
Magazyn kulturalny Instytutu Rozwoju Kultury Alternatywnej IRKA

Wrzesień 2019
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Pełnometrażowy debiut byłe-
go dziennikarza sportowego 
Erwana Le Duca to ciepła, 
ujmująca, a chwilami zaska-
kująca komedia o niełatwych 
międzyludzkich relacjach i 
poszukiwaniu miłości. Jest w 
niej miejsce na śmiech, ale i 
momenty wzruszenia. Trud-
no się dziwić, skoro Le Duca 
ochrzczono spadkobiercą ta-
kich klasyków jak Wes Ander-
son czy Aki Kaurismäki.
Pierre Perdrix prowadzi spo-

kojne życie w niewielkim, sen-
nym francuskim miasteczku. Jak przystało na kapitana 
policji, każdy jego dzień jest perfekcyjnie zorganizowany, 
a przez to również przewidywalny. Przynajmniej do chwi-
li, gdy nie ma kontaktu ze swoją rodziną.
Główny bohater wydaje się jedyną osobą, która jest w 
stanie trzymać najbliższych w ryzach. Po śmierci ojca 
prowadząca popularną audycję w radiu matka Pierre’a 
rzuciła się w wir płomiennych romansów, a jego starszy 
brat oddał się osobliwemu hobby. Rodzinne relacje mogą 
ulec zmianie z chwilą, gdy w okolicy pojawia się atrakcyj-
na i nieco tajemnicza Juliette. 
„Niezbędna konieczność”, reż. Erwan Le Duc, dystry-
bucja Aurora Films. Premiera kinowa: 13.09.2019.

Nagrodzona Kryształowym Glo-
bem na 53. MFF w Karlowych 
Warach, prowokacyjna tragiko-
media na temat antysemityzmu. 
Reżyserem filmu jest jeden z 
najzdolniejszych rumuńskich 
twórców młodego pokolenia, 
Radu Jude, autor głośnego 
„Aferim!”. 
„Nie obchodzi mnie, czy przej-
dziemy do historii jako barba-
rzyńcy”. Te słowa, wypowie-
dziane przez marszałka Iona 
Antonescu w rumuńskiej Radzie 

Ministrów latem 1941 r., rozpo-
częły „akcje samooczyszczające” przeprowadzane razem z 
Niemcami na obszarze Besarabii i Transnistrii.
Fabuła koncentruje się wokół młodej reżyserki teatralnej 
Mariany Marin, która próbuje przeprowadzić rekonstrukcję 
zdobycia Odessy w 1941 r. przez rumuńską armię, gdy po 
zajęciu miasta wybuchła ogromna bomba  (odpalona radio-
wo przez NKWD), a efektem stała się hekatomba ludności 
żydowskiej.
Ambitna i dociekliwa twórczyni spotyka się jednak z ostracy-
zmem ze strony własnych aktorów, a także z naciskami ze 
strony lokalnego urzędnika Movili.
„Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy do historii 
jako barbarzyńcy”, reż. Radu Jude, dystrybucja Au-
rora Films. Premiera kinowa: 27.09.2019.

Rok 1945. Korea znajduje się pod 
japońską okupacją. Lee Gang-
-ok jest szefem orkiestry i zarabia 
na życie grając zakazaną jazzową 
muzykę. Gdy próbuje przedostać 
się ze swoją córką i zespołem do 
Japonii, okazuje się, że cała grupa 
została oszukana przez Japończy-
ków. Zamiast do Japonii trafiają na 
wyspę Hashima, gdzie są zmuszeni 
pracować w kopalni.
„Hashima”, reż. Seung-wan 
Ryoo, dystrybucja Mayfly.  JUŻ 
NA DVD i Blu-Ray.
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Życie młodego kota Oskara to istna sielanka. Mieszka z tatą u dobrej pani, gdzie niczego im nie brakuje. Pani 
zaś jest przekonana, że tak ułożonych i równie grzecznych kotów ze świecą szukać. Ale wkrótce odkryje, że 
nie do końca ma rację! Oskar to niespokojny duch, który od dziecka marzy o wielkiej przygodzie. Gdy słyszy 
opowieść o mitycznej kociej krainie - Miaukocji, postanawia wbrew rodzicielskim zakazom wyruszyć w drogę. 
Wielki świat okazuje się bardziej skomplikowany i niebezpieczny niż mały kotek sobie wyobrażał. Na szczęście 
z pomocą Oskarowi rusza tata, który musi porzucić kanapowy tryb życia i przypomnieć sobie, jak to było być 
młodym dachowcem. W pełnej przygód wędrówce towarzyszy im postrzelona papuga o złotym sercu. Wkrótce 
mały Oskar odkryje to, o czym marzą wszystkie koty, ale czy będzie to Miaukocja… to się dopiero okaże.
„Sekretny świat kotów”, reż. Gary Wang, dystrybucja Monolith. JUŻ NA DVD.
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Pan Doubler o ziemniakach wie wszystko, rozmawia z nimi częściej niż z własnymi dziećmi, które widuje tylko 
podczas niedzielnych obiadów. Chce zostać hodowcą wszech czasów. Poglądami dzieli się jedynie z panią Millwo-
od, gospodynią, która pomaga mu prowadzić dom.  Choroba pani Millwood to prawdziwa katastrofa. Mały świat 
Doublera zaczyna drżeć w posadach, nadzieja na realizację ambitnych planów rozwiewa się jak dym. Jednak 
codzienne rozmowy telefoniczne z przebywającą w szpitalu gospodynią mają na niego zbawienny wpływ. To 
pod jej wpływem Doubler zaczyna dostrzegać ludzi i świat wokół siebie, bez których do tej pory tak świetnie się 
obywał.  Ciepła, zaprawiona nutą nostalgii i dyskretnego humoru opowieść o przyjaźni, dobroci i o tym, że nigdy 
nie jest za późno na zmiany.
„Pan Doubler zaczyna od nowa”, Seni Glaister, Wydawnictwo HarperCollins. JUŻ W KSIĘGAR-
NIACH.

Czasem płacimy za cudze grzechy. Czasem zostajemy uwikłani w coś, co 
okazuje się największym koszmarem naszego życia. Kilka tygodni po pełni 
sezonu z niewielkiego ośrodka wczasowego znika kobieta w ósmym miesiącu 
ciąży. Jej mąż, który spał tuż obok, dopiero rano zauważył, że żony nie ma w 
wynajętym domku. Śledczy ustalają, że wsiadła do czekającego w pobliskim 
lasku samochodu, dalej ślad się urywa.  W tym samym czasie w Trójmieście 
aspirant Jeremi Jaromirski próbuje ustalić, kto wrobił jego dawnego przyja-
ciela w ciężkie pobicie przyrodniej siostry. Trop prowadzi do światka szemra-
nych interesów, wielkich pieniędzy, nocnych klubów i narkotyków.
„Cudze grzechy”, Daria Orlicz, Wydawnictwo HarperCollins. JUŻ 
W KSIĘGARNIACH.

Rex to nieziemsko rozpuszczony śliczny mały corgi, ulubiony piesek brytyjskiej królowej. Mieszka w 
Pałacu Buckingham, pławiąc się w iście królewskich luksusach i powszechnym uwielbieniu. Jego wy-
pielęgnowana łapa nie postała nigdy w zwykłym parku, a ulicznego mieszańca nie chciałby obwąchać 
nawet przez ogrodzenie. Jednak pewnego dnia na skutek szalonego zbiegu okoliczności Rex traci 
swoją pozycję w pałacu i trafia do londyńskiego schroniska. Otoczony przez gromadę twardych czwo-
ronogów, które z niejednego śmietnika kości żarły, musi nauczyć się, co to znaczy być zwyczajnym 
psem: na kogo warczeć, a komu pomerdać i jak pogonić kota kotu. Próbując odnaleźć drogę do domu, 
Rex odkryje, że prawdziwych przyjaciół nie poznaje się po pięknie wyczesanej sierści, ale po tym, że 
w potrzebie potrafią wyciągnąć do ciebie pomocną łapę.
„Corgi. Psiak królowej”, reż. Ben Stassen, Vincent Kasteloot,  dystrybucja Monolith. JUŻ NA 
DVD.

Calvin cierpi na hipochondrię. Bę-
dzie jednak musiał przezwyciężyć 
swoje lęki, gdy spotka nieule-
czalnie chorą Skye. Dziewczyna 
ma plany, które chce zrealizować 
przed śmiercią i przekonuje Calvi-
na, by jej w tym pomógł. Przy-
jaźń z ekscentryczną nastolatką 
zmieni chłopaka już na zawsze.
„Kiedy się pojawiłaś”, reż. 
Peter Hutchings, dystrybu-
cja Monolith. JUŻ NA DVD.

Najnowsza powieść autorki bestsellerowego Jedz, módl się, kochaj!
Wcale nie trzeba być grzeczną dziewczynką, by stać się dobrym człowiekiem, czyli opowieść o seksie i 
urokach życia w Nowym Jorku.
„Życie jest nie tylko ulotne, ale też niebezpieczne, dlatego nie ma sensu odmawiać sobie przyjemności” – 
tym mottem kieruje się główna bohaterka Miasta dziewcząt. Wyrzucona z prestiżowej uczelni Vivian trafia 
do Nowego Jorku, do ciotki, która prowadzi podupadający teatr rewiowy. Tu poznaje grono charyzmatycz-
nych postaci: frywolne tancerki, seksownych amantów, znakomitą artystkę dramatyczną, autora tandet-
nych sztuk, muzyków i reżyserów. Gdy popełnia błąd i w środowisku wybucha skandal, jej nowy świat staje 
na głowie, ale choć nie od razu pojmie w pełni, co się stało, to jednak dzięki temu doświadczeniu zrozumie, 
czego pragnie i jak to osiągnąć.
W Mieście dziewcząt autorka nie tylko zgłębia kobiecą seksualność, ale także tropi tajemnicze meandry 
prawdziwej miłości.
„Miasto dziewcząt”, Elizabeth Gilbert, Wydawnictwo Rebis. Premiera: 4.09.2019.

Księżniczka Gabriella de 
Cordina zostaje porwana 
pomimo stałej ochrony.  
Cudem ucieka porywa-
czom, ale pod wpływem 
dramatycznych wydarzeń 
traci pamięć. Nie wia-
domo, kto i dlaczego ją 
uprowadził. Nadal jednak 
zagraża jej niebezpie-
czeństwo, dlatego ro-
dzina angażuje wysokiej 
klasy specjalistę. Non-
szalancki Amerykanin 
Reeve MacGee to były 
tajny agent. Doskonale 
radzi sobie ze wszystkim, 
ale staje się bezbronny 
wobec uczucia do za-
chwycającej i wrażliwej 
kobiety, którą ochrania.
„Księżniczka i tajny 
agent”, Nora Roberts. 
Wydawnictwo Har-
perCollins. JUŻ W 
KSIĘGARNIACH.

Czy można pokochać cudze dziecko?
Nadia i Anita to skłócone siostry, które jeszcze w dzieciństwie rozdzielił mur 
wzajemnej niechęci. Są absolutnie różne, ale łączy je pewne wspólne do-
świadczenie życiowe: ich partnerzy mają dzieci z poprzednich związków. 
Zbieg okoliczności, a może przeznaczenie, sprawia, że po latach milczenia 
obie spotykają się na zajęciach grupy wsparcia, to tu kobiety, będące w 
podobnej sytuacji, mogą porozmawiać o tym, do czego nie wypada głośno 
się przyznawać: o nienawiści do dziecka „tej pierwszej” i nieradzeniu sobie 
z rolą macochy.
Nadia i Anita stają w obliczu dramatów i trudnych wyborów, muszą zdobyć 
się na mnóstwo cierpliwości i dobrej woli. Czy potrafią dać sobie nawzajem 
wsparcie, czy też zadawnione urazy okażą się ważniejsze od siostrzanej wię-
zi?
„Macochy”, Danuta Awolusi, Prószyński i S-ka. Premiera: 
10.09.2019.

Premierowy finał kultowej, zekranizowanej sagi „Panny i wdowy”.
Ewelina sprzedaje mieszkanie w Warszawie i przeprowadza się do zrujno-
wanego pałacu w Lechicach, który po 1989 roku udaje jej się odzyskać. 
Uważa, że jest ostatnią z rodu, kiedy nieoczekiwanie odnajduje się Zu-
zanna, córka jej brata bliźniaka. Ten fakt wiele zmienia. Ewelina po raz 
pierwszy poznaje wszystkie blaski i cienie życia rodzinnego. Bratanica, słyn-
na pianistka, pozostawia jej na wychowanie synka Jasia, co dla samotnej 
bezdzietnej kobiety staje się wyzwaniem i… dobrodziejstwem.
„Panny i wdowy. Tom 4. Ewelina”, Maria Nurowska, Prószyński i 
S-ka. Premiera: 17.09.2019.

DVD



Mężczyźni obnażeni do cna
Dzięki tej książce twoje - i jego - życie zmieni się na lepsze
Każda kobieta powinna mieć ten niezwykle szczery poradnik, który wyjaśnia ze szczegółami, co się dzieje w 
głowie faceta zakochanego, podnieconego lub będącego gdzieś między jednym a drugim stanem.
- „Cosmopolitan”
Co sprawia, że mężczyzna się zakochuje? Co tak naprawdę popycha go do zdrady? Czego oczekuje w sypial-
ni? Co jest nie tak, kiedy mówi, że „wszystko w porządku”? Co powoduje, że woli się rozstać? Na stronach 
Mężczyzn, miłości i seksu znajdziesz niebanalne i często zaskakujące odpowiedzi na te i wiele innych waż-
nych pytań dotyczących wspólnego życia.
Opierając się na wynikach badań oraz szczerych rozmowach z setkami ochotników obu płci, autor stworzył 
z myślą o kobietach wspaniały, pełen humoru poradnik, który odziera stworzenie zwane mężczyzną z tajem-
nic i szczegółowo wyjaśnia jego zachowanie, sposób myślenia i potrzeby w związku. Ta zabawna i wnikliwa 
książka dotyka wszystkich etapów znajomości oraz wszelkich trudności związanych z dzieleniem życia z inną 
osobą. Poza tym udziela krótkich, ale cennych rad zebranych w kategorie: „Jak rozmawiać z mężczyzną”, 
„Męskość okiełznana”, „Mężczyzna bez tajemnic” i „Męskie dziwactwa”.

„Mężczyźni, miłość i seks”, David Zinczenko, Ted Spiker, Wydawnictwo Rebis. JUŻ W KSIĘGARNIACH.
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Opowieści o lekach, które Thomas Hager zebrał w tej książce, składają się na fascynującą historię ich roli w 
nowożytnej medycynie, a zarazem ewolucji naszej kultury.
Każdy znaczący lek ma swoją historię. Może być owocem geniuszu badacza dziwaka, spowodować przełom w 
medycynie, a nawet zmienić geopolitykę. Niektóre powstały przypadkowo – na przykład pierwszy lek uspokaja-
jący odkryto podczas prac nad penicyliną. Wypuszczony na rynek w 1955 roku pod nazwą Miltown zrobił furorę 
w Hollywood jako „martini w pigułce” i zmienił nastawienie społeczne do środków poprawiających nastrój.
Począwszy od używanego od tysięcy lat opium, z Dziesięciu leków, które ukształtowały medycynę dowiadujemy 
się, jak rozliczne medykamenty zmieniły nasze życie. Thomas Hager opowiada między innymi o zapomnianej 
pionierce szczepień przeciw ospie w Wielkiej Brytanii, o „kropelkach nasennych” służących temu, co obecnie „pi-
gułka gwałtu”, o pierwszym antybiotyku, który ocalił życie milionów ludzi, o pierwszym leku antypsychotycznym, 
za sprawą którego opustoszały szpitale dla obłąkanych, a także o Viagrze, statynach i otwierających nową epokę 
medycyny przeciwciałach monoklonalnych.
„Dziesięć leków, które ukształtowały medycynę”, Thomas Hager, Wydawnictwo Rebis. Premie-
ra: 17.09.2019.
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Zaskakująca w nieznanych szczegółach z naj-
nowszej historii i niezwykła w interpretacjach 
znanych wydarzeń opowieść o Polsce ostat-
niego półwiecza. Rafał Grupiński - polityk, a 
zarazem historyk kultury, krytyk literacki i wy-
dawca, w latach 80. współpracownik paryskiej 
„Kultury” i założyciel podziemnego czasopisma 
„Czas Kultury” - opowiada o czasach opozycji 
demokratycznej, stanie wojennym z poznań-
skiej perspektywy, by chwilę potem odsłaniać 
kulisy sejmowej i rządowej polityki po 1989 
roku. Sekretarz stanu w rządzie premiera 
Donalda Tuska, doradca polityczny i szef naj-

większego klubu parlamentarnego Sejmu VII kadencji, a chwilę wcześniej 
wydawca takich pisarzy jak Andrzej Stasiuk, Marcin Świetlicki czy Natasza 
Goerke, łączył zawsze dwa światy, które wydają się przy obecnej brutaliza-
cji polityki nie do pogodzenia: politykę i kulturę. O tym jest także ta książka 
ważnego świadka epoki, który angażując się w PRL w walkę o niepodle-
głość czy późniejsze przemiany polityczne kraju, nigdy nie porzucił kultury 
i świata jej nieprzemijających wartości.
„Polityka i kultura”, Rafał Grupiński, Łukasz Perzyna, Prószyń-
ski i S-ka. Premiera: 12.09.2019.

Codzienne życie literatów Warszawy, jego specyfika (powszechne jadanie śniadań w mleczarniach i han-
delkach oraz bywanie w kawiarniach i na jour fixe’ach) i towarzyszące mu zabójstwa z miłości i pobicia 
z urażonej ambicji, orgie i nieślubne dzieci, zakazy cenzury i próby ich obejścia, słowem - to, o czym nie 
piszą podręczniki literatury.
Odkłamane sylwetki pisarzy, które czasem fałszowano - ze względów obyczajowych, towarzyskich czy 
politycznych.
Szczególnie ucierpiało pokolenie pozytywistów, z których niezasłużenie uczyniono nudziarzy, z kolei do 
twórców Młodej Polski przylgnęło miano szaleńców.
Pięćdziesiąt lat historii Warszawy - od powstania styczniowego po wybuch I wojny światowej - miasta 
znaczącego, dawnej stolicy Rzeczypospolitej, sprowadzonej przez zaborcę do rzędu miasta gubernialnego 
na rosyjskiej prowincji. Przemiany cywilizacyjne w Warszawie, życie pisarzy pod zaborem rosyjskim, do-
konania twórcze, sukcesy wydawnicze, skandale, romanse - to znajdziemy w książce „Warszawa literacka 
przełomu XIX i XX wieku”.
„Warszawa literacka przełomu XIX i XX wieku”, Piotr Łopuszański, Prószyński i S-ka. Premiera: 
19.09.2019.

W latach 80. ksiądz Henryk Jankowski był bohaterem. Gdańszczanie przegrywali jego kazania z kasety 
na kasetę – jak pieśni Jacka Kaczmarskiego – i handlowali nimi na targowisku. Poważni ludzie stawiali go 
obok Piotra Skargi i Jerzego Popiełuszki. Ściskali się z nim wielcy tego świata: księżna Anna z Windsorów, 
senator Edward Kennedy, Margaret Thatcher. 
Brał pieniądze od bogatych i rozdawał biednym. Dzięki temu dorobił się tysięcy oddanych wielbicieli. 
Zmowa milczenia wokół tego, co na prawdę dzieje się na plebanii kościoła św Brygidy, była powszechna. 
Ta zmowa jest tematem książki tak samo jak kapłan, który przebył drogę z małomiasteczkowej nicości na 
szczyty i z powrotem – by umrzeć w samotności i w biedzie. Który jedne dzieci wysyłał na zagraniczne 
kuracje i wczasy, a inne krzywdził. 
„Uzurpator. Podwójne życie prałata Jankowskiego”, Piotr Głuchowski, Bożena Aksamit, Wydawnic-
two Agora. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Feministki w hidżabie, muzułmańska społeczność LGBT, drużyna piłkarska uchodźców z Kurdystanu, która 
awansowała do szwedzkiej ekstraklasy. Twarz islamu w Skandynawii jest wielowymiarowa i nieoczywista. 
To też problem „zabójstw honorowych”, działalności salafitów, wyobcowania niektórych społeczności. 
Przyjrzenie się temu z bliska to lekarstwo na fake newsy i niewiedzę o życiu muzułmanów w Europie.
Gdy politycy podsycają strach przed uchodźcami, doświadczony i nagradzany reporter, Maciej Czarnecki, 
pokazuje prawdziwe historie imigrantów w Szwecji, Norwegii i Danii. Ich opowieści obalają stereotypy 
i burzą uprzedzenia. To także mocny i ważny głos w dyskusji o imigracji muzułmanów do Skandynawii 
i szerzej – Europy. Maciej Czarnecki nie daje gotowych odpowiedzi. Zamiast tego rzetelnie i uczciwie 
przedstawia losy oraz sposób myślenia tych wyznawców islamu, dla których północna część Starego 
Kontynentu stała się domem. 
Okazuje się, że populistyczny mit o czarno-białym świecie nie jest prawdziwy. Dominują w nim różne 
odcienie szarości. To właśnie ich jest w rzeczywistości najwięcej. Bo „halal” to wszystko, co w świetle 
szariatu jest dozwolone. Granice między wartościami islamu a Zachodem bywają też płynne.
„Skandynawia HALAL. Islam w krainie białych nocy”, Maciej Czarnecki, Wydawnictwo Agora. JUŻ 
W KSIĘGARNIACH.

Czy jedząc ekologiczną żywność będziemy żyć dłużej? Czy gluten jest zawsze zły czy to chwilowa moda?
Jak laktoza wpływa na nasze życie zdrowie? Czy powinniśmy unikać modyfikowanej żywności?
W dzisiejszym świecie pełnym coraz to nowych odkryć dotyczących zasad żywienia i modnych diet, łatwo się 
pogubić. Nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich nowinek naukowych ani też ich zweryfikować.
Krystyna Naszkowska postanowiła sprawdzić u źródła jak jest naprawdę.
Czy jaja nas żywią czy trują? Czy masło jest zdrowsze od margaryny? Czy mięso zmienia nas w agresywnych
drapieżników? Czy żywność genetycznie modyfikowana to dobrodziejstwo czy przekleństwo? Czy istnieje dieta 
idealna?
Krystyna Naszkowska rozmawia z dietetyczką, bioetykiem, genetykiem i ekspertami od żywienia człowieka.
Naukowcy, w rozmowie z autorką, opierając się na wynikach najnowszych badań naukowych rozprawiają się 
z mitami, które funkcjonują od lat. Ich odpowiedzi bywają zaskakujące. Warto je poznać by móc świadomie 
modyfikować dietę i żyć zdrowiej.
Nowe wydanie książki, uzupełnione o rozmowy uwzględniające najnowsze badania naukowe dotyczące ży-
wienia człowieka.

„Jeść czy nie jeść? Rozmowy z ekspertami o zdrowym odżywianiu”, Krystyna Naszkowska, Wydawnictwo Zwierciadło.
Premiera: 11.09.2019.

Terapia jednego spotkania to przewrotny i autorski pomysł. Zamiast wielu godzin spędzonych na kozetce, 
autorka proponuje jedno spotkanie, podczas którego można odkryć sedno problemu i otrzymać konkretne 
wskazówki i narzędzia, które staną się impulsem do zmian. Autorka na przykładach z życia bohaterów, w kilku 
krokach przedstawia proces myślenia i uświadamia pacjentowi problem. Opisywane przypadki mogą dotyczyć 
każdego z nas: pracoholizm, samotność, prokrastynacja, ale także np. nawyk ciągłego spóźniania się. Z książki 
dowiemy się również jak znaleźć własny przepis na optymizm, samoakceptację i poczucie własnej wartości.  
Na końcu każdego rozdziału znajdują się ćwiczenia do samodzielnej pracy w ramach autoterapii.
Książka Metamorfoza, czyli terapia jednego spotkania powstała na podstawie artykułów publikowanych w 
miesięczniku SENS.
Książka jest pierwszą pozycją z serii Czuję, myślę, zmieniam.
„Metamorfoza, czyli terapia jednego spotkania. Czuję, myślę, zmieniam”, Ewa Klepacka-Gryz, 
Wydawnictwo Zwierciadło. Premiera: 11.09.2019.

Watykan – miejsce od wie-
ków wzbudzające emocje, 
mające swoje sekrety, nie-
dostępne. Rozbudzające 
wyobraźnię pisarzy i reży-
serów. Wielu próbowało 
zgłębiać jego tajemnice.
Magdalena Wolińska-Riedi, 
jako jedna z nielicznych ko-
biet, mieszkała za Spiżową 
Bramą przez prawie dwa-
dzieścia lat. Teraz opowia-
da czytelnikom o tym, jak 
wygląda codzienne życie 

w najmniejszym państwie świata. Zdradza zaskakujące 
fakty i ciekawostki. Tłumaczy, jak działa system karny, 
administracyjny, opieka medyczna. Jak wygląda wa-
tykański paszport, ile cel ma tamtejsze więzienie i czy 
dzieci mogą zapraszać kolegów i robić w watykańskim 
mieszkaniu imprezy?
„Kobieta w Watykanie”, Magdalena Woliń-
ska-Riedi, Wydawnictwo Znak. Premiera: 
18.09.2019.
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W czwartym tomie swoich pamiętników 
Izabela, lady Trent, zapalona przyrod-
niczka, udaje się do pustynnej Achii, 
żeby kierować tajnym projektem woj-
skowym swojego rządu. Tutaj wreszcie 
ma okazję badać smoki z bliska, zarów-
no w niewoli, jak i w ich środowisku 
naturalnym. Jednak te potężne bestie 
nie stanowią jedynego niebezpieczeń-
stwa. Izabela jak zwykle musi walczyć z 
bezduszną biurokracją, uprzedzeniami i 
niechęcią władz, a także osobistą wro-
gością miejscowego szejka. Na domiar 
złego zagrażają jej agenci obcego wy-

wiadu, próbujący sabotować jej działal-
ność. Wszystko to jednak blednie wobec perspektywy prowadzenia 
badań nad ukochanymi smokami, w dodatku z mężczyzną jej życia 
u boku. A podczas wyprawy na pustynię Izabela dokonuje odkrycia 
na skalę światową, które rzuci całkiem nowe światło na przedmiot 
jej studiów...
„W labiryncie smoków”, Brennan, Marie, Wydawnictwo 
Zysk i S-ka. Premiera: 10.09.2019.

Przerażająca opowieść o duchach, strachu i samotności w scenerii znanego z horroru Letnia noc mia-
steczka Elm Haven
Dale Stewart, niegdyś szanowany wykładowca i powieściopisarz, doprowadził do ruiny zarówno swoją 
karierę, jak i małżeństwo – a teraz ciemność nieuchronnie się do niego zbliża. W ostatnich godzinach 
Halloween wrócił do wymierającego miasteczka Elm Haven, w którym się wychował. Dzięki odosobnieniu 
ma nadzieję znaleźć tutaj spokój. Ale przeprowadzka do od dawna opuszczonej posiadłości na obrzeżach 
miasta – niegdyś będącej domem dziwnego i błyskotliwego przyjaciela Dale’a, który stracił swoje młode 
życie w przerażającym „wypadku” podczas strasznego lata 1960 roku – stanowi tylko ostatni z długiej 
serii popełnionych przez Stewarta błędów. Ponieważ wcale nie jest tutaj sam. Prywatne demony śledzą 
go w tym domu cieni, który zaczyna przekształcać rzeczywistość w przerażające, nowe formy. W dodatku 
wszystko pokrywa ciężki, wczesny śnieg, który właśnie zaczął padać…
„Zimowe nawiedzenie”, Dan Simmons, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 10.09.2019.
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Rand al’Thor i jego przyjacie-
le wyruszają na Wielkie Polo-
wanie, by zdobyć upragniony 
Róg Valere, a wraz z nim 
sławę i władzę nad światem. 
Szlak wyprawy wiedzie przez 
nieznane miasta i krainy, 
krzyżujące się i rozchodzące 
drogi, gdzie czekają go po-
tyczki ze Sprzymierzeńcami 
Ciemności i trollokami. Walka 
o Róg toczy się w aurze ma-
gii, reliktów innych Wieków, 
eksperymentów z jedyną 

Mocą, ale również w atmosferze przyjaźni i miłości.
„Wielkie polowanie”, Robert Jordan, Wydawnic-
two Zysk i S-ka. Premiera: 17.09.2019.

Znakomicie napisany futurystyczny thriller jednego z najpopularniejszych duńskich pisarzy.
Susan Svendsen ma wyjątkowy dar – jest ekspertem w skłanianiu ludzi do odkrywania przed nią swoich tajemnic. 
Podczas zwykłej rozmowy z nią wszyscy nieświadomie zaczynają wyjawiać najskrytsze myśli i sekrety. Susan wyko-
rzystywała to przez całe życie, lecz teraz, kiedy jej i całej jej rodzinie grozi więzienie, ten niezwykły talent staje się 
ostatnią deską ratunku.
Oferta tajemniczego urzędnika państwowego brzmi jasno: żeby uratować rodzinę, Susan musi odnaleźć byłych 
członków ściśle tajnej Komisji Przyszłości i dowiedzieć się, co zawierał jej ostatni raport. Okazuje się jednak, że ktoś 
bardzo potężny nie chce, aby ten raport kiedykolwiek został ujawniony. Uzbrojona w swoją wiedzę, szalone pomysły 
i niezwykły dar, Susan rozpoczyna nierówną walkę, w której stawka jest o wiele wyższa, niż przyszłość jej rodziny. 
„Efekt Susan”, Peter Høeg, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 17.09.2019.

Nowy zaskakujący thriller autorki 
„Straconej”.
Dana Diaz jest początkującą stand-
-upperką szukającą dla siebie miej-
sca w zdominowanym przez męż-
czyzn środowisku komediowym. 
Amanda Dorn to silna i nieustępli-
wa programistka komputerowa. 
Kobiety szybko nawiązują nić po-
rozumienia, kiedy odkrywają, że 
obie doświadczyły dyskryminacji w 
zawodach, w których faworyzowa-
ni są mężczyźni. Po spontanicznym 
wyznaniu Dany, że niedawno padła 
ofiarą molestowania, Amanda wpa-
da na pomysł odwetu w stylu „Nie-

znajomych z pociągu”. Zemsta, chociaż słodka, wciąga Danę do 
labiryntu zdrad i rozczarowań. Narastająca paranoja pozbawia 
ją zaufania nawet wobec najbliższych przyjaciół, a po pewnym 
czasie - samej siebie. Ile jest w stanie poświęcić dla wyrówna-
nia rachunków? Kto ostatecznie zapłaci najwyższą cenę? I czy 
po tym wszystkim będzie jeszcze można komuś zaufać?
„Kto się śmieje ostatni”, Amy Gentry, Prószyński i S-ka. 
Premiera: 17.09.2019.

Galaktyczny rozmach „Diuny” połączony z epickim klimatem Imienia wiatru
Galaktyczny rozmach i genialna wizja bohatera-tyrana w kosmosie – pierwszy tom nowej serii science fiction 
„Pożeracz Słońc”
Ludzkość ma go za bohatera: człowieka, który zmiótł z nieba ostatnich obcych, Cielcinów. Oni uważają go za po-
twora: diabła, który zniszczył słońce, przy okazji unicestwiając miliony istnień.
Ale Hadrian nie był bohaterem ani potworem. Nie był nawet żołnierzem.
Uciekając przed ojcem i przyszłością w Świętym Zakonie Terrańskim, jaką ten dla niego zaplanował, przypadkiem 
znalazł się na niewłaściwej planecie, w zapadłym zakątku galaktyki. Zdany na własne siły, był zmuszony walczyć na 
arenie jako gladiator. A gdy w końcu trafił na dwór lokalnego lorda, musiał radzić sobie w nie mniej niebezpiecznej 
sieci intryg i układów.
Tak wkroczywszy na ścieżkę swego przeznaczenia, walczył w wojnie, którą nie on rozpoczął, dla Imperium, które-
go nie kochał, przeciwko wrogom, których nigdy nie pojął.
„Imperium ciszy”, Christopher Ruocchio, Wydawnictwo Rebis. Premiera: 4.09.2019.

Najgłośniejsza z powieści Harrisona, której 
ekranizacja pt. Zielona pożywka z Charltonem 
Hestonem w roli głównej została wyróżniona 
w 1974 r. nagrodą Nebula.
Harry Harrison (1925–2012), wybrany do 
Science Fiction Hall of Fame, uhonorowany 
jako Wielki Mistrz SFWA. W czasie II wojny 
światowej służył w amerykańskim lotnictwie. 
W 1951 zadebiutował jako pisarz opowiada-
niem Skalny nurek. Sławę przyniosły mu cykle 
powieści „Planeta śmierci”, „Stalowy Szczur”, 
„Bill, bohater Galaktyki” oraz właśnie Prze-
strzeni! Przestrzeni!. Rebis wydał także jego 
Inwazję, Tunel transatlantycki. Nareszcie! 
Oraz cztery zbiory opowiadań.
„Przestrzeni! przestrzeni!”, Harry Harri-

son, Wydawnictwo Rebis. Premiera: 17.09.2019.

Niektórych tajemnic lepiej jest nie zdradzać.
Mała amerykańska mieścina Echo Ridge. Ellery nigdy tam nie była, ale dużo o tym miejscu słyszała. To tam w 
wieku siedemnastu lat zaginęła jej ciotka. A raptem pięć lat temu w tym samym mieście zamordowano królową 
balu szkolnego.
Teraz Ellery musi się tam przeprowadzić i zamieszkać z babcią, której prawie nie zna.
Echo Ridge jest piękne jak z obrazka, skrywa jednak wiele tajemnic. I jeszcze zanim Ellery rozpoczyna naukę 
w miejscowym liceum, pojawiają się anonimowe pogróżki, że nadchodzący bal szkolny zakończy się równie 
tragicznie, jak ten przed pięcioma laty. Jakby na potwierdzenie, wkrótce znika kolejna dziewczyna.
Ellery aż za dużo wie o tajemnicach. Ma je jej matka; babcia również. A im dłużej przebywa w Echo Ridge, tym 
bardziej oczywiste się staje, że wszyscy wokół niej coś ukrywają. Szkopuł w tym, że tajemnice są niebezpieczne 
- a większość ludzi nie potrafi ich dochowywać. Dlatego w Echo Ridge najlepiej nie powierzać swoich sekretów 
nikomu.
„Dwoje dochowa tajemnicy”, Karen M. McManus, Prószyński i S-ka. Premiera: 3.09.2019.

Trzeci i ostatni tom serii o Agacie 
Stec, kontrowersyjnej policjantce z 
gdańskiego wydziału śledczego.
Po zabójstwie ważnego świadka w 
śledztwie po serii makabrycznych 
morderstw w Gdańsku, gdyńskiego 
biznesmena Jacka Biernata, męż-
czyzny wyjątkowo bliskiego komi-
sarz Agacie Stec, niespodziewanie 
to ona nagle znajduje się w kręgu 
podejrzeń i mimo braku przekonu-
jących dowodów trafia do aresztu. 
Bez środków na zapłacenie absur-
dalnie wysokiej kaucji ustanowionej 

przez prokuratora, zmuszona jest przyjąć pomoc brata, znanego 
psychologa Artura Kamińskiego. Rola, jaką specjalizujący się w 
pracy z psychopatami Kamiński odgrywa w ostatnich wydarze-
niach, jest coraz bardziej podejrzana. Stec postanawia podjąć 
jego niebezpieczną grę, by wymierzyć mu sprawiedliwość. W 
pewnym momencie zdaje sobie jednak sprawę, że nieświado-
mie z łowcy stała się zwierzyną. Nie wie, o jaką stawkę toczy się 
gra, nie wie też, czyje tajemnice są motorem zdarzeń.
„Białe kłamstwa”, Piotr Borlik, Prószyński i S-ka. Pre-
miera: 3.09.2019.

Trwa wojna, w której wszystkie 
strony walczą o najcenniejsze z 
trofeów-broń ostateczną.
W kraju wrze. Nieprzyjaciel okupu-
je stolicę. Pół miliona uciekinierów 
szuka bezpieczeństwa na pograni-
czu. Osłaniają ich najemnicy Lady 
Krzemień, ale przed wojną nie ma 
łatwej ucieczki i choćbyś nie wiem 
jak się starał, bitwa może dogonić 
cię w chwili, gdy jesteś do niej nie-
przygotowany.
Ben Styke buduje swą prywatną 
armię. Wciela do wojska każdego 

zdolnego do walki. Ma jeden cel: 
znaleźć starożytny artefakt dzięki któremu, być może, odmienią 
się losy wojny.
Oto dalszy ciąg wybuchowego cyklu fantasy, którego pierwszy 
tom Brandon Sanderson nazwał: „po prostu zdumiewającym”.
„Gniew Imperium”, Brian McClellan, tłum. Krzysztof 
Sokołowski, Wydawnictwo Fabryka Słów. Premiera: 
27.09.2019.

„Sybiraczka” jest ostatnim akcentem epopei syberyjskiej i ostatnim dziełem literackim Zbigniewa Dominy.
Nie jest „Sybiraczka” typowym utworem fabularnym, bowiem wszystko o czym autor w niej opowiadał, oparte 
było na faktach i zdarzeniach i polegało na prawdzie. Jest to opowieść bardzo osobista, kreśląca historię jego 
życia i jego rodziny, ale także dzieje losów podobnych wielu innych polskich rodzin.
Jedna rzecz jest w „Sybiraczce” szczególnie istotna i dla czytelników zapewne zaskakująca. Bo oto główną boha-
terką tej książki jest KSIĄŻKA pt. „Najnowsza kuchnia warszawska” autorstwa Anieli Owoczyńskiej, własność An-
toniny Domino, matki autora, wydanej przed wojną nakładem Księgarni Popularnej w Warszawie w roku 1923 r.
Poradnik dla gospodyń na zesłaniu w tajdze, gdzie ludzie cierpieli z powodu katorżniczej pracy, przymierając 
głodem? Nie wiadomo, co sobie myślała Antonina wciskając do tobołka tę książkę wśród wrzasków i pogróżek 
sowieckich żołnierzy i gorliwie im pomagających ukraińskich sąsiadów, wypędzona z mężem i dziećmi  na wielo-
letnie zesłanie. Okazało się później, że owa książka grała zupełnie inną rolę niż miała. Służyła bowiem nauczaniu 
dzieci zesłańców języka polskiego. Innego bowiem podręcznika w obozowym baraku nie mieli. A potem, przywie-
ziona z zesłania wróciła do kraju i do dziś uczy kolejne pokolenia Dominów sztuki gotowania. 
„Sybiraczka” – książka niewielka objętościowo, ale interesująca, rodzinna. Taka do zadumania, do przemyślenia.
„Sybiraczka”, Zbigniew Domino, Wydawnictwo Emka. Premiera: 24.09.2019.



Powieść przygodowa Wiesława Wernica „Znikające stado” należy do kanonu polskiej literatury młodzieżowej  
o Dzikim Zachodzie. Charyzmatyczni bohaterowie powieści – doktor Jan i traper Karol Gordon – wyruszają tropem 
złodzei krów z farmy Jonathana Caldwella. Rozwikłanie zagadki niesie ze sobą niebezpieczeństwo, o czym boha-
terowie przekonują się dość szybko. Ale kto jak nie oni może rozwikłać tę trudną sprawę, dlatego porucznik Gary 
Mitchel prosi doktora Jana i trapera Gordona – wytrawnych „tropicieli” przestępców – o pomoc.
„Znikające stado” należy do cyklu powieści o Dzikim Zachodzie, obfitujących w pełne niebezpieczeństw przygody, 
niespodziewane zwroty akcji i zaskakujące odkrycia. Autor cyklu Wiesław Wernic jest cenionym mistrzem gatunku. 
Świat przygody łączy się zawsze w jego książkach z piękną narracją, charakterystycznym dla westernu przesłaniem 
moralnym, fascynującymi postaciami i wartościowym odzwierciedleniem realiów Ameryki w czasach westmanów  
i groźnych rewolwerowców.
„Znikające stado”, Wiesław Wernic, Wydawnictwo Siedmioróg. Premiera: 24.07.2019.
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Magiczna więź, potężna moc i nieokiełznany szał - czy wystarczą, by pokonać pragnienie zemsty i nienawiść 
silniejszą niż śmierć?
„Moc” to trzeci, finalny tom TRYLOGII MOCY I SZAŁU Anny Lewickiej, opowieści o trzech siostrach, współ-
czesnych wiedźmach – widzących więcej, które muszą przełamać fatum mrocznego, złowrogiego dziedzictwa. 
Sówka, najstarsza siostra, obdarzona najsilniejszą magiczną mocą, ale też krucha wobec traumy, która spo-
tkała ją w przeszłości, staje w obronie swoich najbliższych. Czy uda jej się ocalić rodzinę, zanim będzie za 
późno?
„Trylogia mocy i szału” to wciągająca opowieść o zemście i klątwie, która sięga setek lat w przeszłość, z ele-
mentami magii, mitologii słowiańskiej i nordyckiej.
„Moc. Trylogia mocy i szału”, Anna Lewicka, Wydawnictwo Jaguar. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Marka. Klocek. System konstrukcyjny. Wspólnota. Oto cztery filary jednej z najbardziej znanych firm na 
świecie. Firmy, która niezmiennie od ponad 8 dekad pobudza wyobraźnię dzieci i dorosłych. Oto historia 
Lego - idei, która musiała narodzić się na nowo.
Czy zastanawiałeś się kiedyś co stoi za sukcesem jednej z najpopularniejszych zabawek Twojego dzieciń-
stwa? A może nadal jesteś pasjonatem konstruowania i poszerzania swojej kreatywności? To niezwykłe 
studium przypadku odkrywa wszystkie tajemnice sukcesu marki LEGO.
Dziś Lego to znakomicie działająca korporacja odnosząca sukcesy na całym globie. Mało kto jednak zdaje 
sobie sprawę z tego, że w 1978 roku losy tego niezwykłego przedsiębiorstwa mogły się potoczyć zupełnie 
inaczej. W tym właśnie roku stery w firmie przejął młody idealista i wnuk założyciela Lego - Kjeld Kirk 
Kristiansen.
Na ponad 300 stronach poznajemy największych managerów i dyrektorów finansowych drugiej połowy 
XX wieku, z których każdy próbował złamać i zrozumieć istotę najsłynniejszego klocka wszechczasów. 
Jesteśmy świadkami dramatycznych decyzji i wypadków, które zaprowadziły ten duński skarb narodowy 
na skraj sprzedaży i upadku. Wreszcie poznajemy Jørgena Viga Knudstorpa, który postanowił na nowo 
rozbudzić ducha Lego i zataczając ogromne koło przywrócić w pewnym sensie wartości, które wyznawał 

Kjeld Kirk Kristiansen, a które są do dziś tak drogie wszystkim wielbicielom tej cudownej zabawki.
„Lego. Jak pokonać kryzys, zawojować świat i zbudować potęgę z klocków”, Niels Lunde, tłum. Agnieszka Świerk, Wydaw-
nictwo Agora. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Łucja ma dość ciągłych zmian w życiu! 
Najpierw rozwód rodziców, później prze-
prowadzka do Szczecina, teraz powrót 
do Warszawy… Dziewczyna czuje się sa-
motna. Może dlatego jej uwagę zwraca 
zamyślona kobieta na ławce. Okazuje 
się, że to artystka planująca happening 
w miejscu, w którym mieszkała jako 
dziewczynka. Kobieta prowadzi także 
prywatne śledztwo. Chodzi o tajemni-
cze zniknięcie jej najbliższej przyjaciółki 
z dzieciństwa, Moniki. Czy porwała ją 
czarna wołga, jak mówiono w latach sie-
demdziesiątych? Poszukiwania nabierają 

tempa, gdy Łucja w dawnym mieszkaniu 
Moniki odkrywa pudełko pełne zagadkowych przedmiotów…
Wciągająca fabuła, tajemnica z przeszłości, miłosne rozterki, a do 
tego szereg wplecionych w treść ciekawostek, między innymi o wła-
dzach PRL, bloku wschodnim, Ryszardzie Kuklińskim, gitowcach, so-
crealizmie czy marcu 1968 roku.
Seria „Wtajemniczeni” wciąga!
„Czarna wołga. Tajemnica z przeszłości”, Dorota Suwalska, 
Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Premiera: 18.09.2019.

Anka, Piotrek i Jaga są na wy-
cieczce w Centrum Nauki Koper-
nik. Nie mogą się już doczekać 
przedstawienia słynnego teatru 
robotycznego – adaptacji bajki 
Stanisława Lema. Ku zdumieniu 
publiczności podczas spektaklu 
ginie jednak bez śladu mecha-
niczny aktor. Czy Anka i Piotrek 
rozwiążą tę dziwną sprawę i od-
najdą porywacza? A może rację 
ma Jaga, która uparcie twier-
dzi, że robot się zbuntował… i 

uciekł?
„Detektywi z Tajemniczej 5” zostali wymyśleni na wyraźne 
życzenie dzieci Marty Guzowskiej – dotąd autorki powieści 
kryminalnych dla dorosłych. Seria książek o śledztwach Anki 
i Piotrka łączy przygodową fabułę, elementy wiedzy o nauce 
i sztuce oraz interaktywną formę, gdyż każdy tom wymaga 
od czytelnika logicznego myślenia i rozwiązywania zagadek.
„Zagadka zbuntowanego robota”, Marta Guzow-
ska, Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Premiera: 
04.09.2019.

Spotkanie największych bun-
towników wśród polskich ar-
tystów oraz ich najbardziej 
niepokornych utworów. Na 
kompilacji „Po prostu bunt” 
firmowanej tytułem jednego 
z najsłynniejszych przebojów 
zespołu Kobranocka znala-
zły się więc i „Ku przyszłości” 
Dezertera, i „Saluto” Armii, i 
„Układ sił” Republiki, i „Cen-
trala” Brygady Kryzys. Do tego 
na przykład „Budujemy grób 
dla faraona” Sztywnego Palu 
Azji i jeszcze „Nienormalny 
świat” Śmierci Klinicznej. Na 
tej płycie punk rock miesza się 
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„Młodość” to drugie dziecko 
Terrific Sunday. Płyta, podob-
nie jak swoja poprzedniczka, 
kontynuuje indie rockowe, 
melodyjne gitarowe granie. 
Jest jednak bardziej bez-
czelna i bezkompromisowa. 
Miesza taneczne dźwięki z 
syntezatorami z lat 80’, a do-
datkowo przemawia nie tylko 
po angielsku, ale też po pol-
sku. „Młodość” jest wybucho-
wą podróżą, która wydaje się 
nie do okiełzania, równocze-
śnie będąc spójną historią.  
Terrific Sunday, „Mło-
dość”, Agora. Premiera: 
27.09.2019.

NOWOŚCIPŁYTOW
E

Błażej Król to wokalista i kom-
pozytor. Związany przeszłością 
z wieloma zespołami, między 
innymi współtworzył eterycz-
ny duet UL/KR. Komponuje i 
wykonuje swoje utwory, śpie-
wając napisane przez siebie 
teksty. Teksty, które są ele-
mentem łączącym wszystkie 
jego dotychczasowe projekty: 
nieco abstrakcyjne, ale mają-
ce ukryty wartościowy sens, 
dające wiele do zrozumienia, 
choć w sposób nieoczywisty. 
Muzycznie to charakterystycz-
na przestrzenna produkcja, 
która łączy w sobie nowocze-
sne, alternatywne aranżacje, 
połączone z brzmieniem sta-
rych kaset. Coraz ważniejszą 
rolę w muzycznej przygodzie 
Błażeja odgrywa jego żona – 
Iwona. Początkowo doradza-
ła, komentowała, zajmowała 
się kwestiami artystycznymi 
od strony około producenc-
kiej. Od paru lat jest pełno-
prawnym członkiem zespołu, 
tworzą i występują razem na 
scenie. Gdyby zliczyć wszyst-
kie albumy, które tworzył lub 
współtworzył Błażej Król, do-
czekamy się 12 albumu artysty 
pt. „Nieumiarkowania”.
Król, „Nieumiarkowa-
nia”, Agora. Premiera: 
13.09.2019.

Mikromusic „Z dolnej półki” 
to całkiem nowa, akustycz-
na odsłona zespołu. Szuka-
jąc niecodziennych brzmień 
grupa sięgnęła po nietypowe 
instrumenty. Czego nie umieli 
zrobić sami, kupili u lokalnych 
rzemieślników bądź znaleźli 
na targu staroci. Na koncercie 

13-ty w dyskografii Opeth 
album nosi nazwę „In Cau-
da Venenum”. Album będzie 
opublikowany w dwóch wer-
sjach językowych: angielskiej 
i szwedzkiej. Autorem okład-
ki jest po raz kolejny Travis 
Smith. Lider zespołu, Mikael 
Akerfeldt zapowiada, że album 
będzie czymś zaskakującym 
nawet jak na z reguły poszu-
kujący i penetrujący nowe 
muzyczne terytoria Opeth. 
Akerfeldt określa nowe utwo-
ry zespołu jako „przebojowe 
arcydzieła”, przyznaje się do 
inspiracji twórczością Queen, 
a na płycie ma nie zabraknąć 
nawet elementów jazzowych.
Opeth, „In Cauda Vene-
num”, Mystic Production. 
Premiera: 27.09.2019.

można usłyszeć takie instru-
menty jak gitary z pudełek po 
cygarach czy miski dla psów, 
weselny akordeon, saxhorn 
barytonowy, basowy flet czy 
turecki saz. Będzie też więcej 
śpiewania na głosy. 
Mikromusic, „Z dolnej 
półki”, Agora. Premiera: 
20.09.2019.

Blauka to polski zespół założo-
ny przez duet pisarsko-kompo-
zytorski w osobie Georginy Ta-
rasiuk- autorki tekstów i muzyki 
oraz Piotra Lewańczyka- basisty 
i producenta muzycznego. Ich 
muzyka to spostrzegawczy, 
często humorystyczny opis 
przemyśleń i obserwacji gali-
matiasów ludzkich relacji we 
współczesnym świecie. Nie-
tuzinkowe podejście do kom-
pozycji muzycznej, częste, nie 
bezpośrednie nawiązania do 
polskiej kultury lat 70-tych oraz 
duża doza dystansu do samych 
siebie to zdecydowanie główne 
elementy opisujące debiutujący 
zespół, jakim jest Blauka.
Album „Miniatura” to zbiór dzie-

sięciu utworów w duchu „retro-
spektywnego rocka rekreacyj-
nego” - jak określa swój styl 
sam zespół. Są to piosenki nie-
oczywiste w brzmieniu i formie, 
opowiadające o marzeniach, ale 
i zwątpieniach dotykających nas 
wszystkich. Muzyka na płycie, 
będąca oderwaniem od współ-
czesnego hałasu, jest przepeł-
niona melodiami oraz stanowi 
rozwinięcie polskiej, klasycznej 
myśli muzycznej. Z kolei teksty 
piosenek pozwalają na spojrze-
nie z przymrużeniem oka na 
otaczającą nas rzeczywistość.
„Miniatura” zawiera wcześniej 
wydane, bardzo dobrze przyję-
te przez słuchaczy single - „Fi-
gle Zuchwałe”, „Zawzięcie” i 
„Fantazmat”. Do każdego z nich 
powstały teledyski, które zosta-
ły zauważone i docenione na fe-
stiwalach filmowych w kraju i za 
granicą (Niemcy, USA, Rumu-
nia, Włochy). Nietuzinkowe po-
dejście Blauki do sztuk wizual-
nych odzwierciedla się również 
w oprawie albumu - nietypowe 
pudełko z charakterystycznym 
okienkiem skrywa w sobie 
kunszt ilustratorki Natalii Tro-
chowskiej, będący finezyjnym 
dopełnieniem wydawnictwa.
Blauka, „Miniatura”, MyMu-
sic. Premiera: 27.09.2019.

z nową falą i najlepszym roc-
kiem w historii polskiej muzyki 
rozrywkowej. Wszystko co naj-
ważniejsze w tych gatunkach, 
znalazło się właśnie na niej.
V/A „Po prostu bunt: 
Póki to nie zabronione”, 
Agencja MTJ. Premiera: 
20.09.2019.

Debiutancki album Modern 
Nature - nowego projektu 
muzycznego Jacka Coopera 
(Ultimate Painting / Mazes) 
oraz Willa Younga (Beak) z 
udziałem Aarona Neveu (Wo-
ods and Sunwatchers) i  Jeffa 
Tobiasa. Najnowszy projekt 
muzyków plasuje się gdzieś 
pomiędzy motoryką Can, pro-
gresywnością Caravan, a eks-
perymentami Talk Talk.
Modern Nature, „How To 
Live”, Mystic Production. 
Premiera: 13.09.2019.


