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10. Festiwal Filmów Polskich 
„Wisła” w Rosji odbędzie się 
w dniach 25 maja – 10 czerw-
ca 2017 r. w Moskwie w kinach 
„Pięć gwiazd na Pawieleckiej”, 
„Iluzjon”. „Pionier”, „Oktiabr” i 
„Elektroteatr”. Repliki w kilkuna-
stu rosyjskich miastach potrwa-
ją do końca października 2017 
roku. Festiwal „Wisła” zagości 
również powtórnie w Azerbej-
dżanie i Uzbekistanie oraz pią-
ty raz w Tadżykistanie. W tym 
roku po raz pierwszy polska ki-
nematografia zaprezentowana 
zostanie także w Gruzji i Serbii.
Więcej: www.festiwalwisla.pl

Festiwal Josepha Conrada-
-Korzeniowskiego odbędzie się 
w dniach 25 maja – 1 czerwca 
2017 r. w Moskwie w kinie „Ilu-
zjon”. Festiwal na jesieni zawi-
ta także do Kaliningradu oraz 
Orenburga.
Festiwal Josepha Conrada-
-Korzeniowskiego będzie plat-
formą porozumienia oraz wy-
miany myśli, doświadczeń i 
poglądów polskich i rosyjskich 
literatów, filmowców, history-
ków, artystów oraz wszystkich 
uczestników projektu. Zapre-

zentujemy dokumentalne i fa-
bularne filmy poświęcone życiu 
i twórczej działalności pisarza, 
m.in. „Smuga cienia” Andrze-
ja Wajdy i „Powtórka z Conra-
da” w reżyserii Filipa Bajona. 
Joseph Conrad-Korzeniowski 
będzie na Festiwalu patronem 
nie tylko pokazów filmowych, 
ale także paneli dyskusyjnych, 
wykładów, wystaw oraz koncer-
tów. Publiczność zaprosimy na 
seminaria oraz wspólną deba-
tę polsko – rosyjskich badaczy 
literatury, w tym dr Moniki Ma-

jewskiej, dr Moniki Malessy-
-Drohomireckiej, prof. dr hab. 
Anny Szczepan – Wojnarskiej 
oraz prof. Michała Komara. Za-
prezentujemy także wystawę 
„Joseph Conrad. Między lądem 
a morzem” we współpracy z 
Muzeum Literatury im. Adama 
Mickiewicza i Departamentem 
parlamentarnym i kulturalnym 
MSZ. Rosyjska grupa szanty 
„Łodia” („Лодья”) zaśpiewa pie-
śni marynarskie z epoki Jose-
pha Conrada.
Więcej: www.conrad2017.com

W roku 2017 odbędzie się 15. 
edycja Ogólnopolskiego Prze-
glądu Młodych Wokalistów „De-
biuty”. 
Przegląd składa się z dwudnio-
wych warsztatów wokalno-in-
terpretacyjnych oraz koncertu 
galowego w trzecim dniu wy-
darzenia. W warsztatach bierze 
udział jedenaścioro młodych, 
zdolnych wokalistów z różnych 
stron Polski i z Wrocławia:  
Anna Cielecka, Marta Horyza, 
Joanna Płonka, Wojciech Ste-
fanowski, Gabriela Kundzie-
wicz, Emilia Hamerlik, Zuza 
Wiśniewska, Marika Klarman, 
Natalia Banaś, Łukasz Jędrys i  
Maksymilian Zdybicki.

Więcej: 
www.mdksrodmiescie.wroc.pl

06.05 
Dżem - Amfiteatr Opolski, Opo-
le 

07.05
Raz Dwa Trzy - Klub Wytwór-
nia, Łódź

08.05
Tomasz Chyła Quintet - Nowy 
Świat Muzyki, Warszawa

09.05
Ray Wilson - Genesis Classic - 
Filharmonia Zielonogórska
Skazany na Bluesa - Hala Orbi-
ta, Wrocław
Dr Misio - Grizzly Bar, Warsza-
wa

10.05
Mirabai Ceiba - Klub Palladium, 
Warszawa
Juwenalia AGH: Bracia Figo Fa-
got - Strefa Plaża, Korty Teniso-
we na MS AGH, Kraków

12.05
Ania Wyszkoni - Amfiteatr Let-
ni, Szczecin
Leningrad - Impart, Wrocław

13.05
Natalia Kukulska - Stary Ma-
neż, Gdańsk
Before WOMEX 2017: Dikanda
Drzwi Zwane Koniem, Katowice

15.05
BRODKA Clashes Tour 2017 - 
Teatr Wielki im.Stanisława Mo-
niuszki w Poznaniu
An Evening With Pat Metheny

Arena Ursynów, Warszawa

16.05
Dream Theater - Spodek, Ka-
towice

18.05
Be.My! - Grizzly Bar, Warszawa
Dr Misio - Lizard King, Toruń

19.05
AIRBAG - Klub Firlej, Wrocław
Koop Oscar Orchestra - Progre-
sja Music Zone, Warszawa
Kiev Office - Klub B90, Gdańsk
Sóley - Klub Niebo, Warszawa
The Steepwater Band, sup-
port: Izotop - Klub Blue Note, 
Poznań
Atmasfera: Piotr Rubik - Ergo 
Arena, Sopot / Gdańsk

20.05
Pink Freud Plays Autechre - 
Sala Koncertowa Radia Wro-
cław

Skalpel Polish Sounds Aukso - 
Mediateka, Tychy

21.05 
Siesta w drodze: Jehro - Wy-
twórnia,  Łódź

24.05
Haley Reinhart - Klub Stodoła, 
Warszawa

26.05
Hardkiss - Klub Kwadrat, Kra-
ków

27.05
Baasch - Klub Niebo, Warszawa
Poświatowska / Radek - Kim Ty 
jesteś dla mnie? - Wytwórnia, 
Łódź

28.05
Maciej Maleńczuk - „Fajnie” - 
Auditorium Maximum UJ, Kra-
ków

30.05
Towards The Blue Horizon 
Tour: Riverside + support - Te-
atr Łaźnia Nowa, Kraków  

31.05
Ariana Grande - Atlas Arena, 
Łódź
Agnes Obel - Klub Wytwórnia, 
Łódź
Amanda Palmer & Edward Ka-
-Spel - Klub Proxima, Warsza-

Portal Rozpisani.pl, należący do Grupy PWN już od 
trzech lat promuje twórczość literacką i wspiera 
autorów, którzy chcą wydać książkę na własną rękę. 
Zasada jest prosta – każda osoba, która chce wydać 
książkę może zgłosić się do zespołu Rozpisani.pl, 
a profesjonaliści ocenią potencjał książki i za-
proponują doskonale skrojoną ofertę.

Self-publishing to popularny dziś na świecie spo-
sób na wydanie swojej książki. To obecnie jeden 
z najważniejszych światowych trendów na rynku wy-
dawniczym.  Dzięki portalowi Rozpisani.pl, także 
w Polsce niezależni autorzy mają szansę zaist-
nieć. Gwarancją jakości jest marka PWN. Publika-
cje mogą zostać wydane w formie książki drukowanej 
lub w formie ebooka. Nie ma ograniczeń co do ga-
tunków – mogą to być opowiadania, wiersze, a nawet 
profesjonalne poradniki branżowe. 

To, co wyróżnia ofertę Rozpisani.pl to możliwość 
skorzystania z profesjonalnej redakcji, korek-
ty, druku lub promocji. Najważniejszy jest jednak 
dostęp do szerokiej dystrybucji – m.in. Amazon, 
Empik, Gandalf. Kalkulator usług, który jest do-
stępny na stronie www, pozwoli autorom w szybki 
sposób obliczyć koszty wydania książki.
Oferta jest skierowana do debiutantów, profesjo-

Now y Boss Monster!  Następny poziom

W yczekiwany „Boss Monster:  Następny poziom” – 
niezależna kont ynuacja znakomitej gr y karcianej 
Boss Monster inspirowanej komputerową klasyką.

Wciel się ponownie w rolę złoczyńcy rodem z retro gier wideo, 
zostań jednym z dwunastu bossów, zbuduj straszliwe komnaty pu-
łapek i potworów, rzucaj potężne legendarne czary i zmierz się z 
nowymi wyzwaniami, jakie postawią przed Tobą mroczni i hybrydo-
wi bohaterowie. Teraz będziesz mógł niszczyć bohaterów z jeszcze 
większą furią i impetem!

„Boss Monster: Następny poziom” możesz (ale nie musisz) łączyć z 
grą podstawową Boss Monster. Będzie wówczas mroczniej, zabaw-
niej i z większą ilością pikseli! 

nalistów, a przede wszystkim do każdego, kto wie-
rzy, że o sukcesie książki decydują czytelnicy. 

Myślisz o wydaniu swojej książki? Przeczytaj, ja-
kie są korzyści współpracy z Rozpisani.pl:

– pomożemy Ci wydać własną publikację
– wprowadzimy ją na rynek księgarski
- jako pisarz i wydawca masz dużą niezależność
– zachowujesz pełne prawa autorskie, kontro-
lę nad zawartością i projektem książki, decydu-
jesz o jej cenie
– dostajesz atrakcyjne honorarium – znacznie wyż-
sze niż w tradycyjnych kontraktach wydawniczych 
– oraz stały dostęp do wyników sprzedaży i prosty 
system rozliczeń
– książka może trafić do dystrybucji nawet w ciągu 
sześciu tygodni
– gwarantujemy usługi wydawnicze, korektorskie i 
promocyjne w atrakcyjnych cenach

Jeśli jesteś zainteresowany/-a skontaktuj się z 
Rozpisani.pl:
Napisz: info@rozpisani.pl lub zadzwoń 519 075 409, 
502-796-038.

Więcej informacji na www.rozpisani.pl

W pudełku znajdziesz 160 zupełnie nowych kart z kolorowymi, pik-
selowymi ilustracjami, w tym 12 całkiem nowych bossów, a także 
Instrukcję i skrót zasad.

„Boss Monster”, podstawowa gra o nieustraszonych pogromcach 
bohaterów, powstała za sprawą dwóch braci Chrisa i Johnny’ego 
O’Neal. Zaczęło się od fascynacji starymi, klasycznymi grami wideo, 
potem pojawił się pomysł... A gdyby tak odwrócić stereotypowe 
role i wcielić się w potwora, który ma za zadanie zwabić i zgładzić 
bohaterów, odebrać im dusze? Czy nie było by fajnie gdyby potwo-
ry, czyli rywalizujący ze sobą gracze, budowali lochy z pułapkami, 
śmiertelny tor przeszkód dla bohaterów? Twórcy gry zbierali fun-
dusze na publikację gry za pomocą crowdfundingowej platformy 
Kickstarter. Mieli nadzieję uzbierać 12 tysięcy dolarów, obawiali się 
jednak, że kwota może okazać się zbyt wysoka. Nieoczekiwanie 
w ciągu 30 dni udało im się zebrać zawrotną sumę 215 tysięcy 
dolarów. 

W Polsce gra ukazała się nakładem Fabryki Kart Trefl Kraków w 
2015 roku i od razu zyskała wierne grono fanów. Została uznana 
za najlepszą grę planszową roku w kategorii Total Blackout na naj-
większym w Polsce międzynarodowym konkursie dla twórców gier 
podczas imprezy Pixel Heaven. Teraz do sklepów trafia niezależna 
kontynuacja gry „Boss Monster: Następny poziom”. 

Patronat nad grą objęły: Pixel Magazine, Board Times oraz Game-
Troll TV.
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Gwiazdorska obsada w nieświętej komedii o imprezie, na której poczujesz się jak nieboskie stworzenie! 
Firmowa impreza gwiazdkowa zwana popularnie „śledzikiem” to nieodłączna część miejskiego rytuału bo-
żonarodzeniowego. Nierzadko dzieją się tam rzeczy, na których widok święty Mikołaj posiwiałby do reszty. 
Niejeden po takiej imprezie obudził się w miejscu przypominającym stajenkę, niejedna po 9 miesiącach 
próbowała sobie przypomnieć jak doszło do tego „niepokalanego poczęcia”. Zobaczcie co się stanie, gdy 
niezapowiedziana firmowa impreza świąteczna wymknie się spod kontroli, śledzik pójdzie na dno, klękające 
bydlęta przemówią ludzkim głosem, a pracownicy pewnej szanowanej firmy tak przegną choinkę, że igły 
będą sobie wyjmować z różnych części ciała, aż do Wielkanocy.
„Firmowa gwiazdka”, reż. Gordon Josh, Speck Will, dystrybucja Monolith. JUŻ NA DVD.

DVD

Fenomenalny Dev Patel („Slum-
dog. Milioner z ulicy”), Rooney 
Mara („Dziewczyna z tatu-
ażem”) oraz Nicole Kidman 
(„Godziny”) w zainspirowanym 
prawdziwą historią filmie o nad-
zwyczajnej odwadze i wielkiej 
sile miłości. Poruszający obraz 
uzyskał aż 6 nominacji do Osca-
ra (m.in. w kategorii najlepszy 
film roku).
Pięcioletni chłopiec gubi się 
na ulicach Kalkuty, tysiące ki-
lometrów od domu. Napotka-
nym ludziom nie jest w stanie 
powiedzieć wiele o sobie. Nie 
zna swojego nazwiska ani adre-
su. Zdany wyłącznie na siebie, 
musi stawić czoło zagrożeniom 
czyhającym na ulicach wielomi-
lionowego miasta. W najmniej 
oczekiwanym momencie jego 
los odmienia para Australijczy-
ków. 25 lat później, już jako 
mężczyzna, wyrusza na po-
szukiwanie utraconego domu i 
rodziny. 
„Lion: Droga do domu”, reż. 
Davis Garth, dystrybucja 
Monolith. JUŻ NA DVD.

W kolejnej odsłonie przebojowej serii, „Underworld: Wojny Krwi”, 
Selene (Kate Beckinsale), wampir-zabójca, zmuszona jest odpie-
rać ataki zarówno ze strony Lykanów, jak i frakcji wampirów, która 
ją zdradziła.
Jej jedynymi sprzymierzeńcami są David (Teo James) i jego ojciec 
Thomas (Charles Dance). Z ich pomocą Selene musi powstrzymać 
odwieczną wojnę Lykanów i wampirów, nawet jeśli oznacza to 
ostateczne poświęcenie.
„Underworld: Wojny krwi”, reż. Anna Foerster, dystrybu-
cja Imperial CinePix. Premiera: 05.04.2017.

Fantastyczna animacja, zwariowane tempo, lotni bohaterowie i uskrzydlający humor w przygodowej opo-
wieści dla całej rodziny.
Dawno, dawno temu, gdy drób cieszył się wolnością, a jaja nie kojarzyły się z jajecznicą, na pewnej odle-
głej wyspie doszło do wydarzeń, które na zawsze odmieniły los kaczego rodu. Kaczy mędrzec o magicznych 
mocach przewodził tam swemu kochającemu spokój stadu i nic nie zapowiadało kłopotów. Nadszedł jednak 
dzień, gdy Zła Czarodziejka (gorsza od ptasiej grypy), pragnąca za wszelką cenę zachować wieczną mło-
dość, postanowiła porwać mędrca, by wykorzystać jego niezwykłe zdolności. Traf chciał, że w tym samym 
czasie na wyspie wylądowała eskadra bojowych kaczek z dalekiego kraju, która mimo woli znalazła się w 
centrum zamieszania. Żółtodziób – dzielny syn mędrca i Erica – piękna córka dowódcy eskadry musieli po-
łączyć siły, by przekonać swych upartych ojców do współpracy zanim Czarodziejka zrealizuje swój paskudny 
plan. Tak zaczyna się pełna przygód opowieść o tym, że dzięki przyjaźni nawet nieopierzeni mogą stać się 
bohaterami i z czasem obrosnąć w piórka.
„Zakwakani”, reż. Lakisov Viktor, dystrybucja Monolith. JUŻ NA DVD.

„Sztuka kochania” to film opowiadający historię Michaliny Wisłoc-
kiej, kobiety, która dokonała niemożliwego, szeroko otwierając 
drzwi polskich sypialni. Rozprawiając się z konserwatywnymi ste-
reotypami i wszechobecną ignorancją, Wisłocka zrewolucjonizo-
wała życie seksualne całego kraju. Wszystko za pomocą jednej 
książki.
„Sztuka Kochania”, reż. Maria Sadowska, dystrybucja 
Agora. Premiera DVD: 26.05.2017.

Saksofonista Fred Madison (Bill Pullman) znajduje tajemniczą ka-
setę video, na której zarejestrowano morderstwo w sypialni jego 
domu. Ofiarą okazuje się być jego żona Renee (Patricia Arquette), 
zabójcą - on sam. Wezwana policja  zamyka muzyka w areszcie, 
by po kilku dniach odkryć, że w celi - zamiast Freda - więziony jest 
nieznany młody mężczyzna.
„Zagubiona autostrada”, reż. David Lynch, dystrybucja 
Mayfly. Premiera odrestaurowanej wersji: 12.05.2017.
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Jedna z najbardziej obiecujących niemieckich reżyserek z powo-
dzeniem mierzy się z dramatem matki stojącej przed dylematem 
aborcji.
Astrid jest komediantką. Prowadzi popularny telewizyjny show, a 
jej mąż Markus jest jej menedżerem. Wiodą szczęśliwe życie za-
równo w świetle jupiterów, jak i poza nim. Mają piękny dom, śliczną 
9-letnią córkę i drugie dziecko w drodze.
Sielankę burzy wiadomość od ginekologa: płód ma zespół Downa i 
poważną wadę serca. Po pierwszym szoku para optymistycznie po-
stanawia zmierzyć się z problemem. Odwiedzają szkołę dla osób z 
zespołem Downa, próbują możliwie najlepiej oswoić się z tematem.
Z czasem jednak okazuje się, że Astrid sama będzie musiała podjąć 
trudną decyzję co do przyszłości nienarodzonego dziecka, swojej 
rodziny i kariery...

„24 tygodnie”, reż. Anne Zohra Berrached, dystrybucja Aurora Films. Premiera ki-
nowa: 19.05.2017.

Prequel serialu Twin Peaks, 
opowiadający o wydarzeniach 
prowadzących do zabójstwa 
Laury Palmer. Agenci FBI Che-
ster Desmond (Chris Isaak) i 
Sam Stanley (Kiefer Suther-
land) prowadzą śledztwo w 
sprawie zabójstwa Teresy 
Banks. Agent Desmond odkry-
wa pewne poszlaki, a następnie 
znika w tajemniczych okoliczno-
ściach. Rok później w Twin Pe-
aks, Laura Palmer (Sheryl Lee) 
spotyka się zarówno z Bobbym 

Briggsem (Dana Ashbrook), jak i z motocyklistą Jamesem 
Hurleyem (James Marshall). Nachodzi ją tajemniczy BOB
„Twin Peaks”, reż. David Lynch, dystrybucja Mayfly. 
Premiera odrestaurowanej wersji: 12.05.2017.

Autor słynnych nowel „Amok” i „List od nieznajomej”, wydanych w 
Polsce w zbiorze „24 godziny z życia kobiety i inne opowiadania”, w 
latach 20. i 30. XX wieku cieszył się popularnością niemal w całej 
Europie. Mimo to, jako pacyfista i przeciwnik faszyzmu, w obliczu 
wojny zdecydował się wyemigrować ze Starego Kontynentu w roku 
1934.
Po kilku latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczo-
nych i Argentynie, od roku 1941 pisarz przebywa w Brazylii, którą 
zauroczył się do tego stopnia, że planuje poświęcić jej swoją nową 
książkę. W tym celu, wspólnie z drugą żoną, Lotte, odkrywa różne 
regiony kraju, w tym te najbardziej odległe...?
„Pożegnanie z Europą”, reż. Maria Schrader, dystrybucja  
Aurora Film. Premiera kinowa: 05.05.2017.

Trzynastoletni Jake wprowadza się wraz z rodzicami na Brooklyn, 
do domu odziedziczonego po niedawno zmarłym dziadku. Poznaje 
Tony’ego, którego matka Leonor – chilijska imigrantka – prowadzi 
sklep w lokalu na dole. Chłopcy, choć pozornie od siebie różni, 
szybko się zaprzyjaźniają. Jake chce zostać artystą, Tony aktorem, 
a obaj marzą o tym, żeby dostać się do tego samego prestiżowe-
go liceum. Problem pojawia się, gdy rodzice Jake’a, Brian i Kathy 
– aktor z problemami oraz psychoterapeutka – proszą Leonor o 
podpisanie nowej umowy najmu. Dla matki Tony’ego propozycja 
jest zbyt wygórowana. Poważny finansowy konflikt pomiędzy ro-
dzinami chłopców, wystawia ich znajomość na próbę.
„Mali mężczyźni”, reż. Ira Sachs, dystrybucja Mayfly. Pre-
miera kinowa: 05.05.2017.

Samuel bardzo lubi swoje bez-
troskie życie na francuskiej ri-
wierze. Znakomicie odnajduje 
się w towarzystwie pięknych 
turystek i ani myśli o ustatko-
waniu się. Los ma wobec nie-
go jednak zupełnie inne plany. 
Pewnego dnia na plaży zjawia 
się Kristin, jedna z jego prze-
lotnych przyjaciółek i wręcza 
mu bardzo szczególny prezent. 
„To twoja córka” - mówi i znika. 
Od tej chwili Samuel staje się 
pełnoetatowym samotnym tatą 
maleńkiej Glorii. O dzieciach 
nie ma pojęcia, wie tylko skąd 
się biorą. Z biegiem czasu jed-
nak okazuje się kochającym, 
choć niekonwencjonalnym 
tatą, który nie wyobraża sobie 
życia bez ukochanej córeczki. 
Jednak gdy Gloria ma 8 lat, na 
horyzoncie niespodziewanie 
pojawia się Kristin, która po-
stanawia odzyskać dziecko, a 
to oznacza, że szczęśliwy świat 
Samuela może runąć z dnia na 
dzień.
„Jutro będziemy szczęśli-
wi”, reż. Hugo Gelin, dys-
trybucja Monolith. Premie-
ra kinowa: 19.05.2017.

Debiut pełnometrażowy 
Davida Lyncha. Henry 
Spencer (Jack Nance) żyje 
w bliżej nieokreślonym 
industrialnym świecie. 
Pewnego dnia zostaje za-
proszony na kolację do 
rodziców swej dziewczyny 
Mary (Charlotte Stewart). 
Podczas posiłku Henry 
dowiaduje się, że jego 
ukochana urodziła mu 

zdeformowane dziecko. Narzeczona szybko pozosta-
wia Henry’ego samego z potomkiem, co stanowi dla 
bohatera początek dziwnych wydarzeń.
„Głowa do wycierania”, reż. David Lynch, dys-
trybucja Mayfly. Premiera odrestaurowanej 
wersji: 12.05.2017.



Do rodzinnego miasteczka przyjeżdża pisarz Koli, by przez parę tygodni pracować nad książką i jednocześnie 
prowadzić przewrotną grę z ukochaną Metką. To właśnie ona, a także jej dawni znajomi stają się głównymi 
bohaterami jego powieści. Dzieciństwo, młodość, pierwsze miłości, pierwsze śmierci...  
Ale to Metka interesuje go najbardziej, to ją kocha i zachłannie kolekcjonuje wszystko, co się z nią wiąże:  jej 
doznania, fakty z jej życia i ludzi z jej przeszłości oraz teraźniejszości.  
Wędrując po miasteczku, szuka wspólnych śladów, próbuje odtworzyć dawne zdarzenia, dociera do  podskór-
nego nurtu wzajemnych powiązań.   
Julita i huśtawki to jednak nie tylko powieść o młodości, miłości i namiętności. Jej pełnoprawnym bohaterem 
jest też PRL. Hanna Kowalewska opowiada o nim w sposób wyjątkowy – ostro, ironicznie, bez sentymentali-
zmu, obnażając wiele absurdów tamtego czasu. 
Jaki wpływ na bohaterów ma epoka, a jaki rodzina i dom, w którym żyją? Czy uda im się przezwyciężyć różne 
obciążenia i wygrać z losem? 
Pierwszomajowe pochody, oranżada, kamienna wanna z czarodziejską wodą, anioły, koty, kałuże i prowincja, 
na której może zdarzyć się wszystko, w przewrotnej i wciągającej powieści Hanny Kowalewskiej.
„Julita i huśtawki”, Hanna Kowalewska, Wydawnictwo Literackie. Premiera: 11.05.2017.

Czy w obecnych czasach możliwa jest pełna akceptacja własnego ciała? Czy przyjemność z własnej cielesno-
ści zarezerwowana jest dla pięknych i młodych? Co z ciałami ułomnymi, niedoskonałymi, starzejącymi się, 
które nasza kultura skazuje na niebyt? 
Elizabeth Costello, postać wykreowana przez J.M. Coetzeego, jest znaną pisarką. Do tej pory w swoich wy-
kładach, wygłaszanych w uniwersyteckich aulach i podczas spotkań autorskich koncentrowała się na prawach 
uciskanych mniejszości, słowa służyły jej do stawania w obronie Innego. Żarliwie walczyła również z zabija-
niem zwierząt.
Teraz, gdy odbywa serię spotkań w Europie, odkrywa zupełnie nowy rys swojej osobowości. Zaczyna na 
nowo doświadczać własnej cielesności, emanuje erotyzmem, zaraża nim. Prowokuje i buntuje się przeciwko 
ograniczeniom, jakie w tej sferze narzuca ludziom kultura, religia, ale i język, zazwyczaj tak giętki i bogaty, a 
tak ubogi w opisywaniu ludzkiej seksualności. 
Drapieżna, bardzo zmysłowa próba zmierzenia się z cielesnością przywodząca na myśl książki Michela Houl-
lebecqa... Po błyskotliwym, nagrodzonym Nagrodą Conrada debiucie przyszedł czas na drugą powieść Liliany 
Hermetz, literacki eksperyment, oczekiwany nie tylko przez krytyków. 
„Costello. Przebudzenie”, Liliana Hermetz, Wydawnictwo W.A.B. Premiera: 10.05.2017.
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Oto Gizelle, angielski 
mastif, którego Lauren 
dostała na dziewiętnaste 
urodziny. Od tej chwili 
ona i Gizelle, która osią-
gnęła rozmiar i wagę 
cielaka, stały się nieroz-
łączne. Mieszkały razem 
w akademiku, a potem 
w klitce na Manhattanie. 
To Gizelle została jej nie-
zawodną przyjaciółką i 
powiernicą, która umie 
słuchać, nigdy nie kryty-
kuje i pomaga przetrwać 

trudne chwile.
Gdy okazuje się, że Gizelle jest ciężko chora, Lauren 
zabiera ją w ostatnią wspólną podróż. To ma być pa-
smo atrakcji i przyjemności, ale Lauren dobrze wie, 
że spełnieniem marzeń każdego psa jest po prostu 
miłość człowieka. 
„Gizelle. Moje życie z bardzo dużym psem”, 
Lauren Fern Watt, Wydawnictwo HArper Col-
lins. Premiera: maj 2017.

Lato na cudownej greckiej wyspie: błękitne niebo, biały piasek plaż i szmaragdowe morze - to istna bajka. A 
może coś więcej?
Holly Wright ma za sobą kilka złych lat. Teraz jest pewna, że uporała się z przeszłością. Zbudowała wokół siebie 
mur i perfekcyjnie opanowała sztukę trzymania ludzi na dystans – nawet swojego chłopaka, Ruperta.
Nagle dostaje list. I jej poskładane z takim trudem życie staje na głowie: Nieznana ciotka zapisała jej w spadku 
dom na greckiej wyspie!
Zdumiona i zaintrygowana Holly zostawia Londyn, pracę, Ruperta i jedzie do Grecji. Nie spodziewa się, że 
pozna tu sekret, który rozdzielił jej rodzinę. I wśród piękna przyrody i serdecznych, otwartych ludzi spotka 
przystojnego Aidana, który stanie się nie tylko jej przewodnikiem po wyspie. A mapa narysowana przed laty 
przez dwie dziewczynki poprowadzi ją nie tylko do odkrycia tajemnicy z przeszłości…
„Moje greckie lato”, Isabelle Broom, Wydawnictwo Amber. Premiera: 25.05.2017.

Mimo zrozumiałej u obu stron tremy przed waż-
nym życiowym krokiem, Amanda Pierce nie 
może się doczekać momentu, gdy w eleganckiej 
scenerii kompleksu hotelowego Grand Victoria 
na Florydzie poślubi swego ukochanego od cza-
su studiów, prawnika Jeffa Huntera. Do ślubu 
jednak nie dochodzi, bo panna młoda znika bez 
śladu tuż po swoim wieczorze panieńskim. Po-
jawiają się najróżniejsze domysły, a plotkarskie 
media sugerują, że po prostu stchórzyła i nazy-
wają ją „zbiegłą narzeczoną”.
Po pięciu latach matka Amandy Sandra Pierce 
prosi producentkę telewizyjną Laurie Moran, by 
zajęła się nierozwiązaną, odłożoną do archiwum 

sprawą jej córki. Laurie w swoim programie „W cieniu podejrzenia” bada 
tego rodzaju przypadki z przeszłości; czasami udaje jej się znaleźć wyjaśnie-
nie, a nawet wskazać winnych. Zgadza się spełnić prośbę Sandry. Zapra-
sza do Grand Victoria wszystkich uczestników niedoszłego ślubu sprzed lat. 
W miarę rozwoju dziennikarskiego śledztwa coraz lepiej rozumie stosunki 
panujące w rodzinie Pierce’ów, poznaje coraz więcej faktów z wcześniejsze-
go życia narzeczonych i ich przyjaciół... jednak wcale nie czuje się bliższa 
rozwiązania zagadki.
„W świetlistej mgle”, Alafair S. Burke, Mary Higgins Clark, Pró-
szyński i S-ka. Premiera: 11.05.2017.

Eleanor Oliphant ma się 
całkiem dobrze. Skoń-
czyła trzydzieści lat, jest 
filologiem klasycznym, 
ale pracuje w księgowo-
ści, oszczędzając każ-
dego pensa. Nosi nie-
zniszczalny bezrękawnik, 
ma stały harmonogram 
posiłków i niechętnie 
rozmawia z kolegami z 
pracy. Uwielbia zakupy 
w Tesco i swoją jedyną 
roślinę doniczkową.  
Eleanor doskonale wie, 
jak przetrwać, ale nie 
wie, jak żyć. Nie bra-
kuje jej niczego, z wy-
jątkiem… wszystkiego. 
Ludzie na ogół mają ją 
za wariatkę. Są jednak 
wyjątki – ci, którzy chcą 
jej pokazać, że życie 
może być lepsze, nie tyl-
ko „znośne”. 
„Eleanor Oliphant ma 
się całkiem dobrze”, 
Gail Honeyman, Wy-
dawnictwo Harper 
Collins. Premiera: 
maj 2017.

Uporządkowane życie niemieckiego praw-
nika odmienia się w mgnieniu oka, gdy w 
muzeum w Sydney natyka się on na obraz 
od lat uznawany za zaginiony. To wizerunek 
Irene, kobiety, dla której był gotów zaryzy-
kować wszystko, a ona bez słowa zniknęła 
z jego życia. Wiadomość o odnalezieniu ob-
razu jest zaskoczeniem także dla dwóch in-
nych mężczyzn, którzy kiedyś ją kochali – i 
nadal czują się przez nią oszukani. Wszyscy 
czworo spotkają się po latach nad odludną 
australijską zatoką: każdy z mężczyzn chce 
odzyskać to, co mu się rzekomo należy. Tyl-
ko jeden z nich wykorzystuje szansę, żeby 
odnowić swoje uczucie do Irene, choć nie 
zostaje im już dużo czasu…

Przejmujący w ascetycznym ujęciu Schlinka obraz gry pozorów, blisko-
ści w obliczu nieodwołalnego, odchodzenia, utraty. Kobieta na scho-
dach zaczyna się jak kryminał, a kończy jak historia życia i miłości..
„Kobieta na schodach”, Bernhard Schlink, Wydawnictwo Re-
bis. Premiera: 09.05.2017.

Lecący z Los Angeles do Singa-
puru samolot pasażerski rozbija 
się pośrodku Pacyfiku, a dzie-
więćdziesięcioro pozostałych 
przy życiu rozbitków trafia na z 
pozoru bezludną rajską wyspę, 
gdzie na pozbawionych kon-
taktu ze światem zewnętrznym 
nieszczęśników czyhają naj-
przeróżniejsze tajemnicze nie-
bezpieczeństwa. Wśród ocala-
łych są przedstawiciele różnych 
narodów, zawodów i stanów. 
Narratorem opowieści jest hisz-
pański kompozytor Juan Barba-

rín, zamieszkały w Stanach Zjednoczonych miłośnik muzyki 
romantycznej i kobiet. Autor w mistrzowski sposób snuje 
opowieść o świecie pogrążonym w kryzysie i proponuje 
nową ścieżkę, która rodzi się z muzyki i milczenia.
„Lśnij, morze Edenu”, Andrés Ibáñez, Wydawnic-
two Rebis. Premiera: 09.05.2017.

We wtorki i piątki Stephen Worthington wykłada na uczelni. W weekendy 
chodzi na obiad do rodziców. Kilka razy w tygodniu ćwiczy na siłowni z młod-
szym bratem, a wieczorem wraca do domu o rozsądnej godzinie. Zawsze 
sam.
Stephen ma tylko jeden problem, który nazywa się Julia Wilde. Najbardziej 
nieposkromiona studentka, jaką spotkał. Nieuprzejma, prowokująca, niezno-
śnie irytująca. Stephen nie może się doczekać końca semestru, żeby Julia 
wreszcie zniknęła mu z oczu.
Życie jest jednak pełne niespodzianek. Pewnego wieczoru Stephen trafia do 
mieszkania Julii. Nagle staje się uczniem w sypialni wyrafinowanej bogini 
seksu.  
„Debiutant”, SJ Hooks, Wydawnictwo Harper Collins. Premiera: 
maj 2017.

Dlaczego spełniony mąż i ojciec decyduje się zdjąć z palca obrączkę, zmienić 
miejsce zamieszkania i obojętnie patrzeć, jak jego przeszłość powoli rozpada 
się na kawałki? Co nim kieruje i czy tylko jego powinno obarczać się winą za 
rodzinny kryzys? Pochodzący z Neapolu Vanda i Aldo pobrali się bardzo mło-
do. Dziś, kilkadziesiąt lat później, mają dwójkę dorosłych dzieci, mieszkają 
w Rzymie i wiodą spokojne życie na emeryturze. Spokojne – do czasu. Seria 
niefortunnych wydarzeń ujawnia skrywane przez lata sekrety. 
Pochodzący z Neapolu Vanda i Aldo pobrali się, kiedy mieli zaledwie po dwa-
dzieścia kilka lat. Dziś, kilkadziesiąt lat później, mają dwójkę dorosłych dzie-
ci, mieszkają w Rzymie i wiodą spokojne życie na emeryturze. Spokojne – do 
czasu. Seria niefortunnych, podejrzanych wydarzeń ujawnia skrywane przez 
lata sekrety, a panująca między małżonkami oschłość okazuje się nie być 
tylko pochodną wieloletniej rutyny. 
„Sznurówki”, Domenico Starnone, Wydawnictwo W.A.B. Premiera: 
10.05.2017.

Los sprawia, że Tess i Gus mają szansę się poznać, gdy mijają się na florenc-
kich uliczkach pamiętnego lata po skończeniu szkoły średniej. Być może są 
dwiema połówkami pomarańczy. Niestety, nie jest im dane się o tym prze-
konać. 
Przez następne szesnaście lat, jakby za karę, los nie szczędzi im życiowych 
wyzwań, miłosnych porażek i zawodowych katastrof. Nie wiedzą, że daje im 
też w Londynie kilka niewykorzystanych okazji, by się wreszcie nawzajem 
dostrzegli. Po wielu zawirowaniach Tess i Gus znowu trafiają w tym samym 
czasie do Toskanii. Tak jakby przeznaczenie łaskawie dało im jeszcze jedną 
szansę…      
„Bez Ciebie”, Kate Eberlen, Wydawnictwo Harper Collins. Premiera: 
maj 2017. 
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Bohaterem Konstelacji  jest uznawany za od-
ludka właściciel zamku w Anglii – kolekcjoner 
zabytkowych lasek. Swoje zbiory przechowu-
je skryte przed oczami niewtajemniczonych 
i tylko nieliczni mają dostęp do jego galerii. 
Samuel, mimo że przyjął postawę życiowego 
konformisty, wciąż stawiany jest w sytuacjach 
wymagających od niego podjęcia decyzji i ak-
tywności, niejednokrotnie całkowicie wbrew 
jego oczekiwaniom. Sentymentalny powrót 
do przeszłości i realizacja dawnych marzeń 
nie przynoszą spełnienia.
Powieść Marka Machury to propozycja dla 
wymagających czytelników. Pasja, wycofanie, 

uczucie, a przede wszystkim sama egzystencja – oto kategorie, które w 
szczególności pozostają w polu zainteresowań Autora.
„Konstelacja”, Marek Machura, Warszawska Firma Wydawnicza. 
JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Wybór krótkich utworów 
Jonathana Carrolla jest 
swoistą mapą po światach 
wyobraźni pisarza. Składa-
ją się na niego fragmenty 
autobiografii, spostrze-
żenia na temat związków 
międzyludzkich i chwytane 
na gorąco codzienne zda-
rzenia. Bez względu na to, 
czy autor mówi o miłości, 
książkach, psach czy je-
dzeniu, zawsze odsłania 
przed nami kawałek siebie, 
zawsze jest otwarty na ma-

giczne chwile, które przynosi życie.
„Kolacja dla wrony”, Jonathan Carroll, Wydaw-
nictwo Rebis. Premiera: 23.05.2017.
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Przedstawiona z dwóch perspek-
tyw, niezwykła w swojej zwyczaj-
ności opowieść o zamkniętym krę-
gu mieszkańców nadmorskiego 
miasteczka na południu Kalifornii 
– o dziewczyńskiej przyjaźni, sek-
sie, religii, rodzinie. O dzieciach, 
także o tych, które się nie naro-
dzą. A przede wszystkim o mat-
kach…
To ostatnie wakacje, zanim Nad-
ia Turner wyjedzie na studia. Bez 
żalu myśli o pozostawieniu ojca 
i domu, który po samobójczej 
śmierci matki stał się przygnębia-

jącym miejscem. Nic nie zmieni jej planów, ani przyjaźń z 
Aubrey, ani romans z Lukiem, synem miejscowego pastora, 
ani nieplanowana ciąża.
Po latach Nadia, Luke i Aubrey, uwikłani w związek, w którym 
wciąż słychać echa tamtego lata, nie będą mogli uwolnić się 
od pytania: Co by było, gdyby… 
„Matki”, Brit Bennett, Wydawnictwo Rebis. Premiera: 
19.05.2017.

Dramatyczne, wstrząsające i poruszające do głębi wspomnienia chińskiej artystki, która dorastała w czasach 
Rewolucji Kulturalnej. Opowieść o utracie ojczyzny i niechcianej emigracji do Stanów Zjednoczonych, bez 
grosza w kieszeni i znajomości języka. Pełna wzlotów i upadków samotna podróż w poszukiwaniu swojego 
miejsca na ziemi, o której Anchee Min opowiada w sposób niezwykle przejmujący. Samodzielna nauka języka 
angielskiego, praca ponad siły, spanie w nieogrzewanych pomieszczeniach, ból związany z gwałtem, życie 
na skraju nędzy oraz nieudane małżeństwo zakończone rozwodem składają się na gorzką lekcję życia, która 
wstrząśnie niejednym czytelnikiem. Historia Anchee Min to jednak nie tylko cierpienie. To także opowieść o 
wytrwałości i wierze w lepsze jutro. Znalezienie miłości, narodziny córki i kariera pisarska to dowód na to, że 
zawsze warto mieć nadzieję. 
„Kwiat, który nie rozkwitnie”, Anchee Min, Wydawnictwo Albatros. Premiera: 17.05.2017.

Kolejna powieść najwybitniejszego pisa-
rza z Katalonii!
Na końcu świata, gdzie diabeł mówi do-
branoc, na początku XX wieku dogorywa 
w ciszy zapomniany przez Boga, ludzi i 
monsiniora Maurycego, biskupa diecezji 
Feixes, warowny klasztor La Ràpita, sie-
dziba mniszek klauzurowych. Brat Junoy, 
utalentowany muzyk, zostaje tam zesłany 
w charakterze spowiednika. Pozbawiony 
dostępu do instrumentów franciszkanin 
dzięki sile wyobraźni nieustannie prze-
nosi się do abstrakcyjnego raju muzyki, 
oazy swojej samotności. Po proteście 
przeciw surowej karze nałożonej na dwie 
nowicjuszki popada w konflikt z matką 

przełożoną i staje przed sądem diecezjalnym oskarżony o herezję, 
nadużycia i samowolę. Odmienne podejście do życia, inne pojmowa-
nie reguł religijnych, doprowadzają do konfrontacji. W świecie, który 
nie podziela jego pasji, on sam pada ofiarą nietolerancji.  
„Agonia dźwięków”, Jaume Cabre, Wydawnictwo Margine-
sy. Premiera: 10.05.2017.

Jedna z najpopularniejszych powieści hiszpańskich ostatnich lat. Ponad 6 milionów sprzedanych egzemplarzy.  
#1 na listach bestsellerów nieprzerwanie przez 13 miesięcy. 
W magicznej scenerii średniowiecznej Barcelony rozgrywa się historia wielkich namiętności, tragicznych mi-
łości, zdrad, spisków i zemsty.
Bernat Estanyol chciał dla siebie i rodziny godnego życia. Ale godność chłopa dla średniowiecznych magnatów 
jest niczym… Zmuszony do ucieczki, zdany na łaskę i niełaskę losu, Bernat postanawia dotrzeć do Barcelony 
i zdobyć dla siebie i syna Arnaua wolność. Ale nawet tu muszą znosić upokorzenia i walczyć o przetrwanie. 
Arnau, żądny przygód chłopiec, który znajduje ucieczkę w zgłębianiu sekretów Barcelony, w zaułkach miasta 
zyskuje przybranego brata – Joaneta. I trafia do świata budowniczych wznoszących jeden z cudów ówcze-
snego świata – gotycką katedrę Santa María del Mar… Historia budowy świątyni splata się z losami Arnaua 
i Joaneta. A kiedy przychodzi dla nich czas największej próby człowieczeństwa, jej mury wciąż, bezlitośnie, 
trwają niewzruszone…
„Katedra w Barcelonie”, Ildefonso Falcones, Wydawnictwo Albatros. Premiera: 24.05.2017.
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Po lekturze tej książki 
już nikt nie spojrzy na 
herbatę jak na coś pro-
zaicznego.
W dobie zdrowego stylu 
życia i dostępności pro-
duktów z całego świata 
herbaciana pasja jest 
naturalną konsekwen-
cją rosnącej ciekawości 
i świadomości kulinar-
nej. Rafał Przybylok 
zabierze nas w fascynu-
jącą podróż po herba-

cianych polach i opowie o 
tym, co każdy miłośnik herbaty wiedzieć powinien 
– przybliży odmiany, sposoby uprawy i parzenia, 
przytoczy mity i legendy, zdradzi przepisy na swoje 
ulubione herbaciane napoje – zarówno autorskie, 
jak i wywodzące się z tradycji różnych krajów.  
„Czajnikowy.pl”, Rafał Przybylok, Wydawnic-
two Nasza Księgarnia. Premiera: 10.05.2017.

Czy część ludzkości jest produktem starożytnej, zaawan-
sowanej obcej cywilizacji? Czy na przestrzeni tysiącleci 
byliśmy modyfikowani i udoskonalani przez pozaziemskie 
istoty, które traktują gatunek ludzki jako eksperyment 
genetyczny?
Odpowiedź mogą dać badania ludzi, których krew ma 
wskaźnik Rh–.
Komórki ich krwi zawierają antygen bezpośrednio zwią-
zany z gatunkiem małp Rhesus – Rh. Antygen Rh wystę-
puje u wszystkich naczelnych, ale krew około 10-15% 
ludzi go nie zawiera. Jeśli teoria ewolucji głosząca, że 
wszyscy wywodzimy się od dawnych naczelnych jest 
słuszna, to wszyscy powinniśmy mieć czynnik Rh. Ale tak 
nie jest. Rh negatywni są inni niż większość z nas…

Nicholas Redfern dowodzi, że ich twórcami byli Anunnaki – przedstawiciele pradaw-
nej pozaziemskiej cywilizacji. Przybyli na Ziemię w poszukiwaniu surowców i poddali 
prymitywne ziemskie istoty modyfikacjom, by zapewnić sobie wydajnych pomocni-
ków. Potem odeszli, zostawiając swoich przedstawicieli, by nadzorowali potomków 
hybrydowych istot. Mówi o tym wiele starożytnych mitów.
Potomkowie istot stworzonych przez Anunnaki żyją na Ziemi do dziś – wśród nich 
było i jest wiele znanych postaci, m.in. prezydenci Eisenhower i Kennedy, królowa 
Elżbieta II. Agencje wywiadowcze na całym świecie monitorują potomków pozaziem-
skich przybyszów. Czy dlatego, że stanowią zagrożenie dla ludzkości?
„Krew bogów”, Nicholas Redfern, Wydawnictwo Amber. Premiera: 
23.05.2017.

Bardzo ciekawa książka o problemach związanych z sek-
sualnością.
„Seks teoria i praktyka”, to unikalne, lekkie połączenie 
wypowiedzi, dwóch skrajnych osobowości – Hanny Ba-
kuły, znanej malarki i pisarki, i profesora seksuologii, Zbi-
gniewa Izdebskiego.
To rozmowa o wszystkim, co dotyczy sfery seksu. Czę-
sto wiedza, wynikająca z badań naukowych wybitnego 
profesora nie pokrywa się z tą z doświadczeń osobistych 
malarki – portrecistki oraz zwierzeń jej modeli. 
Książka jest zapisem rozmów Hanny Bakuły i prof. Zbi-
gniewa Izdebskiego, które prowadzili w czerwcu 2016 r. 
w pałacu w Radziejowicach.
„Seks teoria i praktyka”, Hanna Bakuła, Zbigniew 

Izdebski, Wydawnictwo Edipresse. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Książka Seana Coveya zawiera cenne 
rady dla rodziców we wspieraniu dziecka 
w rozwoju, a przy tym dzieci w zabawny i 
pięknie zilustrowany sposób – w towarzy-
stwie bohaterów z krainy Siedmiu Dębów 
poznają nawyki przydatne na całe życie. 
Witek uczy je organizacji czasu. Kudłatek 
przekonuje, że warto określić sobie cel 
działania. Lilka zwraca uwagę na współ-
pracę z innymi, a Wandzia przypomina, 
dlaczego warto zadbać o siebie.
„7 nawyków szczęśliwego dziecka” - to 
siedem pouczających historii zarówno dla 
dzieci, jak i rodziców jako pomoc w wy-
chowaniu.
W oparciu o  metodę 7 nawyków powstał 
program „The Leader in Me”, którego ce-
lem jest ulepszenie procesu wychowaw-
czego w szkołach, ale także uwolnienie 
potencjału i możliwości zarówno wśród 
uczniów, jak i nauczycieli. Program ofe-
ruje organizacja Franklin Covey, W tym 
momencie stosowany jest w ponad 150 
krajach. W Polsce za jego implementację 
odpowiedzialna jest polska firma szko-
leniowa – FC EDU, Więcej na ten temat 
znaleźć można na stronie www.fcedu.pl.
„7 nawyków szczęśliwego dziecka”, 
Sean Covey, Wydawnictwo Znak.  
JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Książka jest dowcipnym i praktycznym rezul-
tatem poszukiwań Juliana Barnesa gastrono-
micznej precyzji. To poszukiwanie pozwala mu 
uwieść się wielkim szefom kuchni. „Pedant w 
kuchni” pocieszy każdego, kto poległ pokona-
ny przez książki kucharskie, i stanie się lektu-
rą, której nikt z legionu wiernych czytelników 
Juliana Barnesa nie  będzie chciał przegapić.
Ambicja pedanta jest prosta. Chce gotować 
smaczne, pożywne jedzenie; nie chce zatruć 
przyjaciół i  chce rozwijać, powoli i z przyjem-
nością, swój kulinarny repertuar. Jest surowym 
krytykiem siebie i innych, wie, że nigdy nie 
będzie wymyślać własnych przepisów (choć 
może, w przypływie entuzjazmu, zwiększyć 

ilość ulubionych składników). Przeciwnie, woli 
śledzić receptury innych. To właśnie w analizowaniu tych przepisów i ich 
twórców przejawia się jego prawdziwa pedanteria. Jak duża, dokładnie, 
powinna być „kostka”? Kiedy coś skropić, a kiedy oblać? A jaka jest różni-
ca między krojeniem i siekaniem? 
„Pedant w kuchni”, Julian Barnes, Wydawnictwo Świat Książki. 
JUŻ W KSIĘGARNIACH.
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Węgierska wiosna to rzecz o Węgrzech w Siedmiogrodzie, w latach 1848–49. Opowiada dalsze losy rodziny 
książęcej  Strack-Eroes z powieści Saga Siedmiogrodzka.  Autor planuje jeszcze dwa następne tomy o wyda-
rzeniach od 1849 do czasów współczesnych.
O wywodzącego się z Bawarii Sebastiana von Altenmarkt, zwanego później Strack-Erös, zatroszczyli się król 
Stefan I i królowa Gisela, czyniąc go rycerzem, nadając mu tytuł książęcy i ziemie w Erdelew – Ziemi za La-
sami, dzisiejszym Siedmiogrodzie lub bliżej Erdely. Koligacje jego synów i córek z innymi wielkimi rodami (są-
siadami) zamieszkującymi tę ziemię uczyniło z niego najpotężniejszego arystokratę i bogacza na Węgrzech. 
Można uwierzyć dzisiejszym potomkom, którzy pielęgnują przekaz pokoleniowy, że Sebastian był nieprzecięt-
nym mocarzem (…). Opowiadają, że Sebastian był, jak na owe czasy, sprawiedliwym, uczulonym na krzywdę 
ludzką panem i władcą dusz jego ziemie zamieszkujących. Gdy postępowi politycy na Węgrzech na przełomie 
dziewiętnastego wieku optowali za zniesieniem pańszczyzny, na ziemiach Sebastiana i jego potomków pano-
wała od niepamiętnych czasów gospodarka czynszowa.
„Węgierska wiosna”, Krzysztof Jagielski, Warszawska Firma Wydawnicza. JUŻ W KSIĘGAR-
NIACH.

Cały świat zamarł, kiedy 13 maja 1981 roku głównym placem Watykanu wstrząsnęły huki wystrzałów. Czy 
Jan Paweł II przeżyje? – to dramatyczne pytanie cisnęło się na usta milionów wiernych pod każdą szerokością 
geograficzną. 
W 100. rocznicę objawień fatimskich, które zapowiedziały śmierć „biskupa odzianego w biel”, te mrożące krew 
w żyłach wydarzenia możemy przeżyć na nowo dzięki relacjom osób, które były wówczas najbliżej Jana Pawła 
II i zamachu. W książce opowiada o nich m.in. Mehmet Ali Ağca, który tego majowego dnia przed 36. laty od-
dał strzały na placu Świętego Piotra. Jacek Tacik namawiał go na rozmowę przez kilka lat i do ostatniej chwili 
nie był pewien, czy do spotkania z zamachowcem rzeczywiście dojdzie. Udało się. Autor Zamachu był drugim 
po papieżu Polakiem, który rozmawiał o wydarzeniach z 1981 roku z tureckim zabójcą.
Ağca to jednak nie jedyny bohater i narrator tej opowieści. Do głosu zostali dopuszczeni naoczni świadkowie 
– poczynając od kardynała Dziwisza, ówczesnego sekretarza papieskiego, przez siostrę Letizię Giudici, która 
zatrzymała uciekającego zamachowca, osoby poszkodowane w wyniku strzałów i ich rodziny, aż po lekarzy, 
którzy uratowali życie rannemu Papieżowi. Nie brakuje także wywiadów z postaciami kontrowersyjnymi: ge-
nerałem Wojciechem Jaruzelskim, bp. Johnem Magee, drugim sekretarzem Papieża oskarżonym niegdyś przez 

media o zabójstwo Jana Pawła I czy o. Konradem Hejmo, posądzanym o zdradę Jana Pawła II. Jacek Tacik rozmawia też z Lechem Wałęsą 
oraz włoskimi śledczymi.
Autor pracował nad tą książką ponad trzy lata. Siłą stworzonej przez niego opowieści są rozmaite punkty widzenia, rozmówcy pochodzący 
z różnych warstw społecznych, zajmujący odmienne stanowiska i wspominający zamach poprzez pryzmat własnych przeżyć, lęków i kon-
taktów z Janem Pawłem II. To nie tylko wspomnienia dotyczące zamachu, ale także ich prywatnego życia. Dla każdej z tych dwudziestu 
sześciu osób prawda ma inne oblicze. I to sprawia, że Zamach jest fascynującą lekturą! 
„Zamach, Jan Paweł II – 13 maja 1981. Spisek. Śledztwo. Spowiedź”, Jacek Tacik,  Wydawnictwo Literackie. Premiera: 
11.05.2017.

W lipcu 1897 roku pod kierunkiem kapi-
tana Andreego zorganizowano wyprawę 
balonową, która miała dotrzeć do bie-
guna północnego. Po kilku dniach lotu 
balon rozbił się, a ocalali członkowie wy-
prawy bezskutecznie próbowali dotrzeć 
na ląd. Wiele lat później znaleziono ich 
szczątki i nieliczne zapiski. Przez niemal 
sto lat ich losy były tajemnicą aż do mo-
mentu, gdy tematem zainteresowała się 
Bea Uusma. 
To historia jej poszukiwań prawdy o tym 
wydarzeniu…

Książka „Ekspedycja” została wyróżniona prestiżową nagrodą Augu-
stpriset. 
„Ekspedycja, czyli historia mojej miłości”, Bea Uusma, Wy-
dawnictwo Marginesy. Premiera: 10.05.2017. 

Znacząco zatytułowana publikacja jest odpowiedzią na objęcie prezydentury przez Donalda Trumpa.
Antologia jest zbiorem esejów, mających formę listów miłosnych, skierowanych do dowolnie wybranej osoby 
lub osób – dziecka, osoby z przyszłości, społeczności, itp. – autorstwa wrażliwych społecznie najznamienit-
szych współczesnych pisarzy i intelektualistów amerykańskich, w tym m.in. trojga laureatów Nagrody Pulit-
zera: Viet Thanh Nguyen, Jane Smiley i Junot Diaz, czy założycieli organizacji Black Lives Matter. Kanwą do 
tej publikacji jest znany esej Jamesa Baldwina adresowany do jego bratanka, w którym autor „Innego Kraju” 
ujmuje kluczową rolę rasy w historii USA, a międzynarodowa pisarska inicjatywa jest w dużym stopniu zwią-
zana z reakcją środowiska twórczego na społeczno-kulturowe konsekwencje wyboru Donalda Trumpa na 45. 
prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Eseje składające się na tom „Radykalna nadzieja...” mają  stanowić wsparcie dla indywidualizmu i odmienno-
ści oraz zachętę do działań dla dobra ogółu (na rzecz demokracji, praw człowieka i wolności obywatelskich), 
w niebezpiecznych czasach, gdy do władzy dochodzą populiści i konserwatyści.
„Radykalna nadzieja: źródło odwagi i siły w niebezpiecznych czasach”, pod redakcją Caroliny De 
Robertis, Wydawnictwo Albatros. Premiera: 10.05.2017.

Pisz recenzje w IRCE 
i wygrywaj nagrody.

Polub IRKĘ na Facebooku.

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

Zapraszamy 
www.irka.com.pl

Agnieszka Minkiewicz: O zamachu na 
Jana Pawła II napisano tysiące arty-
kułów, wiele książek. Co sprawiło, że 
postanowił się pan zająć tym tema-
tem raz jeszcze?
Jacek Tacik: Książki i artykuły, które po-
wstawały o zamachu na Jana Pawła II sku-
piały się przede wszystkim na wątku śled-
czym. Autorzy pytali: czy Mehmet Ali Ağca 
był sam, czy miał wspólników i komu zale-
żało na śmierci Jana Pawła II. To oczywi-
ście bardzo ważne pytania, ale nie jedyne, 
które należy zadać, żeby zrozumieć, co wy-
darzyło się na placu Świętego Piotra trzy-
nastego maja osiemdziesiątego pierwszego 
roku. Mnie najbardziej interesowali ludzie 
– świadkowie tamtych wydarzeń – ich emo-
cje, lęki i obawy. Przejechałem czterdzieści 
pięć tysięcy kilometrów, żeby dotrzeć do 
tych, do których chyba nikt lub prawie nikt 
nie dotarł przede mną; żeby ich namówić 
do zwierzeń. To jest bardziej ich książka niż 
moja. To oni udzielają odpowiedzi. Ja tylko 
zadaję pytania. I może właśnie dlatego ta 
książka jest zupełnie inna od wszystkich. 
Mówię to z pełną odpowiedzialnością – ta-
kiej książki jeszcze nie było.

Czym jest więc „Zamach”?
To relacja dwudziestu sześciu świadków 
wydarzeń z trzynastego maja osiemdzie-
siątego pierwszego roku. Książka składa 
się z kilku rozdziałów – w pierwszym roz-
mawiam z tymi, którzy byli na placu Świę-
tego Piotra: z kardynałem Dziwiszem, który 
trzymał rannego papieża, z zamachowcem, 
który strzelał do niego, z siostrą zakonną, 
która złapała Ağcę, gdy próbował uciekać, 
a także z Amerykanką, która została wów-
czas postrzelona. Potem przenosimy się do 
Polikliniki Gemelli. W tym rozdziale rozma-
wiam z lekarzami, od których zaangażowa-
nia i wiedzy zależało życie papieża. To, co 
wydarzyło się w Watykanie, mogło mieć 
ogromnym wpływ na losy komunistycznej 
Polski. Rozmawiam o tym między innymi 
z Lechem Wałęsą, biskupem Tadeuszem 

Pieronkiem, ale także z generałem Woj-
ciechem Jaruzelskim. Nie pomijam oczy-
wiście również wątku śledczego. Dotarłem 
do wszystkich prokuratorów, którzy badali 
sprawę zamachu na papieża.

Z wypowiedziami świadków w książ-
ce zderza się odautorski komentarz...
Raczej krótki reportażowy wstęp, który bu-
duje klimat miejsca. Istotnie jest bardzo su-
biektywny, ale dzięki temu czytelnik może 
wejść trochę w moje buty i poczuć się tak, 
jak ja czułem się, gdy dotarłem do mojego 
bohatera – czy było to w Turcji, Irlandii, we 
Włoszech czy w Stanach Zjednoczonych.

Która z przeprowadzonych przez 
pana rozmów była najtrudniejsza?
Ta z Mehmetem Alim Ağcą. Do końca nie 
wiedziałem, kogo tak naprawdę spotkam 
na przedmieściach Stambułu. Bardzo dużo 
znaków zapytania i – co chyba najistotniej-
sze – świadomość, że rozmawiam z kimś, 
dla kogo życie ludzkie nie ma wartości… 
Ağca nigdy wcześniej nie rozmawiał z pol-
skim dziennikarzem, nie był więc pytany o 
polskie wątki zamachu. Chciałem się do-
wiedzieć, czy prosił Jana Pawła II o prze-
baczenie; czy chciałby przeprosić nas, Po-
laków. Nie wiem, dlaczego zrobił dla mnie 
wyjątek i zgodził się na wywiad. Bałem się 
o to zapytać, bo to osoba nieobliczalna. 
Mógł nagle zmienić zasady gry i zażądać 
pieniędzy – na początku chciał przecież pół 
miliona euro, a ostatecznie nie dostał ani 
grosza. 
Gdy planowałem z nim spotkanie, nie li-
czyłem na wstrząsającą prawdę, chciałem 
go poznać, wyrobić sobie zdanie na jego 
temat. Prokuratorzy powtarzali, że był 
niesamowicie inteligentny. Ja zobaczyłem 
smutnego człowieka, który przegrał życie.

Jest rozmówcą, który chyba najchęt-
niej mówi o boskim planie, powołuje 
się na mistycyzm sytuacji. To zadzi-
wiające! 
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Interesowali mnie ludzie
– ich emocje, lęki i obawy

„Przygoda życia! Coś, co być może już nigdy mi się nie przytrafi. 
Szansa, żeby spotkać ludzi, którzy tworzyli historię i porozma-
wiać z nimi. Szansa, żeby dowiedzieć się czegoś nowego o za-
machu na Jana Pawła II” – mówi o pracy nad książką „Zamach. 
Jan Paweł II – 13 maja 1981. Spisek. Śledztwo. Spowiedź” 
dziennikarz TVN24, Jacek Tacik.

Tak, Mehmet Ali Ağca bardzo dużo mówił 
o boskim planie i o trzeciej tajemnicy fa-
timskiej. Zastanawiałem się, skąd zama-
chowiec już w osiemdziesiątym trzecim 
roku wiedział, jaka jest jej treść, skoro Jan 
Paweł II ujawnił ją dopiero w roku dwu-
tysięcznym... Poza tym skąd u niego taka 
retoryka? Czy chce zasłonić się przed odpo-
wiedziami na pytanie o potencjalnych zle-
ceniodawców, czy może naprawdę wierzy 
w mistyczną sferę wydarzeń z trzynastego 
maja? To pytania, na które każdy czytel-
nik musi odpowiedzieć sobie sam. I mam 
wrażenie, że każdy odpowie na nie trochę 
inaczej.

Wśród pana rozmówców są osoby 
wyrachowane, emocjonalne, zagu-
bione. Którą rozmowę wspomina pan 
najbardziej i dlaczego?
Tę, którą przeprowadziłem z córką i zię-
ciem Ann Odre, Amerykanki polskiego po-
chodzenia, która została ciężko postrzelona 
na placu Świętego Piotra. W tej historii jest 
wszystko – ból, cierpienie, strach, walka z 
czasem, spisek i niesamowite zbiegi oko-
liczności. Już samo to, że matka Odre uro-
dziła się w... Wadowicach może dziwić... 
Nic więcej nie powiem, bo zepsuję przy-
jemność czytania.

Książka „Zamach...” to efekt ponad 
tysiąca dni pracy, kilkudziesięciu ty-
sięcy przejechanych kilometrów... 
Czy było warto? 
Oczywiście, że było warto. To przygoda ży-
cia! Coś, co być może już nigdy mi się nie 
przytrafi. Szansa, żeby spotkać ludzi, któ-
rzy tworzyli historię i porozmawiać z nimi. 
Szansa, żeby dowiedzieć się czegoś nowe-
go o zamachu na Jana Pawła II. Szansa, 
którą, mam nadzieję, udało mi się wyko-
rzystać. Także na to, żeby poznać nie tylko 
papieża, ale przede wszystkim człowieka, 
Karola Wojtyłę. 

Rozmawiała Agnieszka Minkiewicz
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Miała być kimś innym. „Telewizja? O nie!” – usłyszała, gdy w rodzinnym domu ojciec odebrał telefon z propo-
zycją, by Agata Młynarska zadebiutowała przed kamerą. Plan był inny – matura, a potem studia, najlepiej po-
lonistyka. Prawie została nauczycielką,  ale dogoniło ja przeznaczenie. Choć biegło zakosami. Wzięła udział w
konkursie na prezenterów i została finalistką, ale pracy nie dostała, nie miała jeszcze skończonych studiów. 
Zadebiutowała w nowym dzienniku, ale program szybko zdjęto z anteny. Została prezenterką Dwójki, ale ktoś 
postanowił skreślić ją z grafika dyżurów... Jej droga to przebijanie się, przez „ale”. 
Samodzielność i niezależność? Tak. Jednak w tyle głowy wciąż wpływ znanego ojca i rodzinnych zasad. Tele-
wizyjna „niepodległość”? Tak, ale w granicach wyznaczonych przez charyzmatyczną szefową Ninę Terentiew. 
Kariera w Polsacie? Bez wątpienia. Jednak tęsknota za byciem na wizji, prowadzeniem własnego programu. 
Ciągle coś, co trzeba przewalczyć, udowodnić.
„Moja wizja” to zapis tej drogi i dowód, że Agata to przypadek szczególny.  Brała udział w tworzeniu telewizji, 
która po roku 1989 rodziła się na nowo w wolnej Polsce. Z Jurkiem Owsiakiem współtworzyła Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy, uczestniczyła w telewizyjnych rewolucjach – powstaniu pasma „śniadaniowego” i 
wprowadzeniu na antenę spektakularnych show. Prowadziła największe telewizyjne koncerty i gale, uczyła się 

od mistrzów. Po uszy zanurzyła się w telewizyjnej pracy na Woronicza, zna życie, które kipiało w redakcjach, ale także na korytarzach i 
w przystudyjnych bufetach. Na wizji przeżywała wzloty i katastrofy. Miała pomysł na to, jak nie być sztywną „panią z telewizji” i własny 
przepis na wykorzystanie popularności. Pomagała innym, udowadniając, że telewizja ma nie tylko misję, ale także serce.
Ze wszystkich nagród na świecie najbardziej ceni sobie Order Uśmiechu, który przyznały jej dzieci.
To książka o niej – dziennikarce, spełnionej kobiecie. Która – jak twierdzi – najlepsze lata przeżywa teraz. Ale to przede wszystkim książka 
o telewizji,  jej kulisach i  ludziach ją tworzących. Szczerość musi mieć klasę. „Dziennikarz to nie ksiądz, a wywiad to nie spowiedź” – pada 
w tekście. I ta zasada obowiązuje. 
Partnerką w rozmowie z Agatą jest Agnieszka Litorowicz-Siegert.
„Moja Wizja”, Agata Młynarska, Rozmawia Agnieszka Litorowicz-Siegert, Wydawnictwo Literackie. Premiera: 25.05.2017.

Demoniczny zbrodniarz 
i eksperymenty okulty-
styczne 
Jan Piołun, cierpiący 
na nieuleczalną choro-
bę chirurg z Poznania 
wyjeżdża w Góry So-
wie do cieszącego się 
złą sławą schroniska 
na Wilczycy. Nie zdaje 
sobie sprawy, że jego 
przyjazd wywoła lawinę 
dramatycznych zdarzeń 
oraz przebudzi nadna-
turalne siły. Tymczasem 
w okolicy dochodzi do 
makabrycznych zbrodni 
oraz tajemniczych zda-
rzeń. Policjant Dominik 
Lamberg coraz wyraź-
niej dostrzega paranor-
malny kontekst sprawy 
i wespół z miejscowym 
góralem rozpoczyna 
prywatne śledztwo. Czy 
uda się rozwikłać sekret 
schroniska na Wilczycy i 
powstrzymać zło?
„Demon”, Łukasz He-
nel, Wydawnictwo 
Zysk i S-ka. Premiera: 
22.05.2017.

Przerażający thriller w konwencji prozy Stephena Kinga
Zawrotny sukces powieści w  Szwecji.
Witamy na pokładzie Baltic Charisma! Na promie: 1200 podekscytowanych 
pasażerów, kierunek: Finlandia. Rejs po Bałtyku potrwa 24 godziny, ale od 
tej chwili nic już nie będzie takie samo. Na pokładzie czai się zło, na środku 
morza nie ma znikąd pomocy, nie ma kontaktu z lądem. Samotna kobieta 
poszukująca rozrywek, emerytowany gwiazdor muzyki pop, który prowadzi 
wieczorki karaoke, dwoje zaprzyjaźnionych nieletnich kuzynów, którzy po-
znają rodzinny sekret, pracownicy ochrony, którzy próbują wprowadzić na 
pokładzie porządek... Związki wystawione są na próbę! Zwykli ludzie staną 
się bohaterami, ta noc wydobędzie z nich też najgorsze cechy.
Książka była znakomicie przyjęta w Szwecji, a sam Strandberg jest popu-
larnym i nagradzanym w Szwecji pisarzem i dziennikarzem. 
„Przeklęty prom”, Mats Strandberg, Wydawnictwo Marginesy. 
Premiera: 24.05.2017.
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Potężna siła eksplozji wyrwała na paryskiej 
rue de Rosiers krater głębokości sześciu 
metrów. W całej dzielnicy pękły gazociągi, 
wagony rozpędzonego metra wykoleiły się 
tuż przed stacją. Zamach był wymierzony w 
uczestników międzynarodowej konferencji, 
ale zginęli też  przypadkowi przechodnie. 
Życie w mieście zamarło na wiele godzin. 
Komórka ISIS, dowodzona przez Saladyna, 
zapowiada kolejne zamachy. Nikt nie wie, 
kim naprawdę jest Saladyn ani skąd po-
chodzi. Werbuje ochotników przez strony 
internetowe, na które nie udało się włamać 
żadnemu wywiadowi.
Francuskie służby proszą o pomoc Gabriela 

Allona, agenta, który od wielu lat tropi terrorystów na wszystkich konty-
nentach. Gabriel postanawia umieścić w otoczeniu wroga wtyczkę. Wy-
biera do współpracy kobietę, która nie ma pojęcia o pracy wywiadow-
czej. Może właśnie dlatego będzie bardziej wiarygodna, ale możliwe też, 
że tym razem Gabriel popełnił błąd, za który wszyscy drogo zapłacimy.
„Czarna wdowa”, Daniel Silva, Wydawnictwo Harper Collins. 
Premiera: maj 2017.

W roku 1902 wybuch wulka-
nu zmiótł z powierzchni ziemi 
miasto na Martynice. Zginęły 
tysiące ludzi. Wśród nich nie-
miecki uczony, który dokonał 
przełomowego odkrycia. Ale 
jego dziennik ocalał…
Ponad sto lat później Juan 
Cabrillo i załoga superno-
woczesnego okrętu szpie-
gowskiego „Oregon” musi 
zmierzyć się z dziedzictwem 
naukowca, bo ktoś odnalazł 
wyniki jego badań i zamierza 
je wykorzystać do obłędnego 

celu.
Od Wenezueli, przez Haiti i Berlin, po Waszyngton Ca-
brillo i jego ludzie rozpoczynają pojedynek, który mogą 
przypłacić życiem. Bo po raz pierwszy walczą z przeciw-
nikiem, który potrafi przewidzieć ich każdy ruch…
„Pirania”, Clive Cussler, Wydawnictwo Amber. 
Premiera: 23.05.2017.

Bolesna. Porywająca. Makabryczna. 
Myślisz, że wiesz komu ufasz? Myślisz, że potrafisz odróżnić dobro od zła? 
Mylisz się… Ciało dyrektora ekskluzywnej szkoły w Devon zostaje znalezio-
ne powieszone w auli. Kilka godzin wcześniej nauczyciel otrzymał paczkę 
i jedynie on potrafił zrozumieć milczące przesłanie, jakie z sobą niosła. 
Brzmiało ono: koniec. Gdy Exeter nęka fala przerażających morderstw, 
detektywi Imogen Grey i Adrian Miles muszą rozwiązać tę zagadkę, aby 
znowu zapewnić miastu bezpieczeństwo. Kiedy jednak zagłębiają się w 
pajęczynę korupcji, kłamstwa i wymuszenia, z każdym krokiem zbliżają się 
do ponurych tajemnic w samym sercu ich społeczności. A kiedy poznają 
motywy zabójcy, czy rzeczywiście będą chcieli go powstrzymać? 
„Belfer”, Katerina Diamond, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 
22.05.2017.

Sean Jackson hucznie obchodzi swoje pięćdziesiąte urodziny. Impreza koń-
czy się jednak katastrofą i wielkim skandalem, gdy jedna z jego córek, Coco, 
w tajemniczych okolicznościach znika w środku nocy. Dwanaście lat później, 
po nagłej śmierci Seana, człowieka niezwykle zamożnego i wpływowego, na 
pogrzebie spotykają się Mila, córka z pierwszego małżeństwa, i Ruby, nasto-
letnia siostra bliźniaczka zaginionej przed laty Coco. Gdy docierają do domu, 
gdzie ich ojciec mieszkał ze swoją czwartą żoną, orientują się, że wszyscy 
obecni byli również gośćmi na pamiętnym tragicznym przyjęciu sprzed lat. 
Nagle są o krok od rozwiązania zagadki, która zaważyła na całym ich życiu. 
Mroczne sekrety z przeszłości wreszcie ujrzą światło dzienne. Jakie tajemni-
ce kryją się za zamkniętymi drzwiami domu Jacksonów?
Niesamowicie szokujący thriller, w którym nic nie jest tym, na co wygląda. 
„Najmroczniejszy sekret”, Alex Marwood, Wydawnictwo Alba-
tros. Premiera: 10.05.2017.

„Ach, kochanie, czynienie zła to moje ulubione zajęcie na świecie. Jeśli 
wszystko dobrze zaplanujesz, nie ma sposobu, żeby coś się nie udało” 
- powiedział Pablo Escobar do Virginii Vallejo podczas jednego z ich spo-
tkań.
Kochanka i zarazem wróg numer 1 Pablo Escobara - kolumbijskiego ba-
rona narkotykowego - we wstrząsającej historii o miłości i nienawiści. 
Historia, która wydarzyła się naprawdę a brzmi jak fikcja literacka. Nic 
dziwnego, że zainteresowało się nią Hollywood. Na podstawie książki po-
wstaje film z Penelope Cruz i Javierem Bardemem.
„Kochając Pabla, nienawidząc Escobara”, Virginia Vallejo, Wy-
dawnictwo Agora. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Co łączy muzykę metalową, gry komputerowe, podróże, doświadczenie 
ojcostwa i świadomość tragizmu bycia w świecie? Literatura na najwyż-
szym poziomie - i postać Łukasza Orbitowskiego.
„Rzeczy utracone” to zbiór wpisów z poczytnego internetowego bloga 
pisarza, mocno zabarwionych codziennością, osobistym doświadczeniem 
i obserwacją dnia codziennego. Felietony Orbitowskiego momentami są 
piekielnie dowcipne, momentami niebiańsko krzepiące, zawsze melan-
cholijnie mądre i napisane lekko i ze swadą. Jeśli kiedyś zastanawialiście 
się, czy w Internecie można pisać na najwyższym literackim poziomie, ta 
książka udzieli Wam na to odpowiedzi. 
„Rzeczy utracone. Notatki człowieka posttowarzyskiego”, 
Łukasz Orbitowski, Wydawnictwo Zwierciadło. Premiera: 
10.05.2017.
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Polska mafia ma na swoim koncie wiele krwawych porachunków, ale 
dwie egzekucje były przełomowe. Pierwsza to zabójstwo Pershinga, szefa 
grupy pruszkowskiej, podczas jego wyjazdu wypoczynkowego. Druga – 
żony Bajbusa, powiązanego z grupą mokotowską. Zabijając matkę dwójki 
dzieci, złamano żelazną zasadę, że w męskich wojnach nie strzela się do 
rodzin.
O „Pruszkowie”, który wydał wyrok na Pershinga, powiedziano i napisa-
no wiele. Prawdę o „Mokotowie”, który zabił Annę, znają nieliczni. Ewa 
Ornacka opisuje dzieje grupy, która swoją brutalnością, ogromem doko-
nanych zbrodni, a także układami z policją przez wiele lat paraliżowała 
świadków i ofiary. Opowiada o rezydentach kolumbijskiego kartelu nar-
kotykowego, o związanym z mafią eks-konsulu Kostaryki i pewnym spryt-
nym obywatelu Izraela handlującym maszynami do gier hazardowych. O 
kopalni diamentów, liście śmierci i gangsterskich mogiłach. O liczonych 
w setkach tysięcy euro okupach, odciętych palcach i złych gliniarzach. A 

przede wszystkim o ludzkiej krzywdzie, wręcz niewyobrażalnej i bezkresnej.
„Kombinat zbrodni. Grupa mokotowska”, Ewa Ornacka, Kombinat zbrodni. Grupa moko-
towska. Premiera: 09.05.2017.

Dlaczego lekarze nie widzą 
w tobie człowieka?
Paweł Reszka, wybitny 
dziennikarz, autor świetnie 
przyjętej książki „Chciwość”, 
opowieści o tym jak nas na-
ciągają banki, tym razem 
wszedł za kulisy szpitali. Za-
trudnił się jako sanitariusz. 
To, co tam usłyszał i to, co 
zobaczył przeraziło nawet 
jego. Obojętność wobec 
cierpienia jest wszechogar-
niająca.
Paweł Reszka w „Newswe-
eku”: „Podjąłem pracę sa-
nitariusza – czyli na samym 
dnie medycznej hierarchii. 
Sanitariusz zarabia najniż-
szą krajową. Można nie 
odpowiadać mu „dzień do-
bry”, pacjenci czasem trak-
tują go jak konia – gdy za-
czyna pchać ich łóżko albo 
wózek, krzyczą: „Wio!”.”
„Mali bogowie. O znie-
czulicy polskich leka-
rzy”, Paweł Reszka, Wy-
dawnictwo Czerwone 
i Czarne. JUŻ W KSIĘ-
GARNIACH.



Co zrobić w świecie, w którym w jednej chwili tysiące ludzi staje się bezmyślnymi, pozbawionymi jakichkolwiek 
zasad istotami? W którym władzę i środki do życia zdobywa się jedynie siłą, a wszystkim rządzą pierwotne 
instynkty? Jak poradzić sobie ze stadami „dzikich”, którzy przypominają bardziej zwierzęta niż ludzi? Zdani 
tylko na własne siły, bez dostępu do jedzenia, leków, bieżącej wody, otoczeni watahami wygłodniałych psów 
i równie groźnych „dzikich” - jak długo przetrwalibyśmy? I przede wszystkim – po co? 
Życie Anny, czterdziestoletniej singielki, organizatorki kampanii wyborczych i zastępczyni burmistrza w nie-
wielkim miasteczku, toczy się zupełnie zwyczajne. Do czasu, aż zdarza się TO – kataklizm, po którym świat 
już nigdy nie będzie taki sam. Coś - i nikt nie wie co - sprawiło, że ludzie powrócili do stanu pierwotnego. 
Tylko nieliczni zachowali ludzką świadomość i pamięć o zdobyczach cywilizacji. Tabuny „dzikich” organizują się 
w stada, w których ludzie niewiele różnią się od zwierząt, a codziennością są przemoc fizyczna i seksualna, 
walki o pożywienie i władzę.  Wychowana w mieście Anna miałaby niewielkie szanse na przetrwanie, gdyby 
nie Teresa, urodzona na wsi i od dziecka obeznana z umiejętnościami – takimi jak uprawa roślin i hodowla 
zwierząt – które teraz są na wagę złota. Razem próbują zorganizować sobie bezpieczny azyl w coraz bardziej 
groźnym świecie, ale gdy Teresa ulega wypadkowi, Anna musi liczyć tylko na własne siły. Tymczasem okazuje 
się, że ocalałych jest więcej i nie wszystkim nowy porządek wydaje się przerażający. Są tacy, którzy wreszcie 

czują się jak ryba w wodzie. W świecie, w którym nie obowiązują już żadne prawa, powstają nowe nieprzewidywalne reguły…
„Wszystko sie stało”, Joanna Mucha, Wydawnictwo W.A.B.  JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Lata 2070–2071. Minęło prawie sześćdziesiąt lat od Dnia Przekroczenia, a na Długiej Ziemi rozwija się nowa, 
postludzka spoleczność Następnych.
Dla Joshuy Valienté, dobiegającego siedemdziesiątki, nadszedł czas, by wyruszyć na jeszcze jedną, ostatnią 
samotną wyprawę do Wysokich Meggerów: po przygodę, która zmienia się w katastrofę. Kiedy staje wobec 
bezpośredniej groźby śmierci, jedyną nadzieją ocalenia staje się stado trolli. Kiedy jednak Joshua musi się 
zmierzyć z własną śmiertelnością, Długa Ziemia odbiera sygnał z gwiazd – sygnał odebrany przez radioastro-
nomów, a także – w sposób bardziej abstrakcyjny – przez trolle i przez wielkie trawersery. Wiadomość jest 
prosta, ale o porażających implikacjach:
DOŁĄCZCIE DO NAS.
Superinteligentni Następni odkrywają, że przekaz zawiera też instrukcje budowy ogromnej sztucznej inteligen-
cji. By ją jednak skonstruować, muszą szukać pomocy w uprzemysłowionych światach ludzi. Część po części, 
bajt po bajcie, montują komputer rozmiarów kontynentu – urządzenie, które zmieni miejsce Długiej Ziemi 
w kosmosie i ujawni ostateczny, afirmujący życie cel tych, którzy wysłali wiadomość. Jej sens do wszystkich 
i odczują je wszyscy – ludzie i inne gatunki, młode i stare, społeczności i pojedyncze osoby – którzy zamiesz-

kują Długą Ziemię.
„Długi kosmos”, Stephen Baxter, Terry Pratchett, Prószyński i S-ka. Premiera: 11.05.2017.

Piękna kobieta i dwaj niebezpieczni, kochający ją do szaleństwa 
mężczyźni. Arina – zniewolony mag, Azarel – Mag Aszarte i Se-
verio – Gwardzista Akademii Morza Deszczów… Związki, które nie 
mają prawa przetrwać. Uczucie, które nie powinno się narodzić. 
Ludzie, którzy nie mogą się spotkać. Niewolnica to napisana z nie-
bywałym rozmachem historia o miłości, zdradzie, sile przyjaźni, 
kobiecości, magii, nienawiści, seksie, dorastaniu, przeznaczeniu. 
Czytelnika całkowicie pochłonie świat magów, wampirów, czarow-
nic, a także niewolników i ich panów. 
„Niewolnica”, A. M. Chaudière, Warszawska Firma Wy-
dawnicza. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Czasami jedynym wyjściem jest opowieść…
Nagła śmierć głowy jednej z rodzin mafijnych oznacza zerwanie 
paktu. Grimm City grozi wojna totalna. W obliczu tych wydarzeń i 
bodaj najważniejszego procesu sądowego w historii miasta nawet 
pojmanie krążącego po ulicach psychopaty zwanego Drwalem wy-
daje się kwestią drugorzędną. Pech chce, że to właśnie ta sprawa 
przypada inspektorowi Evansowi… i że przyjdzie mu ją dzielić z sa-
mozwańczym stróżem prawa z ubogiej dzielnicy po drugiej stronie 
mostu – Emethem Braddockiem, byłym bokserem, Bestią.
Druga wizyta w Grimm City to wciąż smoliście czarny kryminał, 
tym razem doprawiony elementami sądowego dramatu, gdzie zło 
osiada na człowieku wbrew jego woli, niczym tłuste krople desz-
czu. To opowieść o mieście innym niż wszystkie. A może takim 
samym? 

„W świecie »Grimm City« Jakub Ćwiek umiejętnie łączy czarny kryminał z urban fantasy, 
tworząc miks oryginalny i oferujący duży potencjał fabularny. W kontynuacji opowieści o 
brudnym mieście brudnych spraw odkrywa jego kolejne mroczne tajemnice i pokazuje, jak 
niewiele potrzeba, by obudziły się w nas bestie. W każdym z nas”.
Rafał Śliwiak, „Nowa Fantastyka”
„Grimm City. Bestie”, Jakub Ćwiek, Wydawnictwo SQN. Premiera: 10.05.2017.
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Slava, młody, szatańsko zdolny 
szuler, wyznaje jedną zasadę – je-
żeli czegoś chcesz, musisz to sobie 
wziąć. A jego cel jest prosty: poka-
zać wszystkim, że to on jest w Hau-
senbergu numerem jeden. Niestety, 
wybrał sobie fatalny moment, bo 
nie jest jedynym w mieście, który 
ma poważne plany. Na domiar złe-
go właśnie skrewił długo szykowa-
ny przekręt. Z pomocą przychodzą 
mu starzy kompani: zabójca Nino 
i Petr, samozwańczy król złodziei. 
Żaden z nich nie podejrzewa, że już 
wkrótce przyjdzie im się zmierzyć z 
bardzo mocnym graczem. I posta-
wić wszystko na jedną kartę.
„Wszyscy patrzyli, nikt nie wi-
dział”, Tomasz Marchewka, Wy-
dawnictwo SQN. Premiera: 
24.05.2017.

Topniejący w Tatrach śnieg 
odsłania makabryczny wi-
dok na zboczach Giewontu. 
Odnalezione zostają zwłoki 
grupy kobiet, których za ży-
cia nic ze sobą nie łączyło.
Żadna wycieczka nie za-
ginęła zimą na szlakach, 
a wszystkie ofiary wypad-
ków w górach zostały od-
nalezione. W dodatku na 
ciałach nie ma żadnych 
śladów świadczących 
o tym, by doszło do za-
bójstw. Kiedy w Zakopa-

nem znikają jednak kolejne 
kobiety, nie ma wątpliwości, że na Podhalu pojawił 
się seryjny zabójca.
„Deniwelacja”, Remigiusz Mróz, Wydawnictwo 
Fila. Premiera: 10.05.2017.
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Trwa inwazja. Wojska rosyjskie wchodzą na terytorium Polski, a Roman, Danuta i Michał zostają zmuszeni do 
całkowitej zmiany swojego dotychczasowego życia. Roman wrócił do służby i dowodzi oddziałem w nierównej 
walce z Rosjanami, Danuta dojrzewa do buntu przeciw ojcu, który prowadzi ciemne interesy, a Michał posta-
nawia uciekać z rodziną ze zniszczonego miasta, zajętego przez Rosjan.
Autor, wykorzystując swoje doświadczenie scenarzysty, znakomicie łączy elementy sensacyjne, militarne, 
romansowe i futurologiczne. Opowieść wiernie odwzorowująca współczesność, z pełnokrwistymi bohaterami, 
z plastycznymi scenami bitewnymi i sylwetkami przedstawicieli wielkich mocarstw, pobudza wyobraźnię czy-
telnika, uderzając w najbardziej ukryte pokłady emocji. Inwazja niepokoi, czasem zmusza do śmiechu przez 
łzy, budzi lęk i bez wątpienia zachęca do myślenia. Doskonałe dialogi i wartka akcja sprawiają, że Wojtek 
Miłoszewski to nowa gwiazda literatury sensacyjnej!
Już teraz wiemy, że Inwazja to dopiero początek i że ciąg dalszy nastąpi…
„Inwazja”, Wojtek Miłoszewski, Wydawnictwo W.A.B. Premiera: 06.06.2017.

Siglufjörður – mroczne miasteczko na krańcu Islandii. Tu nikt nie ufa nikomu, a samotność przytłacza jak 
arktyczna noc.
Ari Thór, młody policjant, niedoszły ksiądz z bolesną przeszłością, musi tu walczyć ze zbrodnią równie często, 
jak z samym sobą…
A teraz Siglufjörður zaatakował zabójczy wirus. Jest odcięte od świata kwarantanną. Ludzie zamknęli się w 
domach, na pustych, zalanych deszczem ulicach wyje wiatr. Ari Thór jest sam wobec niepokojącej tajemnicy:
Pewien mężczyzna przyniósł mu starą rodzinną fotografię. Chciał się dowiedzieć, kim jest jedyna nieznajoma 
postać. Ari Thór musi wydostać się z miasta, by odkryć, co stało się pół wieku temu nad odludnym fiordem, 
w odosobnionym domu, gdzie mieszkały dwa małżeństwa.
Pomóc mu może tylko Ísrún, dziennikarka, która już kiedyś mu pomogła. Lecz Ísrún jest w dalekim Reykja-
viku i prowadzi własne, coraz bardziej przerażające śledztwa w sprawie porwania dziecka i zabójstwa syna 
polityka. Mimo to angażuje się w zagadkę śmierci młodej kobiety sprzed lat.
Trzy sprawy, trzy zbrodnie... I ta sama pewność, że dawne winy nie umierają i mają dramatyczny ciąg dalszy…
„Milczenie czasu”, Ragnar Jónasson, Wydawnictwo Amber. Premiera: 09.05.2017.

Młody mężczyzna zostaje znale-
ziony martwy w kałuży krwi we 
własnym mieszkaniu. Brak śladów 
włamania. Ofiara jest ubrana w ko-
biecą koszulkę, zaś na stoliku obok 
leży fiolka po rohypnolu, inaczej 
nazywanym pigułką gwałtu. Spra-
wa trafia do detektyw Elinborg, 
która w toku śledztwa odkrywa, że 
zamordowany mógł być seryjnym 
gwałcicielem.  Jednak bez względu 
na przeszłość denata zagadka bru-
talnego morderstwa musi zostać 
rozwiązane, a sprawca ukarany. 
Elinborg musi mierzyć się nie tylko 

z nie lada dylematem moralnym, ale też z nikłymi tropami i… 
dorastającym synem, którego skrytość i sekretne życie niepo-
kojąco kojarzy się jej z zamordowanym mężczyzną.
„Ciemna rzeka”, Arnaldur Indriðason, Wydawnictwo 
W.A.B. Premiera: 10.05.2017.

Czerwony, początkujący egzekutor 
działający na zlecenie mafijnego pod-
ziemia, ma zdjąd publicznie rezydenta 
rosyjskiej mafii. Tyle tylko, że to jego 
pierwsza fucha, nigdy wcześniej nie 
zabił człowieka. Jakim cudem został 
więc cynglem mafii, kto go zwerbował 
do wykonania egzekucji i zaplano-
wał morderstwo? I czy jedyną osobą, 
która może mu pomóc, wesprzed go 
bądź ocalid, jest Jowita – niepozorna, 
zniewalająco piękna i niesamowicie 
sprytna dziewczyna? W tej powieści 
opartej na faktach zobaczycie, jak z 

frajera zrobid kilera i za jakie pieniądze pracuje w Polsce egze-
kutor, zrozumiecie, dlaczego wiele planowanych egzekucji kooczy 
się fiaskiem bądź krwawą jatką oraz jaką rolę w mafijnym światku 
odgrywają kobiety.
„Cyngiel. Egzekutor polskiej mafii”, Artur Górski, Wydaw-
nictwo Burda Książki. Premiera: 25.05.2017.

Stworzono go, by zadziwiał Świat, lecz on ten 
Świat postanowił podbić.
Inteligentny, bezwzględny, drapieżny. Złodziej.
Doskonale przystosowany do czasów, w któ-
rych przyszło mu żyć.
Dostawszy się w ręce Czeka, Krüger unika 
śmierci tylko za cenę wyrzeczenia się ideałów. 
Musi współpracować, by przeżyć. Nie porzuca 
jednak myśli o uwolnieniu siostry z rąk śmier-
telnego wroga – Iwana Piotrowicza Kolcowa, 
który wciąż wyprzedza go o krok...
W sierpniu 1920 roku, w kluczowej fazie Bitwy 
Warszawskiej, jeden z nich stara się przenik-
nąć tajemnice polskiego Sztabu Generalnego. 

Drugi – udowodnić, że jest odważnym, ideowym żołnierzem.
Obaj, by odzyskać szacunek do samych siebie, muszą uporać się z własną 
przeszłością.  
„Krüger. Lew. Tom III”, Marcin Ciszewski, Wydawnictwo Warbo-
ok. JUŻ W KSIĘGARNIACH.



Pingolo
Kto zostanie na lodzie?

Nasze pingwinki są zawsze goto-
we do zabawy. Rzucaj kolorowymi 
kostkami i znajduj ukryte pingwi-
nie jaja. Aby wygrać, zgromadź 
jako pierwszy na swojej górze 
lodowej 6 pingwinków.

W tej wesołej rywalizacji przyda-
dzą się dobra pamięć i odrobina 
szczęścia.

Cudowna książka Ludwika Jerzego Kerna z kultowymi ilustracjami Zbi-
gniewa Rychlickiego 
Poznamy z niej niezwykłe przygody pewnego chłopca i jego przyjaciela 
Dominika. A wszystko się zaczęło, gdy Pinio znalazł na strychu zakurzo-
ną porcelanową figurkę słonia
Słoń nie szczeka. Słoń nie miauczy. 
Słoń nie włazi na tapczan.
Słoń nie gryzie butów. Słoń nie drapie mebli. 
Słoń nie siusia po podłodze. 
Słoń nie ma pcheł. I najważniejsze - słoń nie rośnie. 
Słoń zawsze będzie taki, jaki jest!
„Proszę Słonia”, Ludwik Jerzy Kern, Wydawnictwo Wilga. W 
KSIĘGARNIACH.

Można by rzec, że książka ta jest już nieaktualna, stara, przebrzmiała 
ale jednak kolejne pokolenia wracają do historii ciekawskiego Misia. 
Czarny Nosek miał tylko jedno marzenie – zostać zabranym ze sklepo-
wej witryny przez jakieś miłe i grzeczne dziecko do domu. Marzenie się 
spełnia, jego opiekunką zostaje mała dziewczynka. Tak zaczynają się 
niezwykłe przygody Czarnego Noska, który co i rusz trafia i wydostaje 
się z przeróżnych tarapatów, by w końcu osiąść w redakcji dziecięcego 
pisemka.
„Pamiętnik Czarnego Noska”, Janina Porazińska, Wydawnic-
two Wilga. W KSIĘGARNIACH.

Opowieść o niezwykłej podró-
ży do dżungli słynnego opera-
tora filmowego, pana Soczewki 
– jedna z trzech historii o po-
dróżach szalonego operatora.
Jedna z najbardziej lubianych 
przez dzieci postaci literac-
kich wraca w nowym wydaniu 
wzbogaconym o wyjątkowe 
ilustracje.
„Pan soczewka w pusz-
czy”, Jan Brzechwa, Wy-
dawnictwo Wilga. W KSIĘ-
GARNIACH.

Gobblety
Idealna pierwsza gra strategiczna! 

Klasyczna gra w nieklasycznym ujęciu. 
Gobblety nawiązują do znanej wszystkim 
gry Kółko i krzyżyk, jednak podnosząc po-
przeczkę, czyniąc zabawę dużo bardziej 
intrygującą. Zadaniem gracza jest ułożyć 
trzy swoje pionki w rzędzie. Jednak trzeba 
pamiętać, że większe pionki zjadają mniej-
sze. To idealna gra dla dzieci – uczy pod-
staw strategii i ćwiczy pamięć. Jest przy tym 
mnóstwo śmiechu i prawdziwych emocji. 

Sprawdź swoją pamięć i baw się świetnie 
dzięki tej prostej i szybkiej grze strategicz-
nej. 

Ciaste czk o w e 
potworki
Kto pierwszy ten lepszy!

Jesteś wesołym potworkiem uwiel-
biającym smakołyki. W czasie każ-
dego posiłku tylko jeden potworek 
może zjeść właściwe ciastko. Znajdź 
ten smakołyk szybciej niż inni i na-
jedz się do syta. 

Ćwicz pamięć, spostrzegawczość i 
refleks!

FoxGames  poleca gry na Dzień Dziecka
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W kraju księcia Miraża na pozór wszyst-
ko toczy się normalnie… Między dworza-
nami trwa (odwieczna) walka o władzę, 
damy dworu (jak zazwyczaj) kłócą się 
i plotkują. Nie lepiej układa się w ro-
dzinie królewskiej, jednak książę jest 
przekonany, że wszystko zmierza ku 
dobremu. Nie zauważa nawet, że jego 
kraj powoli pustoszeje. Poddani wyjeż-
dżają… a ich miejsce zajmują nowi.

Tymczasem na niebie pojawia się Lata-
jący Rumak. Czy pomoże odwrócić zły los? Czy uratuje królestwo?
To książka dwóch mistrzów: skrzącą się humorem, jakże mądrą 
i piękną polszczyzną napisaną baśń Henryka Bardijewskiego zilu-
strował bowiem sam Bohdan Butenko.
Z pewnością zachwyci ona dzieci, a jednocześnie – między wier-
szami – wiele ważnych dla siebie prawd odnajdą w niej dorośli. Bo 
najlepsza książka dla dzieci to taka, którą równie mocno lubi cała 
rodzina. I taka właśnie jest „Baśń o Latającym Rumaku”, w której 
jedni dostrzegą budującą opowieść o przyjaźni, sprawiedliwości 
i wspólnym działaniu, a inni – znakomitą satyrę społeczną.
„Baśń o Latającym rumaku”, Henryk Bardijewski, Prószyń-
ski i S-ka. Premiera: 16.05.2017.
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Kryminał z wieloma zwrotami akcji, książka przygodowa pełna szyfrów 
i zagadek,  zarazem świetnie napisana biografia wielkiego wynalazcy Nikoli 
Tesli dla młodszych nastolatków.
Julia, śliczna czternastolatka, pomaga swemu o rok starszemu przyjacie-
lowi Tomowi odszukać porwanego ojca. Od czasu wypadku dziewczyna 
jeździ na wózku (stąd tytuł cyklu: „Detektywi na kółkach”), nie przeszka-
dza jej to jednak uczestniczyć w tropieniu przestępców, wręcz przeciwnie 
– często to ona wpada na trop, świetnie kojarząc fakty i… odczytując szyfry. 
W poszukiwaniach bierze udział jeszcze jeden niezwykły bohater: pies Julii, 
przesympatyczny labrador Spajk-Biszkopt, który… pamięta swoje poprzed-
nie wcielenia.
Współczesna akcja splata się z historią rozpoczynającą się ponad 150 lat 
wcześniej, w dniu narodzin Nikoli Tesli. Wszystko, czego dowiadujemy się 
o dzieciństwie i życiu słynnego wynalazcy, zwanego Władcą Piorunów, jest 

prawdą – nawet najbardziej nieprawdopodobne, wręcz fantastyczne wyda-
rzenia z jego życia opisane w książce oparte są na faktach.
Fantastyczne przygody i przesympatyczni bohaterowie sprawiają, że książkę czyta się jednym tchem.
„Skrzynia Władcy Piorunów”, Marcin Kozioł, Prószyński i S-ka. Premiera: 11.05.2017.

Pełen ciepła i humoru dziennik nastoletniej Bridget Jones 
Sympatyczna licealistka prowadzi kronikę swoich przeżyć podczas przeprawy 
pełnej wzlotów i upadków przez życie rodzinne, przyjaźń, szkołę i miłosne 
perypetie, a z każdej strony jej dziennika bije ciepło i humor.
Nazywam się Chloe Snow i moje życie to porażka. Mama twierdzi, że od 
pamiętania smutniejsze jest tylko zapominanie, więc będę zapisywać w tym 
dzienniku wszystko, co mnie spotka. Dzięki temu w wieku dziewięćdziesię-
ciu lat przypomnę sobie tę dziwaczną, okropną i ekscytującą jazdę przez 
liceum. 
„Dziennik Chloe Snow. Licealna masakra”, Emma Chastain, Wy-
dawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 22.05.2017.

Nowa książka Barbary Kosmow-
skiej, wyróżniona w IV Konkursie 
im. Astrid Lindgren na współczesną 
książkę dla dzieci i młodzieży. 
Greta przyjeżdża do małego mia-
steczka, gdzie ma zamieszkać z 
dawno niewidzianym ojcem i jego 
nową rodziną. I choć macocha 
jest chłodna jak zimne ognie, a 
ojciec rozkojarzony i zagubiony, to 
już mała Lilka, siostra przyrodnia 
dziewczyny, okazuje się prawdziwą 
wymiataczką smutków. No i jest 
jeszcze Igor. Chłopak inny niż wszy-
scy, który, tak się dziwnie składa, 

odkąd poznał Gretę, trzyma pod poduszką parę tomików wier-
szy… Ale o Igora walczy jak lwica Milena, piękna, inteligentna, 
dobra i wrażliwa koleżanka z klasy… Pytanie tylko, czy Milena 
naprawdę jest chodzącym ideałem… i co uczyni z tragiczną ta-
jemnicą Grety. Czy sympatia małego miasteczka wobec „no-
wej” runie nagle jak domek z kart?
„Obronić królową”, Barbara Kosmowska, Wydawnic-
two Nasza Księgarnia. Premiera: 10.05.2017.

Clay Jensen wraca do domu ze szkoły i przed drzwiami znajduje dziw-
ną paczkę. W środku jest kilka taśm magnetofonowych nagranych przez 
Hannah, koleżankę z klasy, która dwa tygodnie wcześniej popełniła samo-
bójstwo. Dziewczyna wyjaśnia, że istnieje trzynaście powodów, dla któ-
rych zdecydowała się odebrać sobie życie. Clay jest jednym z nich i jeśli 
wysłucha nagrania, dowie się dlaczego. Chłopak przez całą noc kluczy po 
mieście, a za przewodnika służy mu głos Hannah. Staje się świadkiem jej 
bólu i osamotnienia, a przy okazji poznaje prawdę o sobie i otaczających 
go ludziach, której nigdy nie chciał stawić czoła. Z przeraźliwą jasnością 
dociera do niego, że nie da się cofnąć przeszłości, podobnie jak nie da się 
powstrzymać przyszłości… 
„13 powodów”, Jay Asher, Wydawnictwo Rebis. JUŻ W KSIĘGAR-
NIACH.

Najnowsza książka dla 
dzieci Adama Wajraka 
„Lolek” to poruszają-
ca opowieść o pewnym 
psie. Lolek jest kudłatym 
stworzeniem o wielkim 
sercu i trudnej przeszło-
ści, który ma tylko jedno 
marzenie: znaleźć swo-
ich ludzi. Ale trafić na 
tych właściwych wcale 
nie jest łatwo. Szcze-
gólnie zimą w okolicach 
Puszczy Białowieskiej.
Do napisania książ-
ki zainspirował Adama 
Wajraka psiak, który 
pewnego śnieżnego 
dnia pojawił się w życiu 
dziennikarza i jego żony 
Nurii. Dziś mieszka z 
nimi w Teremiskach, w 
Puszczy Białowieskiej.
„Lolek”, Adam Waj-
rak, Wydawnictwo 
Agora. Premiera: 
17.05.2017.



Debiutancka płyta grupy „HA-
RUSHA – Tysiąc lat” zawiera 
15 utworów o różnej dynamice 
nawiązujących muzycznie do 
różnych stylów punk-rocka od 
hc po melodyjny punk’n’roll.
W warstwie tekstowej porusza-
ny jest bardzo szeroki i w pew-
nych aspektach nigdzie dotąd 
nie spotykany zakres tematów: 
od przewrotnie ujętego poczu-
cia tożsamości („Jestem Ni-
kim”) i więzi społecznych („Ko-
leś z pogranicza”, „Wszyscy 
moi kumple”), poprzez typowo 
filozoficzne („Archaik”, „Sługa 
Światów”, tytułowa „Tysiąc lat”), 
po związane z wizjami artystów, 
między innymi dotyczącymi mi-
łości i śmierci. W repertuarze 
znajduje się też utwór będący 
luźną impresją na temat medy-
tacji („Na północ od Niebios”) 
oraz w pewnym sensie wyjąt-
kowa piosenka „Wspominanka 
dla Żółwika” napisana na proś-
bę jednej z przyjaciółek Harry-
’ego, należącej do grona dziew-
cząt zwracających się doń per 
„Mamo”.
Kompozytorem wszystkich 
piosenek jest Zbyszek „Ozi” 
Szmatłoch. Autorem zaś tek-
stów Dominik „Harry” Pyrzyna 
– wszystkich poza słowami do 
„Prześlicznej Maud”; utwór ten 
jest muzyczną aranżacją wier-
sza Marii Konopnickiej o tym sa-
mym tytule, a przy okazji zawie-
ra najbardziej „średniowieczną” 
solówkę w historii polskiego 
punk-rocka. Utwory oznaczone 
na trackliście sygnaturą (2010) 
pierwotnie powstały przy okazji 
prac nad płytą solową Harry’e-
go, która dzięki zaangażowaniu 
wielu osób nigdy nie ujrzała 
światła dziennego, a nad którą 
prace prowadzone były właśnie 
w 2010 roku.
Materiał nagrano w Albert Hof-
mann Studio w Poznaniu (per-
kusja) oraz w studiu nagranio-
wym domu producenckiego 
„Mania Studio” w Koluszkach w 
lutym 2017 roku. Żeńskie chórki 
oraz szept w utworze „Archa-
ik” zawdzięczamy uprzejmo-
ści Marty „Wiśni” Winkiel (ex 
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Najnowszy album polskiego 
wirtuoza gitary akustycznej 
Adama Palmy to wspaniała 
mieszanka porywająco wyko-
nanych kompozycji autorskich 
oraz aranżacji znanych hitów.
Adam to jeden z nielicznych 
lub może nawet jedyny gita-
rzysta na świecie, który zo-
stał zaproszony na scenę do 
wspólnych występów przez 
trzy największe żyjące legendy 
gitary akustycznej: Ala Di Me-
olę, Tommy’ego Emmanuela i 
Birélego Lagrèna.
Takie uznanie i przyjaźń ze 
strony wielkich mistrzów mu-
siały zaowocować wspaniałą 
płytą solową. Adamowi udało 
się jednak coś więcej – zebra-
ne doświadczenie przekształcił 
w swój własny język wypowie-
dzi artystycznej, który został 
zauważony przez magazyny 
gitarowe na całym świecie.
Adam Palma, „Palm-Istry”, 
Agencja Muzyczna Pol-
skiego Radia. Premiera: 
19.05.2017.
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Sukces debiutanckiego singla 
Harry’ego Styles’a „Sign of the 
Times” (debiut na #1 iTunes 
w 84 krajach i pobity rekord 
sprzedaży Adele!) sprawił, że 
wielu dziennikarzy okrzyknę-
ło go „młodym Davidem Bo-
wiem”! Premiera jego solowe-
go albumu zatytułowanego po 
prostu „Harry Styles” odbędzie 
się 12 maja! Na płycie znajdzie 
się 10 utworów, a za jej pro-
dukcję odpowiadają Jeff Bha-
sker, Alex Salibian, Tyler John-
son oraz Kid Harpoon.
Harry Styles, „Harry Sty-
les”, Sony Music. Premiera: 
12.05.2017.

O.S.T.R. jest pierwszym ar-
tystą po siedmioletniej prze-
rwie, który gości w polskiej 
edycji formatu MTV Unplug-
ged. Sukces albumu “Życie 
po śmierci” (Bestseller Em-
piku 2016) podsunął artyście 
i jego muzykom pomysł aku-
stycznej realizacji tego kon-
kretnego albumu, zamiast 
przyjętej zwyczajowo koncep-
cji “The Best of…”
Formuła sprawdzona zosta-
ła wcześniej w praktyce na 
supertrasie koncertowej “Au-
tentycznie”. Wyprzedane w 
mgnieniu oka sale teatralne, 
gorące przyjęcie w czasie 
spektaklu, a przede wszyst-
kim spotkania ze słuchaczami 
utwierdziły rapera w słuszno-
ści podjętej decyzji.
O.S.T.R. ma bogate doświad-
czenie w pracy z żywym, aku-
stycznym zespołem, ale po 
raz pierwszy stanął w szranki 
z tak doświadczonym sekste-
tem. Oryginalne instrumen-
tarium z jednej strony nada-
je pionierskiego charakteru 
opracowaniom hiphopowych 
utworów, z drugiej strony sta-
ło się wyzwaniem dla aran-
żerów. Oddanie dynamiki i 
mocy przekazu instrumentów 
elektronicznych poprzez kla-
syczne i subtelne instrumenty 
to wyjątkowe dzieło. Zadania 
podjęła się trójka muzyków: 
kompozytor Jakub Krukow-
ski, DJ Haem, oraz perkusista 
Wojtek Fedkowicz. Oprócz 
nich na scenie wystąpili:   
Agnieszka Grela-Fedkowicz 
- harfa, Sylwia Spodobalska 
- wiolonczela, Jacek Fed-
kowicz - kontrabas / gitara 
basowa, Basia Pospieszal-
ska - dodatkowy wokal, oraz 
gościnnie Leszek Możdżer i 
Ostry Junior.
Światła już gasną, Panie i Pa-
nowie, zapraszamy na spek-
takl…
O.S.T.R., „MTV Unplugged: 
Autentycznie”, Asfalt Re-
cords. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Beri-Beri, ex Sinners, ex Rich 
Bitch), w męskich partiach chó-
ralnych zaś udzielali się Michał 
„Berson” Berensztajn, Przemek 
„Benon” Kaczmarek (The Ana-
logs, ex Way Side Crew) oraz 
kolega Orlik.
Partie basowe w utworach „Ma-
rzenia”, „Prześliczna Maud”, 
„Sługa Światów”, „Włącz muzy-
kę” i „Śmierć” gościnnie zagrał 
Przemysław „Benon” Kaczma-
rek (The Analogs, ex Way Side 
Crew).
Harusha, „Tysiąc lat”, Lou 
& Rocked Boys. Premiera: 
maj 2017.

Długo wyczekiwany album „Mo-
menty” to w karierze Grzegorza 
Hyżego moment szczególny. 
Otwiera bowiem nowy etap, na-
znaczony o wiele większą świa-
domością stylu i artystyczną 
ambicją. Chyba nieprzypadko-
wo płyta ukazuje się w okolicy 
trzydziestych urodzin artysty.
Muzycznie „Momenty” to mądry 
i szlachetny flirt dwóch światów 

- mainstreamowego rocka i kra-
iny nowoczesnego indie. Dzięki 
temu nowe piosenki zachwycą 
starszych fanów Hyżego, ale 
znajdą tu coś dla siebie także 
fani muzyki alternatywnej.
Hyży ewoluował też w war-
stwie lirycznej. Śpiewa o waż-
niejszych sprawach, a teksty 
są integralną częścią pełnego 
komunikatu. Sam rzut oka na 
tytuły nie pozostawia wątpliwo-
ści. Grzegorz nie jest już „za-
gadką”, nie prosi „naucz mnie” 
i ewidentnie nie pojawił się tu 
„na chwilę”. Rozumie za to, 
że „jutro jest dziś” i „to jeszcze 
nie koniec”, a przed nim długa 
„droga” i cały „ocean” przygód i 
wrażeń. Najważniejsze jednak, 
że realizacja artystycznych za-
miarów nie stoi tu w sprzeczno-
ści z przebojowością. Grzegorz 
nie zapomniał o hitach - wystar-
czy tylko raz posłuchać chwytli-
wych refrenów „pod wiatr” czy 
„o pani!” by później mimowolnie 
nucić je „noc i dzień”.
Grzegorz Hyży, „Momen-
ty”, Sony Music. Premiera: 
12.05.2017. 

Tomasz Chyła Quintet to trój-
miejski zespół, który świetnie 
obrazuje, że młoda scena jaz-
zowa w Polsce rośnie w siłę. 
To doskonale doprecyzowana 
wizja muzyki, jaką ma lider tego 
zespołu, skrzypek Tomasz Chy-
ła, który do współpracy zaprosił 
znakomitych muzyków. Jego 
pozornie niepasujący do jazzu 
instrument błyskotliwie funk-
cjonuje w symbiozie z resztą 
członków zespołu, którzy pręż-
nie budują i rozwijają trójmiej-
ską scenę w takich składach jak 
Algorhythm, Kamil Piotrowicz 
Quintet, Inner Out czy Jerzy 
Małek Group. Skrzypce frapu-
jąco dialogują z saksofonem 
Piotra Chęckiego i fortepianem 
Szymona Burnosa, a mocne 
podstawy utworów zapewnia 
sekcja rytmiczna kontrabasisty 
Krzysztofa Słomkowskiego i 
perkusisty Sławomira Koryzno. 
Muzycy pokazują nowe oblicze, 
naznaczone muzyczną chary-
zmą lidera, zafascynowanego 
postacią jazzowego skrzypka 
Zbigniewa Seiferta. Najwięk-
szym dotychczasowym osią-
gnięciem zespołu było zdoby-
cie Grand Prix na 40 Festiwalu 
Jazz Juniors w Krakowie w 
2016 roku.
Tomasz Chyła Quintet odwołuje 
się do mainstreamowego jaz-
zu, ale jest to muzyka podszyta 
młodzieńczą energią i werwą. 
Materiał na „Eternal Entropy” 
zachwyca lekkością, a jedno-
cześnie szlachetnym rysem 
kompozycji. Zespół gra czujnie 
i błyskotliwie zaaranżowane 
kompozycje momentami zaha-
czając o folk. Kwintet pozwala 
się ponieść w rejony szerokiej 
improwizacji oraz pokazuje 
młodzieńczą buńczuczność. 
To muzyka wyrazista, zagrana 
przez artystów, którzy dosko-
nale poruszają się po szerokim 
spektrum stylistyki jazzowej. 
Potrafią zabrzmieć romantycz-
nie, ale jednocześnie treściwie 
i dobitnie podkreślając swój 
charakter. A jeśli spojrzeć na 
tytuł debiutanckiego albumu - 
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Patrycja Zarychta to wokalist-
ka, kompozytorka i autorka 
tekstów, absolwentka Akade-
mii Muzycznej w Katowicach 
na Wydziale Jazzu i Muzyki 
Estradowej, specjalność wo-
kalistyka jazzowa. Współpra-
cowała m.in. z Wojtkiem Pili-
chowskim, Michałem Wierbą, 
Piotrem Żaczkiem, Arkiem Sko-
likiem. Na swoim koncie ma 
wiele nagród na konkursach i 
festiwalach ogólnopolskich.
Debiutancki album „Szczęście” 
jest o dorastaniu i poznawaniu 
siebie, o zgłębianiu różnych 
zakamarków własnej duszy. 
O zmaganiach ze światem, 
o tym, że zawsze trzeba być 
sobą i co najważniejsze - trze-
ba pokochać siebie. Jej utwory 
w warstwie tekstowej to wy-
padkowa przeżyć zbieranych 
przez lata, swoista podróż po 
meandrach naszej podświado-
mości, a muzycznie - przekra-
czanie granic, nie tylko teryto-
rialnych. Artystka stara się, aby 
muzyka wykonywana przez nią 
była jak najbardziej naturalna, 
prawdziwa i szczera.
Jako bonusy na albumie zna-
lazły się fragmenty koncertu z 
legendarnego Studia Polskiego 
Radia im. Agnieszki Osieckiej z 
10 lipca 2016 roku, w ramach 
Warsaw Summer Jazz Days 
2017.
Album promowały utwory 
„Slowly” oraz „Kobieta (Paris 
Groove)” z udziałem Michała 
Urbaniaka.
Patrycja Zarychta „Szczę-
ście”, Agencja Muzyczna 
Polskiego Radia. Premiera: 
19.05.2017.

„For Crying Out Loud” to we-
dług zapowiedzi, najlepszy 

„Eternal Entropy” - to określenie 
stopnia nieuporządkowania sta-
nu należy rozumieć wyłącznie 
jako wciąż ewoluujący, zbiera-
jący różne inspiracje i otwarty 
na pomysły zespół. Wydawcą 
albumu jest Agencja Muzyczna 
Polskiego Radia.
Tomasz Chyła Quintet 
„Eternal Entropy”, Agencja 
Muzyczna Polskiego Radia. 
Premiera: 05.05.2017.

PROCES to trio, które tworzy 
eklektyczny rock. Zespół po-
wstał w 2015 roku w Warsza-
wie. Po ponad dwóch latach 
spędzonych w studio grupa 
podpisała kontrakt płytowy z 
Agencją Muzyczną Polskiego 
Radia, który zaowocował po-
wstaniem debiutanckiego al-
bumu „Łzy”.
Lider Grupy – Piotr Połać, to 
jeden z założycieli popularne-
go zespołu Bracia Figo Fagot.
Sami muzycy znani są na ryn-
ku muzycznym od wielu lat, 
jednak rodzaj muzyki, który 
zdecydowali się przedstawić 
był dla nich terenem dziewi-
czym. 
Kojarzeni ze sceną metalową 
i alternatywną chcieli pokazać 
delikatniejsze oblicze. Utwory 
zachowane są w intymnym, 
rockowym klimacie wzbogaco-
nym o szeleszczące synteza-
tory i sample. Płyta jest bardzo 
zróżnicowana. Odnajdziemy 
na niej  melancholijne balla-
dy oraz żywsze, cięższe pio-
senki. Wszystkie mają jednak 
wspólny mianownik, którym 
jest smutek we wszystkich for-
mach i postaciach. Znajdzie-
my zatem akceptację śmierci 
w nastrojowym „Cyklu”, pijaną 
energiczną rozpacz w „Na do-
bre i na złe”, czy wahanie na-
stroju po przełomie życiowym 
w zaskakującym „Nie ma nas”. 
Ponieważ jest wiele powodów, 
by ronić „Łzy”.
Proces, „Łzy”, Agencja Mu-
zyczna Polskiego Radia. W 
SPRZEDAŻY.

materiał nagrany przez nie-
pokornych Anglików w ich 
dotychczasowej karierze – zu-
chwały, buńczuczny, z prze-
bojowymi melodiami! Sergio 
Pizzorno, gitarzysta i drugi 
wokalista zespołu, ponownie 
stoi za skomponowaniem i 
wyprodukowaniem wszystkich 
12 utworów, które znalazły się 
na krążku. Pierwszy singiel – 
You’re In Love With A Psycho 
to zaskakujący popowy kawa-
łek z charakterystyczną, wpa-
dającą w ucho melodią. Z kolei 
utwór „Bless This Acid House” 
zapowiada się na letni hymn 
festiwalowy, a niepokojący, 
rockowy „III Ray (the King)” 
dopełnia całości muzycznej 
podróży obranej przez zespół 
na tym albumie, a wokal Toma 
Meighana nigdy nie wybrzmie-
wał tak dobrze.
„Postanowiłem dać sobie 
sześć tygodni na napisanie al-
bumu tak, jak tworzyło się kie-
dyś, i to stało się dla mnie bar-
dzo inspirujące. Upewniłem 
się, że na niczym nie znajdzie 
się nic ponadto, co niezbędne, 
tylko klasyczne piosenki, żad-
nego pobłażania, znalazło się 
tam tylko to, co powinno. Sły-
szałem, jak Berry Gordy [pro-
ducent legendarnej wytwórni 
Motown] powiedział kiedyś, 
że jeśli nie uchwycisz zamy-
słu kompozycji w pierwszych 
czterech taktach, to nie jesteś 
gotowy – i takie oldschoolowe 
podejście przyjąłem kompo-
nując piosenki.” – wspomina 
Serge.
Po bardziej elektronicznym 
kierunku obranym na poprzed-
nim albumie „48:13”, zespół 
postanowił nagrać prawdziwie 
gitarowy krążek.
„Naszą ambicją było uratowa-
nie muzyki gitarowej od tego, 
w jakim kierunku się teraz 
zmienia. Staramy się uchro-
nić ją przed szufladkowaniem 
jej, jako stara muzyka. Chcie-
liśmy nagrać bardzo pozy-
tywny album, pełen nadziei, 
z gitarowym brzmieniem, aby 
przypomnieć ludziom, że jest 
ono nadal aktualne.” – dodaje 
Serge. 
Płyta ukazuję na nośniku CD 
oraz winylu. Dodatkowo, do-
stępna jest także kolekcjoner-
ska, dwupłytowa wersja CD 
Deluxe.
Kasabian, „For Crying Out 
Loud”, Sony Music En-
tertainment. Premiera: 
05.05.2017.


