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Maria (India Eisley) to 
nieśmiała, wyalienowa-
na licealistka, gnębiona i 
upokarzana przez rówie-
śników. Zdesperowana 
dziewczyna zwierza się 
własnemu odbiciu w lu-
strze. Okazuje się wkrót-
ce, że jej bliźniaczy, wy-
rozumiały i okazujący 
wsparcie lustrzany obraz 
to w rzeczywistości bez-
względna i żądna przemo-
cy Airam. Następuje za-

miana miejsc, która doprowadza do nieoczekiwanych 
i przerażających zdarzeń. Czy Airam to osobna po-
stać, czy inna twarz tracącej zmysły i coraz bardziej 
łaknącej zemsty Marii? 
„Oblicze mroku”, reż. Assaf Bernstein, dystry-
bucja Monolith. JUŻ NA DVD.

Dziesięć lat po kosmicznej inwazji na 
Ziemi rządzą Obcy, a większość jej 
mieszkańców pogodziła się z podbojem. 
Kierujący policją Chicago William Mulli-
gan (John Goodman) prowadzi śledz-
two w sprawie działającej w podziemiu 
partyzanckiej organizacji Phoenix, która 
planuje dokonać zamachu podczas zbli-
żających się uroczystych obchodów rocz-
nicy najazdu i doprowadzić do wybuchu 
powstania. By przeniknąć w jej szeregi, 
próbuje nakłonić do współpracy Gabriela 
Drummonda (Ashton Sanders), którego 
nieżyjący brat był jednym z liderów ru-

chu oporu. W przeszłości Mulligan był partnerem i bliskim przyjacie-
lem ich ojca, który zginął podczas inwazji. Drummond staje przed 
dylematem – czy wydać policji dawnych towarzyszy brata, czy też 
pomóc im w przeprowadzeniu zamachu? 
„Rebelia”, reż. Rupert Wyatt, dystrybucja Monolith. JUŻ NA 
DVD.

Akcja nowego filmu czołowego kanadyjskiego reżysera Denisa Côté rozgrywa się w niewielkim Irénée-les-
-Neiges, którego populacja liczy ledwie 215 osób. Kiedy w wypadku samochodowym śmierć ponosi Simon 
Dubé wyizolowane miasteczko stopniowo ogarnia psychoza.  
Oszołomieni mieszkańcy nie chcą rozmawiać o okolicznościach tragedii. Zamiast odpowiedzi pojawiają się 
kolejne pytania, związane z nakładającymi się na siebie historiami, jak na antologię przystało.
Dla pogrążonej w żałobie rodziny, podobnie jak dla innych mieszkańców kolejne dni zaczynają się ciągnąć 
bez końca, a czas przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Mikrospołeczność zaczyna pogrążać się w ma-
razmie, podsycanym dodatkowo przez niepokojącą i tajemniczą obecność czegoś, co trudno racjonalnie 
wytłumaczyć.  
Denis Côté po raz kolejny udowadnia, że kino to dla niego przestrzeń do eksperymentów. W swoim no-
wym filmie miesza elementy charakterystyczne dla kina grozy z minimalistycznym dramatem. 
„Antologia duchów miasta”, reż. Denis Côté, dystrybucja Aurora Films. Premiera kinowa: 
16.08.2019.
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Tytułowy Yuli to przydomek, który nadaje 
Carlosowi Acoście jego ojciec Pedro. Od naj-
młodszych lat Yuli ucieka od wszelkiej dys-
cypliny i edukacji; życia uczy się głównie na 
ulicach zaniedbanej dzielnicy w Hawanie.
Jednak Pedro wie, że jego syn ma wrodzo-
ny talent i zmusza go do udziału w zajęciach 
tanecznych. Wbrew swojej woli i mimo po-
czątkowej niesubordynacji, Yuli zachwyca się 
światem tańca.
Wkrótce zaczyna tworzyć własną legendę, 
jako jeden z najlepszych tancerzy swojego 
pokolenia. Przełamuje tabu, stając się pierw-
szym czarnym odtwórcą roli Romea w presti-

żowym Royal Opera House w Londynie, gdzie 
przez 17 lat buduje swoją niezwykłą karierę jako główny tancerz..
„Yuli”, reż. Iciar Bollain, dystrybucja Aurora Films. Premiera ki-
nowa: 02.08.2019.

Villanelle. Nie ma sumienia. Nie 
ma poczucia winy. Nie ma słabo-
ści. Zabójczyni doskonała.
Rosyjska sierota, ocalona przed 
karą śmierci za brutalną zemstę, 
której dokonała na zabójcach jej 
ojca. Wyszkolona i bezlitosna, 
dostaje nowe życie, nowe na-
zwiska, nowe twarze ? wszystko, 
czego potrzebuje. Jej zlecenio-
dawcy nazywają siebie „Dwuna-
stoma”. Ona jednak nic o nich nie 
wie. Zadania zleca jej Konstantin, 
człowiek, który ją uratował.
Eve Polastri. Służy w MI5, póki 

nie popełni poważnego błędu. Z 
czasem ściganie bezlitosnej zabójczyni, Villanelle, staje się 
dla niej czymś więcej niż pracą. Staje się sprawą osobistą. 
„Obsesja Eve. Kryptonim Villanelle”, Luke Jennings, Wy-
dawnictwo Rebis. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Nowy Jork, wiek XXI. Po nagłej śmierci brata Beatrice dowiaduje się, że zostawił jej w spadku stary dom 
w Sienie i powierzył dokończenie badań nad zagadkową historią tego miasta. Wśród dokumentów brata 
Beatrice natrafia na dziennik artysty z XIV wieku: w jego freskach odkrywa własny wizerunek. Nierozwi-
kłana tajemnica przenosi Beatrice do Sieny w przededniu wybuchu zarazy.
Siena, rok 1347. Gabriele Accorsi śni o ciemnowłosej kobiecie, która stała się dla niego źródłem inspiracji. 
Gdy niespodziewanie spotyka ją na jawie, jego muza okazuje się równie realna jak spisek, który zagraża 
nie tylko im obojgu, ale i całemu miastu. Siena i Florencja walczą o dominację, a tymczasem zaraza zbiera 
pierwsze żniwo. Beatrice i Gabriele, uwikłani w zdradę dzielącą dwa najwspanialsze miasta Toskanii, będą 
musieli zadecydować, który kraj – i wiek – wybiorą. 
„Skryba ze Sieny”, Melodie Winawer, Wydawnictwo Rebis. JUŻ W KSIĘGARNIACH.
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Kiedy Sage przyjeżdża na studia do Melview w Nevadzie, nie ma ani przyjaciół, ani pieniędzy, ani dachu nad głową. 
Jej konto świeci pustkami, więc śpi w samochodzie, jest zagubiona i niepewna jutra, ale jednocześnie z determi-
nacją walczy o nowe życie. Na szczęście, wkrótce spotyka na swej drodze bratnią duszę. Sage i April szybko się 
zaprzyjaźniają. Istnieje jednak pewien problem – April ma brata, przystojnego amatora erotycznych podbojów, a 
Sage, z uwagi na swoją przeszłość, stara się trzymać jak najdalej od nieznanych mężczyzn. Stopniowo okazuje się 
jednak, że Luca to wrażliwy, zraniony człowiek, który podobnie jak ona potrzebuje prawdziwej bliskości.
Kiedy wydaje się już, że Sage odzyskuje radość życia, przeszłość jeszcze raz pokazuje swe złowrogie oblicze i po-
wraca jak upiór podczas radosnych świątecznych dni…
„Jednak mnie kochaj”, Laura Kneidl, Wydawnictwo Jaguar. Premiera: 14.08.2019.

„(…) Czuł się jak w potrzasku, nerwowo wodził wzrokiem z jednej strony na drugą. Miał coraz mniej czasu, 
coraz mniej powietrza, pomieszczenie się kurczyło, pochłaniało przestrzeń. Wydawało mu się, że jest coraz 
bliżej rozwiązania, że jeśli pozwoli sobie poddać się temu uczuciu, przypomni sobie, co się wydarzyło. Mu-
siał przetrwać ten lęk. Zacisnął powieki i wkroczył z powrotem w ciemność. Przywołane z pamięci obrazy 
zaczęły wirować, próbował je uchwycić, lecz one wciąż mu umykały. Słyszał jakiś stłumiony krzyk, głuche 
uderzenie, czuł gałęzie smagające go po twarzy i ramionach, nierówności drogi. Biegł, na pewno biegł. 
Przed czym uciekał?”
Skazany przed laty za morderstwo pacjent szpitala psychiatrycznego Zygmunt Milewski próbuje popełnić 
samobójstwo. Jeden z psychiatrów, Wiktor Janosz, zaczyna interesować się jego przypadkiem i z pomocą 
znajomego policjanta wraca do dawno zamkniętej sprawy. Ku swojemu zdziwieniu napotyka jednak mur 
milczenia, a nawet wrogości. Niechęć potęguje fakt, że Wiktor jest w miasteczku obcy, przyjechał tutaj 
z Warszawy z powodu problemów osobistych i zawodowych. Mimo to nie odpuszcza, a zawikłane tro-
py prowadzą go w odległą, przed- i powojenną przeszłość Węgorzewa-Angerburga i jego mieszkańców.  
W śledztwie pomaga mu młoda dziennikarka, Judyta Socha. Jakie tajemnice spokojnego małego miastecz-
ka z niegdysiejszych Prus Wschodnich wyjdą na jaw?

„Tabu”, Bernadeta Prandzioch, Wydawnictwo Rebis. Premiera: 13.08.2019.

Akcja nowego filmu jednego z najciekawszych aktualnie tureckich reżyserów Emina Alpera rozgrywa się w nie-
wielkiej wiosce w środkowej Anatolii. Zgodnie z lokalną tradycją zwaną „besleme” każda z trzech tytułowych 
córek w nadziei na lepsze życie „zaadoptowana” zostaje przez zamożniejsze rodziny, stając się dla nich kimś 
w rodzaju służącej.
Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności Reyhan, Haava oraz Nurhan muszą jednak wrócić w rodzinne strony 
pod opiekę sędziwego ojca. Kiedy okazuje się, że ta pierwsza jest w ciąży, Şevket aranżuje szybki ślub z paste-
rzem z wioski. Havva zmuszona zostaje do powrotu po śmierci jej przybranego brata. Nurhan z kolei odwozi 
jej  drugi „ojciec”, wyraźnie rozczarowany postawą dziewczyny. To pierwszy moment od lat, kiedy siostry 
ponownie się spotykają.
Dynamika skomplikowanych rodzinnych relacji, kobieca i męska perspektywa, społeczne nierówności, wreszcie 
potęga oraz surowe piękno otaczającej natury to tematy, które wybrzmiewają u Alpera wyjątkowo wyraźnie.   
„Opowieść o trzech siostrach”, reż. Emin Alper, dystrybucja Aurora Films. Premiera kinowa: 
30.08.2019.

David ma 24 lata, do-
rywcze prace i mło-
dzieńcze marzenia. W 
wolnych chwilach po-
maga siostrze w opiece 
nad Amandą - uroczą 
7- letnią, dziewczynką. 
Jeden dzień, jedna 
chwila zmienia ich do-
tychczasowe życie. 
Atak terrorystyczny w 
Paryżu zabiera Aman-
dzie mamę i Davidowi 

siostrę. Oboje próbują odnaleźć się w nowej rze-
czywistości mając tylko siebie nawzajem.  
„Na zawsze razem”, reż. Mikhaël Hers, 
dystrybucja Best Film. Premiera kinowa: 
30.08.2019.

Gdybyście musieli wybrać pięć 
osób, które podsumowałby wa-
sze życie, kogo byście wybrali? 
W hotelowym barze w małym 
irlandzkim miasteczku 84-letni 
Maurice Hanniganzamawia pięć 
drinków. Przy każdym z nich 
wznosi toast za najważniejsze 
osoby w swoim życiu: ukocha-
nego starszego brata, nietuzin-
kową szwagierkę, córkę, z którą 
spędził zaledwie piętnaście mi-
nut, syna mieszkającego w Sta-
nach Zjednoczonych i za zmar-
łą, żonę, z której odejściem nie 

umie się pogodzić. Z historii ludzi, którzy go opuścili ukła-
da opowieść o swoim burzliwym życiu, o tym czego żałuje,  
o tragediach, miłościach i małych zwycięstwach.
„Pięć toastów Hannigana”, Anne Griffin, Wydawnictwo 
Czarna Owca. Premiera: 14.08.2019.



Poszli walczyć uzbrojeni w biało-czerwone 
opaski
Nie wyskoczyłbyś po ten karabin? Przy-
dałby się nam!” – usłyszał „Julek” od swo-
jego dowódcy. Pod niemieckim ostrzałem 
zdobył upragnioną broń.
„Dziewczyn do tego nie biorą” – dowie-
działa się „Pączek”, gdy oświadczyła, że 
chce walczyć z bronią w ręku. By móc 
strzelać, udawała mężczyznę.
„Gdybyś po niego nie przyszedł, toby żył” 
– oświadczyła „Jurowi” matka kolegi pole-
głego w powstaniu.
Powstanie miało trwać maksymalnie trzy 

doby. Na tyle mieli być przygotowani. Walczyli 63 dni. Codzien-
nie musieli żegnać przyjaciół, z którymi ramię w ramię brali udział  
w nierównym boju z Niemcami.
„Powstańcy”, Magdalena Łucyan, Wydawnictwo Znak. JUŻ W 
KSIĘGARNIACH.
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„Czasami potrzeba osoby niezna-
jomej, żeby ci pokazała to, co po-
winno być oczywiste, jak daleko 
odpłynęłaś od tego, kim chcesz 
być, od tego, co jest dla ciebie 
dobre, od tego, co jest prawdzi-
wie twoje.”
Suzanne wiedzie na pozór ide-
alne życie, ma wielu przyjaciół, 
piękny dom, kochającego męża  
i dzieci. Ale pod płaszczykiem co-
dziennych sukcesów kryją się nie-
zadowolenie i wciąż narastające 
konflikty, które nieuchronnie pro-

wadzą rodzinę Blakmore ku upad-
kowi. Wszystko zmienia się, gdy Suzanne natrafia na wychu-
dzoną i chorą nastolatkę, która pilnie potrzebuje jej pomocy. 
Kobieta jeszcze nie wie, jak to spotkanie odmieni jej los.
Eteryczna i nieobyta ze współczesnym światem Iris przeraża 
ją i fascynuje jednocześnie. Wychowana poza cywilizacją i jej 
nierzadko tłamszącymi zasadami, pokazuje Blakmore’om na 
czym polega życie w jego surowej i czystej formie.
„Nasze miejsce”, Sonja Yoerg, Burda Książki. Premie-
ra: 14.08.2019.

Klara ma pewną pracę, mieszkanie po babci i wiedzie spokojne życie singielki. Ma też kompleksy, matkę, która nie 
może się doczekać jej ślubu, i okrągłe urodziny, o których woli nie pamiętać. Oraz szalone przyjaciółki, które uzna-
ły, że najwyższa pora, by Klara wzięła sprawy w swoje ręce, i wyciągnęły ją na babski dzień w SPA. Spektakularną 
metamorfozę wieńczy niespodzianka stulecia. A właściwie nawet kilku, bo po upadku na zajęciach z tańca na rurze, 
które są urodzinowym prezentem, Klara budzi się w… 1881 roku!
Miłość, namiętność i gorsety – ta historia przyprawi cię o szybsze bicie serca. I nie tylko!
Po pierwszym szoku odkrywa, że ta zmiana ma swoje plusy. Klara jest traktowana jak dama, a niecodzienna sytu-
acja budzi w niej ukryte dotąd śmiałość i odwagę. Czas zaszaleć! Przystojny i czarujący Konstanty wydaje się ideal-
nym kandydatem na namiętnego kochanka. Ale to, co miało być tylko chwilową przygodą, niespodziewanie przera-
dza się w prawdziwe uczucie. Droga do szczęścia nie jest jednak usłana różami: desperacko pragnąca wydać córkę 
za mąż pani matka pcha Klarę w ramiona dużo starszego wdowca, a wszechwładna baronowa niezbyt przychylnie 
patrzy na fascynację Konstantego, jej jedynego spadkobiercy, uboższą krewną. Zakochani nie zamierzają jednak 
dbać o konwenanse. Skandal wisi w powietrzu… Czy ich miłość to przetrwa? I czy odnajdą się w innym czasie?
„Tylko dla dorosłych”, Nina Majewska-Brown, Burda Książki. Premiera: 14.08.2019.
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Opowieść o życiu Jana 
Karskiego, legendarnego 
kuriera z czasów II wojny 
światowej, który wchodził 
do warszawskiego getta  
i obozu w Izbicy Lubelskiej, 
przedostawał się przez gra-
nicę górami i dotarł nawet 
do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie zdał Rooseveltowi 
relację z sytuacji w okupo-
wanej Polsce i eksterminacji 
Żydów. Ale oprócz rysu bio-
graficznego autor przedsta-

wia poglądy bohatera książki 
między innymi na wojnę, Holokaust i Polskę, tę przedwo-
jenną, wojenną i powojenną.
„Wojna według Karskiego”, Tomasz Łubieński, 
Wydawnictwo Iskry. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Michalina nie prowadzi bogatego życia towarzyskiego – od kontaktu z ludźmi woli obcowanie z naturą. Pracuje 
w Instytucie Botaniki, powoli pnąc się po szczeblach naukowej kariery. Nieśpieszne tempo wynika z faktu, że 
jest mało przebojowa i nie potrafi zawalczyć o swoje. No i jest kobietą, której w męskim świecie badawczym 
ciężko się przebić. Oparcia nie znajduje też w domu – władcza matka i jej równie władcza siostra mają wszystko 
to, czego Michalinie brak: urodę, przebojowość, zdecydowanie. I często jej przypominają o tym, co tak bardzo 
je różni.  Jasnym promykiem słońca na pochmurnym niebie życia Michaliny staje się nowy pracownik Instytutu 
– Filip. Choć wyprzedza ją w drodze po awans, to wydaje się, że ich związek jest w stanie zrekompensować 
jej tę przykrość. Oraz wiele innych życiowych braków. Do czasu. Najpierw ginie przełożony Michaliny, profesor 
Potoczkiewicz, a potem akcja nabiera tempa. 
Kto jest przestępcą, a kto ofiarą? Komu można zaufać, a kogo się bać? Świat spokojnych z pozoru botaników to 
nie miejsce dla subtelnych storczyków, a dla mięsożernych rosiczek. 
„Weź głęboki wdech”, Kasia Bulicz-Kasprzak. Edipresse Książki. Premiera: 14.08.2019.

Jak na dwoje ludzi o mieszanych uczu-
ciach wobec randek i miłości bohaterowie 
zadziwiająco często lądują obok siebie 
nago…
London Hughes bardzo pasuje taki styl 
życia: surfowanie, praca w barze, spotka-
nia z przyjaciółmi oraz powolne dojrzewa-
nie do tego, co chciałaby robić w życiu po 
studiach. Wszystko doskonale się układa 
zgodnie z brakiem planu… Jednak kiedy 
pewnego ranka wielka fala zwala ją z de-
ski, a wieczorem zalotny uśmiech Luke-
’a Suttera znów zwala ją z nóg, London 
lekko zbacza z kursu. Fakt, chłopak to 

typowy podrywacz, ale… “Dlaczego nie – przecież to tylko jedna noc” 
– szepcze jej do ucha uporczywy głos.
Ze swojej strony Luke od tak dawna przeszedł na tryb automatycz-
nego podrywu, że rzadko już przystaje, by zastanowić się nad swoim 
postępowaniem. Jednak po wspaniałej nocy z London uświadamia 
sobie, że od czasu katastrofy ostatniego związku, nie steruje swoim 
postępowaniem, lecz płynie tam, gdzie zaniesie go prąd. Z London 
jednak pragnie czegoś więcej…
„Seksowny kłamca”, Christina Lauren, Wydawnictwo Zysk  
i S-ka. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Starość przeraża dzisiejsze społeczeństwo tak bardzo, że ludzie starają się ją ukryć, opóźnić, a wreszcie, 
gdy nie przynosi to rezultatów - odseparować starszych, coraz mniej zaradnych ludzi. Z tego właśnie powo-
du wielu z bohaterów powieści trafia do domu spokojnej starości Hebe. 
W Hebe splotą się losy kilku postaci, które dorzucać będą swój głos w dyskusji między starością a młodo-
ścią. Siedemdziesięcioczteroletnia Klarysa zostaje umieszczona tu przez swojego kochającego wnuczka i 
pragmatycznego syna, po tym, jak wywołuje wypadek samochodowy i zaczynają się u niej ujawniać pierw-
sze oznaki demencji. 
Problem w tym, że Klarysa nie czuje się stara, a przynajmniej nie chce tak się czuć, a niechęć do ludzi, 
wśród których przyszło jej spędzać czas powoduje rozgoryczenie. Według niej samej do nich nie pasuje. 
Próbuje buntować się przeciw społecznemu ostracyzmowi każącemu starszym ludziom usunąć się na mar-
gines życia i nie pragnąć już niczego. Nie chce przyjąć do wiadomości, że w pewnym wieku czegoś „nie 
wypada” lub „nie powinno się”.
„(Nie)młodość”, Natasza Socha, Edipresse Książki. Premiera: 14.08.2019.

Poruszająca biografia jednej z największych legend w historii muzyki.
Śmierć Freddiego Mercury’ego w wieku 45 lat w 1991 roku wstrząsnęła całym światem, a miliony jego fa-
nów były w szoku, gdy dzień wcześniej artysta wyjawił w oświadczeniu, że zdiagnozowano u niego AIDS.
Książka Matta Richardsa i Marka Langthorne’a odsłania nieznane i zaskakujące fakty biografii piosen-
karza, zawiera niepublikowane dotychczas wypowiedzi jego najbliższych przyjaciół i znanych muzyków. 
Droga ku muzycznej sławie przeplata się tu z poszukiwaniem miłości i historią potwornej choroby, która 
w latach osiemdziesiątych XX wieku rozprzestrzeniła się po całym świecie.
Ta wyjątkowa biografia rzuca nowe światło zarówno na ostatnie lata i śmierć muzyka, jak i na historię 
AIDS. Podobnie jak twórczość Freddiego, ta opowieść na długo zapada w pamięć.
„Somebody to Love. Życie, śmierć i spuścizna Freddiego Mercury’ego”, Matt Richards, Mark Lang-
thorne, Wydawnictwo Zysk i S-ka. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Żyjemy w czasach, w których zaczynamy coraz lepiej rozumieć funkcjonowanie naszego umysłu i może-
my tę wiedzę zastosować w praktyce. Leonard Mlodinow, słynny amerykański fizyk, w swojej najnowszej 
książce „Elastyczny mózg” opisuje mechanizmy odpowiedzialne za proces elastycznego myślenia, chcąc 
zachęcić czytelników do pracy nad ich własnymi możliwościami. Pokazuje, w jaki sposób można kształ-
tować i wykorzystywać ogromny potencjał kreatywności tkwiący w każdym z nas. Każdy z nas bowiem 
- jeśli tylko zechce - może wiele zrobić, by zacząć myśleć bardziej twórczo, oryginalnie i innowacyjnie.  
A właśnie takie myślenie jest dzisiaj kluczem do sukcesu.
Podążając za rozważaniami Mlodinowa, dowiadujemy się, w jaki sposób wyzwolić się z utartych przeko-
nań i przywyknąć do niejednoznaczności i sprzeczności. Uczymy się wychodzić poza konwencje i formu-
łować zupełnie nowe pytania, a także porzucać głęboko zakorzenione założenia i odkrywać nowe drogi 
dla naszych myśli. „Elastyczny mózg” to nie tylko pasjonująca lektura, ale również bezcenne narzędzie 
stworzone dla czytelników przez jednego z najbardziej kreatywnych myślicieli naszych czasów. 
„Elastyczny mózg. Kreatywne myślenie w czasach niepewności i chaosu”, Leonard Mlodinow, Pró-
szyński i S-ka. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Kupuj mniej, posiadaj więcej. Czy to możliwe? Ba! Z tą książką to łatwe i przyjemne.
Najwyższa pora postawić na jakość, trwałość i klasykę! „Masz wszystko, czego potrzebujesz” to lektura 
obowiązkowa dla każdego, kto pragnie podejmować przemyślane decyzje dotyczące posiadanych przed-
miotów, ograniczyć konsumpcję i zrobić coś dobrego dla środowiska.
Tara Button demaskuje praktyki stosowane przez marketingowców, które wzbudzają w nas nieustanne 
pragnienie nabywania rzeczy. Skrupulatnie ujawnia niemoralne praktyki dużych marek, omawia strategię 
„planowanego zużycia” i wywierania presji poprzez angażowanie celebrytów w kampanie promocyjne.
Kiedy półki sklepowe uginają się od różnorodnych produktów, zewsząd atakują nas reklamy, a woda 
wyrzuca na brzeg coraz więcej śmieci – należy raz a dobrze wyleczyć się z kompulsywnego kupowania 
nowych, a jednocześnie zbędnych przedmiotów. To sztuka dokonywania świadomych wyborów, które 
prowadzą do zdrowszego życia w harmonijnym otoczeniu i dają poczucie, że nasze działania nie szkodzą, 
a wręcz pomagają środowisku.
„Masz wszystko, czego potrzebujesz”, Tara Button, Wydawnictwo Literackie. Premiera: 
14.08.2019.
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Pasjonująca wizja science fiction, w której rasy ludzkie i obce w obliczu nieuchronnego konfliktu odkrywają 
oszałamiającą prawdę o swoim wszechświecie.
W galaktyce szaleje wojna. Miliardy zginęły, dalsze miliardy skazano na zagładę. Księżyce, planety, nawet same 
gwiazdy czeka brutalne unicestwienie, co gorsza - przypadkowe. Idirianie walczyli za swą Wiarę, Kultura - za 
swoje moralne prawo do istnienia. Zasady zostały zagrożone. Kapitulacja nie wchodziła w grę.
Wewnątrz kosmicznego konfliktu trwa indywidualna krucjata. Głęboko w legendarnym labiryncie na jałowym 
świecie - Planecie Martwych - niedostępnym dla śmiertelników spoczywa zbiegły Umysł. Poszukują go zarówno 
Kultura, jak i Idirianie. Los sprawił, że metamorf Horza z barwnym zespołem nieprzewidywalnych najemników, 
ludzi i maszyn, znalazł Umysł, a z nim własną zagładę…
„Wspomnij Phlebasa”, Iain Banks, Wydawnictwo Zysk i S-ka. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Dominika i Mariusz (zwani przez znajomych Miśka i Mario), właściciele 
popularnej agencji reklamowej, dostają zaproszenie do wzięcia udziału 
w reality-show. Wraz z dziesiątką celebrytów trafiają do naszpikowanego 
pułapkami domu-labiryntu. Ich zadanie jest proste: rozwiązując kolejne 
zagadki kryminalne, mają znaleźć ukryty w tym miejscu cenny przedmiot, 
aby następnie przekazać go na cele charytatywne. Kiedy jednak wyda-
rza się morderstwo, a uczestnicy programu tracą łączność ze światem 
zewnętrznym, ważniejsze od wygranej stanie się ocalenie życia. Tym bar-
dziej, że morderca nie zamierza poprzestać na jednej ofierze… 
„Dom tajemnic” to dwunasta książka w dorobku autora zwanego Księciem 
Komedii Kryminalnej, łącząca klasyczną fabułę kryminalną z dużą dawką 
czarnego humoru.  
„Dom tajemnic”, Alek Rogoziński, Edipresse Książki. Premiera: 
18.09.2019.

Podobno czas leczy rany. Jednak niektóre nigdy się nie zabliźniają.
Najpierw pod kołami pociągu ginie Marysia, uczennica ekskluzywnej pry-
watnej szkoły na warszawskim Mokotowie. Jej nauczycielka, Elżbieta pró-
buje odkryć, co się naprawdę stało. Rozpoczyna prywatne śledztwo tylko 
po to, żeby wkrótce sama zginąć. Ale jej ciało znika, a jedynymi osoba-
mi, które cokolwiek widziały, są Gniewomir, nieprzystosowany społecznie 
chłopak zafascynowany seryjnymi zabójcami, i Klementyna, doświadczona 
nauczycielka na życiowym zakręcie, której wydaje się, że zdobywszy pra-
cę w poważanej szkole, los wreszcie się do niej uśmiechnął. Nic bardziej 
mylnego.
Żadne z nich nie chce angażować się w tę sprawę – każde z nich ma swoje 
powody – ale żadne z nich nie ma wyjścia. Gdyby wiedzieli, dokąd zapro-
wadzi ich to śledztwo, nigdy by się na to nie odważyli. Szkoła okazuje się 
pełna tajemnic. Podobnie jak pracujący w niej nauczyciele.
„Rana” to bezlitosne studium zła uśpionego w zaciszu domowego ogniska. 

Niepokojące i mroczne, odsłania najgłębiej skrywane tajemnice, o których 
nikt nie chce mówić. Nowa powieść jednego z najwyżej ocenianych i najchętniej czytanych współcze-
snych pisarzy odziera z wszelkich złudzeń.…
„Rana”, Wojciech Chmielarz, Wydawnictwo Marginesy. Premiera: 14.08.2019.

Kiedy Joe Thorne miał 
piętnaście lat, jego młod-
sza siostra, Annie, znik-
nęła. Myślał wtedy, że to 
najgorsza rzecz, jaka może 
spotkać jego rodzinę. Ale 
później Annie wróciła. Te-
raz Joe przyjeżdża do wio-
ski, w której się wychował. 
Powrót oznacza konfronta-
cję z ludźmi, z którymi do-
rastał. Pięcioro przyjaciół 
wie, co się wydarzyło tam-
tej nocy, ale nie rozmawia-
ło o tym przez dwadzieścia 
pięć lat.
„Zniknięcie Annie 
Thorne”, C.J. Tu-
dor, Wydawnictwo  
Czarna Owca. JUŻ W 
KSIĘGARNIACH.

Piraci, szantaż i bo-
gowie wtrącający się 
w sprawy ludzi – to 
wszystko można zna-
leźć w trzymającym 
w napięciu pierwszym 
tomie nowej serii fan-
tasy autorstwa Daniel-
le L. Jensen.
W świecie podzielo-
nym przez zdradziec-
kie oceany i bogów 
wtrącających się  
w sprawy ludzi jedy-
nie Maarinowie umieją 

przemierzać Bezkresne Morza. Kierują się tylko 
jednym przykazaniem: „Wschód nie może spotkać 
się z Zachodem”.
„Mroczne wybrzeża”, Danielle L. Jensen, 
Wydawnictwo Galeria Książki. Premiera: 
14.08.2019.

Mroczna, romantyczna opowieść YA fantasy, idealna dla fanów Sarah J. Maas 
Mocna mieszanka „Małej Syrenki” i budzącego grozę fantastycznego świata, która wciąga w swoje głę-
biny od pierwszych stron.
Księżniczka musi mieć swojego księcia…
Siedemnastoletnia Lira jest królową syren – najbardziej zabójczą ze wszystkich, czczoną przez morze. Do 
czasu, aż los zmusza ją do zabicia jednej z syren. Aby ukarać córkę, Królowa Mórz wymierza jej straszliwą 
karę – zamienia ją w człowieka. Jedynym sposobem na odwrócenie losu jest dostarczenie Królowej Mórz 
serca księcia Eliana. 
Ocean jest jedynym miejscem, które Elian nazywa domem, mimo że jest dziedzicem najpotężniejszego 
królestwa na lądzie. W odrażającym hobby – polowaniu na syreny – widzi swoje powołanie. Kiedy na 
środku oceanu ratuje tonącą kobietę, nie spodziewa się, że właśnie pomaga swojemu największemu 
wrogowi...
„Pieśń syreny”, Alexandra Christo, Wydawnictwo Young.  Premiera: 14.08.2019.

Osierocona i nikomu niepotrzebna Alina Starkov jest żołnierką, która wie, że może nie przeżyć swojej 
pierwszej wyprawy do Fałdy Cienia – połaci nienaturalnego mroku, na której wprost roi się od potworów. 
Kiedy jednak jej pułk zostaje zaatakowany, Alina wyzwala w sobie uśpioną dotąd magiczną moc, o której 
istnieniu nie miała pojęcia.
Następnie wkracza do ociekającego przepychem świata monarchów i dworskich intryg, gdy podejmuje 
szkolenie wśród griszów, wojskowej elity swojego kraju, i daje się zauroczyć ich niesławnemu dowód-
cy, zwanemu Zmroczem. Zmrocz uważa, że Alina potrafi przywołać moc zdolną zniszczyć Fałdę Cienia  
i zjednoczyć rozdarty wojną kraj – w tym celu musi jednak zrozumieć i opanować swój nieokiełznany dar.
Królestwo znajduje się w coraz większym niebezpieczeństwie, a Alina odkrywa tajemnice swojej prze-
szłości i dokonuje niebezpiecznego odkrycia, które może zagrozić nie tylko wszystkiemu, co kocha, lecz 
także przyszłości całego kraju.
„Cień i kość”, Leigh Bardugo, Wydawnictwo Mag.  JUŻ W KSIĘGARNIACH.
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Gdy szanowany działacz Partii Pracy, Bernhard Clausen, umiera na zawał serca, William Wisting zostaje 
pilnie wezwany na rozmowę przez prokuratora krajowego. W domku letniskowym Clausena dokonano 
odkrycia, które nie zgadza się z jego wizerunkiem jako zdolnego i rzutkiego polityka o nieskazitelnym 
charakterze. Interes państwa może być zagrożony i dlatego sprawa musi zostać zbadana z zachowaniem 
pełnej dyskrecji, tak aby ani prasa, ani opinia publiczna o niczym się nie dowiedziały. Wisting powołuje 
tajny zespół dochodzeniowo-śledczy. Oprócz kilku starannie wybranych policjantów angażuje do pomocy 
również swoją córkę Line.
Ślady wielu nierozwiązanych spraw kryminalnych prowadzą do przeszłości zmarłego polityka. Jedną  
z takich niewyjaśnionych spraw jest zaginięcie w 2003 roku młodego mężczyzny, który łowił ryby w je-
ziorze Gjersjøen w gminie Oppegård. Wkrótce potem prokurator generalny otrzymuje krótką anonimową 
wiadomość: „W sprawę z Gjersjøen jest zamieszany minister zdrowia, Bernhard Clausena. Sprawdź go”. 
Jednak informacja została zbagatelizowana i nigdy nie podążono jej tropem. Nieoczekiwanym zrządze-
niem losu Adrian Stiller pracujący w norweskiej sekcji cold cases w Kripos otrzymał zadanie rozwiązania 
zagadki zaginięcia młodego wędkarza, a Wisting uświadamia sobie, choć niechętnie, że potrzebuje pomo-

cy Stillera, by odkryć najskrytsze tajemnice Bernharda Clausena.
„Ukryty pokój”, Jorn Lier Horst, Wydawnictwo Smak Słowa. Premiera: 14.08.2019.

Moc Aliny Starkov wzrosła, ale wszystko ma 
swoją cenę. Jest Przywoływaczką Słońca, poszu-
kiwaną na Morzu Prawdziwym, prześladowaną 
wspomnieniem swoich ofiar w Fałdzie Cienia. 
Niestety ona i Mal nie zdołają zbyt długo wymy-
kać się wrogom.
Zmrocz bardziej niż kiedykolwiek dotąd pragnie 
posiąść moc Aliny i posłużyć się nią dla zdobycia 
ravkańskiego tronu. Nie mając na kogo liczyć, 
Alina przyjmuje pomoc niesławnego korsarza  
i wyrusza, żeby poprowadzić armię griszów.
Kiedy jednak zostaje odkryta prawda o prze-
znaczeniu Aliny, dziewczyna pogrąża się jesz-
cze bardziej w śmiertelnie niebezpiecznej grze 
Zmrocza i zakazanej magii, coraz bardziej oddala 
się od własnego człowieczeństwa. Aby ratować 

kraj, będzie musiała wybrać między mocą a miło-
ścią, o której zawsze myślała, że będzie stanowić dla niej azyl. Nie ma zwy-
cięstwa bez ofiary, a tylko ona może stawić czoło nadciągającej nawałnicy. 
„Oblężenie i nawałnica. Trylogia Grisza. Tom 2”,   Leigh Bardu-
go, Wydawnictwo Mag. Premiera: 14.08.2019.

Seryjni mordercy, brutalne zabójstwa i zmasa-
krowane ofiary. Brzmi strasznie? Nie dla niej. 
Kerry Daynes od ponad dwudziestu lat jest psy-
cholożką sądową. Widziała już chyba wszystko – 
bo to jej przydzielane są najtrudniejsze przypad-
ki. W tej książce opisała najbardziej wstrząsające 
sprawy karne, z którymi miała do czynienia. Aby 
zrozumieć motywy zbrodniarza, psycholog sądo-
wy musi dobrze go poznać, a to może mu się 
udać tylko wtedy, gdy zacznie myśleć jak on.
Czy wystarczy odpowiedni splot zdarzeń, żeby 
człowiek był zdolny do najgorszego? Czy istnieje 
„przepis na mordercę”? Czy zło jest w każdym 
z nas? Kerry ci o tym opowie. Bo na końcu przy 
stole w pokoju przesłuchań zostaje tylko ona  

i przestępca.
„Oko w oko ze złem. Prawdziwe historie z akt psycholożki sądo-
wej”, Kerry Daynes, Wydawnictwo Otwarte. JUŻ W KSIĘGAR-
NIACH.

Szczecinem wstrzą-
sa seria brutalnych 
morderstw. Sprawca 
upodobał sobie mło-
de, rudowłose kobiety  
i z niezwykłym okru-
cieństwem urządza 
swoim ofiarom spe-
cyficzną uroczystość 
przed śmiercią. Trzeba 
działać szybko. Zostaje 
powołany zespół śled-
czy, w którego skład 
wchodzą Ada i Krystian. 
Ich znajomość się zacie-

śnia. W końcu nic tak nie zbliża jak zbrodnia…
„Będziesz moja”, Diana Brzezińska, Wydaw-
nictwo Otwarte. WKRÓTCE W KSIĘGAR-
NIACH.



Czy wiesz, że istnieje substancja, która zapala dosłownie wszystko, z czym się zetknie? Trifluorek chloru pod-
pali beton, azbest, kevlar, a nawet wodę! Gdy próbowano wykorzystywać go jako paliwo rakietowe - podpalał 
rakiety, a wlewany do miotaczy płomieni, unicestwiał wszystko dokoła, włącznie z miotaczami.
Czy wiesz, że można zrobić diamenty ze skompresowanego masła orzechowego? Wiesz, dlaczego uzyskanie 
temperatur bliskich zeru absolutnemu jest łatwiejsze na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej niż na Ziemi?
Jeśli nie, „Spal tę wodę” Tima Jamesa jest książką dla Ciebie. Tim James, licealny nauczyciel nauk ścisłych,  
u jakiego wszyscy chcielibyśmy się uczyć, prezentuje cudownie zajmującą i przepełnioną humorem opowieść 
o pierwiastkach chemicznych i abstrakcyjnym, pozornie bezładnym diagramie, który nazywamy układem 
okresowym, a który zawiera odpowiedzi na niemal wszystkie pytania dotyczące naszego Wszechświata. 
„Spal tę wodę. Jak zmienić wodę w ogień, zrobić diament z masła i inne cuda z krainy pierwiast-
ków”, Tim James, Wydawnictwo Prószyński i S-ka. JUŻ W KSIĘGARNIACH.
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Ekipa Złych powraca! Gotowa na 
kolejne dobre uczynki, czy tego 
chcecie, czy nie!
W nowoczesnej fermie klatko-
wej, chronionej przez najlepszy 
na świecie laserowy system bez-
pieczeństwa, jest uwięzionych  
10 000 kurcząt. Kto mógłby je oca-
lić? Może pewien WILK, pewien 
REKIN, pewna PIRANIA oraz pe-
wien WĄŻ… który jest także znany 
jako Połykacz Kurcząt? Co mogło-
by pójść nie tak?
Przygotujcie się na zakrztuszenie 

się obiadem ze śmiechu w towarzy-
stwie najgorszej w mieście ekipy uszczęśliwiaczy na siłę!
Drugi odcinek bestsellerowej serii, która sprzedała się w milio-
nach egzemplarzy na całym świecie. 
„Bad Guys. Ekipa Złych Odcinek 2”, Aaron Blabey, 
Wydawnictwo Zysk i S-ka. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Nie szukali Lilany, to ona na nich czekała…
Wracając z wakacji, rodzice Natalii nagle gubią drogę i trafiają do zanurzonej w zieleni osady, o której zapo-
mniał cały świat. W Lilanie życie płynie inaczej – zupełnie jak w tajemniczym ogrodzie zamkniętym w butelce. 
Pewnie dlatego mama, tata, Natalia, a nawet mały Kajtek, czują, że tylko tutaj mogą być naprawdę szczęśli-
wi. Choć chyba najbardziej mama, która po zamieszkaniu w szklanym domu zawsze wypełnionym światłem 
wreszcie zaczyna się uśmiechać… 
Zatopiona w słońcu i zieleni osada ma jednak wiele niepokojących sekretów. Natalia przekonuje się o tym, 
gdy spotyka w lesie ogromne ćmy o oszronionych skrzydłach, a potem odkrywa, że nikt poza nią ich nie widzi. 
Czy to możliwe, by Lilana żądała od Natalii zapłaty za podarowane jej rodzinie szczęście?  
„Lilana”, Małgorzata Strękowska-Zaremba, Wydawnictwo Nasza Księgarnia.  Premiera: 
14.08.2019.
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Codziennie mówimy, śmiejemy 
się, płaczemy. Jak to się dzie-
je, że wydajemy różne dźwięki? 
Dlaczego ciało czasem „odzy-
wa” się samo i nie mamy nad 
nim kontroli? Na czym polega 
ziewanie, kaszel i czkawka? Jak 
powstają dziwne odgłosy, które 
wprawiają nas z zakłopotanie? 
Co czasem burczy w brzuchu? 
Dlaczego bekamy i… puszcza-
my bąki? Co to jest bicie serca? 

Kiedy i po co szczękamy zębami  
i kichamy?
Odpowiedzi znajdziecie w tej pełnej dowcipnych ilustra-
cji książce. A żeby lepiej zrozumieć ciało, dodaliśmy kilka 
prostych eksperymentów, które wyjaśniają, jak ono działa. 
„Co tam słychać, czyli dziwne dźwięki z głębi ciała”, 
Marta Matuszczak, Artur Gulewicz, Wydawnictwo  
Nasza Księgarnia.  JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Z pozoru każdy wie, co to jest czas. Ale niewielu ludzi naprawdę orientuje się w skomplikowanych zawiłościach 
tego pojęcia. Gdzie szukać prawdy o czasie? Polecamy okropnie fascynującą i przeraźliwie wciągającą książkę 
„Straszliwa prawda o czasie. Monstrrrualna erudycja”  
Autor, Nick Arnold zabiera czytelników w potwornie pasjonującą wyprawę przez czas w poszukiwaniu najdziw-
niejszych odkryć nauki. Książka naszpikowana jest najsmakowitszymi ciekawostkami dotyczącymi czasu, dzięki 
czemu książkę chłonie się niczym powieść kryminalną. Czytelnik jednocześnie nabywa poważną wiedzę z zakresu 
pojęcia czasu. 
Dowcipny, lekki język to kolejny atut książki „Straszliwa prawda o czasie. Monstrrrualna erudycja”. Krótkie wartkie 
opowiadania, zaskakujące quizy pochłoną bez reszty każdego czytelnika tej niecodziennej popularnonaukowej.  
O warstwę ilustracyjną zadbał Tony De Saulles tworząc zabawne czarno-białe komiksy.  
Czas na lekturę książki „Straszliwa prawda o czasie. Monstrrrualna erudycja”!  
„Straszliwa prawda o czasie. Monstrrrualna erudycja”, Nick Arnold, Wydawnictwo Egmont. Pre-
miera: 14.08.2019.

Ręka do góry, kto zasypiał z nudów na lekcjach fizyki, a zwłaszcza na lekcjach o elektryczności. 
„Wstrząsająca elektryczność. Monstrrrualna erudycja” to książka właśnie dla was. Ta publikacja wciągnie nawet 
najbardziej niechętnego nauce przedmiotów ścisłych czytelnika. Efekt uboczny? Solidna porcja wiedzy z zakresu 
fizyki i elektryczności, która sama wchodzi do głowy. 
Autor, Nick Arnold postarał się, aby zgromadzić w jednej książce „Wstrząsająca elektryczność. Monstrrrualna eru-
dycja” najbardziej porażające, sensacyjne, niezwykłe fakty dotyczące elektryczności we wszystkich jej odmianach. 
Przeczytacie w niej m.in. o: 
- uczonym porażonym piorunem 
- naukowcu, który zabił, żeby zdobyć przewagę w dyskusji, 
- awarii systemu rozprowadzania elektryczności, który rozsadzał kuchenki i telewizory.  
Dowcipny, lekki język to kolejny atut książki „Wstrząsająca elektryczność. Monstrrrualna erudycja”. Wartkie opo-
wiadania, zaskakujące quizy pochłoną bez reszty każdego czytelnika. O warstwę ilustracyjną zadbał Tony De 
Saulles tworząc zabawne czarno-białe komiksy.  
„Wstrząsająca elektryczność. Monstrrrualna erudycja”, Nick Arnold, Wydawnictwo Egmont. Pre-
miera: 14.08.2019.

Czy znajdziesz dwie pasujące po-
łówki obrazu jako pierwszy? W 
Obłoczkach liczy się prędkość oraz 
spostrzegawczość, a bujanie w ob-
łokach naprawdę nabiera nowego 
znaczenia. Do wyboru jest także 
wariant kooperacyjny, w którym 
wszystkie chmurki muszą zostać 
utworzone w jak najkrótszym cza-
sie.
„Obłoczki”, Fox Games. W 
SPRZEDAŻY OD POŁOWY 
SIERPNIA.

Gracze pomagają żółwiowi jako pierw-
szemu dotrzeć do mety. Aby żółw mógł 
poruszyć się o jak najwięcej pól, aktywny 
gracz musi „na oko“ chwycić konkretną 
liczbę kart. Należy jednak mieć się na 
baczności, aby chytry królik nie dotarł do 
mety przed nami.
„Sprint” aż do samego końca trzyma w 
napięciu. Czy powolny żółw okaże się 
być lepszy od szybkiego królika? Zagraj 
i sprawdź sam!
„Sprint”, Fox Games. W SPRZEDA-
ŻY OD POŁOWY SIERPNIA.

„Wyspa skarbów” to gra, podczas której bierzecie udział w ekscytującym poszukiwaniu ukrytego skarbu. Jeden  
z graczy wciela się w kapitana Długiego Johna Silvera. Tylko on wie, gdzie został ukryty skarb. Na jego nieszczęście, 
załoga postanowiła go uwięzić i przywłaszczyć sobie majątek! Aby tego dokonać, zdradzieccy piraci, czyli pozostali 
gracze, przesłuchują Długiego Johna i przekopują wyspę. Ten musi ich zwodzić i w odpowiednim momencie zbiec 
z więzienia, by zabezpieczyć swój skarb, zanim położy na nim łapy zbuntowana załoga!
To wyjątkowe połączenie gry przygodowej z elementami blefu. Każdy z graczy, niezależnie od otrzymanej roli, 
będzie musiał działać w taki sposób, by nie zdradzić pozostałym zbyt wiele ze swoich planów.
Dzięki dwóm rodzajom dostępnych ról gracze mogą sprawdzić się w różnych sytuacjach i sposobach prowadzenia 
gry. John Silver pozornie ma mniejszą kontrolę nad sytuacją, musi więc sprytnie wykorzystywać swoje możliwości. 
Z kolei piraci, dzięki unikalnym zdolnościom, analizie sytuacji i podejmowanym na bieżąco decyzjom, czynią każdą 

rozgrywkę wyjątkową.
Choć w grze nie ma minutnika odliczającego czas, wszyscy dobrze wiedzą, że jego upływ działa na ich niekorzyść. Analizując dane musimy być 
szybsi od pozostałych uczestników, a gdy do gry wkracza sam John Silver, tempo staje się jeszcze bardziej odczuwalne.
„Wyspa skarbów. Złoto Johna Silvera”, Rebel. Premiera: 09.08.2019.

GRY
Nikczemny Markiz de Kot rządzi wielkim lasem twardą ręką. Pod  jej rządami leśne stworzenia tworzą stron-
nictwa, zbierają zasoby i szykują się do obalenia jego rządów. Pośród leśnych polan daje się wyczuć zapach 
buntu, wojny z ciemiężcą mogącej wybuchnąć w najbardziej nieoczekiwanej chwili.
Scena jest gotowa, aktorzy znają swoje role. Oto nadszedł czas aby zadecydować o losie Leśnogrodu. To od 
Ciebie zależy, która grupa ostatecznie zakorzeni się w Leśnogrodzie na wieki.
„Root” to dynamiczna gra opowiadająca o wojnie o wpływy w Wielkim Lesie. Gracze przejmują kontrolę 
nad jedną z czterech Frakcji starających się o przejęcie władzy i udowodnienie, że to jej przedstawiciele są 
prawowitymi władcami rozległego Leśnogrodu.Zapraszamy do odkrycia fantastycznego świata Leśnogrodu!
„Root”, Portal Games. WKRÓTCE W SPRZEDAŻY.

Emocje z prawdziwego escape roomu ukryte wewnątrz talii kart.
„Magiczna sztuczka” to gra karciana przeznaczona dla grupy przyjaciół bądź samotnego śmiałka.
Dziś do miasta przyjeżdża Lance Oldman. Ten legendarny magik znany jest z niesamowitych pokazów, 
a bilety na jego przedstawienia są niemalże nie do zdobycia. W nieznanych okolicznościach do twojej 
skrzynki trafia tajemnicza koperta z zaproszeniem na występ. Nie możesz się już doczekać, bo te wido-
wiska spowija iście mistyczna aura. Miej się jednak na baczności – zakazana magia ma swoją cenę...
Gra jest kieszonkową wersją rozrywki typu escape room, w której gracze zostają „uwięzieni” i postawieni 
w pozornie beznadziejnej sytuacji, a ich celem jest rozwiązywanie różnorodnych zagadek i wydostanie 
się z tarapatów w jak najkrótszym czasie.
„Escape Room. Magiczna Sztuczka”, Fox Games. JUŻ W SPRZEDAŻY.



Album „Lato z Radiem Festiwal 
2019” to muzyczna esencja 
trasy koncertowej organizo-
wanej przez Polskie Radio. 
Na płycie znalazły się utwo-
ry artystów biorących udział  
w festiwalu.  Tegoroczne kon-
certy odbędą się w: Zakopa-
nem, Pucku, Stalowej Woli 
oraz Krakowie, 
a wśród muzycznych gwiazd 
usłyszymy m.in. Darię Za-
wiałow, Perfect, Korteza, No-
sowską, Smolika, Barbarę 
Wrońską, Kayah, Krzysztofa 
Zalewskiego, Włodka Paw-
lika, Kapelę ze Wsi Warsza-
wa, Brodkę, Julię Pietruchę, 
Muńka Staszczyka, Skubasa, 
Sławka Uniatowskiego i Cho-
pin University Big Band  pod 
dyrekcją Piotra Kostrzewy. 
Tracklistę stworzył szef mu-
zyczny Programu Pierwszego 
Polskiego Radia - Marcin Kusy 
- „Od muzyki korzeni po alter-
natywny pop, od rocka po jazz 
i muzykę klasyczną oraz filmo-
wą. Lato z Radiem Festiwal 
2019 to koncertowe premiery, 
niecodzienne, często zaskaku-
jące artystyczne spotkania, ale 
również mnóstwo muzycznych 
wspomnień i wzruszeń”. 
Ta płyta to muzyczny, waka-
cyjny niezbędnik.
V/A „Lato z Radiem Festi-
wal 2019”, Agencja Muzycz-
na Polskiego Radia. JUŻ W 
SPRZEDAŻY.
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Kartky prezentuje „Dom na 
skraju niczego”. Płyta jest na-
stępczynią świetnie przyjęte-
go „Black Magiic”, którym ra-
per na dobre zaznaczył swoją 
pozycję na scenie. Tajemni-
cze, nieoczywiste teksty i głę-
bokie brzmienie stały się już 
wizytówką Kartky’ego i nie 
inaczej jest w tym przypad-
ku. „dom na skraju niczego” 
to kolejna porcja przepełnio-
nych emocjami utworów, któ-
re składają się na zapadającą 
w pamięć, spójną całość.
Kartky, „Dom na skraju ni-
czego”, Step Hurt. Premie-
ra: 02.08.2019.

NOWOŚCIPŁYTOW
E

„Indigo” to dziewiąty studyj-
ny album Chrisa Browna. W 
nagraniach wziął udział sze-
reg największych gwiazd, w 
tym Justin Bieber, Nicki Minaj,  
G-Eazy, Juicy J, Trey Songz, 
Tory Lanez, Tyga, H.E.R., Lil 
Jon, Joyner Lucas, Gunna  
i Tank. Po wydaniu tak przebo-
jowych utworów jak „Wobble 
Up”, „Back to Love” i „Unde-
cided”, Brown połączył siły z 
Drakiem, z którym wydał nowy 
singiel „No Guidance”. Album 
„Indigo” zawiera aż 32 utwory.
Chris Brown, „Indigo”, 
Sony Music Polska. JUŻ W 
SPRZEDAŻY.

Mają charakterystyczne 
brzmienie, które pozwala im 
odróżnić się od wielu innych 
w alternatywnym popie. Trud-
no określić to ramą jednego 
gatunku – przyznają to do-
świadczeni w swym rzemiośle 
dziennikarze muzyczni. Łą-
czą elektroniczne brzmienie, 
post-punkową taneczność  
z nieokrzesaną energią oraz 
zamiłowaniem do nieprzewi-
dywalności na scenie. Przez 
kilka lat obecności na polskiej 
scenie zyskali miano jednego 
z najciekawszych zespołów 
koncertowych. Szybko stali się 
częstymi bywalcami muzycz-
nych festiwali w Polsce (Ope-
n’er, Coke Live, Free Form, 
Orange Warsaw, Męskie Gra-
nie czy Spring Break). Wyjąt-
kowo taneczne single zbliżały 
ich do sceny klubowej, ale jed-
nocześnie zachowali punkową 
energię. Znani są też z orygi-
nalnych teledysków. Zawsze 
mieli też dobrą prasę. Nigdy 

„Kwiaty i korzenie” to piąty al-
bum grupy Bitamina, w której 
skład wchodzi trzech utalen-
towanych muzyków – Amar 
Ziembiński, Mateusz Dopie-
ralski oraz Piotr Sibiński. Ich 
najnowsza płyta to podróż 
do przeszłości ukrytej głębo-
ko w korzeniach, które mimo 
tego, że są niewidoczne, mają 
duży wpływ na to co się dzie-
je nad ziemią. Do współpracy 
nad krążkiem zaproszony zo-
stał Moo Latte, który połączył 
wszystko w jedną całość, do-
dając własne kompozycje. Na 
albumie gościnnie wystąpili 
Grubson i Jarecki.
Do tej pory ukazały się 4 sin-
gle: “Poka jak u ciebie tańczą”, 
“Odnajdziemy Raj”, “Na uchu 
słonia” oraz “Na pół”
Poparzeni Kawą Trzy, „The 
Best Of”, Agora. Premiera: 
28.06.2019.

jednak nie pisali piosenek po 
polsku. Do teraz.
Nie oszczędzają ani siebie, ani 
instrumentów, a tych używają 
wielu: syntezatory, samplery, 
perkusja, klawiatury sterują-
ce, gitary. Na swoich płytach 
zostawiają krew, pot i łzy, 
lecz to raczej naturalna kolej 
rzeczy, gdy zespół składa się  
z 4 liderów. 
2 mini-albumy wydali własnym 
sumptem (‘Eclectic Pixels’ 
2012, ‘Hello Sunday’ 2016), 
1 maxi-singiel w należącym 
do Kamp! labelu Brennnessel 
(‘Fly By’ 2013), a debiutancki 
album ‘Hurricane Days’ ukazał 
się w 2014 roku.
Nowy album “Carte Blanche” 
jest esencją tego, co drzemie 
w Fair Weather Friends. Są 
tu elektropopowe melodie, 
szczypta melancholii i punko-
wa energia. Słychać, że to mu-
zycy, którzy dokładnie wiedzą, 
co i jak chcą grać. I dają fanom 
muzykę, w której naprawdę 
słychać emocje. Po raz pierw-
szy, w pięciu utworach, zdecy-
dowali się na polskie teksty, co 
otwiera dla nich nowy rozdział. 
W 11 piosenkach z najnowsze-
go albumu nie ma miejsca na 
nudę, a słowa wokalisty Mi-
chała Maślaka, dodają całości 
osobistego charakteru.
Fair Weather Friends, „Carte 
Blanche”, Agencja Muzycz-
na Polskiego Radia. Premie-
ra: 30.08.2019.

Album „The Best Of” zespołu Po-
parzeni Kawą Trzy to kompilacja 
utworów na każdą porę dnia.
Romantyczne, zawadiackie, 
niepoprawne i uwodzicielskie 
utwory zgromadzone na tej 

płycie są podsumowaniem kil-
kunastu lat włóczenia się po 
kraju w poszukiwaniu szczę-
śliwego numeru, który pozwoli 
otworzyć serca słuchaczy.
Poparzeni Kawą Trzy. Co za 
dziwna nazwa? Tłumaczą, że 
zdecydowali się na nią, po-
nieważ nazwy: Rolling Stones  
i U2 były już zajęte. A tak na-
prawdę wymyślił ją Wojtek Ja-
gielski. Poważnie nie da się z 
nimi rozmawiać, cały czas żar-
tują. Na swej oficjalnej stronie 
internetowej napisali: tylko tu 
dowiesz się, gdzie być w da-
nym momencie, by nas nie 
spotkać. A przecież spotkania 
z nimi to wielka radość. Widać, 
słychać i czuć, że granie spra-
wia im frajdę i wcale ich nie 
męczy, mimo, że jak twierdzą 
razem mają 408 lat. Są zwie-
rzętami koncertowymi, ale 
- zapewniam wszystkich - na 
tej płycie też świetnie brzmią. 
A teksty Rafała Bryndala, opi-
sujące filozofię ich życia, które 
mogą nie do wszystkich do-
trzeć w koncertowej wrzawie, 
jeszcze lepiej słychać.
Bitamina, „Kwiaty i ko-
rzenie”, Agora. Premiera: 
28.06.2019.


