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„Glass” to pełen akcji, utrzymany w komiksowej konwencji thriller, 
w którym M.Night Shyamalan łączy wątki filmów „Niezniszczalny” i 
„Split”. David Dunn (Bruce Willis) tropi Bestię, superwcielenie Kevi-
na Wendella Crumba (James McAvoy). Pościg to istna spirala prze-
mocy i zniszczenia. Tymczasem Elijah Price, znany jako pan Glass 
(Samuel L. Jackson) okazuje się być mrocznym manipulatorem, 
wykorzystującym istotne dla obu mężczyzn tajemnice.
„Glass”, reż. Shyamalan M. Night, dystrybucja Galapagos. 
Premiera DVD: 05.06.2019.

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, szyb-
ko się zaprzyjaźniają. Jake chce zostać artystą, Tony aktorem, a obaj 
marzą o tym, żeby dostać się do tego samego prestiżowego 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 wygó-
rowana. Poważny finansowy konflikt pomiędzy rodzinami chłopców, 
wystawia ich znajomość na próbę.
„Mali mężczyźni”, reż. Ira Sachs, dystrybucja Mayfly. 
WKRÓTCE NA DVD

Tytułowa bohaterka, Petra, 
nigdy nie poznała swego 
ojca, a jego tożsamość była 
przed nią ukrywana. Dopiero 
po śmierci matki dziewczyna 
postanawia uzupełnić tę lukę 
w swojej historii i wyrusza na 
poszukiwania.
Gdy trafia do pracowni sław-
nego artysty, musi zmierzyć 
się nie tylko z potencjalną 
prawdą, lecz także ze skom-
plikowanymi relacjami rodzin-
nymi, które zastaje w jego 

domu. Na jaw wychodzą szokujące tajemnice... A im dłu-
żej tam przebywa, tym bardziej sytuacja zaczyna przypo-
minać typową grecką tragedię…
„Petra”, reż. Jaime Rosales, dystrybucja Aurora 
Films. Premiera kinowa: 21.06.2019.

Gwiazda francuskiego kina 
Omar Sy („Nietykalni”) oraz 
Luiz Guzmán („Kolekcjoner 
kości”, „Metro strachu”) w 
zwariowanej komedii Rachi-
da Bouchareba, twórcy „Lon-
don River” i „Dni chwały”.
Baaba pracuje jako policjant 
w Belleville. Mimo nalegań 
dziewczyny nie jest gotów 
zmienić pracy i zamieszkać 
z dala od swojej apodyktycz-
nej matki. Gdy niespodziewa-
nie zastrzelony zostaje jego 

najlepszy przyjaciel Roland, Baaba otrzymuje awans 
na jego stanowisko oficera łącznikowego w konsulacie 
francuskim w Miami. Współpracując z przydzielonym mu 
miejscowym detektywem Ricardo ma odnaleźć mordercę 
Rolanda. Co wyniknie ze starcia latynoskiego tempera-
mentu z charakterem uzależnionego od matki francu-
skiego gliny? 
„Gliniarz z Belleville”, reż. Rachid Bouchareb, dys-
trybucja Monolith. JUŻ NA DVD.

Poruszająca historia o 
dorastaniu na postawie 
światowego bestsellera.
Brawurowy debiut aktor-
ski w wykonaniu dwóch 
młodych surferów.Lata 
siedemdziesiąte. Pikelet i 
Loonie dorastają w małej, 
spokojnej miejscowości 
nazachodnim wybrzeżu 
Australii. Każdą wolną 
chwilę po szkole spędzają 
szukając przygódi adrena-
liny, nieustannie ze sobą 

rywalizując. Chłopcy zaprzyjaźniają się z podstarzałymi 
charyzmatycznym surferem Sando, który namawia ich 
do podejmowania corazwiększego ryzyka.
„Oddech”, reż. Simon Baker, dystrybucja May-
fly. JUŻ W KINACH.
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Oparty na motywach bestsellero-
wej powieści Dietricha Garstki film 
opowiada prawdziwą historię grupy 
uczniów klasy szóstej, którzy posta-
nawiają okazać solidarność z ofiarami 
powstania węgierskiego, organizując 
minutę ciszy w trakcie każdej lekcji.
Akcja filmu rozpoczyna się w mo-
mencie, kiedy dwaj nastoletni chłop-
cy z Eisenhüttenstadt w Niemczech 
Wschodnich podróżują do Berlina Za-
chodniego, aby odwiedzić grób dziad-
ka Kurta, byłego oficera SS.
Przed powrotem do domu chłopcy po-

stanawiają pójść do kina, gdzie trafiają 
na kronikę filmową o powstaniu węgierskim z 1956 roku. To inspi-
ruje ich do działania...
„Milcząca rewolucja”, reż. Lars Kraume, dystrybucja Au-
rora Films. Premiera kinowa: 07.06.2019.

Zabawna, wzruszająca i mądra opo-
wieść o niezwykłej przyjaźni, która 
daje siłę na całe życie. Laureat Oscara 
Geoffrey Rush („Blask”, „Jak zostać 
królem”)  w ekranizacji jednej z naj-
piękniejszych powieści dla młodzieży.
Kilkuletni Michael mieszka z tatą w 
małej chatce nad brzegiem oceanu. 
Pewnego dnia podczas zabawy na 
plaży znajduje trzy osierocone ma-
lutkie pelikany. Tak zaczyna się nie-
zwykle wzruszająca, pełna humoru i 
przygód opowieść o przyjaźni chłopca 
z jednym z pelikanów, zwanym Pa-

nem Percivalem. Historia o tym, jak wiele potrafią sobie dać i jak 
wiele mogą się od siebie nauczyć. Mozolna nauka latania, walka 
z kłusownikami polującymi na nadmorskie ptaki i niekończące się 
wspólne wygłupy zacieśniają niezwykłą więź między Michaelem 
a zwierzęciem. W końcu jednak przychodzi moment, gdy pelikan 
dorasta, a chłopiec musi opuścić domek na plaży. Czy ich przyjaźń 
jest w stanie przetrwać?
„Chłopiec z burzy”, reż. Seet Shawn, dystrybucja Mono-
lith. JUŻ NA DVD.

Rok 2000, przedmieścia Londynu. Spokojne życie Joan Stanley, przyjmuje nieoczekiwany obrót, kiedy zosta-
je aresztowana przez MI5 i oskarżona o szpiegostwo na rzecz komunistycznej Rosji.
Rok 1938. Młoda Joan (Sophie Cookson) studiuje fizykę w Cambridge. Nieśmiała i łatwowierna dziewczyna 
szybko daje się uwieść uroczemu i tajemniczemu Leo (Tom Hughes), który wkrótce staje się jej przewodni-
kiem po obcym, ale intrygującym świecie ideologii komunistycznej. Romantyczna idylla trwa aż do momentu 
wybuchu II wojny światowej. Joan pracuje w ośrodku badań nad bombą atomową, gdy Leo prosi ją o prze-
kazanie Rosjanom ściśle tajnych akt. Joan dowiaduje się, że jest tylko narzędziem w rękach ukochanego i 
sama musi wybrać pomiędzy miłością i zdradą swojego kraju a bliskimi i ich ocaleniem.
„Tajemnice Joan”, reż. Trevor Nunn, dystrybucja Bestfilm. Premiera kinowa: 14.06.2019.

Twórca trzech części „Piły” – Darren Lynn Bousman powraca ze zło-
wieszczą rewelacją kina grozy. Jego dzieło to prawdziwy, rozpędzo-
ny roller coaster strachu o klimacie dusznym jak kadzidło i czarnym 
jak zakonny habit. To film, który przyprawi o dreszcze i palpitacje 
serca nawet najtwardszych miłośników horrorów. 
Młoda, ciężarna kobieta o imieniu Mary szuka schronienia w klasz-
torze na prowincji stanu Georgia. Zakonnice przyjmują ją i obiecują 
pomoc, ale w zamian oczekują bezwzględnego przestrzegania re-
guł zgromadzenia i wyrzeknięcia się zła, jakie niesie ze sobą „ze-
wnętrzny świat”. Mary przystaje na te warunki, widząc w klasztorze 
idealne miejsce dla narodzin dziecka. Z czasem jednak to, co wyda-
wało się bezpiecznym azylem, zaczyna odsłaniać swoją prawdziwą, 
demoniczną naturę.
„Zakon Świętej Agaty”, reż. Bousman Darren Lynn, dystry-
bucja Kino Świat. Premiera DVD: 24.06.2019.

Współczesna wersja kultowego horroru. „Laleczka” przedstawia historię Karen (Aubrey Plaza), która w pre-
zencie urodzinowym daje synowi (Gabriel Bateman) lalkę. Kobieta nie jest jednak świadoma złowieszczej 
natury zabawki.  W filmie występują: Aubrey Plaza („Ingrid wyrusza na Zachód”, „Legion”, „Parks and Re-
creation”) jako Karen, nominowany do nagród Tony i Emmy Brian Tyree Henry („Atlanta”, „Wdowy”, „Gdyby 
ulica Beale umiała mówić”) jako detektyw Mike Norris i Gabriel Bateman („Kiedy gasną światła”, „American 
Gothic”) jako Andy. Głosem kultowej lalki przemówi aktor Mark Hamill („Gwiezdne wojny”, „Templariusze”).   
„Laleczkę” wyreżyserował Lars Klevberg („Polaroid”), na podstawie scenariusza autorstwa Tylera Burtona 
Smitha (gry wideo „Sleeping Dogs”, „Quantum Break”). Film wyprodukowali David Katzenberg i Seth Gra-
hame-Smith z KatzSmith Productions (horror „To”). Producentami wykonawczymi byli zaś Aaron Schmidt i 
Chris Ferguson.   
„Laleczka”, reż. Lars Klevberg, dystrybucja Kino Świat. Premiera kinowa: 20.06.2019.

Anne (Trine Dyrholm) jest szanowaną 
prawniczką, która pomaga nieletnim 
ofiarom molestowania seksualnego. 
Jej mąż, Peter (Magnus Krepper) to 
ceniony lekarz. Wysoki ekonomiczny, 
zawodowy i towarzyski status pozwala 
im wieść komfortowe życie w eleganc-
kiej posiadłości, w której wychowują 
córki bliźniaczki. Pewnego dnia w ich 
domu zjawia się Gustav (Gustav Lindh) 
– zbuntowany nastoletni syn Petera z 
pierwszego małżeństwa. Jego obecność 
obudzi w Anne uśpione pragnienia, pod-
sycane przez spojrzenia, gesty, przy-
padkowy dotyk. Czy zakazana relacja, w 

której do zyskania jest chwila erotycznego spełnienia, a do stracenia 
– wszystko, jest warta ryzyka?
„Królowa Kier”, reż. May el-Toukhy, dystrybucja Gutek 
Film. Premiera kinowa: 07.06.2019.

„Glass” to pełen akcji, 
utrzymany w komik-
sowej konwencji thril-
ler, w którym M.Night 
Shyamalan łączy wątki 
filmów „Niezniszczal-
ny” i „Split”. David 
Dunn (Bruce Willis) 
tropi Bestię, superw-
cielenie Kevina Wen-
della Crumba (James 
McAvoy). Pościg to 
istna spirala przemo-
cy i zniszczenia. Tym-
czasem Elijah Price, 
znany jako pan Glass 
(Samuel L. Jackson) 
okazuje się być mrocz-
nym manipulatorem, 
w y k o r z y s t u j ą c y m 
istotne dla obu męż-
czyzn tajemnice.
„Faworyta”, reż. 
Jorgos Lantimos, 
dystrybucja Impe-
rial CinePix. Premie-
ra DVD: 12.06.2019.



Na ta sha 
pochodzi 
z Jamaj-
ki, ale od 
ó s m e g o 
roku życia 
m i e s z k a 
w Nowym 
Jorku. Tu 
ma swo-
je życie, 
chłopaka, 
p r z y j a -
ciół… Ale 
r o d z i n a 

dziewczyny przebywa w USA nielegal-
nie i wkrótce zostanie deportowana. 
Natasha jest zrozpaczona i wściekła 
na ojca, bo to przez niego muszą 
wrócić na Karaiby. Jakby nieszczęść 
było mało, właśnie zdradził ją chło-
pak! Przyszłość jawi się w czarnych 
barwach... I wtedy zrządzenie losu,  
a może przeznaczenie, stawia na jej 
drodze Daniela. Czy można zakochać 
się w ciągu kilku godzin? Natasha uwa-
ża, że to niemożliwe. Zresztą, po co jej 
miłość, skoro niebawem znajdzie się w 
obcym kraju, wśród obcych ludzi…
„Słońce też jest gwiazdą”, Nicola 
Yoon, Wydawnictwo Dolnoślą-
skie. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Nowa powieść autora bestsellerowego LEKTORA 
Kobieta, która walczy, i mężczyzna, który marzy
Wioska na Pomorzu. Olga jest sierotą, Herbert synem wła-
ściciela ziemskiego. Zakochują się w sobie i mimo oporów 
jego rodziców próbują być razem, nawet gdy ona zostaje 
nauczycielką w Prusach Wschodnich, a on eksploruje świat. 
Wkrótce wybucha pierwsza wojna światowa.
Olga to rozpięta od końca XIX do początków XXI wieku, 
od Niemna po Neckar opowieść o  silnej, mądrej kobiecie, 
która jest świadkiem, jak nie tylko jej ukochany, lecz cały 
naród traci związek z rzeczywistością. Centralnym pytaniem 
jej życia staje się: Dlaczego Niemcy myślą w zbyt wielkich 
kategoriach? Zawsze i wciąż?
„Olga”, Bernhard Schlink, Wydawnictwo Rebis. JUŻ  
W SPRZEDAŻY.
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Konsekwencje… Gdyby całkowicie przesądzały o tym, jakie 
decyzje podejmujemy, ludzki świat prawdopodobnie nigdy 
nie byłby uporządkowany. Ta myśl determinuje serię powie-
ściową „Pochyłe niebo”.
W tomie drugim trafiamy do małego, zgubionego w górach 
miasteczka, w którym rozgrywają się dalsze losy głównej 
bohaterki. Miało być dla niej chwilowym, niechcianym przy-
stankiem bez perspektyw, jednak w jego dusznej atmosferze 
pełnej niedopowiedzeń i zagadek, Anita wbrew sobie buduje 
nowe relacje i więzy. Czy oplątana nićmi własnych i cudzych 
spraw odnajdzie w tym hermetycznym światku miejsce dla 
siebie? Nastrojowa opowieść spowija nas jak pajęczyna  
i nie pozwala oderwać się od książki aż do ostatnich stron.
„Pochyłe niebo. Cz. 2 Pajęczyna”, Ewa Cielesz,  
Wydawnictwo Axis Mundi. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Szlachcic Nadolski wraca z wojny 
w rodzinne strony. Jego dobra są 
splądrowane, żona i dzieci nie żyją. 
Wszystkiemu winni są rzekomo Ta-
tarzy, ale Nadolski w to nie wierzy. 
Próbuje dociec prawdy, by pomścić 
najbliższych.
Czy przerażające zbrodnie uda się 
wyjaśnić? Kto spośród bohaterów 
jest dobry, a kto zły? Kolejne stro-
ny dają odpowiedzi na te pytania. 
Pozwalają też poznać zapomniany 
skrawek szlacheckiej Rzeczypospo-
litej, gdzie o sprawiedliwość trzeba 
było walczyć z szablą w dłoni. 

I gdzie nadprzyrodzone miesza się z realnym. 
„Czas pomsty”, Maciej Liziniewicz, Wydawnictwo Dolno-
śląskie. Premiera: 19.06.2019.

Tommy Orange opowiada historię dwunastu postaci, z których każda ma swoje powody, by wybrać się na wielki 
zjazd plemienny w Oakland. Jacquie Czerwone Pióro od niedawna znowu nie pije i usiłuje powrócić na łono rodziny, 
którą niegdyś porzuciła. Dene Oxendene stara się poskładać swe życie na nowo po śmierci wujka i przybywa na 
zjazd, aby pracować na rzecz indiańskiej społeczności i w ten sposób uczcić jego pamięć. Opal Viola Wiktoria Niedź-
wiedzia Tarcza przychodzi na stadion, by obejrzeć występ swego siostrzeńca Orvila, który nauczył się tradycyjnego 
indiańskiego tańca, oglądając materiały wideo na kanale YouTube, a teraz po raz pierwszy chce go wykonać pod-
czas zjazdu przed publicznością. Ten imponujący spektakl odwołujący się do uświęconej tradycji będzie więc okazją 
do wzruszających pojednań. Stadion w Oakland stanie się również widownią wydarzeń, w których wyniku naród 
indiański poniesie wielkie ofiary, znów wykaże się heroizmem i dozna niewypowiedzianej straty.
Oto głos, jakiego nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, głos nabrzmiały poezją i pełen pasji. W tej kapitalnej powieści, 
która bierze się za bary ze złożoną i bolesną historią, ze spuścizną piękna i głębokiej duchowości, a także z pla-
gą uzależnień, przemocy oraz nadużyć i samobójstw, Tommy Orange pisze o rdzennym Amerykaninie osiadłym  
w wielkim mieście. Na przemian pełna niepohamowanej wściekłości i gniewu, zabawna i poruszająca aż do głębi 
serca, pierwsza powieść Tommy’ego Orange’a jest zdumiewającym i wstrząsającym zarazem portretem takiej 

Ameryki, jaką bardzo niewielu z nas kiedykolwiek widziało.
„Nigdzie indziej”, Tommy Orange, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 04.06.2019.

Cztery lata po odzyskaniu niepodległo-
ści, po wyborze Gabriela Narutowicza na 
pierwszego prezydenta II RP, przez kraj 
przechodziły fale gwałtownych protestów 
i zamieszek. Ich finał był tragiczny: nowo 
wybrany prezydent został zastrzelony  
w gmachu warszawskiej Zachęty pięć dni 
po zaprzysiężeniu. Zamachowcem okazał 
się malarz i wykładowca historii sztuki, 
Eligiusz Niewiadomski, który natychmiast 
zażądał dla siebie kary śmierci.
Maciej J. Nowak, kreśląc na podstawie 
wspomnień i źródeł z epoki tło wydarzeń 
z końca 1922 roku udowadnia, jak bardzo 
historia polityczna wpływa na losy i decy-

zje jednostek. 
„Narutowicz – Niewiadomski. Biografie równoległe”, Ma-
ciej J. Nowak, Wydawnictwo Iskry. JUŻ W SPRZEDAŻY.
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 Rok 2014. Nora to z natury rozważna i odnosząca sukcesy kobieta. Pew-
nego dnia jej życie zaczyna się rozpadać. Dręczona przez lęki i koszmary, 
wyjeżdża do nadmorskiej miejscowości Tenby w Walii. Nora odkrywa, że 
miasteczko kryje w sobie niezwykłą moc, która leczy nawet najboleśniejsze 
rany.
Rok 1950. Chloe to nastolatka, która odwiedza Tenby każdego lata. Miesz-
ka u krewnych i spędza długie, szczęśliwe dni na plaży. Kolejne wakacje 
niczym się od siebie nie różnią. Pewnego lata poznaje starszego chłopaka, 
dla którego natychmiast traci głowę. W czasie jednej z wieczornych randek, 
wydarzy się coś, co będzie prześladować dziewczynę przez całe życie.
Wzruszająca opowieść o odkrywaniu i pojednaniu, odnalezionej miłości,  
i magii nadmorskiego miasteczka, które ma w sobie uzdrawiającą siłę.
Tracy Rees urodziła się w południowej Walii. Ukończyła Uniwersytet Cam-
bridge i przez osiem lat z powodzeniem zajmowała się zawodowo pisaniem 
tekstów typu non-fiction. Pracowała jako terapeutka i prowadziła szkolenia 

w tej dziedzinie. Zwyciężczyni konkursu „Search for a Bestseller” Richarda i Judy oraz laureatka nagrody 
Love Stories na najlepszy romans historyczny.
„Moje lato w Tenby”, Tracy Rees, Wydawnictwo Czarna Owca. Premiera: 19.06.2019.

Opowieść o matkach i córkach, miłości i zdradzie, poczuciu winy i woli 
przetrwania
Jedna z najlepszych szwedzkich powieści ostatnich lat napisana przez 
członkinię Akademii Szwedzkiej
Kiedy gorset zaciska się na żebrach, ubierana do ślubu Sandrine myśli 
o dziwnym życiu, jakie czeka ją w arystokratycznej szwedzkiej rodzinie 
u boku starszego, przystojnego ginekologa, Ivana Cedera. Kiedy nie-
znacznie się rozluźnia, Sandrine wspomina przeszłość: dzieciństwo na 
południu Francji, skąd pochodziła jej matka, i wojnę na podhalańskiej 
wsi, skąd wywodził się jej ojciec marynarz.
Lodołamacz toruje drogę na wyspę. Tam ma odbyć się wesele, rozgrza-
ni alkoholem goście nie zorientują się, że w izbie za ścianą pan młody 
odbiera poród. W noc poślubną na świat przyjdzie niebieskooka Vera 
 – jedna z wielu tajemnic Sandrine.
Znakomita, trzymająca w napięciu powieść, w której nic nie jest tym, 
czym się wydaje. 
„Vera”, Anne Swärd, Wydawnictwo Literackie. Premiera: 
19.06.2019.

Wiosna w willi pod kasztanem jest szczególnie piękna. Majowy ogród roz-
kwita, a wraz z nim miłość i związki. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie 
stare krzywdy, niewyjaśnione tajemnice i zadawnione urazy. W pełną cie-
pła atmosferę pachnącej ciastem drożdżowym kuchni babci Kaliny wkra-
cza niespodziewany gość, nazywana Królową Śniegu, matka Antka. Nie 
ma ona żadnych skrupułów w walce o swoje racje. Mocno zetrą się dwie 
skonfliktowane kobiety: żona i kochanka. Która z nich wygra?
Tymczasem obok rozwija się zakazana miłość, a dobra przyjaźń nie chce 
przerodzić się w związek. Skomplikowane relacje uczuciowe staną się dla 
bohaterów nie lada wyzwaniem.
Czy w  przytulnej kuchni babci Kaliny uda się znów zaprowadzić ład  
w sercach wszystkich bliskich jej osób? Jak sobie poradzi z trudnymi za-
daniami? Jak potoczą się dalsze losy ulubionych bohaterów serii Willa pod 
kasztanem?
„Na strunach światła. Willa pod Kasztanem. Tom 3”, Krystyna  
Mirek, Edipresse Książki. Premiera: 05.06.2019.

Zapowiadał się piękny week-
end, który Anna i Jerzy 
zamierzali spędzić na wy-
cieczce. Tak to zaplanowali. 
Nagle wydarzenia potoczyły 
się błyskawicznie. Niezno-
śny ból, szpital i straszna 
diagnoza – zapalenie trzust-
ki. Anna, skazana na bez-
względną głodówkę, marzy, 
by wreszcie napić się wody. 
Chociaż dwa łyki…
Po wyjściu ze szpitala Anna 
musi stosować rygorystyczną 
dietę. Kiedy wraca do pracy, 
jej nadwornym kucharzem zo-
staje mąż, który umie zagoto-
wać jedynie wodę na herbatę.
Jerzy dzielnie walczy w 
kuchni, ucząc się na błędach 
i zyskując coraz większe do-
świadczenie.  Co dokładnie 
znaczy „gotować do mięk-
kości” albo „szczypta soli”? 
To trudne, ale do opanowa-
nia. Przecież praktyka czyni 
mistrza, toteż gdy Jerzy zy-
skuje wreszcie upragnioną 
pewność siebie i przestaje 
zasypywać pytaniami całą 
rodzinę, zaczyna ekspery-
mentować i tworzyć własne 
kompozycje kulinarne.
Książka dla wszystkich, któ-
rych świat stanął na głowie 
i którzy czują się w kuchni 
równie bezradni jak Jerzy. 
Dużo praktycznych, dokład-
nych wskazówek i przepisów 
dla trzustkowców, a przy tym 
niezwykle wciągająca lektura.
Książka duetu Anna i Jerzy 
Wlazło to propozycja dla 
wszystkich, których świat 
stanął na głowie i którzy czu-
ją się w kuchni równie bez-
radni jak Jerzy.
Napisana z lekkością i poczu-
ciem humoru, będzie wspa-
niałą wskazówką dla ludzi 
borykających się z niespo-
dziewaną sytuacją życiową.
„Smak czystej wody”, 
Jerzy Wlazło, Anna 
Wlazło, Wydawnic-
two HarperCollins. JUŻ  
W SPRZEDAŻY.

Lato zapowiadało się sielankowo, ale los chciał inaczej. Jedna noc, 
jeden błąd i już nic nie będzie takie jak kiedyś…
Urokliwy dom nad jeziorem miał się stać oazą spokoju dla dwóch za-
przyjaźnionych małżeństw, które wspólnymi siłami przywróciły starej 
willi dawną świetność. Ale wakacje pod jednym dachem to nie tylko 
beztroskie chwile. Przez lata pomiędzy przyjaciółmi narastają urazy, 
pojawiają się niedomówienia… Aż pewnej sierpniowej nocy nad wodą 
dochodzi do tragedii. Czy można było jej zapobiec? Kto odpowiada za 
to, co się stało?
Księżycowa kołysanka to przejmująca, pełna emocji opowieść o przy-
jaźni, która bywa trudna, i o tragicznych konsekwencjach codziennych 
wyborów.
„Księżycowa kołysanka”, Katarzyna Misiołek, Wydawnictwo  
Książnica. Premiera: 05.06.2019.



Dawno, dawno temu znaleziono mnie 
na skraju lasu. Nikt nie wiedział, skąd 
się tam wzięłam. Nikt nie wiedział, kim 
jestem…
Alina od lat cierpi na zaburzenia snu. 
Jako dziecko została adoptowana, ale 
nie wie, kim była wcześniej. Przybrany 
ojciec Aliny, dawniej dziennikarz, przed 
śmiercią zostawia list i artykuły związa-
ne z jej odnalezieniem ponad dwadzie-
ścia lat temu. Okazuje się, że przed laty 
zajmował się sprawą dziwnych zaginięć 
dzieci. W rozwikłaniu zagadki własnej 
przeszłości Alinie towarzyszy jej nowa 

lokatorka – tajemnicza Greta. Kim jest? 
Jakie skrywa tajemnice? I co łączy Alinę, Gretę, małą dziewczynkę  
o wielkiej wyobraźni, znanego współczesnego reżysera i pewną za-
pomnianą międzywojenną pisarkę?
Znak kukułki to opowieść o odmienności i poszukiwaniu własnej 
tożsamości. O wychodzeniu z traumy i samoakceptacji. I o opowie-
ściach, które potrafią ocalać. 
„Znak kukułki”, Anna Bichalska, Wydawnictwo  
Zysk i S-ka. JUŻ W SPRZEDAŻY.
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Specjalistka od aranżowania nieru-
chomości na sprzedaż, Matylda Ra-
dwan, ma twardy orzech do zgryzie-
nia – tego domu akurat nikt nie chce 
kupić. W ciągu kilku letnich tygodni 
musi dokonać całkowitej metamor-
fozy. Nie spodziewa się, że zmiany 
dotkną również jej życia, w którym 
pojawią się zwariowany autostopo-
wicz, przystojny archeolog poszuku-
jący skarbów we wrakach statków 
i tajemnicza młoda dziewczyna, tę-
skniąca za swoją matką. Ich drogi 
przetną się na plaży pośród wydm, 
a spotkanie zaowocuje czymś więcej 

niż tylko letnią przelotną znajomością.
Urocza, pełna słońca opowieść o oczekiwaniu, marzeniach i wiel-
kich nadziejach, które nosimy w sercu, czasami bojąc się do nich 
przyznać. A życie potrafi nas zaskoczyć najbardziej niezwykłym 
rozwiązaniem…
„Lato wśród wydm”, Agnieszka Krawczyk, Wydawnictwo  
Filia. Premiera: 19.06.2019.

Od dwóch lat Alek chowa się przed 
wspomnieniami o wydarzeniu, które 
zmieniło jego życie. Gdy rozpoczyna 
studia, wszystko wydaje się układać 
po jego myśli. Poznaje nowych ludzi, 
zawiązuje przyjaźnie, a wolny czas 
spędza na studenckich wypadach. 
Przeszłość jednak po niego wraca…
Łucja w akcie buntu przeciwko apo-
dyktycznym rodzicom, wyjeżdża na 
studia do Warszawy, gdzie po raz 
pierwszy w życiu poznaje smak wol-
ności. Gdy w jej świecie pojawia się 
tajemniczy Alek, musi zdecydować, 
czy przyjmie go razem z bagażem 

doświadczeń, czy znowu wybierze ucieczkę. 
Dokądkolwiek pójdziemy, przeszłość zawsze będzie nam towa-
rzyszyć i gdy ktoś pragnie zemsty, żadne schronienie nie jest 
wystarczająco bezpieczne. Nie, jeśli ta historia mogłaby poto-
czyć się zupełnie inaczej.
„Requiem”, Anna Bellon, Wydawnictwo Filia. Premiera: 
12.06.2019.

Jack Lancaster, profesor kryminologii 
i konsultant FBI, rozwiązuje sprawy 
nierozwiązanych zbrodni. Zwłaszcza 
podpaleń. Jako dziecko sam ocalał z 
pożaru, w którym zginęła jego matka. 
Ale tym razem nie ujął mordercy…
Zdumiewająca umiejętność wnikania w 
umysł zbrodniarza przysporzyła mu sła-
wy, ale i skomplikowała życie osobiste. 
Śledztwa pozostawiająw jego umyśle 
ślad, dręczą go makabryczne sny.
Jack szuka pomocy u Winter Me-
adows, pięknej i tajemniczej instruk-
torki medytacji, która potrafi czytać 

marzenia senne. 
Nagle powraca ten, kogo Jack szuka od lat.
„Dziewczyna od marzeń”, Jayne Ann Krentz, Wydawnic-
two Amber. Premiera: 06.2019.

Drugi – po Krwawym lesie – tom przygód legionisty Feliksa-Corvusa
Wojenny weteran prezentuje kolejną doskonałą powieść idealną dla fanów Bernarda Cornwella, Simona Scarrowa, 
Bena Kane’a i Conna Igguldena, realistyczną historię o filmowym tempie akcji.
Po katastrofalnej klęsce Warusa w Lesie Teutoburskim niedobitki legionistów trafiają do niewoli, a Arminiusz  
w triumfalnym pochodzie zajmuje kolejne rzymskie forty niemal bez walki. Z wyjątkiem jednego. Fortu Aliso broni 
garstka gotowych na wszystko żołnierzy. Feliksowi i kilku jego towarzyszom udaje się wyrwać z niewoli i dołączyć do 
zdeterminowanych obrońców. Rozpoczyna się oblężenie. Realistyczne opisy brutalnych walk, rozpacz i determinacja, 
krew i pot, wola przetrwania i odpowiedzialność za towarzyszy broni – ta trzymająca w napięciu powieść pokazuje, 
że prawa wojny i los szeregowego żołnierza – bez względu na epokę – są uniwersalne. Dla czytelników o mocnych 
nerwach. 
„Oblężenie”, Geraint Jones, Wydawnictwo Rebis. Premiera: 25.06.2019.

Mogłyby się nigdy nie spotkać. 
Jednak przewrotny los splata 
ich drogi, poddając je niełatwej 
próbie.
Ewa, mieszkanka Katowic, po-
rzuca męża i pracę na uniwer-
sytecie i wyjeżdża do Glinki, 
niewielkiej wsi na Dolnym Ślą-
sku, gdzie zatrudnia się jako 
pomoc w pensjonacie. Prowa-
dzi go owdowiała przed paroma 
laty Bogna. Ewa jest zamknięta 
w sobie i niechętnie nawiązu-
je nowe znajomości. Jedyny 
wyjątek czyni dla właścicielki 

pensjonatu, do której od razu zapałała sympatią, oraz dla 
nowej sąsiadki, schorowanej matki czworga dzieci. Bogna 
również jest samotniczką. Ale nie tylko to łączy ją z Ewą. 
Każda z nich nosi w sobie tajemnicę. Dramatyczne wy-
darzenia, które wstrząsają życiem lokalnej społeczności, 
zmieniają wszystko.
„Dwie kobiety”, Hanna Dikta, Wydawnictwo  
Zysk i S-ka. JUŻ W SPRZEDAŻY.

W niebie każdy spotyka pięć osób — powiedział nagle Niebieski Człowiek. — Przekonasz się, że wszystkie te 
osoby nie bez powodu pojawiły się w twoim życiu. Wtedy mogłeś nie znać tego powodu. Po to jest niebo. Żeby 
zrozumieć sens życia na ziemi.
Optymistyczna i poruszająca opowieść o przebaczeniu, zgodzie i miłości autora bestsellerowych Wtorków z Mor-
riem i Zaklinacza czasu.
Eddie jest starszym człowiekiem, który przez niemal całe swoje życie pracował w obsłudze technicznej wesołego 
miasteczka na brzegu oceanu. Gdy pewnego dnia dochodzi do awarii, Eddie ginie, ratując małą dziewczynkę  
i dostaje się do nieba. Spotyka tam pięć osób, które w różnych okresach wpłynęły na jego życie. Każda z nich 
nauczy go jednej rzeczy, która pomoże mu zrozumieć sens jego życia i pogodzić się ze sobą.
Powieść Mitcha Alboma zdobyła uznanie czytelników na całym świecie, stając się kolejnym bestsellerem tego 
autora, i doczekała się filmowej adaptacji w 2003 roku.
„Pięć osób, które spotykamy w niebie”, Mitch Albom, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 
04.06.2019.
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Historia dwóch dziewcząt – Nour, współczesnej syryjskiej uciekinierki, i Rawiji, średniowiecznej uczennicy legen-
darnego kartografa. Obie podążają tym samym szlakiem przez Środkowy Wschód i Afrykę Północną, stawiając 
czoło temu, co nieznane.
Tuż po śmierci ojca, matka Nour postanawia opuścić Nowy Jork i wrócić do Syrii, aby być bliżej swojej rodziny. 
Jednak kraj, który znała, jest w trakcie zmian. Protesty i bombardowania zagrażają spokojnemu życiu w Homs. 
W dniu kiedy pocisk burzy ich dom i niemal pozbawia życia, Nour i jej rodzina muszą zdecydować: zostać  
i ryzykować czy uciekać w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca.
Osiemset lat wcześniej szesnastoletnia Rawija wie, że musi pomóc owdowiałej matce. Opuszcza dom w poszu-
kiwaniu szczęścia. Udając chłopca imieniem Rami, zostaje uczennicą sławnego uczonego al-Idrisiego, który na 
zamówienie króla Sycylii ma wykonać mapę świata. Razem z nim dziewczyna wyrusza w epicką podróż…
„Mapa soli i gwiazd”, Zeyn Joukhadar, Wydawnictwo Czarna Owca. Premiera:  19.06.2019.

Urodziliśmy się nie po to, żeby być doskonali, lecz prawdziwi.
Piękna, bogata i zepsuta do szpiku kości Athene zszokowała wszystkich. Uciekła od męża z domokrążcą, nie zo-
stawiając nawet listu. Ponad trzydzieści lat później Suzanna Peacock musi zmierzyć się z mroczną legendą swojej 
matki. I z prawdą o sobie, która jest pilnie strzeżoną rodzinną tajemnicą.
Suzanna jest dumna jak paw, i jak paw dziwna i niedostępna. Ma wszystko, co potrzebne do szczęścia, tylko nie 
ma już siły udawać, że jest szczęśliwa. Jedynym miejscem, gdzie czuje się bezpieczna, jest jej mały sklepik, Pawi 
Zakątek. To tam pewnego dnia spotyka kogoś, kto jest równie pogubiony. I dostaje szansę, aby zacząć wszystko 
od początku.
Niepublikowana wcześniej w Polsce powieść Jojo Moyes, pisarki, która podbiła serca polskich czytelniczek książka-
mi „Zanim się pojawiłeś”, „Kiedy odszedłeś” i „Moje serce w dwóch światach”.
„Kolory pawich piór”, Jojo Moyes, Wydawnictwo Znak. Premiera: 03.07.2019.

Alice i Luca poznali się na włoskim 
wybrzeżu i od dwóch lat są parą. 
Przed Alice ostatni rok szkoły, a 
Luca wyjeżdża na studia ekono-
miczne do San Francisco. To pierw-
szy prawdziwy test dla ich miłości. 
Zaczyna się burzliwy związek na 
odległość, rozmowy przez internet, 
sceny zazdrości, tęsknota i radość 
ze spotkań. Kiedy Luca traci głowę 
dla innej dziewczyny, Alice odkry-
wa, że jej pasją jest dziennikar-
stwo i… pewien młody dziennikarz. 
Dziewczyna próbuje odnaleźć się w 
nowej rzeczywistości i nagle podaje 

w wątpliwość wszystko, w co do tej pory wierzyła...
„Amore znaczy miłość”, Francesco Gungui, Wydawnic-
two Akapit Press. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Molly Shakespeare nie miała najłatwiejszego dzieciństwa. Bardzo wcześnie straciła rodziców. Wychowywała 
ją babcia, która utwierdzała wnuczkę w przekonaniu, że aby wykorzystać swoją szansę i stać się kimś, musi 
pracować ciężej niż inni. Molly była bystra, inteligentna, rozkochana w wiedzy i wyjątkowo oczytana, jednak 
bardzo samotna. Większość ludzi widziała w niej tylko brązowowłosą okularnicę, najczęściej milczącą, skrytą, 
niezbyt modnie ubraną i niemajętną. Dziewczyna podjęła decyzję o wyjeździe z rodzinnej Anglii do Alabamy, 
by tam ukończyć studia i zrobić doktorat z filozofii, gdyż bardzo chciała daleko zajść.
Molly prędko się przekonuje, że ten wyjazd radykalnie zmieni jej życie. Ludzie w Alabamie kochają futbol, 
głośną zabawę i mają nieznośny temperament. Jednak największym zaskoczeniem i równocześnie największą 
rewolucją w poukładanym życiu Molly okazuje się Romeo Prince: gwiazda sportu, potomek rodziny z tradycja-
mi i dziedzic wielkiej fortuny, a przede wszystkim chłopak o boskim ciele, cudownych oczach i zniewalającym 
uśmiechu. Romeo robi, co chce, i może mieć każdą dziewczynę, której zapragnie. Ale z jakiegoś powodu 
upodobał sobie Molly...
„Słodki dom”, Cole Tillie, Wydawnictwo Editio. Premiera: 04.06.2019.



Znawca herbaty, Rafał 
Przybylok z kanału na 
YouTubie „Czajnikowy.pl”, 
zabiera nas w fascynującą 
podróż do Ameryki Połu-
dniowej, ojczyzny yerba 
mate. Przybliża historię 
rośliny i przygotowywa-
nego z niej naparu, ale 
także wy¬jaśnia wszyst-
ko, co każdy miłośnik 
tego naparu wiedzieć po-

winien. Od rozmaitych rodzajów yerby, poprzez zawi-
łości produkcyjne, przyrządzanie i walory smakowe, 
po naczynia przeznaczone do podawania oraz ich wła-
ściwą konserwację. A wszystko w zwartej, uporządko-
wanej formie – bo tajniki mate można poznać nawet 
w tydzień.
„Yerba mate w tydzień”, Rafał Przybylok, 
Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Premiera: 
19.06.2019.
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Bestsellerowa książka Rusz z miejsca Pemy 
Chödrön oparta jest na buddyjskiej koncepcji 
shenpa, która pomaga nam dostrzec, jak lęki 
oraz zakorzenione w nas nawyki wywołują 
gniew, poczucie winy, nienawiść do samych sie-
bie i skłonność do nałogów.
Gdy zdiagnozujemy te negatywne wzorce – 
możemy rozpocząć walkę z nimi i ruszyć nową 
ścieżką.
„Ścieżka ta pozwala odkryć trzy podstawowe 
ludzkie cechy” wyjaśnia Pema Chödrön. „Na-
turalną inteligencję, ciepło i otwartość. Każdy 
człowiek dysponuje tymi cechami i może wyko-
rzystywać je do pomocy sobie samemu i innym”.

Książka Rusz z miejsca daje szereg wskazówek, 
jak uaktywnić te cechy. Pema Chödrön z właściwą jej życzliwością pomaga 
zrobić nam pierwszy śmiały krok w stronę nowego sposobu życia, które przy-
niesie pozytywną transformację nas samych i naszego świata.
„Rusz z miejsca. Uwolnij się od lęków i nawyków. Uczyń swoje 
życie lepszym”, Pema Chödrön, Wydawnictwo Zwierciadło.  JUŻ  
W SPRZEDAŻY.

Jeden z najmocniejszych od lat głosów z głębi Shoah, niezwykle po-
ruszające świadectwo siły życia, kobiecości i pamięci. W głębokiej  
i osobistej rozmowie z Moniką Tutak-Goll Halina Birenbaum wspomina 
swoje dzieciństwo w Warszawie, dojrzewanie w getcie, zamordowa-
nie rodziców, pierwszą miłość w Auschwitz, a także odzyskaną wol-
ność, drogę do Izraela oraz budowanie na nowo państwa i rodziny.
Ta przejmująca herstoria – książka pisana z perspektywy kobiecej – 
to opowieść o sprzecznościach i podobieństwach: o Polsce i Izraelu, 
o łączeniu macierzyństwa z pisaniem, o wpływie Zagłady na relacje 
z innymi, o zazdrości i miłości, o lęku przed stratą, o wyzwoleniu  
z poczucia winy wobec dzieci. A nade wszystko to manifest chęci ży-
cia i pojednania – nie tylko między krajami, ale także między ludźmi 
i rodzinami.
„To nie deszcz, to ludzie. Halina Birenbaum w rozmowie  
z Moniką Tutak-Goll”, Halina Birenbaum, Monika Tutak-Goll, 

Wydanictwo Agora. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Masz w głowie chomika!
Ten mały niewidzialny gryzoń w ułamku sekundy przyciąga całą twoją uwagę i rozpoczyna bieg w kołowrotku,  
aż całkowicie zamąci ci się w głowie!
To właśnie on odpowiedzialny jest za kłębiące się myśli, które utrudniają ci życie, są przyczyną cierpienia,  
a w konsekwencji – ograniczają twoją wolność
Nie musisz bezradnie znosić obecności chomika w swojej głowie. Poznaj metodę dzięki, której dowiesz się:
• Jak powstrzymać bieg myśli i uzyskać wewnętrzny spokój;
• Jak uwolnić się od cierpienia i udręki spowodowanych natrętnymi myślami;
• Jak zidentyfikować myśli i rozpoznać, czym są tak naprawdę.
Poskrom chomika w swojej głowie i uspokój swój umysł!
„Wrzuć na luz! Jak poskromić i uspokoić swój umysł”, Serge Marquis, Wydawnictwo Czarna 
Owca. Premiera: 19.06.2019.

Jesteś singielką? Masz dość rodzinki, która wciąż pyta, kiedy się ustatkujesz? Może jesteś świeżo po rozstaniu? 
Albo masz już męża, ale chcesz, by oszalał na twoim punkcie?
Witaj w świecie szczęśliwych i trwałych związków. Ta książka powie ci, jak sprawić, by on nie mógł bez ciebie żyć! 
Sherry Argov dosadnie i z humorem podpowiada, jak zdobyć miłość i szacunek, na które zasługujesz. Bez owi-
jania w bawełnę udowadnia, że bycie zbyt miłą to niekoniecznie dobra strategia na rozkochanie w sobie faceta.
On chce bowiem zołzy!
Swoje teorie autorka popiera autentycznymi rozmowami z mężczyznami, którzy bardzo szczegółowo opisują 
m.in.:
•     dlaczego mężczyźni testują kobiety? I czy robią to celowo,
•     czego mężczyźni skrycie się boją,
•     skąd kobieta może wiedzieć, czy mężczyzna naprawdę jest zakochany i myśli o „na zawsze”.
Dlaczego mężczyźni poślubiają zołzy to poradnik dla każdej kobiety, której marzy się prawdziwa, głęboka relacja. 
Zadziorny i błyskotliwy, pokazuje, jak być szczęśliwą i pewną siebie  ̶bo przecież takie kobiety są najbardziej 
atrakcyjne!
„Dlaczego mężczyźni poślubiają zołzy”, Argov Sherry, Wydawnictwo HarperCollins. JUŻ  
W SPRZEDAŻY.

Poradnik dla każdego faceta.
„Sęk w tym, że Bóg dał nam i mózg, i penisa, ale za mało krwi, by mogła zasilać oba te organy jednocześnie.” Robin 
Williams
To książka dla wszystkich, którzy poznali, co to czarna rozpacz. Przeklinali dzień, w którym się urodzili. Przeżyli 
zawód miłosny, poznali smak klęski zawodowej, mają za sobą toksyczne związki i zmagali się z niepewnością. Dla 
tych, którzy czasami czuli się jak żałosne dupki.
Kim nie nawołuje do wojny płci, ale do uświadomienia sobie, czym są męskość, siła i miłość. Bo przecież świat  
desperacko potrzebuje lojalnych braci, kochanych i silnych partnerów, mądrych i odpowiedzialnych facetów. Wy-
starczy zastosować się do rad autora, by już nigdy nie usłyszeć pytania:  Gdzie ci mężczyźni? Jeżeli jednak ktoś  
ci je zada, będziesz mógł spokojnie wskazać na siebie.
„Byłem żałosnym dupkiem czyli jak żyć z sensem”, John Kim, Wydawnictwo HarperCollins. JUŻ 
W SPRZEDAŻY.

Historia Matejki i jego rodziny – matki wychowującej dzieci „do sztuki”, 
braci, z których Janek wcale nie czuł się najzdolniejszy, córki Beaty, 
wyjątkowo utalentowanego zięcia Józefa Unierzyskiego, znakomitego 
witrażysty Stefana Witolda Matejki (bratanka Mistrza) – to temat na 
wielką filmową sagę, równie fascynującą jak ta książka. Matejko był 
artystą i historiozofem, badaczem przyczyn upadku Polski. Zaskaki-
wał kolorystyką obrazów, oburzał wprowadzaniem na płótna postaci 
niewymienianych wcześniej przez kroniki.Marek Sołtysik, autor wielu 
historycznych gawęd, m.in. Klanu Kossaków, w Klanie Matejków przy-
wołał słowa wielkiego malarza Jerzego Nowosielskiego: „Pamiętajmy,  
że Hołd pruski i Bitwa pod Grunwaldem to są ewenementy w euro-
pejskim malarstwie historycznym – to najlepsze dzieła, jakie w tym 
gatunku powstały. A czy na co dzień myślimy o Matejkowskiej poli-
chromii kościoła Mariackiego w Krakowie? On [...] dał genialną kon-

cepcję polichromii kościoła gotyckiego. Jeśli chodzi o sposób zdobienia 
kościoła w Europie XIX wieku, to Matejko stworzył największe dzieło”.W serii ukazał się Klan 
Kossaków, w przygotowaniu Klan Wyspiańskich.
„Klan Matejków”, Marek Sołtysik, Wydawnictwo Arkady. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Wznowienie poszukiwanej 
książki o legendarnych miesz-
kańcach dzisiejszej Suwalszczy-
zny. Zbierane przez długie lata 
ułamki faktów, hipotezy, polemi-
ki, rozmowy, anegdoty. Szkic do 
portretu kultury, o której wszy-
scy słyszeliśmy, że była, ale nie 
wiemy o niej nic oprócz tego, że 
umarła. Zanurzona w odległej 
przeszłości – i paradoksalnie 
aktualna opowieść o tęsknocie 
za poczuciem przynależności  
i zakorzenienia, o szukaniu „ma-
łej ojczyznyˮ w globalizującym 
się świecie. Oto czym jest ta 
dziwna książka, której strukturą 
i porządkiem... jest chaos.
„Jaćwięgi są wśród nas”, 
Wojciech Giełżyński, Wy-
dawnictwo Iskry.  JUŻ W 
SPRZEDAŻY.

Porywająca opowieść o córce kolejarza, która została polską Gretą Garbo. I o tym, że szczęście nie uśmiecha się 
tylko raz.
Wyszła na scenę wystraszona, blada. Muzyka gruchnęła, ale ona nie mogła wydobyć z siebie głosu. Wybiegła za 
kulisy z płaczem, wśród drwin i gwizdów. Koleżanki patrzyły z nieskrywaną satysfakcją. Co jej pozostało? Wrócić 
do obskurnej kamienicy na Woli i zostać krawcową jak matka? A może udowodnić światu, że klęska poprzedza 
wielki sukces?
Gdy dziesięć lat później jechała przez Warszawę własnym luksusowym chevroletem, ścigały ją zachwycone spoj-
rzenia i szepty: „To Ordonka!”. Mężczyźni za nią szaleli, a kobiety czesały się i ubierały tak jak ona. To dla niej 
hrabia Michał Tyszkiewicz popełnił mezalians, którego rodzina nigdy mu nie wybaczyła. A Hanka kochała mocno, 
odważnie, całym sercem – ale tylko na chwilę.
Katarzyna Droga zabiera czytelnika we wspaniałą podróż w szalone lata dwudzieste, w świat szarmanckich męż-
czyzn i kobiet równie pięknych, co bezwzględnych.
„Hanka. Pierwsza powieść o Ordonównie”, Katarzyna Droga, Wydawnictwo Znak. Premiera: 
05.06.2019.

Historia naznaczona jest kobietami wolnymi, które składały i rozkładały historię, tak jak składa i rozkłada się łóżko.
Agnès Grossmann portretuje najsławniejsze z nich.
Pochodziły z wyżyn i nizin społecznych, ale to, co je łączyło, to uroda, zuchwałość, odwaga, a często nadzwyczajna 
inteligencja, cechy które pozwalały im uwodzić najpotężniejszych i najbardziej ambitnych. Dzięki wpływowi, jaki 
miały na mężczyzn, torowały sobie drogę na szczyt. Bywały wielbione i szanowane, wzbudzały strach i nienawiść.
Każda z nich odcisnęła na historii swój ślad: Messalina, Kleopatra, Cesarzowa Józefina, Thérésa Tallien, Katarzyna 
Wielka, Królowa Margot, Madame du Barry, Mata Hari.
Ta książka ukazuje niezwykłe losy – często szokujące, ale zawsze fascynujące – tych wielkich postaci kobiecych.
„Rozpustnice w historii”, Agnes Grossmann, Wydawnictwo Amber. Premiera: 18.06.2019.
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Thomas Harris, twórca Hannibala Lectera, autor „Milczenia owiec” i „Czerwonego smoka”, wraca po 13 latach 
z nową książką. „Cari Mora” to wciągająca opowieść o złu, chciwości i mrocznej obsesji – Harris w najwyższej 
formie!
Przestępcy od lat próbują wytropić skarb ukryty pod posiadłością należącą niegdyś do Pablo Escobara w Miami 
Beach. W wyścigu po 25 milionów dolarów w złocie prowadzi targany chorymi namiętnościami Hans-Peter 
Schneider – człowiek, który zarabia na życie, realizując przerażające fantazje bogaczy.
Na drodze staje mu Cari Mora, piękna strażniczka rezydencji, która znalazła w Stanach schronienie przed prze-
mocą panującą w jej kraju. Schneider wkrótce pozna zaskakujące umiejętności Cari i przekona się, jak silna 
jest jej wola walki.
Między męskim pragnieniem a kobiecym instynktem przetrwania czają się potwory.
A żaden pisarz nie kreuje potworów tak sugestywnie jak Thomas Harris.
„Cari Mora”, Thomas Harris, Wydawnictwo Agora. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Lena ma 23 lata, jest uroczą blon-
dynką, przed którą życie stoi otwo-
rem. Mieszka z przystojnym, boga-
tym chłopakiem w pięknej willi nad 
jeziorem, z dala od ludzi. On właści-
ciel firmy budowlanej, ona aspirują-
ca fotografka, ale ich sielskie życie 
jest jednak ułudą… Dziewczyna tak 
naprawdę ucieka. Od przeszłości  
i zła, które zostało jej wyrządzone. 
Buduje nowe życie z kłamstw, któ-
rymi otula się jak kokonem. Pew-
nego dnia odnosi wrażenie, że ktoś 
ją obserwuje, nocą wchodzi do ich 

domu, dzwoni na jej komórkę, wie, 
że jeśli została odnaleziona, zginie. Nie wie tylko, że niebezpie-
czeństwo jest bliżej niż jej się wydaje.
„Oszukana”, Magda Stachula, Edipresse Książki. JUŻ  
W SPRZEDAŻY.

Senna atmosfera bogatej dzielnicy Me-
lville Heights doskonale pasuje do jej 
idealnego wizerunku. Tutaj wszystko 
jest poukładane i zaplanowane - pięk-
ne, zadbane domy o określonych ko-
lorach fasad - ład i porządek... ale to 
tylko pozory błogiego spokoju. Sąsiedzi 
wzajemnie się podglądają, a powietrze 
aż kipi od skrywanych emocji. Pod idyl-
liczną powierzchnią kryją się mroczne 
tajemnice, których odkrycie na zawsze 
odmieni życie kilku osób. Freddie i jego 
tata Tom Fitzwilliam, nastoletnia Jen-
na, jej mama i przyjaciółka Bess, Joey 
i jej bratowa Rebecca odegrają swoje 
role w przedstawieniu, którego kulmi-

nacyjną sceną będzie zbrodnia.
„Widzę Cię”, Lisa Jewell, Edipresse Książki. JUŻ W KSIĘ-
GARNIACH.

Kontynuacja powieści „Zamęt”.
Waldemar Zenonik, oficer polskiego wywiadu, ginie w Algierze, wykonu-
jąc misję związaną z kontraktem Polskiego Koncernu Zbrojeniowego. Ślady 
wskazują na Al-Kaidę.
W tym samym czasie w Baku inny oficer wywiadu, Robert Kunicki, spoty-
ka się z Jewgienijem Morozowem – dziennikarzem i rosyjskim szpiegiem. 
Wkrótce po rozmowie umiera na atak serca.
Tajemnicze śmierci polskich agentów wzbudzają zainteresowanie Rosjan. 
Pułkownik GRU Arsen Fiedotow bacznie śledzi sytuację na polskiej scenie 
politycznej. Stawka jest szczególnie wysoka – zbliżają się wybory parla-
mentarne.
Sekcja Romana Leskiego otrzymuje zadanie specjalne - prześwietlenie bo-
hatera z Iraku, Olgierda Rubeckiego, który startuje w wyborach i zagraża 
partii rządzącej. Okazuje się, że w sprawach Rubeckiego i oficerów pojawia-
ją się te same nazwiska.

Członkowie tajnej komórki Agencji Wywiadu znowu w akcji!
„Odwet”, Vincent V. Severski, Wydawnictwo Czawrna Owca. Premiera: 19.06.2019.

W Karkonoszach Straż Graniczna znajduje ciało zamarzniętego studen-
ta. Zawartość jego plecaka nie pozostawia wątpliwości: chłopak nie był 
pechowym turystą, tylko przemytnikiem. Tymczasem w Zgorzelcu znika 
nastolatka i wiele wskazuje na to, że została uprowadzona. I w jednej, 
i w drugiej sprawie tropy prowadzą do mafii zgorzeleckiej, która walczy  
o wpływy na przejściu granicznym. Śledztwo prowadzą znani z powieści 
Tak będzie prościej komisarz Paweł Ciszewski i komisarz Albin Plesiński.
Świetnie oddane realia drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych, pracy gra-
nicznych „mrówek” oraz ówczesnych przemytniczych metod i interesów, 
barwne postacie i humor, niespodziewane zwroty akcji – wszystko to jest 
obecne w najnowszej powieści Przemysława Semczuka.
„To nie przypadek”, Przemysław Semczuk, Wydawnictwo  
Rebis. Premiera: 05.06.2019.

Przeżyła wypadek, ale 
prawdziwy koszmar miał 
się dopiero zacząć… Kath 
nie może się nadziwić 
swojemu szczęściu – z wy-
padku, którego nie powin-
na przeżyć, wyszła lekko 
poobijana i z tymczasową 
utratą pamięci. Rodzina nie 
podziela jej entuzjazmu. 
Mąż jest oziębły, a córka 
zachowuje się dziwnie. 
Kath wciąż zadaje sobie 
jedno pytanie: o czym jej 
nie mówią?
„Zanim umarłam”, S.K. 
Tremayne, Wydawnic-
two Czarna Owca. Pre-
miera: 19.06.2019.

Opuszczone 
miasto Ancho-
rage osiedliło 
się na skraju 
kontynentu, 
który niegdyś 
był Amery-
ką Północną. 
Tom i Hester 
są szczęśliwi 
w bezpiecz-
nym Ancho-
rage, ale ich 
córka Wren 
pragnie przy-

gód. Czarujący pirat z podwodnej łodzi 
jest gotów jej pomóc, ale chce czegoś w 
zamian.
Dziewczyna musi wykraść tajemniczy 
przedmiot, nie wiedząc, że rozpęta kon-
flikt, który może doprowadzić do zagłady 
całej planety. 
„Cynowa Księga”, Philip Reeve, 
Wydawnictwo Amber. Premiera: 
06.06.2019.

Elliðaey – piękna, surowa i niedo-
stępna wyspa u poszarpanych fi 
ordami najbardziej odległych i od-
ludnych wybrzeży Islandii.
Czworo przyjaciół przybywa tu, by 
uczcić pamięć dziewczyny, która 
dziesięć lat temu przyjechała tu na 
romantyczne wakacje i nie wróciła.
Teraz jedno z nich też nie wróci...
Śledztwo prowadzi komisarz Hulda 
Hermannsdótti r. Czuje, że coś łą-
czy obie zbrodnie. Szukając praw-
dy, będzie musiała zanurzyć się w 
najgłębszym mroku spowijającym 
to miejsce oraz sumienia ludzi 

związanych nicią kłamstw, szantażu, 
manipulacji. I zmierzyć się z ciemnością jej własnej duszy.... 
„Wyspa”, Ragnar Jonasson, Wydawnictwo Amber.  
Premiera: 11.06.2019.

Isaac Bell staje do walki z włoską 
mafią. Nie wie, co jest prawdziwą 
stawką w tej śmiertelnie niebez-
piecznej grze.
Nowy Jork, rok 1906. Mnożą się po-
rwania, wymuszenia, podpalenia.
Przestępcza organizacja zwana 
Czarną Ręką terroryzuje włoską 
dzielnicę.
Ofiary gangsterów jednoczą się  
i wynajmują do ochrony swoich 
rodzin i biznesów Agencję Detek-
tywistyczną Van Dorn. Jej najlep-
szy śledczy Isaac Bell tworzy spe-

cjalny oddział, żeby wytropić i schwytać bossa Czarnej Ręki. 
Lecz kiedy ginie pierwszy człowiek, Bell zaczyna podejrze-
wać, że jego przeciwnik jest o wiele potężniejszy, niż sądził.
„Gangster”, Clive Cussler, Wydawnictwo Amber.  
Premiera: 19.06.2019.
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Dwie Warszawy – ta z czasów wojny i współczesna. 
Łączy je miłość, zagadka i… zbrodnia.
W warszawskim getcie giną młode kobiety. Nikt nie 
był zainteresowany szukaniem Golema – brutalne-
go mordercy. Przemierzając szmuglerskie meliny i 
skorumpowane urzędy, tropem zbrodni podąża były 
funkcjonariusz polskiej Policji Państwowej, Żyd, oj-
ciec młodej Cyli – Andrzej Bartycki.
W tym samym czasie do getta wkracza z tajną misją 
podoficer oddziału AK – Jerzy Popławski – zadekla-
rowany antysemita. Mimo swoich przekonań, męż-
czyzna zakochuje się w Cyli, a ich miłość przetrwa 
wszelkie przeciwności.
Warszawa rok 2017. Piotr Hamer, recydywista, który 
stara się zostać uczciwym człowiekiem. Pracuje w ho-

spicjum, gdzie zaprzyjaźnia się z Lusią, młodą dziewczyną z dobrego domu. Na 
skutek splotu zdarzeń oboje wchodzą w drogę „czyścicielom kamienic”, lecz to 
nie oni są największym problemem.
W cieniu czai się Golem - morderca sprzed ponad pół wieku!
Pasjonująca zagadka i miłość przekraczająca granice w wiernie odmalowanym 
klimacie okupacyjnej Warszawy. Skrupulatnie przedstawione ówczesne realia, 
napięcia i gusta żyjących wtedy ludzi oraz wątek współczesny napędzany war-
szawską aferą reprywatyzacyjną.
„Głos przeszłości”, Zbigniew Zborowski, Wydawnictwo Czarna Owca. 
Premiera: 05.06.2019.

Dlaczego z pozoru normalni ludzie torturują, gwałcą i mordują? Jak to możliwe, że troskliwi rodzice przed 
odebraniem sobie życia zabijają własne dzieci? Co sprawia, że szefowie o psychopatycznych skłonnościach 
zamieniają pracownika w niewolnika? I co robić, by nie stać się ofiarą. Czy w ogóle można się przed tym 
ustrzec?
W książce Zrozumieć zbrodnię Ewa Ornacka oraz biegły sądowy z zakresu psychiatrii dr Jerzy Pobocha 
prowadzą nas przez mroczne meandry zbrodniczych umysłów.
Podstawowy błąd naszego myślenia polega na tym, że postrzegamy innych tak jak samych siebie. Tracimy 
czujność, myśląc: „Nigdy nie zrobiłbym czegoś takiego, nikt nie jest do tego zdolny”. A to już prosta droga 
do tego, by wpaść w niebezpieczną pułapkę...
Dr Jerzy Pobocha – założyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, prezes Głównego 
Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wiceprezes Federacji Polskich Towarzystw 
Medycznych, biegły sądowy z zakresu psychiatrii, od blisko czterdziestu lat wydaje opinie w sprawach 
karnych, w tym najpoważniejszych, o których głośno było w całej Polsce. To jego diagnoza posłała na 
szubienicę najgroźniejszego seryjnego zabójcę w Polsce, Pawła Tuchlina zwanego Skorpionem, który za-
bił dziewięć kobiet. Niejednokrotnie demaskował przestępców-symulantów, a także opanował epidemię 

„udawanej depresji”.
W ujawnianiu zła Jerzy Pobocha kieruje się nadrzędną zasadą: „Nie jest ważne to, co przestępca mówi o czynie, ale co czyn i jego 
okoliczności mówią o sprawcy
„Zrozumieć zbrodnię”, Ewa Ornacka, Wydawnictwo Rebis. Premiera: 05.06.2019.



Qole Uvgamut jest najlepszą poławiaczką 
cienia, substancji, która stanowi tajemni-
cze źródło energii. 
Do załogi statku poławiaczy dołącza Nev. 
Nikt nie wie, że to dziedzic arystokratycz-
nego rodu. Występuje w przebraniu, aby 
zdobyć zaufanie Qole i wykorzystać jej 
niezwykłe zdolności. 
Wkrótce okazuje się jednak, że nie tyl-
ko Nev i jego krewni mają plany wobec 
dziewczyny. Rywalizujący ród również 
chce dopaść dziewczynę, ale w przeci-
wieństwie do Neva nie zamierza przebie-
rać w środkach. 
 Po wymknięciu się z rąk wroga Quole 

zgadza się polecieć z Nevem do siedziby jego rodu i poddać się ba-
daniom nad cieniem. Okazuje się jednak, że ród Dracorte’ów nie ma 
czystych intencji.
„Kroniki Kaitanu 1. Cień”, AdriAnne Strickland, Michael Mil-
ler, Wydawnictwo Uroboros. Premiera: 05.06.2019.

Kontynuacja przygód bohaterów  
z pierwszej części! Esta straciła rodzi-
ców. Ukradziono jej życie. A wszyst-
ko, co wiedziała o magii, okazało się 
kłamstwem. Sądziła, że Księga Ta-
jemnic skrywa klucz do wyzwolenia 
Maginów spod terroru Zakonu. 
Tymczasem okazała się źródłem 
śmiertelnego zagrożenia. Teraz 
potężną moc Księgi nosi w sobie 
Harte, towarzysz Esty. Aby okieł-
znać złowrogą siłę, muszą odnaleźć 
cztery bezcenne artefakty – pra-
stare kamienie, rozsiane po całym 
kontynencie. 

To prawdziwe wyzwanie, bo świat poza Nowym Jorkiem jest 
zupełnie inny, niż się tego spodziewali…
„Złodziejka magii”, Lisa Maxwell, Wydawnictwo Dolno-
śląskie. Premiera: 19.06.2019.

Ciąg dalszy przygód Seriny 
i Nomi, sióstr, których role 
zostały przypadkowo zamie-
nione! Jedyne, czego pragnie 
Nomi, to po raz ostatni ujrzeć 
swą siostrę Serinę – więźniar-
kę na Górze Zniszczenia. 
Gdy dociera do wyspy,  
ku swemu zaskoczeniu spo-
tyka nie pokonane kobiety, 
lecz zbuntowane, silne rewo-
lucjonistki pod wodzą uległej 
niegdyś Seriny. Siostry roz-
dzielają się ponownie – tym 
razem dobrowolnie – każda  

z nich musi podążyć własną ścieżką, by zburzyć istniejący 
porządek i zbudować nowy, lepszy świat. Gra toczy się  
o najwyższą stawkę.
„Królowa ruin”, Tracy Banghart, Wydawnictwo 
Dolnośląskie. Premiera: 19.06.2019.

Ostrzeżono ją, że ujrzy rzeczy, których jej umysł nie pojmie.
Agentka specjalna Shannon Moss zostaje wyznaczona do rozwiązania sprawy zamordowania rodziny członka Navy 
SEAL i odnalezienia jego zaginionej córki. Odkrywa, że żołnierz był astronautą na pokładzie USS Waga, statku, 
który prawdopodobnie przepadł w najciemniejszych otchłaniach Głębokiego Czasu. Moss zna z własnego doświad-
czenia traumę powodowaną podróżami w czasie i uważa, że do zbrodni mogły doprowadzić powiązania żołnierza 
SEAL z przyszłością.
Agentka, zdecydowana odnaleźć dziewczynę, podróżuje w przyszłość, żeby zbadać jej możliwe wersje i znaleźć 
informacje, które pozwolą rozwikłać współczesne śledztwo. Ku jej przerażeniu przyszłość ujawnia, iż od tego 
dochodzenia zależy dużo więcej niż los czyjejś rodziny: Shannon na własne oczy widzi wznoszącego się ponad 
horyzont czasu i gnającego ku teraźniejszości Terminusa – przerażający i ostateczny koniec ludzkości.
Błyskotliwa i niepokojąca powieść Świat miniony, choć jest pełna szokujących pomysłów, pozostaje głęboko ludzką 
historią. 
„Świat miniony”, Tom Sweterlitsch, Wydawnictwo Rebis. Premiera: 05.06.2019.

Do Ziemi dociera zabójcze radioaktyw-
ne promieniowanie odległej o osiem 
lat świetlnych supernowej. Naukowcy 
z przerażeniem odkrywają, że w jego 
wyniku wszyscy ludzie w wieku powy-
żej trzynastu lat umrą w ciągu roku. 
Rozpoczyna się gorączkowy wyścig  
z czasem. Dorośli muszą jak najszyb-
ciej przekazać dzieciom całą wiedzę  
o zarządzaniu światem, żeby ludzka 
cywilizacja mogła przetrwać.
Dzieci, które bez przerwy myślą tyl-
ko o zabawie, nie przejmują się jed-
nak zbytnio dziedzictwem swoich 
rodziców. Najbardziej cieszy je nie-

ograniczony dostęp do technologii i broni  
– od karabinów do pocisków balistycznych. Przyszłość rodzaju ludz-
kiego maluje się w czarnych barwach... 
„Era supernowej”, Liu Cixin, Wydawnictwo Rebis. Pre-
miera: 05.06.2019.

Większość swojego siedemnastoletniego życia Alice spędziła z matką w drodze, uciekając przed prześladującym 
je pechem. Jednak dopiero kiedy jej żyjąca w osamotnieniu babcia, autorka kultowych, mrocznych historii, umie-
ra w swojej posiadłości Hazel Wood, Alice dowiaduje się, co oznacza prawdziwy pech. Jej matka znika, porwana 
przez tajemniczą postać z groźnej krainy, o której pisała babcia Althea. Jedyną wskazówką Alice jest notka zo-
stawiona przez matkę: „Trzymaj się z dala od Hazel Wood”. Dotychczas Alice wystrzegała się dziwacznych fanów 
swojej babki. Teraz jednak nie ma wyboru i postanawia skorzystać z pomocy kolegi ze szkoły, a jednocześnie 
wielbiciela twórczości Althei – Ellery’ego Fincha. Wyruszają do Hazel Wood, by uratować matkę, a następnie 
trafiają do świata opisanego przez Altheę, gdzie Alice być może uda się poznać prawdę na swój własny temat.
Fantastyczna, wciągająca i trochę niebezpieczna powieść Melissy Albert zdobyła kilkadziesiąt nagród i nie schodzi 
z list bestsellerów. Prawa do jej ekranizacji zapewniła sobie wytwórnia Columbia Pictures,
a produkcji podejmą się producenci Niezgodnej.
„Hazel Wood”, Melissa Albert, Wydawnictwo Media Rodzina. JUŻ W SPRZEDAŻY.
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Nastoletni Erik właśnie opuścił popraw-
czak. Spędził tam cztery lata, niesłusz-
nie oskarżony o morderstwo. Kiedy 
wreszcie staje się wolny i czuje wspar-
cie Xeni, wrażliwej i mądrej dziewczyny, 
dzięki której przetrwał, wszystko wydaje 
się powoli układać. Ale czy życie na ze-
wnątrz naprawdę jest łatwiejsze niż to w 
zakładzie poprawczym? Jak trzymać się 
z dala od niebezpiecznych ludzi, którzy 
nie chcą o nim zapomnieć? Jak wyrwać 
się z przestępczej dzielnicy, skończyć 
szkołę, znaleźć pracę? I czy właśnie 
tego tak naprawdę chce Erik?
„Prawda”, Care Santos, Wydaw-

nictwo Akapit-Press. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Znają ją wszyscy, którzy mają profil na Instagramie. Szturmem podbiła Internet, publikując na swoim koncie 
ironiczne parodie zdjęć celebrytów. Beyonce, Celine Dion, Justin Bieber czy rodzina Kardashianów… Lista jest 
naprawdę długa. Jej profil na Instagramie obserwuje niemal 6 milionów osób. Celeste Barber, niekwestiono-
wana królowa Instagramu wydała pierwszą książkę!
Znany na całym świecie projekt #CelesteChallengeAccepted rozpoczął się w 2015 roku. Prosta forma – kolaż 
złożony ze zdjęcia Celeste oraz jednej z gwiazd podkreśla absurdalność wizerunku kreowanego na Instagra-
mie. Autorka kpi ze wszystkich: od Gigi Hadid, Miley Cyrus czy Gwyneth Paltrow po Jennifer Lopez.
Celeste w swoich zdjęciach nie idzie na kompromisy. Nie idzie na nie także w swojej książce. Jest szczera do 
bólu i niezwykle zabawna. „Challenge Accepted!” rozprawia się z niedorzeczną obsesją na punkcie sławy i „ide-
alnego życia” prezentowanego w mediach społecznościowych. Zdradza własne sekrety na udane małżeństwo 
i opowiada o tych prawdziwych wyzwaniach, czyli: macierzyństwie, przyjaźni i miłości.
„Challenge Accepted!”, Celeste Barber, Wydawnictwo Muza. Premiera: 19.06.2019.

Isadora Moon jedzie na kemping. 
Ale nie jest to zwykły kemping, 
bo czy mając matkę elfkę i ojca 
wampira można spędzać waka-
cje w zwyczajny sposób? Isado-
ra pozna mieszkańców morskich 
głębin i przeżyje niewiarygodne 
przygody, będzie musiała rato-
wać się z opresji i stawić czoło 
pięknej syrenie. Jeśli podobała 
Wam się pierwsza część przygód 
Isadory – od drugiej nie będzie-
cie mogli się oderwać!
„Isadora Moon jedzie na wa-

kacje”, Harriet Muncaster, Wy-
dawnictwo Akapit-Press. Premiera: 01.06.2019.

Nowy Jork – jedna z najwięk-
szych metropolii świata,  mia-
sto spełniających się marzeń, 
ale też wielkich rozczarowań. 
Wśród milionów ludzi Rose 
Knight – dziewczyna, której 
właśnie zawalił się świat. Rose 
stoi przed zadaniem, wyma-
gającym niezwykłej odwagi 
i determinacji – musi zebrać 
ogromną sumę pieniędzy, aby 
ratować życie ojca. Na jej dro-
dze staje Damien Castle – przy-
stojny chłopak o przenikliwym 
umyśle, który tropi groźnych 

przestępców. W chwili, gdy się spotykają, każde z nich ma 
jasno określony cel. Nie wzięli pod uwagę tylko jednego – 
miłości. Czy oprą się uczuciu, które może przesądzić o życiu 
lub śmierci?
„Osaczona”, Joss Stirling, Wydawnictwo Akapit-
-Press. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Przepowiednia mówi, że Alex stworzona 
jest do wielkich rzeczy, co wcale nie jest 
fajne, zwłaszcza, że Seth, z którym jest 
w dziwny sposób połączona, pojawia się 
wszędzie tam, gdzie ona. Na sali trenin-
gowej, przed klasą, a także notorycznie w 
jej pokoju – co zupełnie jej się nie podo-
ba. Istnieją również dobre strony ich wię-
zi, która na przykład blokuje jej koszmary, 
gdy ponownie przeżywa straszne wyda-
rzenia z udziałem matki. Nie ma jednak 
wpływu na zakazane uczucie, jakim Alex 
darzy czystokrwistego Aidena.
Kiedy daimony infiltrują Przymierze i ata-
kują uczniów, bogowie wysyłają zabójcze 

furie, wyznaczając im zadanie, aby pozbyć się wszelkiego zagrożenia 
dla samych siebie, szkoły i… Alex. Wszędzie panoszą się hordy mrocz-
nych stworzeń, w dodatku Sethowi zagraża tajemnicza, śmiercionośna 
siła. Jeśli w sprawy mieszają się bogowie, niektórych decyzji nie uda 
się cofnąć.
„Czyste serce”, Jennifer L. Armentrout, Wydawnictwo Filia. 
Premiera: 19.06.2019.

Podnosząca na duchu komedia romantyczna o drugich szansach. Przezabawna opowieść o kobiecie, która żegna 
się z przeszłością i znajduje nową miłość.
Mandy, beztroskiej trzydziestoparolatce, wydaje się, że już zawsze będzie żoną Danny’ego, swojej pierwszej 
szkolnej miłości. Kiedy więc odkrywa, że jej mąż ma romans, postanawia dokonać w swoim życiu WIELKICH 
zmian. Bez chwili wahania wskakuje do samolotu i ucieka na skąpaną słońcem grecką wyspę. Błękitne morze, 
złociste plaże i pyszne koktajle są dokładnie tym, czego jej teraz trzeba.
Mandy zaprzyjaźnia się z przemiłymi mieszkańcami maleńkiej wioski nad morzem. Wpada jej też w oko przystoj-
ny, ciemnooki nieznajomy. Wkrótce odkrywa jednak, że nawet w raju zdarzają się problemy.
Czy wakacyjny romans pomoże jej uleczyć złamane serce? A może ktoś z jej dawnego życia pomoże Mandy 
przeżyć niezapomnianą przygodę? 
„Moje wielkie greckie wakacje”, Sue Roberts, Wydawnictwo Świat Książki. Premiera: 03.07.2019.
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Narabi – gra kooperacyjna, w której li-
czy się pamięć, taktyka i gra zespołowa! 
Narabi to prosta gra karciana, która 
wciągnie was już od pierwszej partii! 
Na stole leżą ułożone w okrąg karty  
z kamieniami, które mają numery od 
0 do 9. W swoim ruchu gracz wybiera 
jedną ze swoich kart i stosując się do 
akcji podanej na rewersie, zamienia ją  
z kartą innego gracza. Wszyscy wy-
konują swoje ruchy do momentu, aż 
liczby zostaną ułożone w kolejności od 
najmniejszej do największej.
Dotrzyjcie do wspólnego celu w jak naj-
mniejszej liczbie ruchów. Aby odnieść 
sukces, musicie połączyć swoje siły, bo 

w tej grze liczy się praca zespołowa, pamięć oraz taktyka!
Gra Narabi, FoxGames. WKRÓTCE W SPRZEDAŻY.

GRY
Świeżutcy, przygodą pachnący, dzielni bohaterowie szukają wyzwań. Niejedno już widzieli, nic ich 
nie zaskoczy. Chyba że... 
Powstanie minibossów!
W podziemnym świece potworów zawrzało. Odkryto nowy sposób walki z herosami. Nadchodzą 
nowi zawodnicy! W bitwie przeciwko nieugiętym bohaterom minibossowie stanowią ostateczną 
broń. Polowanie czas zacząć! Szykuje się bohaterobranie!
W kwietniu, nakładem Fabryki Kart Trefl-Kraków, ukazała się wyczekiwana przez fanów kontynu-
acja pikselowej serii - „Boss Monster: Powstanie minibossów”!
Gra jest już dostępna w przedsprzedaży w salonach Empiku, a od czerwca będzie ją można nabyć 
w pozostałych sklepach.
„Boss Monster 3 Powstanie minibossów”, Fabryka Kart Trefl Kraków.  
JUŻ W SPRZEDAŻY.

Czary-mary pień prastary! Grzyb, wiewiórka, sowa żuk! Czy to 
sosna jest, czy buk? Drzewo rzuca dziś wyzwanie. Czy Wy od-
powiecie na nie? 
Zaczarowane Drzewo to pełna drewna gra, w której przyda się 
strategia, zręczność i odrobina szczęścia.
Atuty:
• Komponenty wykonane w całości z drewna.
• Bardziej „growa” wariacja na temat tytułów zawierających me-
chanikę „collapse” (zawalenie się budowanej wieży).
• Wspaniałe ilustracje Tomka Larka.
• Gra dla całej rodziny.
• Ćwiczy zręczność (układanie pionków) i strategiczne myślenie.

• 44 drewniane pieńki w 4 kolorach, 4 drewniane żetony, 1 duży drewniany żeton korony drze-
wa, drewniana kość, instrukcja, arkusz z naklejkami
„Zaczarowane drzewo”, Fabryka Kart Trefl Kraków.  Premiera: 17.06.2019.

Rodzinna gra nie tylko na plażę. 
Wciel się w plażowiczów budują-
cych zamki z piasku. Zdobywaj bo-
nusy za ukończone zamki, atakuj 
przeciwników i podbieraj im części 
zamków. Uważaj, gdy przyjdzie 
wielka fala, to zmyje zamki z plaży 
i zakończy zabawę!
Główne atuty gry:
• Urocze i przyciągające uwagę 
ilustracje Natalii i Bartłomieja Kor-
dowskich.
• Ciekawa wariacja na temat tzw. 
negatywnej interakcji.
• Zawiera tryb dla jednego gracza.
„Zamki z piasku”, Fabry-
ka Kart Trefl Kraków.  
Premiera: 06.06.2019.

Nowa gra imprezowa - „Kieszonkowe kasyno”!
Spójrzmy prawdzie w oczy, do Las Vegas nieco za daleko. Puśćmy 
więc wodze fantazji, włączmy dobry humor i zagramy w „Kieszon-
kowe kasyno”! Fortuna sprzyja odważnym, a przygoda jest na wy-
ciągnięcie ręki! 
Każdy szczęście znaleźć może, komu los dziś dopomoże? Rzuć 
kośćmi, dopasuj symbole do kart i zdobądź punkty! Jeśli chcesz, 
możesz odrzucić żeton i spróbować ponownie. Ale uwaga! Jeśli po-
suniesz się za daleko, możesz stracić wszystko.
Uważaj na przeciwników, którzy będą chcieli podkraść Twoje karty.
„Kieszonkowe Kasyno”, to prawdziwe emocje bez prawdziwych 
przegranych!
„Kieszonkowe kasyno”, Fabryka Kart Trefl Kraków.  
JUŻ W SPRZEDAŻY.

FITS - międzyna-
rodowy bestseller! 
Zdobywca ponad 
10 nagród i nomi-
nacji. 
Świetne wykonanie 
- plastikowe rampy 
oraz przestrzenne 
klocki.  
Szybka, prosta  
i niesamowicie 
wciągająca gra 
rodzinna. Gracze 

starają się zapełnić swoją planszę klockami  
o różnych kształtach. Klocki zsuwają się po rampie, jak  
w „Tetrisie”, jednak w zależności od rundy niektóre pola 
trzeba zasłonić, a niektóre zostawić widoczne. 
Gra FITS, Egmont. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Najfajniejsza encyklopedia ciekawostek na 
świecie!
Czy wiesz, że:
- żyrafa może sobie wylizać uszy?
- zęby czyścimy już od tysięcy lat? 
- możesz zważyć swoją głowę, wsadzając ją 
do wiadra z wodą?
- bambus czasem rośnie ponad metr dzien-
nie?
- astronauci sikają do odkurzacza?
W tej niesamowitej książce znajdziesz  
321 zaskakujących ciekawostek z biologii, hi-
storii, geografii i wielu innych dziedzin.

„321 superciekawych faktów, które trzeba poznać, zanim się 
skończy 13 lat”, Mathilda Masters, Wydawnictwo Nasza Księ-
garnia. Premiera: 19.06.2019.

Komiksy paragrafowe to nowa na polskim rynku wydawniczym propozy-
cja zabawy dla tych, którzy kochają tajemnice, ryzyko i wyzwania. Czy-
telnik, a zarazem gracz, zostaje dzięki nim bohaterem komiksu i tworzy 
własną fabułę. Wybiera postać, w którą chce się wcielić, i poruszając się 
pomiędzy ponumerowanymi kadrami, decyduje o jej losach.
Dlaczego komiksy paragrafowe są tak wciągające, pełne emocji i bez 
reszty angażują gracza? To dlatego, że istnieje wiele sposobów na zakoń-
czenie rozgrywki, a czasem również wiele zakończeń komiksu. Wszystko 
zależy wyborów, jakich dokonuje gracz. To sprawia, że komiksy paragra-
fowe można czytać wiele razy, z rosnącą ciekawością. Starannie przemy-
ślana mechanika gry, świetna kreska rysowników na długo zatrzymają 
gracza w świecie walecznych rycerzy, wilkołaków i wampirów, londyń-
skich detektywów i nieustraszonej łowczyni nagród.
Zakazana magia ma swoją cenę. Utrata przyjaciół, rodziny, spokoju, mo-
ralności… Kapryśny książę demonów ma teraz nad Tobą władzę. Może 

jednak jest dla Ciebie jakaś szansa, a Twoja dusza nie jest do końca zepsuta? To, jak pokierujesz 
swoim przeznaczeniem zależy tylko od Ciebie, bo tutaj bohaterem jesteś Ty!
„Magiczny Rytuał”, komiks paragrafowy, Fox Games. WKRÓTCE W SPRZEDAŻY.

Mała Basia po rozstaniu rodziców nie może spać. Po jej kolorowych snach 
zostało tylko straszące puste miejsce. I choć mama i tata próbują pomóc 
córeczce, nie da się go wypełnić ani bajkami na dobranoc, ani zabawka-
mi, ani lekarstwem o słodkim smaku. Dopiero Bartek, starszy brat dziew-
czynki, odkrywa prawdę. Marzenia senne Basi ukradli złodzieje. Dlatego 
rodzeństwo musi wyruszyć w niebezpieczną podróż… 
„Złodzieje snów” – w nowym wydaniu z sugestywnymi ilustracjami Da-
niela de Latoura – zdobyli wyróżnienie w konkursie Książka Roku Polskiej 
Sekcji IBBY (2008) oraz II Nagrodę w I Konkursie Literatury Dziecięcej 
im. Haliny Skrobiszewskiej (2009). Książka została także wpisana na Listę 
Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.
„Złodzieje snów”, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Wydawnic-
two Nasza Księgarnia. Premiera: 12.06.2019.

Wejdź w trójwymiarowy 
świat zwierząt domowych, 
rozkosznych towarzyszy 
człowieka. Zobacz, jak każ-
dy z nich jest wyjątkowy 
na swój futrzasty, pierzasty 
albo łuskowy sposób. Do-
wiedz się, jaki pies pasu-
je do ciebie, czym karmić 
kaczki, dlaczego nos kota 
identyfikuje go jak nas od-
cisk palca. Mnóstwo faktów 
i 48 stron znakomitych, 
zrobionych w wysokiej roz-
dzielczości zdjęć 3D sprawi 
przyjemność każdemu mi-
łośnikowi zwierząt.
„Świat zwierząt. Pupile 
w 3D”, praca zbiorowa, 
Wydawnictwo Arkady. 
JUŻ W SPRZEDAŻY.

48 stron intrygujacych in-
formacji i fenomenalnych 
trójwymiarowych zdjęć 
pozwoli dzieciom poznać 
zadziwiający świat dino-
zaurów. Przeniesie je w 
czasy jury i kredy, w świat 
groźnie wyglądajacych, 
roślino - miesożerców ów-
czesnych mieszczkańców 
Ziemi. Całe ich groźne 
piękno zobaczą one dzięki 
okularom 3D.

„Dinozaury w 3D. Fakty i ciekawostki...”, praca 
zbiorowa, Wydawnictwo Arkady. JUŻ W SPRZE-
DAŻY.

Najpierw była nagradzana piosenka 
country.
Potem świetna ilustratorka ożywiła 
Osiołka w książeczce.
A potem szkocka babcia przeczyta-
ła ją wnukowi, zaśmiewając się Hii 
Haa…! I wrzuciła na YouTube’a.
Od września 2018 – miliony sprze-
danych egzemplarzy!
I 1. miejsce non stop na listach be-
stsellerów od Australii przez Wielką 

Brytanię po USA!
 To czyta i zaśmiewa się na razie cały anglojęzyczny świat.
„Osiołek Wesołek”, Craig Smith, Wydawnictwo Amber. 
Premiera: 06.06.2019.

To pierwszy dzień Heli na wolności! Cie-
kawska foka urodziła się w fokarium pod 
okiem najlepszych opiekunów. Teraz czas 
odkryć morski świat. Bałtyk jest ekscytu-
jący i pełen zadziwiających stworzeń – kur 
diabeł wbrew nazwie okazuje się sympa-
tyczny, a zabłąkana wielorybica zastępuje 
rodzinę nieśmiałemu morświnowi. Jednak 
wśród fal czai się też niebezpieczeństwo. 
Foliowa reklamówka przypomina medu-
zę, ale czy aby na pewno jest przyjazna? 
Kto może powstrzymać wyciek toksycznej 
substancji ze starego wraku? Hela wie, że 

trzeba działać!
„Hela Foka. Historie na fali”, Renata Kijowska, Wydawnictwo 
Znak. Premiera: 05.06.2019.
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Latające Ryby to 10 studyjny, 
solowy album donGURALesko. 
Po gorąco przyjętym, zwa-
riowanym mixtapie „Miłość, 
szmaragd i krokodyl” nadeszła 
pora na nieco poważniejsze 
treści. Realizm magiczny mie-
sza się z socjologią, sen z jawą, 
a nauka z metafizyką. Za pro-
dukcję muzyki odpowiada czo-
łówka polskich producentów: 
White House, The Returners, 
Ceha/CCT, oraz reprezentanci 
nowej szkoły: Tailor Cut, Killyr-
God oraz James Wantana. Al-
bum jest swoistą kontynuacją 
myśli z poprzednich albumów: 
Magnum Ignotum: Preludium 
oraz Dom Otwartych Drzwi, 
zamykając tym samym pewien 
etap w twórczości DGE.
donGURALesko, „Latające 
ryby”, My Music. Premiera: 
07.06.2019.
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Debiutancki album Roksany 
Węgiel, zwyciężczyni Eurowi-
zji Junior 2018 oraz pierwszej 
edycji The Voice Kids.
Na płycie znajduje się 13 
utworów, a wśród nich ta-
kie hity jak „Anyone I Want 
To Be”, „Lay Low”, „Żyj”, czy 
„Obiecuję”, których teledyski 
w serwisie YouTube osiągnęły 
ponad 70 milionów wyświe-
tleń. 
14-latka, dla której nie ma 
rzeczy niemożliwych. Jej de-
biutancki singiel „Żyj” w ser-
wisie YouTube wyświetlono 
prawie 13 mln razy, a Roksa-
na otrzymała za niego złotą 
płytę podczas gali Bestsellery 
Empiku 2018. Drugim singlem 
był utwór „Obiecuję”, którego 
teledysk obejrzano ponad 6 
mln razy. Artystka nagrała 
również singiel „Zatrzymać 
chwilę” w duecie z Edytą 
Górniak na potrzeby promo-
cji filmu animowanego Hotel 
Transylwania 3, w którym 
użyczyła głosu postaci Lucy. 
Roksana została triumfatorką 
Konkursu Piosenki Eurowizji 
dla Dzieci 2018 zdobywając 
pierwsze, historyczne zwycię-
stwo dla Polski. Nagranie wy-
stępu, którym zwyciężyła w 
Junior Eurovision Song Con-

NOWOŚCIPŁYTOW
E

Johnny Depp, Alice Cooper i 
Joe Perry - nazwiska, których 
nikomu nie trzeba przedsta-
wiać. Panowie ponownie po-
stanowili połączyć siły, a efek-
tem tego będzie drugi album 
formacji Hollywood Vampires 
zatytułowany „Rise”. Dzieło 
zwiastuje singiel „Who’s Lau-
ghing Now”.
W przeciwieństwie do debiu-
tanckiej płyty z 2015 roku, 
album składa się głównie z 
oryginalnego materiału stwo-
rzonego przez zespół. Jednak 
mimo to na płycie znalazło 
się miejsce dla trzech cove-
rów piosenek artystów, którzy 
odeszli od nas zbyt wcześnie; 
intymna i intensywna wersja 
„Heroes” Davida Bowie pięknie 
wykonana przez Johnny’ego 
Deppa, „People Who Died” Jim 
Carroll Band oraz „You Can’t 

Po ośmioletniej przerwie The 
Raconteurs powracają z albu-
mem „Help us Stranger”! Ze-
spół w składzie: Jack White, 
Brendan Benson, Jack Lawren-
ce oraz Patrick Keeler ponow-
nie stworzył materiał, który 
mógł wyjść tylko po połączeniu 
talentów tego składu. Grupa 
wznowiła działanie w idealnym 
momencie – właśnie teraz ich 
muzyka potrzebna jest bardziej 
niż kiedykolwiek!. „Help us 
Stranger” to idealne połącze-
nie rock’n’rolla, z siłą bluesa, 
psychodelicznej energii, funku 
z Detroit i ducha Nashville!
The Raconteurs, „Help 
Us Stranger”,    Mystic 
Production. Premiera: 
21.06.2019.

„Gabi Drzewiecka: Gabinet 
dźwięku” to absolutnie wy-
jątkowy zestaw muzyczny. 
Podwójna kompilacja zawie-
ra wyselekcjonowane przez 
dziennikarkę utwory muzycz-
ne, które są związane z jej 
autorską audycją na ante-
nie radia Chillizet – Gabinet 
Dźwięku. Gabi Drzewiecka gra 
w niej bardzo różnorodną, sta-
rannie dobraną muzykę, od-
kryte nowości oraz debiuty.
Promować album będzie pio-
senka XXANAXX „A gdyby tak”, 
która powstała specjalnie na 
tę składankę.
V/A „Gabi Drzewiecka: Ga-
binet dźwięku”, Warner 
Music Poland. Premiera: 
14.06.2019.

Put Your Arms Around A Me-
mory” Johnny’ego Thundera 
zaśpiewana przez Joe Perry-
’ego.
Joe Perry opowiada: „Ta pły-
ta jest efektem czystej, kre-
atywnej energii. Każdy na 
tym albumie robi to, co potrafi 
najlepiej, nikt nikomu nie pa-
trzył na ręce. Nie było presji 
i terminów, dlatego powstał 
krążek, który jest jednym z 
najbardziej uczciwych i wy-
zwolonych albumów, w jakich 
nagraniu brałem udział. Nie 
mogę się doczekać kiedy za-
gramy te kawałki na żywo dla 
naszych fanów”. świętowania 
50. lat Klanu!
Hollywood Vampires, 
„Rise”, Mystic Production. 
Premiera: 21.06.2019.

Album Bitaminy to podróż do 
przeszłości ukrytej głęboko w 
korzeniach, które mimo tego, 
że są niewidoczne, mają duży 
wpływ na to, co się dzieje nad 
ziemią. Jedno wynika z drugie-
go i odwrotnie.
Na płycie można znaleźć wię-
cej pytań niż odpowiedzi. To 
tak jakby Bitamina wzięła całą 
swoją dyskografię i wrzuciła 
do jednego wora, chcąc zoba-
czyć, co po zamieszaniu z nie-
go wypadnie.
Do współpracy zaproszony 
został Moo Latte, który skleił 
całość ogromną dawką swojej 
wrażliwości i talentu, dodając 
własne kompozycje. Po raz 
pierwszy w historii zespołu po-
jawiają się znamienici goście - 
Grubson i Jarecki. Więcej jest 
znanego z płyty „Listy Janu-
sza” i koncertów - Piotra, który 
przemycając poetyckość scala 
w jedność przekaz z muzyką.
Bitamina, „Kwiaty i ko-
rzenie”, Agora. Premiera: 
28.06.2019.

test oraz teledysk do utworu 
„Anyone I Want To Be” biło 
rekordy popularności w ser-
wisie YouTube i łącznie obej-
rzało je ponad 40 mln osób. 
Oprócz tego piosenka promo-
wała film animowany „Manu. 
Bądź sobą”. W styczniu 2019 
Roksana uzyskała nominację 
do nagrody polskiego prze-
mysłu fonograficznego Fryde-
ryk w kategorii Fonograficz-
ny Debiut Roku. 12 kwietnia 
2019 roku ukazał się singiel 
„Lay Low”, który trafił również 
na zagraniczne rynki, a tele-
dysk w ciągu miesiąca prze-
kroczył 6 milionów wyświe-
tleń. W maju 2019 Roksana 
pojawiła się w charakterze 
gościa specjalnego w trakcie 
64. Konkursu Piosenki Euro-
wizji w Tel Awiwie.
Roksana Węgiel, „Rok-
sana Węgiel”, Universal 
Music Polska. Premiera: 
07.06.2019.


