyznaniu 
statusu koronnego? Czy koronny to zawsze twardy gangster,  
a może ktoś, kto ratuje za wszelką cenę swoją skórę? I wreszcie 
– jak wygląda życie tych, którzy dbają o jego bezpieczeństwo 
– policjantów?
Szukając odpowiedzi na te pytania, Gabriela Jatkowska prze-
prowadziła dziesiątki rozmów z ludźmi z obu stron barykady, 
by zrozumieć funkcjonowanie tej najbardziej kontrowersyjnej  
w polskim prawie instytucji. O swoich doświadczeniach opowie-
dzieli jej świadkowie koronni, adwokaci, kryminolodzy, policjan-

ci, sędziowie.
„Skruszony gangster”, Gabriela Jatkowska, Wydawnictwo W.A.B. JUŻ W KSIĘ-
GARNIACH.

Makabryczne morderstwo młodego człowieka na barce w Londynie nasuwa pytania o rolę trzech kobiet. Laury, 
przeżywającej trudne chwile dziewczyny, z którą późniejsza ofiara umówiła się na przelotny seks i która według 
świadków jako ostatnia wyszła z barki chłopaka. Carli, jego pogrążonej w żałobie ciotki, i tak już opłakującej inną 
krewną, która zginęła ledwie kilka tygodni wcześniej. I Miriam, wścibskiej sąsiadki, która znalazła zakrwawione 
zwłoki i ma tajemnice przed policją.
Trzy kobiety w zasadzie się nie znają, lecz każda z nich była w jakiś sposób powiązana z ofiarą. Trzy kobiety z różnych 
powodów kipią gniewem. Świadomie lub nie domagają się naprawienia zła, jakie im wyrządzono.
A gdy chodzi o zemstę, nawet porządni ludzie są zdolni do straszliwych czynów. Do czego się posuną, żeby odzyskać 
spokój?
Paula Hawkins daje nam odważny i pikantny kryminał, w którym pyta: Jak długo tajemnica może się tlić, zanim 
wybuchnie ogniem?
„Powolne spalanie”, Paula Hawkins, Wydawnictwo Świat Książki. Premiera: 31.08.2021.



Dorota od lat żyje pod jednym dachem z mężem despotą, stwarzając 
na zewnątrz pozory normalności. Kobieta obmyśla w tajemnicy plan 
uwolnienia się od agresywnego partnera.
Jakub i Alicja wybierają się na zagraniczne wczasy w celu ratowa-
nia małżeństwa. Na miejscu zawierają znajomość z tajemniczą parą.  
Z czasem wchodzą z nimi w nietypowy układ, który wywraca ich życie 
do góry nogami.
Osiemnastoletnia Nadia spotyka się z biologiczną matką, która porzu-
ciła ją tuż po porodzie. Nie wie, że dopuszczając kobietę do swojego 
życia, ściąga niebezpieczeństwo na swoich najbliższych. Trzy historie 
łączą się ze sobą w najmniej odpowiednim momencie. Teraz każdy 
zrobi wszystko, by jego mroczne sekrety nigdy nie wyszły na jaw...
„Mroczne sekrety” Marcel Moss, Wydawnictwo Filia. Pre-
miera: 11.08.2021.

Afganistan. Oficer elitarnej formacji Navy SEALs, James Reece, dowo-
dzi operacją prowadzoną pod osłoną nocy. Gdy jego oddział wpada 
w zasadzkę, Reece jest jednym z dwóch ocalałych. Jako dowódca 
zostaje obarczony winą za największe niepowodzenie w historii ame-
rykańskich sił specjalnych.
W dniu powrotu do Stanów Zjednoczonych żołnierz, który uczestni-
czył razem z nim w feralnej operacji, popełnia samobójstwo. Jednak 
żadna z tych tragedii nie może mierzyć się z tym, co Reece zastanie 
we własnym domu. Doprowadzony do ostateczności odkrywa, że ma 
tylko jeden powód, by żyć dalej – zemstę. 
„Lista śmierci”, Jack Carr, Wydawnictwo Czarna Owca.  
Premiera: 11.08.2021.
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Kolejna odsłona pasjonującej rywalizacji superbohaterów przenosi nas na planetę Takis, rodzinną planetę dr Tachio-
na, z której pochodzi wirus dzikich kart.
Uciekając przed bitwą między asami, dżokerami i natolami, Blaise ucieka na planetę Takis w ciele doktora Tachiona, 
pozostawiając Tacha w ciele ciężarnej bezdomnej nastolatki. Blaise zmierza na Takis na pokładzie statku kosmicz-
nego swego dziadka, marząc o nowych podbojach. Tachion musi sprzedać własną duszę, by dotrzeć na Takis,  
a gdy już tam się znajdzie, zostanie zmuszony stawić czoło wnukowi pośród politycznych i militarnych machinacji 
tamtejszego społeczeństwa. Czeka go gąszcz intryg i zdrad, a stawką tej batalii jest los całego świata.
„Podwójny pasjans. Dzikie Karty. Tom 10”, George R. R. Martin, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Pre-
miera: 03.08.2021.

Romantyczna, dramatyczna i porywająca – wszystko, co najlepsze w New Adult.
Drugi tom trylogii IN-LOVE autorstwa Avy Reed,  kolejnej z grona niezwykle utalentowanych młodych pisarek nie-
mieckich.
Ona, czyli June – pewna siebie i własnego uroku, śliczna, nieskazitelna, zawsze perfekcyjnie umalowana, bezczelna, 
zadziorna, chaotyczna.
On, czyli Mason - bogaty playboy, arogancki, nonszalancki, przemądrzały i twardy. 
June pod skorupą twardzielki skrywa ogromną wrażliwość i równie wielki sekret, który jej zdaniem nigdy nie powi-
nien ujrzeć światła dziennego. Dlaczego mężczyzna zainteresowany czymś więcej, niż tylko przygodą na raz, nie ma 
u niej szans?
Mason ma w nosie fakt, że June ciągle go spławia. Traktuje ich relację jak pełną napięcia grę, w której prędzej czy 
później wygra, bo on zawsze zwycięża. Pragnie czegoś więcej niż tylko spędzenia z June nocy. A June po raz pierw-
szy zastanawia się, co by się stało, gdyby zburzyła swoje mury...
„Madly”, Ava Reed, Wydawnictwo Jaguar. Premiera: 18.08.2021.

Najnowsza książka mistrza ga-
tunku.
Billy Summers jest najlepszy  
w swoim fachu. Eliminuje ludzi, 
ale tylko tych naprawdę złych. 
Był snajperem w Iraku, więc 
zna się na rzeczy i zawsze strze-
la celnie. Tym razem przyjmuje 
ostatnie zlecenie. Czas w końcu 
na zasłużoną emeryturę.  
Niestety, coś idzie nie tak… A na-
wet wszystko.
„Billy Summers”, Stephen 
King, Prószyński i S-ka Pre-
miera: 03.08.2021.

Pasjonujące połączenie mrocznego thrillera i science fiction o podróżach w czasie w realiach alternatywnej wizji 
świata.
Gdy autor pulpowych powieści kryminalnych Lior Tirosh wraca do ojczyzny, przekonuje się, że wiele się tam zmie-
niło. Palestyna – żydowskie państwo powstałe w początkach XX wieku na pograniczu Kenii i Ugandy – buduje 
potężny mur, mający odgrodzić je od afrykańskich uchodźców. W stolicy, Ararat City, dochodzi do gwałtownych 
napięć społecznych i zamieszek...
Szukając zaginionej siostrzenicy, pisarz zostaje wplątany w serię tajemniczych zbrodni, w wyniku czego zaczynają 
go ścigać bezlitośni agenci państwowej służby bezpieczeństwa. Równocześnie Lior odkrywa groźny spisek i prawdę 
o naturze rzeczywistości, która go otacza. Możliwe, że istnieje więcej niż jedna Palestyna, a bariery między światami 
zaczynają pękać…
„Ziemia nieświęta”, Lavie Tidhar, Wydawnictwo Zysk i S-ka. JUŻ W KSIĘGARNIACH.



Przeżyj przygodę! Rozwiąż zagadki! Ucieknij z zastawionych pułapek!
Nowa generacja interaktywnych powieści.
„Escape Quest” to nowa seria gamebooków, w których ty jesteś głównym bohaterem. Będziesz musiał podejmo-
wać decyzje, rozwiązywać tajemnicze zagadki i wydostawać się z zastawionych pułapek. „Escape Quest” łączy  
w sobie elementy paragrafowej powieści, gier role-playing oraz łamigłówek w stylu escape room.
Innowacyjne techniki i mechaniki gry.
Rozwiązaniem łamigłówek jest numer strony, na którą musisz się udać, żeby kontynuować opowieść. Zadania 
będą wymagały logicznego myślenia, wyciągania wniosków, spostrzegawczości czy kreatywnego podejścia typu 
„out of the box”. Użyj specjalnych zakładek, przekręcaj i zaginaj strony, rozszyfruj kody i znajdź ukryte wskazówki.
Wciągająca fabuła.
„Arsène Lupin rzuca wyzwanie”.
Komiksogra, w której celem jest kradzież biżuterii z rezydencji Lechevallier. Rozwiązuj wielorakie zagadki i stwórz 
plan doskonały. Nagrodą będzie przyjęcie na ucznia przez Arsène’a Lupina.
„Arsene Lupin rzuca wyzwanie. Escape Quest”, Cicurel David, Dorne Frederic, Wydawnictwo  
Egmont. W KSIĘGARNIACH.

Czy chcesz poznać wierzenia, tradycje i mądrości z Dalekiego Wschodu? W tym tomie czekają na ciebie mongol-
skie przypowieści o sprycie, chińskie opowieści o smokach, japońskie baśnie o uczciwości i potędze snów oraz 
koreańska bajka o zwierzętach. Historiom towarzyszą działające na wyobraźnię ilustracje autorstwa wybitnych 
międzynarodowych artystów.
Kolejne tomy z serii „Opowieści z czterech stron świata” stworzą wspaniałą biblioteczkę pełną literackich skarbów. 
Dzięki niej dziecko dowie się, co nas różni, a co łączy. Wspólna lektura kolejnych tomów to okazja do rozmowy na 
temat szacunku, różnic kulturowych, wartości niesionej przez tradycję. Wyjątkowe ilustracje autorstwa najlepszych 
międzynarodowych twórców ukazują niezwykłą różnorodność sztuki i wspierają kształcenie wizualne dziecka.
„Jedwabne wątki. Baśnie z Dalekiego Wschodu, Luigi Dal Cin, Wydawnictwo Słowne. Premiera: 
11.08.2021.
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Piekący skwar, rażące słońce, 
suchość w gardle… Ile jesteś  
w stanie przeżyć bez wody, nim za-
mienisz się w zwierzę?
Kalifornię nawiedza najdotkliwsza 
susza od stuleci. Przez długi czas 
sądzą jednak, że wszystko wróci 
wreszcie do normy, jeśli tylko będą 
przestrzegać reguł: nie podlewać 
trawników, nie wypełniać basenów, 
nie brać długich pryszniców. Wszyst-
ko zmienia się w chwili, gdy z kra-
nów przestaje lecieć woda. Przez 
kolejne trzy dni 28 milionów ludzi 

będzie walczyć o przetrwanie. To doświadczenie zmieni każdego, 
komu uda się przeżyć.
Nudne miasteczko, w którym mieszka Alyssa, w mgnieniu oka 
zmienia się w pole bitwy. Sąsiedzi, a nawet członkowie rodzin 
zwracają się przeciwko sobie, zdesperowani, aby zdobyć zapasy 
wody, które pozwolą im utrzymać się przy życiu. Kiedy rodzice 
nastolatki znikają z pola widzenia, aby uratować siebie i swojego 
młodszego brata, Alyssa zostaje zmuszona do dołączenia do bru-
talnej walki o przetrwanie.
„Susza”, Shusterman Neal, Shusterman Jarrod, Wydaw-
nictwo YA! Premiera: 11.08.2021.

„Escape Quest” przedstawia ciekawą i wciągającą historię, która zachęca do rozwiązywania kolejnych zagadek  
i dokonywania postępów w grze. Zagadki nawiązują i łączą się tematycznie z treścią fabuły, co pozwala na jeszcze 
pełniejsze przeżycie przygody.
Graj off-line
Nie potrzebujesz łączyć się z internetem czy instalować specjalnych aplikacji. Wszystko, co niezbędne zawarte jest 
w książce. Podpowiedzi oraz rozwiązania są zaszyte na ostatnich stronach każdego tomu.
Graj sam lub z rodziną.
„Escape Quest” jest przeznaczony do samodzielnej zabawy, ale czasem przyda się pomoc rodziny czy znajomych. 
Możecie wspólnie główkować nad zadaniami oraz dzielić się wrażeniami z gry. Wybierz swoją własną przygodę
Czy podejmiesz wyzwanie?
„Tajemnica Marsa”
Komiksogra, w której bohater poznaje tajemnice skrywane na Czerwonej Planecie. Rozwiązuj zagadki i przechytrz 
swoich prześladowców. Wybór zakończenia zależy tylko od ciebie.
„Tajemnice Marsa. Escape Quest”, Nawrocki Sylvain, Wydawnictwo Egmont. W KSIĘGARNIACH.

Magda próbuje się uwolnić z tok-
sycznego związku z starszym chło-
pakiem, bratem byłej przyjaciółki. 
Przez związek z Arturem Magda 
straciła przyjaciółkę, opuściła się 
w nauce, porzuciła ukochane kółko 
teatralne, zaczęła oszukiwać mat-
kę. Starszy chłopak wykorzystuje 
ją, upokarza, odbiera wszystko, co 
było dla niej ważne. Kiedy Magda 
postanawia zakończyć związek, 
Artur zaczyna ją śledzić, chodzi za 
nią, grozi jej. Dziewczyna jest co-
raz bardziej zastraszona i przera-
żona. Zupełnie nie wie, gdzie szu-

kać pomocy. Adam mieszka w małej miejscowości, gdzie jest 
szykanowany i prześladowany za swoją odmienność (wszyscy 
podejrzewają, że jest gejem). W końcu chłopak zostaje bardzo 
dotkliwie pobity. Po tym wydarzeniu przeprowadza się do ciotki 
do Warszawy, gdzie zaczyna naukę w klasie Magdy. Magda i 
Adam od razu znajdują nić porozumienia i bardzo dobrze czują 
się w swoim towarzystwie.
„Nie wiesz o mnie wszystkiego” to mocna powieść obyczajowa.
„Nie wiesz o mnie wszystkiego”, Joanna Jagiełło, Wy-
dawnictwo Books4YA. Premiera: 11.08.2021.
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Czwarty studyjny album Hal-
sey nosi tytuł „If I Can’t Have 
Love, I Want Power”. Za pro-
dukcję odpowiadają Trent Re-
znor i Atticus Ross. Artystka w 
widowiskowy sposób odsłoniła 
okładkę płyty – w The Metro-
politan Museum of Art. 
Halsey napisała wszystkie pio-
senki na „If I Can’t Have Love, 
I Want Power”. Artystka do 

11

Reedycja siódmego studyjnego 
albumu „Supernova” wydanego 
po raz pierwszy w 1998 roku. 
To autorski album Urszuli i Sta-
nisława Zybowskiego, na którym 
znalazł się również utwór z płyty 
„Urszula & Jumbo” - „Rysa na 
szkle” w nowej wersji, z polskim 
tekstem Bogdana Olewicza. „Su-
pernova” to kolejny ogromny 
sukces Urszuli, który przyniósł 
artystce wielkie przeboje, ta-
kie jak: „Anioł wie”, „Dnie-ye” 
czy „Rysa na szkle”. Wokalistka 
otrzymała za ten krążek, kolej-
ną do swojej kolekcji, platynową 
płytę. 
W nowym nagraniu reedycji z 
2020 roku udział wzięli muzy-
cy z obecnego składu zespołu 
Urszuli. Zostały w nim również 
wykorzystane niepublikowane 
wcześniej partie instrumentalne 
Stanisława Zybowskiego, Ro-
berta Majewskiego oraz Roberta 
Szymańskiego.
Urszula, „Supernova” (re-
edycja), Magic Records Pol-
ska. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Wszyscy lubimy rzeczy, które 
są The Best, czyli najlepsze z 
najlepszych, wyjątkowe. 
Ta zasada dotyczy wszystkich 
aspektów życia, a kiedy myśli-
my o muzyce, to jest to 
już całkowicie oczywiste, że 
chcemy słuchać największych 
przebojów ulubionych 
wykonawców. Starannie wyse-
lekcjonowane płyty z tej serii to 
największe hity 
a każdy album to kilkanaście 
dobrze znanych kompozycji, 
które na trwałe zapisały 
się w historii polskiej muzyki. 
W tym przypadku są to słynne 
utwory w wykonaniu 
zespołu Trubadurzy zgroma-
dzone na pięknym wydawnic-
twie winylowym.
Trubadurzy, „The Best: Cóż 
wiemy o miłości”, wydawca: 
MTJ. Premiera: 27.08.2021.

Jedna z najbardziej niedocenio-
nych, a tak naprawdę jedna z 
najlepszych polskich płyt wyda-
nych w latach osiemdziesiątych 
dwudziestego wieku. Zgodnie 
z myślą jej autorów, była natu-
ralną i nieuniknioną reakcję na 
apatię i zrezygnowanie, które 
ogarnęło Polaków w tamtych 
czasach. 
Słychać na niej wpływy twórczo-
ści takich gigantów światowej 
muzyki popularnej jak „Depeche 
Mode” i „Pink Floyd”. Oryginal-
nie album ukazał się w 1989 
roku nakładem wydawnictwa 

„Tonpress” i został nagrany w 
kultowym składzie: Paweł Kukiz, 
Igor Czerniawski i Adam Roma-
nowski. Znalazły się na nim ta-
kie utwory jak „Sabotaż”, „Jak 
ze szkła i stali”, „Ten człowiek z 
teczką” i „Za chlebem”.
Aya RL, „Niebieska” (reedy-
cja), wydawca: MTJ. Pre-
miera: 13.08.2021.

Geezer Butler, założyciel Black 
Sabbath, przedstawia kolekcję 
utworów ze swoich trzech so-
lowych albumów. Na „Plastic 
Plant” (1995) z udziałem Bur-
tona C. Bella z Fear Factory 
dominował klasyczny metal 
lat 90. Zestaw „Black Science” 
(1997) to wysokooktanowy, 
mocarny groove, industrial-
ne wpływy oraz produkcja 
produkcja Paula Northfielda 
(Rush, Alice Cooper, Suicidal 
Tendencies, Dream Theater). 
Natomiast „Ohmwork” (2005) 
stanowi odzwierciedlenie ów-
czesnych trendów w ciężkiej 
muzyce - od czysto metalo-
wego „Aural Sects” po epickie, 
neopsychodeliczne „I Belive”.
Geezer Butler, „The Very 
Best of Geezer Butler”, 
Warner Music Poland. JUŻ 
W SPRZEDAŻY.

pracy nad albumem zaprosiła 
Trenta Reznora i Atticusa Ros-
sa, uznanych nie tylko dzięki 
Nine Inch Nails, ale także jako 
kompozytorzy nagradzanych 
Oscarem, Złotym Globem czy 
Grammy ścieżek dźwiękowych 
do filmów i seriali.
Halsey ma na koncie ponad 
150 mln sprzedanych singli 
na całym świecie. Jej ostatni 
album, wydany w 2020 „Ma-
nic”, zadebiutował na szczycie 
Billboard’s Top Current Albums 
chart. Był to także pierwszy 
album z 2020, który uzyskał 
status platyny w USA i wielu 
innych krajach na świecie.
Halsey, „If I Can’t Have 
Love, I Want Power”, Uni-
versal Music Polska. Pre-
miera: 27.08.2021.

Album „Ocali nas miłość” zo-
stał stworzony przez zespół 
Ørganek z okazji 77 rocznicy 
Powstania Warszawskiego. 
Punktem wyjścia dla twórców 
były zdjęcia jednego z naj-
słynniejszych powstańczych 
fotoreporterów. Eugeniusza 
Lokajskiego ps. Brok. Tomasz 
Organek pod wpływem emo-
cji powstańców oraz ulic War-
szawy roku 1944 ujętych na 
fotografiach napisał teksty 
piosenek, które brzmią bardzo 
aktualnie.  Album „Ocali Nas 
Miłość” to swego rodzaju most 
pomiędzy rokiem 1944 a 2021, 
który ma ważny przekaz, ocali 
nas miłość.
„Historia Lokajskiego wywarła 
na mnie niesamowite wraże-
nie. Sportowiec, bojownik o 
wolność, dokumentalista, ale 
nade wszystko artysta. Este-
ta. Z jego zdjęć, paradoksalnie 
dla czasu powstańczej pożogi, 
bije życie. Roześmiane mło-
de kobiety, pary łączące się w 
małżeństwie aż Bóg ich nie roz-
łączy, mężczyźni silni w swej 
wierze w zwycięstwo. Jest w 
tym wszystkim jakaś porywa-
jąca poezja. Teksty bezpośred-
nio inspirowane jego zdjęciami 
dosłownie pisały się same” – 
mówi Tomasz Organek.

Organek, „Ocali nas mi-
łość”, Mystic Production. 
JUŻ W SPRZEDAŻY.

„Polish Ladies – Jazz” to zbiór 
piosenek znakomitych arty-
stek: Krystyny Stańko, Oli Jas, 
Renaty Irsy, Joanny Bejm, Ka-
mili Drabek, Agaty Kuliś, Laury 
Cubi Villeny, Oli Mońko, Joanny 
Knitter, Izy Kowalewskiej, Krzy-
si Górniak, Ilony Damięckiej 
i Rasm Almashan. Tę płytę w 
całości poświęcamy kobietom. 
Tym samym pokazujemy, że 
w Polsce nie brakuje uzdolnio-
nych kompozytorek, wokali-
stek czy autorek tekstu, które 
z wielkim wdziękiem poruszają 
się w tym niełatwym przecież 
gatunku jakim jest jazz.  
V/A, „Polish Ladies 
Jazz”, Soliton. Premiera: 
06.08.2021.


