
Magazyn kulturalny Instytutu Rozwoju Kultury Alternatywnej IRKA

Marzec 2020



KINO
Gangster Zhou, wpada w po-
ważne tarapaty. Po tym, jak 
omyłkowo zastrzelił policjanta, 
sam staje się ruchomym celem. 
Jedyną szansą dla mężczyzny 
jest ucieczka.
Pomocy Zhou szuka u miejsco-
wej prostytutki. To właśnie ko-
bieta ma być jego łącznikiem ze 
światem. Zwłaszcza że nikomu 
oprócz niej nie może zaufać.  
W pogoń za bohaterem rusza 
bowiem nie tylko żądna zemsty 
policyjna jednostka specjal-

na, ale i skuszeni potencjalnym zarobkiem łowcy nagród,  
a w tle pojawia się również była żona mężczyzny.  
W wielopoziomowym, pełnym retrospekcji kryminale Diao 
Yinana nic nie jest takie, jakie wydaje się na pierwszy rzut 
oka. Reżyser skutecznie myli tropy, co rusz umiejętnie  
pogrywając z uwagą widza. 
„Jezioro Dzikich Gęsi”, reż. Diao Yinan, dystrybucja 
Aurora Films. Premiera kinowa: 13.03.2020.
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Poruszająca historia rapera 
Tomasza Chady – chłopaka 
z blokowisk, z duszą poety  
i darem do wpadania w po-
ważne kłopoty. Film, który  
w kinach obejrzało ponad 700 
tysięcy widzów. 
W rolach głównych: Piotr Wit-
kowski, Małgorzata Kożuchow-
ska, Marcin „Kali” Gutkowski, 
Antoni Pawlicki, Agnieszka Wię-
dłocha, Ewa Ziętek i Jan Frycz. 
„Proceder”, reż. Michał 
Węgrzyn, dystrybucja Ga-

lapagos.  JUŻ NA BLU-RAY I DVD.

NOWOŚCILITERACKIE

3

Smartfon to dla Phila (Adam Devine) najważ-
niejszy życiowy partner. Dosłownie nie może 
żyć bez swojego telefonu i dostępu do sieci. 
Właśnie zakupił nowy aparat, wyposażony  
w aplikację Jexi – wirtualną asystentkę, która 
ma sprawić, że jego życie stanie się pełniejsze 
i lepiej zorganizowane. To dzięki jej wsparciu 
Philowi uda się w końcu umówić na pierwszą 
od dawna randkę i dostrzec, że istnieje ży-
cie poza wirtualną rzeczywistością. Problem  
w tym, że odstawiona nieco na boczny tor Jexi 
zaczyna być zazdrosna o Phila i zamienia jego 
życie w technologiczny koszmar.       
„Jexi”, reż. Jon Lucas, Scott Moore, dys-

trybucja Monolith. JUŻ NA DVD.

DVD

Film otwiera scena pochówku starszej 
kobiety. Wśród żałobników szybko 
rozpoznajemy jej zdenerwowane-
go męża Vasila. Irytacja krewkiego 
mężczyzny wzmaga się z chwilą, gdy 
syn mimo jego próśb nie chce zrobić 
pamiątkowych zdjęć trumny z ciałem 
nieboszczki. To pierwsza spośród wie-
lu scysji pomiędzy bohaterami.    
Po pogrzebie matki, Pavel najchętniej 
wróciłby do swoich codziennych obo-
wiązków i ciężarnej żony. Zwłaszcza że 
w towarzystwie ojca nie czuje się zbyt 
komfortowo. Ten ma jednak zupełnie 

inne plany, związane z przekonaniem, że zmarła kobieta próbuje się 
z nim skontaktować zza grobu.
W rozwiązaniu zagadki pomóc ma wizyta u znanego lokalnego 
medium. Chcąc nie chcąc, Pavel wplątany zostaje w zaplanowaną 
przez ojca intrygę, która ma pozwolić przewartościować ich napięte 
relacje. Czy im się uda? 
„Ojciec”, reż. Kristina Grozeva, Petar Valchanov, dystry-
bucja Aurora Films. Premiera kinowa: 20.03.2020.

Droga, ciężarówka wypełniona niepewnymi swojego losu ludźmi, z przerażeniem odkrywającymi, iż zostali uwi-
kłani w sieć handlu żywym towarem. 
Viktoria, złapana w tę sieć ma tylko jedną szansę: walczyć o przetrwanie.
Antonio, kierowca ciężarówki dręczony świadomością przewożonego przez siebie ładunku, beznadziejnie próbuje 
uwolnić się z układu w jaki się uwikłał.
Droga, która miała prowadzić do lepszego życia, okazuje się piekłem, a ludzie traktowani są jak towar… 
W kapitalistycznym społeczeństwie, w którym każdy koncentruje się na własnych potrzebach, wygodnie jest nie 
zauważać ludzi wokół i robić tylko to co przynosi doraźną korzyść.
„Towar” to historia Viktorii, młodej kobiety, która porzuca wszystko w poszukiwaniu lepszego życia. Od momentu, 
gdy otwierają się drzwi ciężarówki, Viktoria staje w obliczu okrutnej rzeczywistości handlu ludźmi.
„Towar”, reż. Bruno Gascon, dystrybucja Spectator. Premiera kinowa: 13.03.2020.

Aśka Maciejska to singielka, której zadziorności i dowcipu można tyl-
ko pozazdrościć. W wolnych chwilach albo ratuje z opałów przyjaciół-
ki, albo sama pakuje się w tarapaty. Tak też staje się w momencie, 
kiedy postanawia poznać prawdę o swoich rodzicach. Babcia Maryla,  
z którą mieszka od ósmego roku życia, nie chce rozmawiać o tym, co 
było. Próba konfrontacji dla jednej kończy się kontuzją, a dla drugiej 
szpitalem. Od tego momentu Aśka będzie zmuszona przełamać swoją 
niechęć do proszenia innych o pomoc. Będzie również wspierać Wikto-
rię – neurotyczkę o samoocenie na poziomie Rowu Mariańskiego, oraz 
Lilianę – świeżo upieczoną małżonkę. Przy okazji stanie się ekspertką 
od problemów nastolatek.
Przez cały czas nie przestanie szukać tajemniczego pudełka z pamiąt-
kami, czyli furtki do zagadki z przeszłości. A pewien ortopeda o niepo-
skromionej czuprynie nie będzie chciał opuścić jej myśli…

„Pudełko z pamiątkami”, Katarzyna Kowalewska, Wydawnic-
two Zysk i S-ka. Premiera: 10.03.2020.

John Rambo częściej niż po broń sięga dziś 
po butelkę. Szuka w niej ucieczki przed po-
wracającymi wspomnieniami dawnych walk  
i utraconych bliskich. Gdy jednak uprowa-
dzona zostaje córka jego przyjaciółki, John 
po raz ostatni będzie musiał stanąć do walki. 
Wkrótce okaże się, że porywacze nieprzy-
padkowo wybrali ofiarę. Ich prawdziwym 
celem jest on, John Rambo, z którym mają 
do wyrównania dawne rachunki. Nie rozu-
mieją, że najtrudniejszym przeciwnikiem 
jest ten, który nie ma nic do stracenia. Oni 
pierwsi przelali krew. On zrobi to ostatni.  
„Rambo: Ostatnia krew”, Adrian Grun-

berg, dystrybucja Monolith. JUŻ NA DVD.

Mija pół roku odkąd Natalia zamieszkała w domu Zofii, swojej nieżyjącej 
babki.
Zbliża się 30 czerwca – dzień, w którym według słów Zofii będzie można 
wykopać w ogrodzie ukryty skarb. Trzy kobiety przystępują do poszukiwań. 
Zamiast skarbu wydobywają jednak z ziemi ludzki szkielet. Czyje to szczątki 
i jak długo tam leżą?
Następnego dnia rano Marta, córka Natalii, wybiera się na konną przejażdż-
kę. Po drodze ma komuś wyświadczyć obiecaną przysługę. Tego dnia nie 
wraca do domu i ślad po niej ginie.
Tymczasem policja ustala tożsamość zakopanych zwłok i okazuje się, że to 
zaginiona przed siedmioma laty Nina Błaszkin, Ukrainka, która pracowała  
w sadzie dziadka Natalii. Dowody wskazują, że została zamordowana.
Czy ta zbrodnia ma jakiś związek ze zniknięciem Marty? I czy ma związek 
ze skarbem, który ukryła Zofia?

„Przysługa”, Beata Dmowska, Wydawnictwo HarperCollins. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Ta historia zostanie  
z Tobą na długo. Emocje 
skradną Ci serce, jak i bo-
haterka, którą najlepiej 
zrozumie jedynie druga 
kobieta. 
Małgorzata jest szczęśli-
wą żoną i matką. Od kil-
ku lat jako pisarka święci 
triumfy. Najbliżsi sądzą, 
że ma wszelkie powody 
do zadowolenia. Ale po-
zory mylą. Małżeństwo 
nie należy do szczęśli-
wych, a ona nosi w sobie 
brzemię dramatycznej 
decyzji z przeszłości, któ-
ra zaważyła na jej całym 
dotychczasowym życiu. 
Kiedy wydaje się, że ni-
gdy nie wydobędzie się  
z matni, dostaje od kogoś 
nieznajomego list, który 
zmieni wszystko. Pozo-
staje pytanie, kto i w ja-
kim celu do niej napisał… 
Jak daleko sięgają cienie 
przeszłości?
„List”, Anna Karpińska, 
Prószyński i S-ka. JUŻ 
W KSIĘGARNIACH.

Konsekwencje... Gdyby całkowicie przesądzały o tym, jakie decyzje po-
dejmujemy, ludzki świat prawdopodobnie nigdy nie byłby uporządkowany.  
Ta myśl determinuje trzytomową serię powieściową „Pochyłe niebo”.
Ważka to symbol iluzji, transformacji, nieustannej potrzeby ruchu i prze-
miany – dalsze losy bohaterów serii „Pochyłe niebo” toczą się w latach 90., 
pełnych takiej właśnie energii. Kozinki powoli przekształcają się w atrak-
cyjną miejscowość turystyczną. Odważni próbują sił w prywatnych firmach 
lub wyjeżdżają za granicę. Anita stara się odnaleźć się w nowej rzeczywi-
stości i nadążyć za zmianami, przed którymi stawia ją życie. Tymczasem 
Sonia dorasta i odkrywa człowieka, który dużo dla niej znaczy...
„Pochyłe niebo. Ważka”, Ewa Cielesz, Wydawnictwo Axis 
Mundi. W KSIĘGARNIACH.

Niemcy 1937 rok. Strach  
i donosicielstwo opanowały 
ulice miast. Ludzie znikają 
bez śladu. Prześladowania 
Żydów stały się codzienno-
ścią. Kiedy SS aresztowało 
jej męża, Ruth Friedman bez 
niczyjej pomocy musi sobie 
jakoś poradzić z czwórką 
dzieci. Tylko ona może je 
ochronić przed nazistami. 
Ale dokąd ma się udać? 
Gdzie jej dzieci będą bez-
pieczne? Ruth musi pokonać 

wszechobecne obojętność, nienawiść i okrucieństwo, kie-
dy razem z dziećmi stara się uciec przed machiną hitle-
rowską, szykującą się do ostatecznego rozwiązania kwe-
stii żydowskiej.
Wyjątkowo poruszająca powieść.
„Uciekinierzy”, Diney Costeloe, Prószyński i S-ka. 
Premiera: 17.03.2020.

Czy zagadka romansu z czasów wojny zostanie 
rozwiązana? Greta Bernstem-Różańska wciąż 
ma nadzieję na wyjaśnienie tajemnicy śmierci 
ukochanego, kapitana Friedricha von Welfow.
Zadania podejmuje się popularna pisarka  
Karolina Rokoszy, która marzy o przygodzie na 
podobieństwo tych, jakie spotykają jej bohater-
ki. Prośba wnuka Grety, Marcina Różańskiego 
urzeczywistnia to marzenie. Czy wspólne dąże-
nie do prawdy zbliży ich do siebie? Czy zagma-
twana przeszłość stanie się początkiem pięknej 
przyszłości? Nic nie jest przesądzone...
Pytań jest więcej. Co wspólnego z Gretą, bab-
ką Marcina, ma Hermann Göring? Czy pogłoski  

o skarbie ukrytym przez nazistów w Lesicy na Ziemi Kłodzkiej to prawda? 
Czym tak naprawdę zajmował się kapitan Friedrich von Welfow? Co wspól-
nego z całą historią ma żydowska dziewczynka, Ilza Herscheles? Dlaczego 
Karolina otrzymuje oszczercze anonimy? Odpowiedzi znajdziemy w książce.
„Jeżeli ma mi się udać, to jedynie z twoją pomocą.”
„Pora burzy”, Katarzyna Redmerska, Wydawnictwo Axis  
Mundi.  Premiera: 03.03.2020.

Ruth wraz z grupą przyjaciół 
dla zabawy ściąga na smart-
fon tajemniczą aplikację, która 
ma przewidywać datę śmierci 
użytkownika. Śmiech szyb-
ko zmienia się w przerażenie.  
W internecie zaczynają poja-
wiać się doniesienia o tajemni-
czych zgonach użytkowników 
aplikacji… dokładnie w dniach 
przez nią zapowiedzianych. 
Ruth ma umrzeć za 3 dni i 7 
godzin. Czy zdoła odwrócić 
przeznaczenie?       

„Countdown”, reż. Justin Dec, dystrybucja Mono-
lith. JUŻ NA DVD.



W centrum tej opowieści znajdują 
się Misza i Miłka, ich niełatwe mał-
żeństwo i życiowa droga, ale za 
sprawą wspomnień głównych bo-
haterów czytelnik podróżuje w cza-
sie – do  okresu przedwojennego 
i strasznych epizodów wojennych, 
oraz w przestrzeni – spod Białe-
gostoku do Warszawy, a nawet  
za Ural.
Dzięki szkatułkom pamięci ożywają 
postaci z przeszłości: ojciec Miszy, 
Zofia – pierwsza wielka miłość Mi-
szy, nauczyciel Franciszek, który 
rozbudził w nim pasję do literatu-

ry, Marianna Zającowa nazywana kochanicą diabła, Jewdokia 
Ziemakowa rodząca martwe dzieci czy wrażliwiec Jurek Bułka, 
który nasłuchiwał szumu z wnętrza ziemi.
Wśród opisanych osób znajdziemy postacie żyjące w nieroze-
rwalnej, naturalnej łączności z przyrodą, oraz takie, które zdają 
się żyć jedynie w świecie lektur, wspomnień i przemyśleń. Julia 
Fiedorczuk kreśli niezwykle barwne i oryginalne portrety ludzi 
składające się na esencję wielokulturowego, wielojęzycznego  
i pełnego sprzeczności Podlasia.
Przekonajcie się, jaka to fantastyczna książka!
„Pod Słońcem”, Julia Fiedorczuk, Wydawnictwo Lite-
rackie. Premiera: 25.03.2020.
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Ma dość uroczych chłopców. Ale ten jest inny!
Shannon MacLeod zawsze przyciągała niewłaściwych mężczyzn.
Brnęła od jednego toksycznego związku do drugiego, aż przyszło otrzeźwienie – w niebezpiecznych, niosą-
cych poważne konsekwencje okolicznościach. Kiedy jej marzenia legły w gruzach, przysięgła sobie trzymać się  
z daleka od mężczyzn, a zwłaszcza od playboyów.
Cole Walker uosabia to wszystko, od czego Shannon ucieka – niezwykle przystojny, o wspaniałym ciele ozdo-
bionym tatuażami, czarujący i pewny siebie. Ale pod powierzchownością playboya kryje się mężczyzna o szla-
chetnym charakterze, szukający tej jedynej kobiety. Stara się, by Shannon odzyskała wiarę w szczerą miłość  
i prawdziwą namiętność.
Wydarzenia z przeszłości nadal jednak prześladują Shannon. Swoim postępowaniem wystawia ona ich związek 
na próbę i niszczy – być może bezpowrotnie – więź opartą na zaufaniu, które Cole z takim trudem budował.
„Cofnąć czas”, Samantha Young, Wydawnictwo Burda Książki. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Ranczer z Wyoming znajduje miłość tam, gdzie się jej najmniej spodziewał.
Micah Torrance ma ręce pełne roboty. Nie dość, że zarządza wielkim ranczem w Wyoming, to jeszcze 
samotnie wychowuje małoletnią córkę – a Janey potrafi zaleźć za skórę. Ten kowboj nie ma w zwyczaju 
prosić o pomoc, lecz gdy na ranczu zjawia się piękna Karina, nie jest w stanie się jej oprzeć i proponuje 
jej pracę opiekunki. Uroczy uśmiech opiekunki i świetne podejście do Janey sprawiają, że Micah pragnie 
zaufać Karinie. Sam najlepiej jednak wie, że miłość tylko rodzi cierpienie.
Doskonała łyżwiarka Karina Carter potrzebuje oddechu i czasu, żeby dojść do siebie po kontuzji. Opiekę 
nad Janey traktuje jako tymczasowe zajęcie, dopóki nie będzie mogła wrócić na lód. Przynajmniej tak 
sobie wmawia. Im dłużej jednak przebywa w towarzystwie szefa, tym bardziej czuje się z nim związa-
na. Rozmyśla nawet o wspólnej przyszłości i rodzinie. Gdyby tylko zdołała go przekonać, że chce zostać  
i spędzić z nim życie, jej szczęście nie znałoby granic.
„Wygrane marzenia”, Diana Palmer, Wydawnictwo HarperCollins. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

„Przygryzam usta i rozglądam się nerwowo. Pragnienie seksu robi się tak 
przemożne, że z trudem oddycham. Jakby coś usiadło na mojej klatce pier-
siowej i coraz mocniej mnie przyduszało. Jakby posiadła mnie jakaś zmora”.
Anita jest uzależniona od seksu. Stacje benzynowe, bary, męskie toalety 
– każde miejsce jest dobre, żeby poderwać faceta. A oni prawie nigdy nie 
odmawiają. Od lat żyje na krawędzi. Z czasem traci wszystko: syna, dom  
i każdą kolejną pracę. Rozpaczliwie pragnie bliskości, ale nie potrafi nikogo 
przy sobie zatrzymać. Palący głód seksu sprawia, że wszystko inne przestaje 
się liczyć.
Desperackie pragnienie bliskości i głód przygodnego seksu odebrały jej 
wszystko.
A jednak wciąż walczy o godność i miłość.
„Nimfomanka”, Sonia Rosa, Wydawnictwo Filia. JUŻ W KSIĘGAR-
NIACH.

Daj się uwieść niespiesznemu rytmowi życia w cichym miasteczku Miłosna.
Zapraszamy do pięknego dworku w stylu angielskim. Wybierz się na prze-
chadzkę parkową alejką i zachłyśnij się zapachem wiosny.
Życie w Miłosnej tylko pozornie wraca na dawne tory. W rzeczywistości pod 
pozorami spokoju i harmonii aż wrze od skrywanych namiętności. Ada przy-
sięga sobie, że już nigdy nie będzie płakała przez mężczyznę. Igor usiłuje 
znaleźć równowagę między powinnością a uczuciem. Przyjaźń Dawida i Zuzy 
zostaje wystawiona na ciężką próbę. Na szczęście wszelkie napięcia łagodzi 
dobry duch tego miejsca - ogrodnik Antoni.
Jakie sekrety skrywa pamiętnik cioci Bogny? Czy przyjaźń i szczera sympatia 
wystarczą, by pomóc komuś, kogo dotknęła prawdziwa tragedia?
Jakie zmiany przyniesie mieszkańcom dworku ich pierwsza wiosna  
w Miłosnej?
„Jeszcze będzie przepięknie”, Agnieszka Olejnik, Wydawnictwo 
Filia. Premiera: 11.03.2020.
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Alice spodziewałaby się spotkać w Maroku każdego, tylko nie Lucy.
Po owianym tajemnicą wypadku na amerykańskiej uczelni te dwie przy-
jaciółki – dawniej nierozłączne – przez ponad rok nie utrzymywały kon-
taktów. Skąd Lucy się tu wzięła? Dlaczego chce odnowić znajomość  
i powrócić do dawnych rytuałów przyjaźni? A może Alice powinna się 
cieszyć? Nie odnalazła się przecież w Tangerze, zbyt się bała zanurzyć  
w tętniącą życiem medynę oraz nieznośny skwar.
Wkrótce jednak do Alice powraca znajome uczucie – czuje się manipulo-
wana i tłamszona. Gdy jej mąż przepada bez wieści, Alice zaczyna poda-
wać w wątpliwość wszystko: nie tylko istnienie niepokojącej przyjaciółki, 
ale i stan swojego umysłu.
Tangerynka to opowieść przeszywająca niczym sztylet – urokliwy, kunsz-
townie skonstruowany debiut literacki pełen egzotycznych obrazów  
i sugestywnych szczegółów, wprost zapiera dech w piersiach.

Prawa do ekranizacji należą do George’a Clooneya i jego firmy Smokehouse Pictures, w roli głównej 
ma wystąpić Scarlett Johansson.
„Tangerynka”, Christine Mangan, Wydawnictwo Marginesy. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Cat Jordan utrzymuje się z robienia zdjęć klientom pracowni fotograficznej w Nowym Jorku. Gotowa jest roz-
począć nowy rozdział u boku swojego świetnie sytuowanego chłopaka, gdy niespodziewanie dowiaduje się, 
że odziedziczyła majątek po kompletnie obcej kobiecie, niejakiej Isabelle de Florian. W efekcie jej życie staje  
na głowie.
W Paryżu Cat dowiaduje się, że została właścicielką doskonale zachowanego apartamentu z czasów belle épo-
que, a rodzina zmarłej nie ma pojęcia o istnieniu mieszkania. W takich niepowszednich okolicznościach Cat 
usiłuje znaleźć odpowiedzi na palące pytania: Kim była Isabelle de Florian? Dlaczego zostawiła spadek jej, a nie 
swojej rodzinie?
Przemierzając Francję w poszukiwaniu prawdy, stopniowo traci kontrolę nad biegiem spraw w Nowym Jorku.  
Jej śledztwo odsłania dawno pogrzebane tajemnice a wnuk Isabelle de Florian staje się jej coraz mniej obojętny.
Zainspirowana prawdziwą fascynującą historią mieszkania, pełnego prawdziwych skarbów, porzuconego na 
siedemdziesiąt lat, „Po latach w Paryżu” prowadzi czytelnika przez Francję, od uroków stolicy, przez rozkoszne 
klimaty Prowansji, tamtejsze miasteczka i winnice.
„Po latach w Paryżu”, Ella Carey, Prószyński i S-ka. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

To miał być koniec opowieści.
Simon Snow zrobił wszystko, co po-
winien. Pokonał złoczyńcę. Wygrał 
wojnę. A nawet się zakochał… W tym 
miejscu powinien nastąpić happy end, 
prawda? Coś w stylu „I żyli długo  
i szczęśliwie...”.
Dlaczego więc Simon Snow popadł  
w apatię i nie może zejść z kanapy? 
Zdaniem najlepszego przyjaciela po-
trzebuje zmiany. Nowych bodźców, 
które sprawią, że ujrzy siebie w innym 
świetle i odzyska chęć do życia.
Przyjaciele ze szkoły dla czarodziejów 
wpadają na genialny pomysł: wyjazd 

do Ameryki jest tym, czego potrzeba Simonowi. Przy okazji odwie-
dzą starą znajomą.
Zabytkowym kabrioletem jeżdżą po zachodnich stanach w po-
szukiwaniu przygód. Oczywiście dopadają ich też kłopoty – smo-
ki, wampiry, śmiercionośne indywidua… Stawiają im czoła, ale  
w pewnym momencie się gubią. Gubią się tak bardzo, że zaczy-
nają się zastanawiać, czy kiedykolwiek w ogóle wiedzieli, dokąd 
zmierzają…
Kontynuacja bestsellerowej powieści „Nie poddawaj się” o znanym 
z „Fangirl” Simonie Snow.
„Zbłąkany syn”, Rainbow Rowell, Wydawnictwo Harper-
Collins. Premiera: 16.03.2020.

Khai Diep ma problemy z emocjami. Kiedy ktoś dotyka jego rzeczy, robi się 
poirytowany, a największą satysfakcję sprawiają mu starannie wypełnione 
księgi rachunkowe, w których wszystko zgadza się co do jednego centa.  
Nie potrafi jednak przeżywać głębszych uczuć takich jak miłość i żal. Jego 
kłopoty związane są z zaburzeniami autystycznymi, ale Khai nie chce przyjąć 
tego do wiadomości. Dochodzi do wniosku, że jest wybrakowany i powinien 
unikać angażowania się w związki z kobietami. Jego mama, doprowadzona 
do ostateczności, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Leci do Wietnamu, 
żeby znaleźć synowi idealną kandydatkę na żonę.
W slumsach Ho Chi Minh mieszka śliczna dziewczyna, pół-Azjatka, pół-Ame-
rykanka. Esme Tran zawsze czuła się nie na miejscu. Kiedy pojawia się możli-
wość ślubu z obcokrajowcem, po chwili wahania decyduje się podjąć ryzyko, 
licząc, że będzie to szansa na poprawę losu jej rodziny. Żeby wyjść za mąż, 
musi najpierw uwieść Khaia, ale niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem. 

Lekcje miłości okazują się skuteczne, ale tylko… w jej przypadku. Dziewczyna beznadziejnie zakochuje się 
w mężczyźnie, który uważa, że nie jest w stanie odwzajemnić jej uczuć.
Esme musi go przekonać, że jest inaczej. Khai nie ma wiele czasu, żeby wreszcie zrozumieć, jak działa jego 
serce. Inaczej Esme wróci do domu, na drugi koniec świata.
„Test na miłość”, Helen Hoang, Wydawnictwo Muza.  Premiera: 25.03.2020.

Trzy kobiety, które łą-
czy ten sam mężczy-
zna. Dla jednej był 
mężem, dla drugiej 
jest synem, dla trzeciej 
bratem. Ale nie to jest 
najważniejsze. Każda  
z nich przeżywa rozpad 
swojego związku i staje 
w obliczu złowieszczego 
słowa na „r”, często po-
dawanego jako główny 
powód niechęci do za-
wierania małżeństwa.
Młoda, ambitna bizne-
swoman, starsza bi-
bliotekarka, instamama  
z dyplomem czelad-
nika fryzjerstwa w 
szufladzie. Trafiają na 
różnych mężczyzn, ale  
z żadnym z nich nie da 
się żyć.
Mimo że wszystko skru-
pulatnie zaplanowały, 
starannie dokonywały 
wyborów, łańcuszek 
przyczynowo-skutko-
wy sam rozwinął się 
do rozmiarów Jezusa  
w Świebodzinie. I nie 
było już odwrotu.
Prędzej czy później 
nadejdzie ten dzień. 
Przyjdzie SMS, zapi-
ka komunikator lub 
ktoś życzliwy zapuka 
do drzwi. Czasami po 
prostu rzucisz na coś 
okiem i niestety, nie 
możesz już tego odzo-
baczyć. Nie da się od-
słyszeć, odwidzieć, nie 
zapamiętać.
I świat zawali ci się na 
głowę.
A może przeciwnie? 
Stanie przed tobą 
otworem? 
„Miłość aż po rozwód”, 
Kinga Gąska, Wydaw-
nictwo Filia. Premie-
ra: 11.03.2020.



Czy zdarza Wam się mar-
twić rzeczami, które jeszcze 
nie nastąpiły? Albo takimi, 
które nie tylko jeszcze się 
nie wydarzyły, ale zapewne 
nigdy się nie wydarzą? Mózg 
podsuwa nam milion różnych 
scenariuszy, z których każdy 
następny jest coraz bardziej 
niepokojący. Zaczynamy się 
stresować i coraz trudniej 
nam zatrzymać gonitwę my-
śli. Autorka bestsellerowej 
i uznanej serii poradników, 

„antyguru” Sarah Knight uczy nas rozwiązywać proble-
my, zamiast pogarszać sytuację. Dostarcza wskazówek, 
sztuczek i technik, które pomogą zapanować nad stresem 
oraz przejść do likwidowania przyczyn, które go wywołały.  
„Jak uspokoić swoje myśli”, Sarah Knight,  
Wydawnictwo Muza.  Premiera: 11.03.2020.

Jak sprawić, by szkoła stała się miejscem 
przygotowującym dzieci do życia we współ-
czesnym świecie? Jaki model edukacji wy-
brać? Co zrobić, żeby nauka nie nudziła? Czy 
warto interesować się alternatywnymi mo-
delami edukacji? Jak uniknąć u dziecka lęku 
przed porażką? To tylko kilka z dziesiątek py-
tań, na które wyczerpująco, ale też w fascy-
nujący sposób odpowiada Mikołaj Marcela. 
Nie skupia się na teorii, lecz praktyce, mo-
delach, badaniach i własnym doświadczeniu.
„Z książki dowiecie się, dlaczego polska 
szkoła mogłaby spokojnie funkcjonować 
bez ocen, bez podstawy programowej i bez 

sprawdzianów. Przede wszystkim jednak spróbujcie sami odpowiedzieć na 
pytania, które tu zadaję, zapominając o tym, jak przez 12 lat o szkole na-
uczył was myśleć system edukacji. Dzięki temu możecie ocalić wasze dzie-
ci, a ich edukacja może nareszcie nabrać sensu!” – pisze Mikołaj Marcela.  
„Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku”, Mikołaj Marcela, 
Wydawnictwo Muza. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

I cóż może w niej być zabawnego?
Przecież jeśli w książce nie ma obrazków, to oglądać w niej można tylko słowa na stronach.
Słowa, które mogą nas zmusić do wydawania dziwacznych dźwięków…
No więc właściwie co to za książka?
Rozbrajająco prosta, a zarazem genialnie skonstruowana. Wywołuje wybuchy śmiechu za każdym razem, gdy 
do niej zaglądamy. Ale też pozwala przekonać dzieci, że słowo pisane może być niewyczerpanym źródłem 
zabawy i psot.
OSTRZEŻENIE
Ta książka wygląda poważnie, ale w rzeczywistości jest KOMPLETNIE BEZ SENSU.
Jeśli Twoje dziecko próbuje nakłonić Cię do jej przeczytania, oznacza to, że chce Ci spłatać psikusa. Będziesz mu-
siała (lub musiał) mówić GŁUPSTWA i ROZŚMIESZAĆ wszystkich wokoło.
Tylko potem nie mów, że Cię nie ostrzegaliśmy…

„Książka bez obrazków”, Wydawnictwo Czarna Owca. Premiera: 11.03.2020.
Leopold Tyrmand. Lolek, Poldek, Lopek, Loluś, Lo. Autor największego pol-
skiego bestsellera „Zły” oraz słynnego „Dziennika 1954”. Piewca Warszawy 
i guru jazzu. As reportażu „Przekroju” i „New Yorkera”. Szeryf wychowa-
ny na ulicy Trębackiej, który wyruszył na Dziki Zachód. Równie niespo-
dziewanie się zjawił, jak i zniknął, zostawiając po sobie dziesiątki anegdot  
i historii. Ale które z nich są prawdziwe? Dlaczego jest bohaterem swo-
ich książek? Dlaczego Zły? Dlaczego Jazz Jamboree? Skąd kolorowe skar-
petki? Czy naprawdę był kelnerem i pływał po morzu jak Martin Eden? 
Czy Dziennik 1954 jest prawdziwy? O czym myślał, gdy zamykał oczy,  
a o czym, kiedy się golił? Kim był Leopold Tyrmand? Polakiem, Amerykani-
nem, obywatelem świata, Żydem?
Drogi Czytelniku, oto opowieść o jego życiu oraz o jego śmierci, z którą 
było inaczej, niż mówiono, a która według przepowiedni miała być taka, 
jak jego życie.

Przed Państwem Leopold Tyrmand – owiana legendą tajemnica.
„Biografia Leopolda Tyrmanda. Moja śmierć będzie taka, jak moje życie”, Marcel  
Woźniak, Wydawnictwo Mg. Premiera: 25.03.2020.

Minimalizm polega na tym, że wiemy, co jest niezbędne. Cyfrowy minimalizm przenosi tę koncepcję do 
świata zdominowanego przez technologię. Jest to klucz do życia w skupieniu w coraz bardziej rozproszo-
nym otoczeniu.
W swojej szczególnej, aktualnej i pobudzającej do myślenia książce autor Pracy głębokiej przedstawia ory-
ginalną filozofię korzystania z nowych technologii.
Cyfrowi minimaliści są wokół nas. To ci spokojni, szczęśliwi ludzie, którzy potrafią prowadzić długie roz-
mowy bez ukradkowego zerkania na telefon. Zatopić się w lekturze ciekawej książki albo majsterkowaniu 
czy relaksującym porannym bieganiu. Umieją bawić się z przyjaciółmi i rodziną bez obsesyjnej potrzeby 
dokumentowania tego faktu. Potrafią zasięgnąć informacji o najważniejszych wydarzeniach, ale nie czują 
się przez nie przytłoczeni. Nie obawiają się, że coś ich omija, bo wiedzą, które zajęcia mają sens i zapew-
niają im satysfakcję.
Newport proponuje nazwę dla tego świadomego ruchu i przekonująco argumentuje, że jest on potrzebny 
w naszym nasyconym technologią świecie. Zdroworozsądkowe rozwiązania już nie wystarczają do odzyska-
nia kontroli nad naszym technologicznym życiem. Próby całkowitego odłączenia wtyczki uniemożliwiane są 
przez oczekiwania rodziny, przyjaciół i pracodawców. Zamiast tego potrzebujemy starannie przemyślanej 
metody, by potrafić zadecydować, z jakich narzędzi korzystać, w jakich celach i na jakich warunkach.
„Cyfrowy minimalizm. Jak zachować skupienie w hałaśliwym świecie”, Cal Newport, Studio Emka. 
JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Intuicja to coś, czego w jakiś sposób doświadcza każdy z nas: przeczucie, głos wewnętrzny czy szósty 
zmysł. To instynkt, niezależny od racjonalnej analizy czy myślenia dedukcyjnego. Ale czy możemy aktywnie 
rozwijać naszą intuicję i uczyć się, jak ją lepiej wykorzystać? Cate Howell wierzy, że tak, i chce pokazać,  
w jaki sposób.
W tej fascynującej książce autorka bada, jak intuicja była częścią filozofii, psychologii, religii i duchowości, 
od czasów starożytnych do współczesności. Przygląda się także nauce, jaka za tym stoi, i jak nasze doświad-
czenie w tym zakresie może być opisane w kontekście funkcji mózgu. Przygotowuje również praktyczny 
siedmiostopniowy program rozwijania intuicji i używania jej do ulepszania codziennego życia, dzięki czemu 
możemy doświadczyć wzrastającego poczucia piękna, celu i radości.
Książka zawiera zestaw praktycznych ćwiczeń i medytacji, które otwierają drzwi do naszego własnego ogro-
du intuicji i pozwalają mu zakwitnąć. 
„Intuicja. Uwolnij jej siłę”, Cate Howell, Wydawnictwo Czarna Owca. Premiera: 25.03.2020.

„Jak się nie zabić i nie zwariować” – tak łatwo powiedzieć, a tak trudno zrobić. Jednak czy naprawdę?
Lęk przed drugim człowiekiem, ból, samotność, rozgoryczenie, strach – wbrew pozorom każdy z nas doświadczył 
któregoś z tych uczuć, niektórzy nawet częściej i w większej ilości niż inni. Powód tego nie jest jasny, jednak nie 
można zanegować, iż niektórzy z nas otrzymują od życia więcej problemów niż radości. Jedną z takich osób jest 
Sukanek – wychowana w rodzinie, w której alkohol grał jedną z głównych ról, do tego odtrącona przez rówieśni-
ków, wydaje się być na najlepszej drodze ku unicestwieniu.
Jak wiele można znieść? - okazuje się, iż dużo więcej niż myślimy. Wszystko zależy od tego czy zamkniemy się  
w sobie… czy pozwolimy sobie pomóc.
„Jak się nie zabić i nie zwariować” to książka/poradnik autorstwa Justyny Suchanek. Dzięki sposobie narracji bo-
haterka książki, pozwala nam ujrzeć wiele problemów dojrzewania i nie tylko pod różnymi kątami, pozwalając tym 
samym dostrzec rozwiązania, o których mogliśmy nawet nie pomyśleć.
Książka „Jak się nie zabić i nie zwariować” nie daje jednak gotowych rozwiązań – wszystko zależy od czytelnika  
i tego, jak przyjmie daną „lekcję”. Jeśli chcesz jednak ujrzeć swoje problemy w innym świetle lub pragniesz znaleźć 
wyjście z trudnej sytuacji, ta książka jest dla ciebie!

„Jak się nie zabić i nie zwariować”, Justyna Suchanek, Wydawnictwo Burda Książki. JUŻ W KSIĘGARNIACH.
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Pewnego deszczowego popołudnia Gretchen Rubin doznała prawdziwe-
go objawienia w najmniej spodziewanym miejscu: autobusie komunikacji 
miejskiej. Zdała sobie sprawę, że „dni są długie, ale lata krótkie. Czas 
mija, a ja poświęcam zbyt mało uwagi sprawom, które mają prawdziwe 
znaczenie”. W owej chwili postanowiła poświęcić rok, aby zrealizować swój 
projekt szczęście.
W tej dowcipnej i wciągającej relacji, uaktualnionej i uzupełnionej przez 
autorkę, Rubin opisuje swoje przygody z dwunastu miesięcy, w trakcie 
których na własnej skórze sprawdzała teorie dawnych mędrców, wyniki 
najnowszych badań oraz popularne porady na temat tego, jak stać się 
szczęśliwszą. Dochodzi do wniosku, że nowości czynią nas szczęśliwszymi, 
pieniądze dają szczęście, jeśli mądrze się je wydaje, zewnętrzny ład przy-
czynia się do wewnętrznego spokoju, a nawet najmniejsze zmiany mogą 
doprowadzić do całkowitej metamorfozy. I przyznaje rację starożytnym 
filozofom oraz współczesnym naukowcom, że praca nad własnym szczę-

ściem to godny cel.
„Projekt szczęście”, Gretchen Rubin, Studio Emka. JUŻ W KSIĘGARNIACH.
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Małą Martą chciał się zająć ksiądz egzorcysta. Na rodziców awanturują-
cego się Piotrka sąsiedzi nasyłają policję i pomoc społeczną. Matka au-
tystycznego Mateusza usłyszała, że powinna go oddać do ośrodka. Aleś 
rozładowuje energię, ścigając się na rowerze. Tamara ma ADHD i świa-
dectwa z czerwonym paskiem. Nastoletni Kacper z zespołem Aspergera 
był gnębiony w szkole.
Dzieci i młodzież z widoczną niepełnosprawnością wywołują w nas empa-
tię. Sprawne i zdrowe, ale zachowujące się nietypowo – agresywne, nad-
pobudliwe lub nieprzestrzegające norm społecznych – wzbudzają gniew  
i oburzenie. Postrzegamy je jak niewychowane i niekulturalne, a ich rodzi-
ce są w naszych oczach złymi matkami i ojcami. Krzywdzące oceny, brak 
zrozumienia i pomocy oraz próby wtłoczenia na siłę w wyznaczone przez 
nas ramy „normalności” to codzienność moich bohaterek i bohaterów.
„Niegrzeczne. Historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem 
Aspergera”, Jacek Hołub, Wydawnictwo Czarne. JUŻ W KSIĘ-
GARNIACH.

Przemoc. Narkotyki. Sa-
mobójstwa. Witaj w świe-
cie lekarki więziennej…Czy 
ludziom, którzy dopuścili 
się niewyobrażalnego okru-
cieństwa, wciąż należy się 
pomoc i opieka?
Bezapelacyjnie tak! Obo-
wiązkiem lekarza jest prze-
ciwdziałanie ludzkiemu 
cierpieniu. Nawet cierpie-
niu tych, których skazano 
za największe zbrodnie w 
historii. Doktor Amanda 
Brown leczyła m.in. osa-
dzonych w słynnym zakła-
dzie karnym Wormwood 
Scrubs, a później w naj-
większym europejskim wię-
zieniu dla kobiet w Bron-
zefield. W tej niezwykłej 
książce przytacza intymne, 
czasem smutne i przeraża-
jące, a czasem pełne rado-
ści historie pacjentów, dzie-
ląc się doświadczeniami, 
które ukształtowały ją jako 
lekarkę i… jako człowieka. 
Bo nieważne, czego dopu-
ścił się jej pacjent – dopóki 
będzie tego potrzebował, 
ona nigdy nie przestanie go 
leczyć.
Poznaj historie, któ-
rych nie zapomnisz. 
„Lekarka więzienna. 
Kiedy przemoc, nar-
kotyki i samobójstwa 
to twoja codzien-
ność”, Amanda Brown,  
Wydawnictwo Feeria.  
Premiera: 25.03.2020.



Reprezentatywny wybór opowiadań 
Marka Hłaski. Znajdują się w nim za-
równo młodzieńcze próby, jak i utwory 
z okresu izraelskiego. Czytelnika przy-
zwyczajonego do cynizmu i ahistorycz-
ności pisarza zaskoczyć może obecność 
takich tematów jak romantyczna miłość 
czy okupacja hitlerowska. Kilkanaście lat 
różniących opowiadanie najwcześniej-
sze od najpóźniejszego świetnie ilustru-
ją nie tylko ewolucje języka i środków 
wyrazu, ale także osobistych doświad-
czeń Hłaski, dotkliwie przeżywającego 
emigrację. Dzięki szerszej perspektywie 

możliwe jest całościowe spojrzenie na 
różne odcienie twórczości pisarza.
Zawiera m.in.: Pamiętasz, Wanda, Trudna wiosna, Umarli są wśród 
nas, Brat czeka na końcu drogi, Krzyż, Gawęda staromiejska, Amor 
nie przyszedł dziś wieczorem, Miesiąc Matki Boskiej, Szukając 
gwiazd, Powiedz im, kim byłem, Opowiem wam o Esther.
„Szukając gwiazd i inne opowiadania”, Marek Hłasko, Wy-
dawnictwo Iskry. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Po zaginięciu dwóch osiemnastolatek podczas wakacji w Tajlandii ich 
zrozpaczone rodziny znajdują się nagle w centrum uwagi mediów z ca-
łego świata.
Reporterka Kate Waters zawsze daje z siebie wszystko, żeby jako pierw-
sza opublikować artykuł na gorący temat, pierwsza zdobyć wywiad na 
wyłączność, pierwsza odkryć prawdę – nie inaczej jest tym razem. Jed-
nocześnie nie może jednak przestać myśleć o własnym synu, którego 
nie widziała od dwóch lat, kiedy rzucił studia i postanowił podróżować 
po świecie. Tym razem sprawa jest więc osobista.
W ramach odkrywania kolejnych szczegółów sprawy zaginionych dziew-
czyn wszyscy się przekonają, że mimo tak dużego dystansu geograficz-
nego niebezpieczeństwo może czaić się zaskakująco blisko… 
„Podejrzany”, Fiona Barton, Wydawnictwo Czarna Owca. 
Premiera: 11.03.2020.

Igor Brudny to twardy, warszawski glina, który woli nie wracać do 
swojej przeszłości. Tym razem może jednak nie mieć innego wyjścia. 
Zielona Góra. Mężczyzna bliźniaczo podobny do Brudnego jest poszu-
kiwany w sprawie wyjątkowo brutalnego morderstwa. Komisarz musi 
wrócić do rodzinnego miasta, by oczyścić się z podejrzeń i rozwikłać 
tajemnicę swojego pochodzenia. 
Na miejscu działa już zespół śledczych dowodzony przez inspektora 
Romualda Czarneckiego. Brutalność mordercy nie pozostawia wątpli-
wości – to dopiero początek. Obecność Brudnego dodatkowo kompli-
kuje całą sprawę. Czarnecki jest przekonany, że komisarz może okazać 
się kluczem do złapania sprawcy. Ale czy może mu zaufać?  
„Piętno”, Przemysław Piotrowski, Wydawnictwo Czarna 
Owca. Premiera: 25.03.2020.

Michael Frazier ma wszystko - 
świetną pracę, piękny dom, ko-
chającą żonę. Do pełni szczęścia 
brakuje mu tylko dziecka. Kiedy 
pewnego dnia w drzwiach nie-
spodziewanie pojawia się jego 
ex, może oznaczać to tylko kło-
poty. I faktycznie - była żona 
prosi go o pomoc w szukaniu 
swojej zaginionej córki, Felicity. 
Twierdzi, że dziewczynka zosta-
ła porwana, a jej ojcem jest… 
Michael.
Mężczyzna nie ma pewności, czy 
to prawda, ale niepokojąc się  
o los dziewczynki, rusza z Ericą 
na poszukiwanie dziecka, które-
go zawsze pragnął, a o którego 
istnieniu nie miał pojęcia.
Tymczasem Angela, obecna 
żona Michaela, odkrywa szoku-
jące fakty z życia Eriki i zaczyna 
się obawiać o bezpieczeństwo 
męża i zaginionego dziecka…
W ciągu dwunastu godzin oboje 
będą musieli zdecydować, komu 
można zaufać, a kto ukrywa 
szokującą prawdę.
„Czyjaś córka”, David Bell, 
Prószyński i S-ka. JUŻ  
W KSIĘGARNIACH.

Dwaj bracia po dwóch stronach barykady.
Brat przeciw bratu. Zamknięty w sobie cichy urzędnik kontra funk-
cjonariusz ABW, który zdradził. Gdzieś wysoko w strukturach wła-
dzy jest „kret”, którego działania mogą pozbawić państwo polskie 
potencjalnej przewagi i światowego prymatu na jednym z niewielu 
pól, na którym jest to jeszcze możliwe – produkcji grafenu, mate-
riału przyszłości.
Co wspólnego miała tajemnicza, choć z pozoru naturalna śmierć 
ojca braci ćwierć wieku wcześniej? Dokąd prowadzą pozostawione 
znaki? A w tle rozgrywka polskich służb specjalnych i Guoija Anqu-
an Bu, wywiadu Chińskiej Republiki Ludowej.
„Intruz”, Marek Stelar, Wydawnictwo Filia. Premiera: 
11.03.2020.

Amy pragnie pójść w ślady swe-
go przybranego ojca, szanowanego 
policjanta. Jednak pewnego dnia 
otrzymuje list od siedzącej w celi wię-
ziennej Lillian Grimes, seryjnej mor-
derczyni. List ten całkowicie zmieni 
życie Amy.
Lillian Grimes jest czystym złem. Psy-
chopatyczną kryminalistką. I – nie-
stety – biologiczną matką Amy. Teraz 
kobieta gotowa jest podać miejsca 
pochówku trzech spośród swoich ofiar 
– ale tylko wówczas, gdy Amy zagra 
w jej grę.
Podczas gdy koledzy detektywi gorącz-

kowo szukają młodziutkiej dziewczyny porwanej przez nieznanego 
sprawcę, Amy musi stawić czoła własnej mrocznej przeszłości. 
Nawiedzana niewyraźnymi wspomnieniami siostry, która poświę-
ciła życie, by ją ocalić, staje do wyścigu z czasem, chcąc odkryć 
zaginione zwłoki. Oraz ocalić porwaną dziewczynkę, rówieśnicę 
zmarłej siostry…
„Prawda i kłamstwa”, Mitchell, Caroline, Wydawnictwo 
Zysk i S-ka. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Trwa narodowa wyprawa zimowa  
na K2. W decydującej fazie niespo-
dziewanie zmienia się pogoda. Łukasz 
Lewicki, zmuszony do dramatycznego 
odwrotu spod samego wierzchołka, 
spada na dno lodowej szczeliny. Tam 
natyka się na zamarznięte ciało Iwet-
ty Miller, znanej himalaistki, która za-
ginęła pół roku wcześniej. Z jej głowy 
sterczy czekan.
Tymczasem w Polsce wszystkie media 
z zainteresowaniem śledzą losy wy-
prawy. Majka dostaje swój pierwszy 
poważny dziennikarski temat i od razu 

trafia na bombę. Przed laty w tej samej 
części zbocza znaleziono ciało ojca Iwetty, który z niewiadomych 
przyczyn skoczył w przepaść. Czy to tylko zbieg okoliczności?
Łukasz ostatkiem sił dociera do obozu, przynosząc ze sobą telefon 
Iwetty. Nie wie, że to dopiero początek walki o życie. Morderca nie 
może dopuścić, by wskazał miejsce, gdzie znalazł ciało himalaistki. 
Na dzikich pustkowiach Karakorum rozpoczyna się polowanie…
„Himalaistka”, Wojciech Wójcik, Wydawnictwo Zysk i 
S-ka. Premiera: 24.03.2020.
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W swojej książce Paola Calvetti 
kreśli wyrazisty portret kobie-
ty, która od dziesięcioleci jest 
symbolem brytyjskiej monarchii. 
Ukazuje jej niełatwą drogę od 
skromnej i nieśmiałej następ-
czyni tronu do królowej w każ-
dym calu, najdłużej panującego 
monarchy w historii Wielkiej 
Brytanii. Opowiada o miłości do 
księcia Filipa, kulisach życia na 
królewskim dworze i niełatwych 
relacjach z członkami licznej 
rodziny Windsorów, które nie-

raz stawały się źródłem plotek  
i skandali, śledzonych przez cały świat.
Opowieść o Elżbiecie II to również fascynująca historia jej 
długiego panowania, portret całej epoki, w trakcie której 
oblicze świata nieraz się zmieniało, stawiając przed królową 
coraz to nowe wyzwania.
„Elżbieta II. Portret królowej”,  Calvetti, Paola, Wy-
dawnictwo Zysk i S-ka. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

W Polsce Ludowej żyje się biednie. Mimo szumnych haseł w kraju brakuje dosłownie wszystkiego. Marzenie  
o pozostawionych w ukryciu nazistowskich skarbach rozpala wszystkich.  
W ręce bezpieki wpada Niemiec, który po wojnie zdecydował się zostać na Dolnym Śląsku. Zeznaje, że w ostatnich 
tygodniach walk brał udział w ukryciu niewyobrażalnego skarbu – kilkudziesięciu ton złota pochodzącego z wro-
cławskiego skarbca. Marzenie o odnalezieniu kosztowności może się ziścić. Gorączka złota opanowuje najwyższe 
szczeble władzy. Jaruzelski i Kiszczak wierzą, że odnajdując zaginiony skarb, zdołają uratować zadłużony kraj  
i utrzymać komunizm.  
Co udało się komunistom odnaleźć, a co przeleciało im przez ręce?
Co stało się z depozytami banków jednej z najważniejszych prowincji III Rzeszy?
I czy legenda o złotym pociągu jest prawdziwa?
Znany dziennikarz i pasjonat dolnośląskiej historii Tomasz Bonek przeprowadza reporterskie śledztwo, w którym 
szuka odpowiedzi na pytanie, gdzie jest legendarne złoto banków Breslau oraz opisuje historie szaleństw, oszustw 
i największych afer Polski Ludowej.
„Zaginione złoto Hitlera”,Tomasz Bonek, Wydawnictwo Znak Horyzont. Premiera: 25.03.2020. 

Książka Tolkien i pierwsza wojna światowa szczegółowo opowiada o tym, jak Tolkien w czasach swej młodości za-
czął tworzyć Śródziemie, kiedy to otaczający go świat zmierzał ku katastrofie. Biografia ta ukazuje grozę i heroizm, 
jakich był świadkiem jako oficer sygnałowy podczas bitwy nad Sommą, oraz przedstawia krąg przyjaciół, którzy 
pobudzili jego mitologię do życia. Pokazuje, w jaki sposób po śmierci dwóch z tych najbliższych mu ludzi Tolkien 
realizował ich wspólne marzenie, tworząc epopeję dobra i zła.
John Garth dowodzi, że kluczem do nieprzemijającej siły Śródziemia jest osadzenie go w tragicznych doświadcze-
niach pierwszej wojny światowej. Tolkien posłużył się mitotwórczą wyobraźnią nie po to, by uciec od rzeczywisto-
ści, lecz po to, by odzwierciedlić i przekształcić kataklizm swojego pokolenia. Podczas gdy jego współcześni pod-
dawali się rozczarowaniu, on czarował i przekształcał całą tradycję literacką w formę, która mocno brzmi do dziś.
John Garth w swojej pracy korzystał z osobistych dokumentów Tolkiena z okresu wojny, a także z wielu innych 
źródeł.
„Tolkien i pierwsza wojna światowa. U progu Śródziemia”, John Garth, Wydawnictwo Zysk i S-ka. 
Premiera: 03.03.2020.

Zły Tyrmand to nowa, znacznie rozbudowana wersja książki, która po raz pierwszy ukazała się w 1992 roku 
w serii „Wybrańcy Bogów” nieistniejącego wydawnictwa „Słowo”. Została poszerzona o dziesięć nowych roz-
mów, między innymi z Barbarą Hoff, Józefą Hennelową i Magorzatą Rublówną, Józefem Henem, Joanną, 
Krystyną i Jerzym Kisielewskimi, Januszem Morgensternem oraz Bohdanem Tomaszewskim. Także część po-
zostałych rozdziałów zostało wzbogaconych o wątki, które nie znalazły się w pierwszym wydaniu.
To swoisty rewers słynnego Dziennika 1954 Leopolda Tyrmanda, legendy polskiego jazzu, socjalistycznego 
playboya, enfant terrible swingujących lat pięćdziesiątych PRL. Człowieka, który dla części swego środowiska 
był moralnym drogowskazem, jednym z niewielu, którzy mieli odwagę odmówić kolaboracji z reżimem, dla 
reszty tylko niepoważnym bikiniarzem.
O Tyrmandzie opowiadali autorowi ludzie, którzy wcześniej sami zostali sportretowani na łamach Dziennika  
i innych książek Leopolda Tyrmanda, wśród nich wielu takich, których nie ma już wśród nas: Agnieszka Osiec-
ka, Irena Szymańska, Stefan Kisielewski, Zygmunt Kałużyński, Szymon Kobyliński, Eryk Lipiński i Jan Józef 
Szczepański. W książce opisują swe spotkania z Tyrmandem ludzie, którzy byli pierwowzorami bohaterów 
najgłośniejszej powieści łotrzykowskiej PRL – Zły, oraz Bogna, legendarna polska Lolita z Dziennika 1954.
„Zły Tyrmand”, Mariusz Urbanek, Wydawnictwo  Iskry. JUŻ W KSIĘGARNIACH.
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Tym razem Detektyw D.D. Warren 
wraz z Florą Dane stają przed pró-
bą rozstrzygnięcia brutalnego mor-
derstwa dokonanego na czterech 
osobach w ich własnym domu. 
Kluczem do rozwiązania zagadki 
może okazać się piąty członek ro-
dziny. Szesnastoletnia dziewczyna, 
która zniknęła bez śladu.
Czy szukając dziewczyny detek-
tywi podążają za bezwzględnym 
mordercą własnych rodziców i ro-
dzeństwa czy raczej za szczęśliwie 
ocalałą z masakry?

Czy cichy głos zaginionej dziewczyny: szukaj mnie – zostanie 
usłyszany?
Niełatwo prowadzi się śledztwo, w który pojawia się mnóstwo 
pytań i nieproporcjonalnie mało odpowiedzi. Duet detektywi-
styczny musi zagłębić się w ciemny świat rodzinnych proble-
mów, skrywanych tajemnic i tragicznych nieporozumień.
„Szukaj mnie”, Lisa Gardner, Wydawnictwo Sonia  
Draga. Premiera: 25.03.2020.

Łódź. Mglisty, wiosenny poranek.  
W przypałacowym stawie na Księ-
żym Młynie zostaje znalezione ciało 
młodego, wysportowanego męż-
czyzny. Przyczyna śmierci sport-
smena zaskakuje śledczych Jakuba  
Karskiego i Tomasza Mielczarka. 
Sekcja zwłok wskazuje na działa-
nie pewnego związku chemicznego,  
co dowodzi, że zabójca działał  
w przemyślany sposób. Policjanci 
wkraczają w świat sportu siłowego, 
aby poznać system pracy i zwycza-
je trenerów personalnych. Tymcza-
sem o Julię Bronicką, właścicielkę  
Bomboni Cafe, znów upomina się 

przeszłość. Tym razem z sukcesem. Julia za wiedzę o swojej 
rodzinie jest gotowa poświęcić wiele. Nie spodziewa się jednak, 
że los zażąda od niej najwyższej ceny.
„Bigamista” to opowieść o charyzmie i walce o miłość. O tym, ile 
warte są słowa przysięgi i jaka jest cena za ich niedotrzymanie. 
„Bigamista”, Agnieszka Płoszaj, Wydawnictwo Novae 
Res. Premiera: 12.03.2020.

Są takie przygody, które zostają w czło-
wieku na zawsze. Są takie przygody, po 
których nie ma co zbierać. 
Kiedy prawda o przeszłości, zamiast 
wyzwolenia, przynosi jedynie nową 
traumę, trzem pannom Stern pozostaje 
już tylko ucieczka od siebie nawzajem. 
Dopiero wołanie z zaświatów sprawia, 
że ścieżki dawnych przyjaciół spotykają 
się raz jeszcze. Czy tajemnicze zaginięcie 
sprzed wielu lat i dramatyczna wyprawa 
na ratunek Eleonorze zdołają na dobre 
scementować rodzinę? Czy też kolejne 
zanurzenie w czasie dla wszystkich oka-
że się tym ostatnim? 
Dramatyczna opowieść o podnoszeniu 
się z gruzów, osadzona w pełnej tajem-

nic i grozy scenerii Gór Sowich. 
„Płacz”, Marta Kisiel, Wydawnictwo Uroboros. Premiera: 
11.03.2020.

Przejmująca powieść oparta na prawdziwej historii sióstr Podgórskich – Heleny i Stefanii, które podczas  
II wojny światowej ocaliły trzynaścioro Żydów, ukrywając ich na poddaszu własnego domu.
Jedno pukanie do drzwi mogło dla wszystkich oznaczać śmierć…
Przemyśl, 1943 rok. Nastoletnia Stefania Podgórska, nazywana od dziecka Fusią, pracuje w sklepie rodziny 
Diamantów.  Jest zaręczona z jednym z ich synów, co młodzi muszą jednak utrzymywać w tajemnicy – ona 
jest katoliczką, on Żydem.
Wszystko się zmienia, kiedy do Przemyśla wkracza armia niemiecka. Diamantowie zostają zesłani do getta,  
a matka i brat Fusi na roboty przymusowe do Niemiec. Stefania zostaje sama w okupowanym mieście, mając 
pod opieką kilkuletnią siostrę Helenkę.
Nagle rozlega się pukanie do drzwi. To Max Diamant, który wyskoczył z pociągu jadącego do obozu śmierci. 
Siostry podejmują odważną decyzję o ukryciu Maxa, a potem dwunastu kolejnych Żydów.
Odtąd znów czekają na pukanie do drzwi, które może oznaczać koniec dla wszystkich.
„Książka jest wierna prawdziwej historii dzięki gruntownym i skrupulatnym badaniom, jakich dokonała autor-
ka, przygotowując się do jej napisania. Sharon stworzyła porywającą opowieść, która łączy w sobie poczucie 
wszechogarniającego strachu z pewną niefrasobliwością oraz ukazuje niezwykłą wewnętrzną siłę młodej 

kobiety, mojej Mamy. »Światło ukryte w mroku« przekroczyło moje najśmielsze oczekiwania”. Ed Burzminski, syn Stefanii Podgórskiej
„Światło ukryte w mroku”, Sharon Cameron, Wydawnictwo Kobiece. Premiera: 25.03.2020.

Jedna z najpopularniejszych 
serii urban fantasy w świeżej 
odsłonie. 
Akcja, emocje i humor – jedy-
na i niepowtarzalna Wiedźma 
Dora Wilk powróciła w nowym 
wydaniu i lepszej formie niż 
kiedykolwiek.
Gdy upiorna bogini nawiedza ją 
w snach i wciąga w koszmarną 
rozgrywkę, Dora Wilk już rozu-
mie, co oznacza gra o wszyst-
ko. Próbując pogodzić wilki, 
wampiry i magicznych, by nie 
dopuścić do apokalipsy, odkry-

wa, jak bardzo skopane jest jej drzewo genealogiczne i jej 
własna przeszłość. 
Wiedźma nie ma chwili wytchnienia.
„Bogowie muszą być szaleni”, Aneta Jadowska, Wy-
dawnictwo SQN. Premiera: 11.03.2020.

Jedna z najsłynniejszych powieści science fiction o zgubnych skutkach niebezpiecznych naukowych eksperymentów… 
Do wiejskiej gospody przybywa mężczyzna w wielkim pilśniowym kapeluszu, od stóp do głów ubrany tak, że nie 
widać ani centymetra ciała. Nieznajomy jest zziębnięty i pragnie jedynie wynająć ciepły pokój. Prosi też, aby mu 
nie przeszkadzano, gdyż prowadzi bardzo ważne badania.
Zaintrygowana tajemniczym gościem gospodyni usiłuje dowiedzieć się, kim on jest, skąd przybywa i dlaczego 
z jego pokoju wydobywają się dziwne dźwięki. Niedługo potem wychodzi na jaw, że mężczyzna to naukowiec, 
który wynalazł sposób na…
niewidzialność, przy okazji sam stając się niedostrzegalnym dla ludzkiego oka. Chciwość i chęćzdobycia profitów 
przejmują władzę nad jego umysłem do tego stopnia, że nie zawaha się nawet zabić, aby osiągnąć cel…
„Niewidzialny człowiek” to jedna z najpopularniejszych książek prekursora nowoczesnej fantastyki Herberta 
George’a Wellsa, należąca do kanonu powieści fantastycznej i będąca źródłem inspiracji dla wielu współcze-
snych autorów i filmowych twórców.
„Niewidzialny człowiek”, Herbert George Wells, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 03.03.2020.

Ekscytująca, pełna tajemnic fabuła! 
Niezwykle oryginalna powieść, łącząca elementy thrillera o walce o przetrwanie, realistycznej opowieści  
o eksperymentach genetycznych i fantastyki.
Kiedy Aster budzi się w samotności na tropikalnej wyspie, nie ma pojęcia, gdzie jest, jak się tutaj znalazła ani 
gdzie szukać swojej młodszej siostry Poppy. 
W tym sam czasie Sam, chłopak, z którym obie dziewczyny zawarły znajomość kilka dni wcześniej w samo-
locie, powiązuje ich niespodziewane zaginięcie z podejrzanymi wydarzeniami następującymi w jego życiu. 
Trójkę nastolatków łączy jedno – choroba nowotworowa dotknęła kogoś z ich najbliższej rodziny. Odpowiedzi, 
których szukają, okażą się spoczywać w tajemniczym podwodnym świecie – otoczonym bezludnymi wyspami, 
a mimo to zamieszkanym przez niezwykłe istoty… 
„Piekielna głębina”, Lindsay Galvin, Wydawnictwo YA!. Premiera: 11.03.2020.
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9 grudnia 2012 roku dochodzi do zamachu na obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej. Gdyby nie pancerna szyba zainstalowana tuż przed ata-
kiem, największa świętość Polaków przestałaby istnieć. Definitor zakonu 
paulinów uważa, że za zamachem stoi sekta, której historia związana 
jest z największą tajemnicą epoki króla Jana Kazimierza. Do rozwiązania 
zagadki angażuje Jakuba Kanię – detektywa z IPN. Podjęty przez Kanię 
trop prowadzi do opactwa Saint-Germain-des-Prés w Paryżu, a stamtąd 
do niewielkiej wioski na Opolszczyźnie, gdzie obraz jasnogórski...  został 
ukryty podczas potopu szwedzkiego i gdzie do dziś znajduje się jego 
tajemnicza kopia…Ale czy to na pewno kopia?
Zapierająca dech powieść sensacyjna z Jakubem Kanią w roli głów-
nej. Jak zawsze w powieściach Macieja Siembiedy to, co wydaje się 
najbardziej nieprawdopodobne, oparte jest na faktach i prawdziwych 
zdarzeniach.
„Wotum”, Maciej Siembieda, Wydawnictwo Agora. Premiera: 
11.03.2020.

Arcydzieło carycy rosyjskiego kryminału!
W eksplozji samochodu ginie właścicielka biura podróży, Elena  
Dudariewa. W toku śledztwa udaje się dotrzeć do dziewiętnastolet-
niego chłopaka, który tuż przed wybuchem rozmawiał z jej zabójcą.
Artiom nie może jednak opisać wyglądu mordercy. Cierpi na nieule-
czalną chorobę oczu i niemal nic nie widzi. Potrafi za to rozpoznać jego 
głos i muzykę, której słuchał zamachowiec. 
Kamieńska staje przed dylematem i zostaje zmuszona do podjęcia 
trudnej decyzji – czy powinna angażować niepełnosprawnego chłopa-
ka w poszukiwanie mordercy i tym samym narażać jego życie? 
„Harmonia zbrodni”, Aleksandra Marinina, Wydawnictwo 
Czwarta Strona. Premiera: 11.03.2020.

Szalona emerytka Zofia Wilkoń-
ska tak namieszała, że trafiła za 
kratki. Czymże jednak jest wię-
zienie dla zawziętej staruszki. 
Niczym innym jak sceną walki  
o godne i lepsze życie. Czy Zofia 
zerwie okowy wymiaru sprawie-
dliwości, który w tym wypadku 
okazał się rychliwy, ale na pew-
no nie sprawiedliwy?
„Kratki się pani odbiły”, 
Jacek Galiński, Wydaw-
nictwo W.AB. Premiera: 
17.03.2020.

Detektyw Gemma Woodstock znów prowadzi śledztwo, tym razem w dużym mieście, do którego niedaw-
no się przeprowadziła. Samotna i zagubiona, cierpi z powodu ważnych życiowych decyzji, które musiała 
podjąć. Jej nowe miejsce pracy to prawdziwe pole minowe, a partner, którego jej przydzielono, jest wy-
jątkowo skryty i często okazuje jej wrogość.
Kiedy zamordowany zostaje bezdomny mężczyzna, detektyw Woodstock zauważa, że czuje dziwną więź 
z ofiarą, która wiodła samotne życie w izolacji, mimo że mieszkała w centrum tętniącego życiem miasta. 
Wkrótce na planie zdjęciowym filmu ginie znany aktor. Gemma i jej partner muszą odłożyć na bok wszel-
kie urazy, by wspólnie odkrywać kolejne tajemnice życia i śmierci zamordowanego. Kto mógł popełnić tę 
zuchwałą zbrodnię i kto na niej skorzystał? Gemma szybko odkrywa, że takich osób jest wiele, a żadnej  
z nich nie można naprawdę ufać. Ale dopiero gdy orientuje się, że nawet najbliżsi mają sekrety i nie moż-
na im wierzyć, jej świat zaczyna się rozpadać...
„Gdy zapadnie noc”, Sarah Bailey, Wydawnictwo Editio. Premiera: 17.03.2020.
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Czy mieszkając na morzu też trzeba wstawać na 
ósmą do szkoły i odrabiać lekcje?
Nazywam się Kalinka i od kilku lat żegluję z rodzi-
cami po wielkich wodach, odkrywając nowe zakątki 
świata. Moim domem jest jacht, pokojem kajuta,  
a szkołą komputer. Takie życie wymaga wielu po-
święceń, ale podróże dają mi mnóstwo radości!
Nawiązuję wspaniałe przyjaźnie i każdego dnia 
poznaję dużo ciekawostek o morskich zwierzętach  
i wodnym świecie. Zamiast pamiątek zbieram wspo-
mnienia oraz zdjęcia. Tak powstała moja pierwsza 
książka!
Dowiedz się, jak wygląda pełne przygód życie ma-
łej podróżniczki. Zapraszam na pokład! Kalinka 
Kapitanka

„Kalinka na fali”, Kalina Jakubczak, Wydawnictwo Kobiece. Premie-
ra: 25.03.2020.

Kościane domino przeznaczone dla 
dwóch graczy, które opiera się na me-
chanice oryginalnego, bestsellerowe-
go Kingdomino. Rzuć kośćmi, połącz je  
w domino i dołącz do swojego terytorium. 
Bądź szybszy od przeciwnika w zbieraniu 
wpływów, które pozwolą Ci skorzystać  
z dodatkowych umiejętności oraz zdobądź 
jak najwięcej punktujących koron, aby 
rządzić najpotężniejszym królestwem.
Gra „Kingdomino: Duel”, FoxGames. 
JUŻ W SPRZEDAŻY.

Dlaczego cesarze rzym-
scy nosili purpurę?
Który barwnik robi 
się z rozgniecionych 
chrząszczy?
Dlaczego rzekę Chi-
cago zabarwia się na 
zielono? 
Każdy odcień, od cyno-
bru po grynszpan, opo-
wiada własną historię.
Weź udział w barw-
nej podróży i odkryj, 

jaką rolę kolory odegrały w dziejach.
„Historia kolorów”, Clive Gifford, Wydaw-
nictwo Nasza Księgarnia. JUŻ W KSIĘ-
GARNIACH.

Podczas rozgrywki nie ry-
walizujecie ze sobą! Wspól-
nie staracie się osiągnąć 
jak najlepszy wynik. Gra 
podzielona jest na 3 części, 
podczas których wykorzy-
stuje się umiejętność opo-
wiadania, kojarzenia oraz 
dobrą pamięć.
„Gra Słów”, Wydawnic-
two Nasza Księgarnia. 
JUŻ W SPRZEDAŻY.

Zaproś przyjaciół na spacer po włoskim 
Burano!
Za pomocą kart tworzycie kamienice, 
wzdłuż których spacerują turyści. Każdy 
z nich lubi co innego: np. koty, kolorowe 
markizy, kwiaty. Zdobędziecie punkty, je-
śli będziecie mieć te elementy w swoich 
kamienicach.
Gra „Spacer po Burano”, Wydawnic-
two Nasza Księgarnia. JUŻ W SPRZE-
DAŻY.

Zadaniem małych graczy jest odszukanie na planszy potworka, którego cechy pokazały 
rzucone kostki. Jedna z nich pokazuje jego kolor, a druga minę. Ale to nie wszystko! 
Aby zdobyć punkt trzeba jeszcze jak najszybciej przyjąć pozę i minę odnalezionego Mi-
minka. Kto pierwszy zdobędzie 5 żetonów z buźkami – wygrywa! Można zagrać również  
w trudniejszy wariant: na drugiej stronie planszy jest jeszcze więcej i do tego mniejszych 
potworków, które mają dodatkowe cechy wyglądu, np. skarpetki, kapelusz, a nawet 
muszkę. Do losowania dodajemy wówczas trzecią kostkę.
Gra „Kto pierwszy ten lepszy”, Trefl. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Gry sylabowe, podczas któ-
rych dzieci układają ze swo-
ich kart wyrazy, pozwalają 
utrwalić sylaby i uczą ich 
szybkiej syntezy w słowa. 
Są także skuteczną alter-
natywą i uzupełnieniem 
tradycyjnych metod nauki 
czytania. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy i nauki!
Gra „Sylaby”, Wydawnic-
two Nasza Księgarnia. 
JUŻ W SPRZEDAŻY.
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Magiczny fenomen ukryty w talii kart.
To kolejna gra karciana Wolfganga Warscha, twórcy The Mind. Zaskakujący i wciągający tytuł, od którego 
naprawdę można się pozytywnie uzależnić! Czy potrafisz oszacować, którego koloru jest najwięcej na kar-
cie? Czy nie zwiedzie cię perspektywa? Sprawdź, czy naprawdę możesz zaufać swoim oczom!
Zasady są tak proste, że od razu przejrzysz na oczy i zasiądziesz do gry. Udowodnij, że wzrok Cię nie myli 
i że to Ty najlepiej rozróżniasz kolory. Spróbuj oszacować, którego koloru jest najwięcej na kolejno wykła-
danych kartach.
Innowacyjne podejście do kolorów
Proste i łatwe do wytłumaczenia zasady
Zaskakujący i wciągający tytuł, od którego można się uzależnić.
Gra karciana „Iluzja”, FoxGames. JUŻ W SPRZEDAŻY.

Przygotuj się do badania głębin oceanów, dalekiego kosmosu i wszystkiego 
po drodze! Wybuchy wulkanów, nietoperze wampiry, upierzone welocirap-
tory i dużo więcej czeka na ciebie w NAUKOMIKSACH!
Roboty są wszędzie: w fabrykach, samochodach, telefonach i w powietrzu. 
Nawet w naszych domach! Na dodatek powstały dużo wcześniej, niż ci 
się wydaje! Towarzyszą ludziom, pomagają im i ochraniają ich od wieków.  
Od maszyn serwujących herbatę w feudalnej Japonii po współczesne łaziki 
badające powierzchnię Marsa.
Mechaniczny ptak Pouli, jeden z najstarszych robotów, odkryje przed wami 
wiele interesujących faktów: skąd się wzięły roboty, jak działają i co robią 
w tej niezwykłej książce! 
„Roboty i drony – dawno temu, teraz i w przyszłości”, Mairghread 
Scott, Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Premiera: 11.03.2019.

„Przysięgam na własne ży-
cie” – taki ślub złożył każdy 
Strażnik, który przez stule-
cia chronił jeden z dwuna-
stu artefaktów dziedzictwa 
Kopernika. Konsekwencje 
przysięgi nigdy jednak 
nie były tak poważne jak 
teraz. Tajna sieć szpiegów 
wielkiego astronoma sta-
ła się celem morderczego 
spisku, kierowanego przez 
nikczemną Galinę Krause,  
a Kaplanowie są osamot-
nieni bardziej niż kiedykol-
wiek.
Z Francji na Antarktydę 
trwa mrożący krew w ży-
łach wyścig z czasem. 
Wade, Darrell, Lily i Becca 
nie mają już wiele czasu 
na znalezienie pozostałych 
artefaktów i pokonanie 
wrogów. Ale czy są gotowi 
zaryzykować własne życie, 
by uratować świat?
„Dziedzictwo Kopernika”  
to seria książek przygo-
dowych o przyjaciołach, 
którzy wyruszają w pełną 
niebezpieczeństw i zagadek 
podróż. Wade, Darrell, Lily 
i Becca, aby ocalić świat, 
muszą jako pierwsi odna-
leźć tytułowe Dziedzictwo i 
jego dwanaście artefaktów.
„Dziedzictwo Koperni-
ka IV. Ognista korona”, 
Tony Abbott, Wydaw-
nictwo HarperCollins. 
Premiera: 03.03.2019.

Dziewczęce, przebojowe, tajemnicze i bardzo wyraziste. Rewelacyjne woka-
listki, tancerki i ikony mody. K-popowa sensacja bijąca rekordy popularności 
na całym świecie.
Poznaj ich historię!
Jisoo, Jennie, Rosé i Lisa − cztery wybitnie utalentowane dziewczyny. Suk-
ces osiągnęły dzięki katorżniczej pracy, a triumfy przeplatały się z rozcza-
rowaniami. Dowiedz się, jak wyglądała ich droga do globalnej sławy i jakie  
są prywatnie. Poznaj kulisy ich debiutu oraz ich przepis na podbój świata. 
Tę książkę musi mieć każdy fan Blackpink!
„BLACKPINK. Księżniczki K-popu”, Adrian Besley, Wydawnictwo 
Burda Książki. Premiera: 11.03.2020.

Trawienie to jeden z cudów, jakie codziennie dzieją się w ludzkim organi-
zmie. Jak przebiega ten proces?
EJ, żółtodzioby! Z GŁOWY DO BRZUCHA PROWADZI SZLAK!
Mała Wielka Kupa był na początku kęsem jedzenia. Potem dał z siebie 
wszystko, co najlepsze, a na koniec został wydalony w dobrze znanej,  
niezbyt przyjemnej i nielubianej postaci. Nasza książka to opis jego podróży  
i przygód. Pełno tu pali totemicznych, kojotów, tipi i tomahawków, komik-
sów, powiedzonek, map, rytuałów i cudów. Żądny przygód czytelnik na każ-
dej stronie poczuje dreszczyk emocji! Kładźcie dłonie na brzuchach, żółto-
dzioby, i wyruszajmy ku nowym przygodom!
„Książka o kupie. Epicka podróż przez ludzki układ pokarmowy”, 
Milada Rezková, Wydawnictwo Nasza Księgarnia. JUŻ W KSIĘ-
GARNIACH.

Turet wymachuje rękami i zaczyna każde zdanie od: „Uh-duh-duh”. Porszak 
nie lubi się przytulać i układa kamienie od największego do najmniejszego. 
Został tak nazwany przez Tureta, który kiedyś usłyszał, że jego przyjaciel 
„ma auto”. Ale to jeszcze nie wszyscy mieszkańcy RODOS, czyli Rodzinnych 
Ogródków Działkowych (Ogrodzonych Siatką). W Dziczy, czyli najbardziej 
niedostępnym i zarośniętym zakątku ogródków, chłopcy spędzają lato  
w towarzystwie Gabaryta, Pandy, Szmirabelli oraz pracującego nad elik-
sirem szczęścia Wuja Kukułki. To dzięki nim mogą wreszcie poczuć się  
„normalnie”. Chociaż czy normalność w ogóle istnieje? Może została wymy-
ślona przez ludzi, którzy nie potrafią dostrzec sensu w układaniu kamieni?
„Lato na Rodos”, Katarzyna Ryrych, Wydawnictwo Nasza  
Księgarnia. Premiera: 11.03.2019.
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Wronoskał, gdzie mieszkają od dzieciństwa Cherlie, Betty i Fliss, jest dla nich niczym wznoszące się na pobliskiej 
wyspie więzienie. Zajmujący niemal całą Skruchę gmach z posępną wieżą kryje nie jedną tajemnicę. Otaczające 
go mokradła oraz dwie inne wyspy – Udręka i Lament –  też nie napełniają dziewcząt optymizmem. A one marzą 
o przygodzie, podróżach, piaszczystych plażach!
Cóż, kiedy na Wronoskale trzyma je potężne przekleństwo, rzucone wieki temu na ich rodzinę. Nadciągająca wraz 
z krakaniem wron kara za opuszczenie jego granic będzie okrutna. 
Czy Charlie, Betty i Fliss zdołają przełamać klątwę? Czy pomoże im w tym uwięziona w lusterku, matrioszkach i sta-
rym sakwojażu Buni magia? Czy siostrom Wspacznym uda się umknąć przed prześladującym ich rodzinę pechem? 
I kim była Sorsha Ciernioczar, której imienia na mokradłach nie odważy się wymówić największy nawet śmiałek?
„Szczypta magii”, Michelle Harrison, Wydawnictwo Literackie. Premiera: 11.03.2020.
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Debiutancka płyta Stacha Bu-
kowskiego, młodego zespołu 
zakochanego w muzyce re-
tro. „Czerwony SUV” to rock 
zagrany z polotem i z uchem 
do chwytliwych melodii. Stach 
śpiewa i gra na perkusji.  
Jednocześnie! 
Aga brawurowo zasuwa na 
basie, a Robert to błyskotliwy 
gitarzysta. 
W tym składzie są nie do po-
konania. Na scenie dają ognia 
a ich koncerty nasycone są 
beztroską energią. Publiczność 
pokochała ich dzięki singlom 
„Lew”, „Los” oraz „Pif-Paf”. 
Wraz z debiutancką płytą przy-
szedł czas na duże hale i sold 
outy.
Stach Bukowski, „Czerwony 
SUV”, Wydawca: Fonobo La-
bel. Premiera: 20.03.2020

„Dlaczego kundel? Kundel to 
dla mnie ktoś pozornie mało 
ciekawy z ukrytym skarbem 
wewnątrz. Często wydaje się 
jakby prowadził szare i mało 
interesujące życie. Specjalnie 
nie błyszczy i ma widoczne 
wady, ale wcale się tego nie 
wstydzi. Woli to, niż być dla 
siebie obcym. Kundel budzi 
tęsknotę za prostym życiem, 
docenianiem tego, co się ma  
i akceptację siebie takim, jakim 
się jest – bezwstydnie i odważ-
nie” – mówi Artur Rojek.
Współtwórca i lider Myslovitz, 
a także założyciel i lider grupy 
Lenny Valentino. Współpraco-
wał dotychczas z Katarzyną 
Nosowską, Smolikiem, czy 
zespołem PRO8L3M. Mimo 
pracy nad OFF Festivalem, 
którego jest pomysłodawcą 
i dyrektorem artystycznym, 
kilkanaście ostatnich miesięcy 
poświęcił na pracę nad drugą 
solową płytą.
Artur Rojek postawił na współ-
pracę z tymi sami twórcami, 
co przy albumie „Składam się 
z ciągłych powtórzeń”, ale  
w zupełnie nowej odsłonie. 
Za brzmienie odpowiada pro-
ducent i kompozytor Bartosz 
Dziedzic (nagrodzony m.in. 
w 2019 roku Fryderykiem za 
album Dawida Podsiadło), na-
tomiast w warstwie lirycznej 
Rojka ponownie wsparł Ra-

Debiutancki album Magdy 
Ruty pt. „Nie wiem, czy będę” 
stanowi pogłębiony obraz do-
syć skomplikowanego życia 
wewnętrznego kobiety z całą 
masą wątpliwości, słabości, lę-
ków, tęsknot, pragnień, ogra-
niczeń, ocen innych ludzi. 
Miłość, o której pisze Magda, 
ma wiele barw i odcieni. Ar-
tystka w odważny sposób za-
gląda w głąb siebie. 
Dwanaście piosenek zawar-
tych na albumie to bardzo 
osobista wypowiedź. Melodie 
i harmonie czasem podbijają 
emocje, a czasem wprowa-
dzają w trans, dając czas na 
bycie tak po prostu z muzyką. 
Nie ma na tej płycie kalkula-
cji, daje się za to odczuć mu-
zyczną wrażliwość i smak. Nie 
brakuje też odważnych rozwią-

zań jak na przykład połączenie 
syrenich syntezatorów rodem  
z nurtu electro z kobiecym gło-
sem i żywą sekcją rytmiczną 
czy surowymi gitarami. 
Magda współtworzyła swoja 
płytę z Tomkiem „Serkiem” 
Krawczykiem, producentem 
muzycznym, doświadczonym 
muzykiem znanym z wielu 
ciekawych projektów, oraz  
z młodymi kreatywnymi muzy-
kami, z którymi udało jej się 
stworzyć prawdziwy, organicz-
ny zespół.
Magda Ruta, „Nie wiem, 
czy będę”, Wydawca: Fo-
nobo Label. Premiera: 
27.03.2020

W 2020 Pearl Jam oficjalnie 
świętuje 30-lecie działalności. 
Jedenaście albumów studyj-
nych, setki wyjątkowych wystę-
pów, oficjalnych wydawnictw 
koncertowych, legiony odda-
nych fanów na całym świecie. 
Grupa sprzedała ponad 85 
mln egzemplarzy albumów, a  
w 2017 została wprowadzona 
do Rock and Roll Hall of Fame.
„Gigaton” to jedenasty album 
Pearl Jam.
Jak wyjaśnia gitarzysta zespo-
łu, Mike McCready: „Nagra-
nie tego albumu było długą 
podróżą. Czasem mroczną, 
emocjonalną i dezorientują-
cą, ale też bardzo ekscytującą  
i pełną eksperymentów. Czuje-
my, że ta droga zaprowadziła 
nas do muzycznego odkupie-
nia. Współpraca z kolegami  
z zespołu dała mi wiele miło-
ści, uważności oraz wiedzy, jak 
ważne są więzi z innymi ludźmi 
w czasach, w których żyjemy.”
Za produkcję płyty odpowie-
dzialny jest sam zespół oraz 
Josh Evans.
Na okładkę albumu „Gigaton” 
trafiła fotografia „Ice Water-
fall” autorstwa kanadyjskiego 
reżysera, fotografa i biologa 
morskiego Paula Nicklena. 
Zdjęcie wykonano w prowincji 
Svalbard w Norwegii. Przedsta-
wia topniejącą wodę lodowców 
znajdujących się na Ziemi Pół-
nocno-Wschodniej (Nordau-
stlandet).
Pearl Jam, „Gigaton”,  dys-
trybucja: Universal Mu-
sic Polska. Premiera: 
27.03.2020.

dek Łukasiewicz (ex-Pustki, 
Bisz/Radex).
Artur Rojek, „Kundel”, Ago-
ra. Premiera: 13.03.2020.

Płomień 81 wraca z albumem 
po 14 latach od wydania płyty 
„Historie z sąsiedztwa”. Nowe 
wydawnictwo to kilkanaście 
premierowych kompozycji, do 
części których zwrotki i refre-
ny dograli weterani sceny jak 
i przedstawiciele nowej szkoły 
rapu.
Tytuł płyty oddaje to, co chcie-
liśmy zrobić. Mamy swoje lata  
i staż na scenie, ale nie chcieli-
śmy robić oldschoolowej płyty. 
Z drugiej strony mamy 2019, 
ale nic na siłę, nic wbrew sobie 
i nic dlatego, że tak teraz brzmi 
newschool. Chcieliśmy zrobić 
naszą szkołę, taką, w której 
dobrze się czujemy, taką, którą 
się jaramy - Szkołę 81. - mówi 
Onar.
Singiel „Popiół” jest najlepszym 
przykładem, jak można łączyć 
stare pokolenie z nowym, nie 
tracąc przy tym niczyjego cha-
rakteru. Tak jak przy singlu, 
tak i przy całej płycie „Szkoła 
81”, nie potrzebne są podziały,  
w które nie wchodzimy. - dodaje.
Płomień 81,  „Szkoła 81”,  
dystrybucja: e-muzyka. Pre-
miera: 20.03.2020.

Skalpel, ambasadorowie pol-
skiej muzyki, wracają z krąż-
kiem „Highlight”. 
„Highlitght” to kolejny przełom 
- płyta najbardziej eklektyczna 
w karierze grupy z Wrocławia, 
na której punkty odniesienia 
wyznaczane są przez fusion Mi-
lesa Davisa, minimal music czy 

elektroniczną spuściznę Warpa 
i Ninja Tune. Nie zabrakło też 
odniesień do polskiej jazzowej 
tradycji jak i trip-hopu, jed-
nak to album jednoznacznie 
współczesny, korespondują-
cy z brzmieniowymi trendami  
i nagraniami najgłośniejszych 
obecnie producentów. A przy 
tym głos osobny i oryginalny.
Skalpel, „Highlight”,  dystry-
bucja:  Universal Music Pol-
ska. Premiera: 20.03.2020.


