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Żyjąca z dala od rodziny 
Zu (Kate Hudson) zostaje 
niespodziewanie jedynym 
opiekunem Music (Maddie 
Ziegler), swojej nastoletniej 
przyrodniej siostry, która 
nie mówi ze względu na 
zaburzenia ze spektrum au-
tyzmu. Zu nie ma doświad-
czenia i zmaga się z nowymi 
obowiązkami w roli opieku-
na. Burzliwemu, pierwsze-
mu wspólnemu śniadaniu 
Music i Zu przysłuchuje się 
sąsiad Ebo (Leslie Odom Jr). 
Z czasem Ebo staje się dla 
Zu kimś, na kim może ona 
polegać i od kogo może się 
wiele nauczyć. MUSIC łą-
czy w sobie ciepłą opowieść  
o sile miłości z musicalowy-
mi elementami, które napę-
dzają i wzmacniają historię, 
przedstawiając widzom 
barwne życie postaci.
„Music”, reż. Sia, Gala-
pagos. Premiera DVD: 
24.02.2021.

Ursynów. Kilku dzieciaków. Na ławkach. W kapturach. Tak to się, proszę państwa, wszystko zaczęło – mówi 
Vienio, jeden z bohaterów filmu. Przenieśmy się do tamtych czasów wraz z nim. Połowa lat dziewięćdziesiątych. 
Bazary pod Pałacem Kultury. Przegrywane z kompaktów kasety. Blokowiska. Kartka papieru. Poezja. Marzenia...
Kilku chłopaków zafascynowanych MTV i rapem zza wielkiej wody zakłada Mistic Molesta jako wyraz młodzień-
czego buntu przeciwko szarej rzeczywistości. Wtedy nie wiedzą jeszcze, że ich muzyka odmieni polską scenę 
hip - hopową a oni sami staną się głosem młodego pokolenia. Póki co plan jest prosty: składać rymy, kleić bity 
i… dobrze się bawić. 
Nagrywają pierwszą płytę „Skandal” - chuligański rap w ich wykonaniu trafia na póki sklepowe i od razu staje 
się hitem! Molesty słuchali wszyscy a ich teksty stały się dla młodych ludzi wyznacznikiem wartości moralnych. 
Zdolne dzieciaki dorosły a ich drogi się rozeszły. Jak teraz dają sobie radę na muzycznym rynku i w życiu? Co 
pozostało z dawnych ideałów? Czy wiedzieli, że tak będzie? 
Ten film to wehikuł czasu, który przenosi nas do lat, gdzie wszystko było proste a kumple byli jak rodzina.
„Skandal. Ewenement Molesty”, reż. Bartosz Paduch, BestFilm. DVD JUŻ W SPRZEDAŻY.

Film otrzymał cztery Złote Lwy na 45. FPFF w Gdyni – za najlepszą 
reżyserię (Piotr Domalewski), za debiut aktorski (Zofia Stafiej) i za 
najlepszą muzykę (Hania Rani) oraz nagrodę specjalną - Złotego Kan-
gura. Piotr Domalewski został też laureatem Paszportu Polityki 2020.
Ola to zbuntowana nastolatka, która marzy o własnym samochodzie  
i większej życiowej samodzielności. Niespodziewane i tragiczne wia-
domości z Irlandii, gdzie od lat pracuje jej ojciec, sprawiają, że wy-
rusza sama w daleką podróż. Los przeznacza jej nie lada wyzwanie  
– w imieniu rodziny ma sprowadzić ciało zmarłego do Polski.
„Jak najdalej stąd”, reż. Piotr Domalewslki, Forum Film  
Poland. Premiera DVD: 10.02.2021.

Ekranizacja drugiego tomu bestsellerowego powieściowego cyklu 
Anny Todd.
Po tym co zaszło Tessa nie potrafi wybaczyć i znowu zaufać Hardino-
wi. Pragnąc wyleczyć się z namiętności, rzuca się w wir pracy. Dzię-
ki talentowi i urodzie szybko odnajduje się w nowym poukładanym 
świecie. Poznany w pracy przystojny i odpowiedzialny Trevor wydaje 
się idealną „odtrutką” na mrocznego i skomplikowanego Hardina. Tes-
sa wydaje się być gotowa na nowy związek, ale Hardin nie zamierza 
się poddać. Jest gotów na wszystko, by udowodnić Tessie, że jego 
uczucia są szczere. Jednak porywcza, dzika natura i skrywane w ser-
cu sekrety sprzed lat znów mogą mu stanąć na drodze do szczęścia. 
Szczególnie, że Trevor okazuje się wyrafinowanym i cynicznym gra-
czem, któremu nieobce są podstęp i manipulacja.
„After 2”, reż. Roger Kumble,  Monolith Film.  DVD JUŻ W 
SPRZEDAŻY.

Kate i Tully od dziecka wspólnie zmagały się z problemami, które zsyłał im los.
Czy zdołają uratować swoją przyjaźń, której fundamenty skruszyła zdrada?
Bestseller New York Timesa, na podstawie którego Netflix stworzył popularny serial.
Wyjątkowa powieść mistrzyni pióra Kristin Hannah, autorki bestsellerów Słowik oraz Zimowy ogród.
Zekranizowana i dostępna na platformie Netflix.
Niespokojne lato 1974… Kate Mularkey pogodziła się ze swoim miejscem w łańcuchu pokarmowym społeczności 
ośmioklasowej szkoły. Nagle, ku jej zdumieniu, najfajniejsza dziewczyna świata wkracza na scenę i chce się z nią 
zaprzyjaźnić. Tully Hart ma wszystko – piękno, mózg, ambicje.
Z pozoru różnią się tak bardzo, jak tylko dwie osoby mogą się różnić. Kate jest skazana na wieczne pozostawanie 
tą niefajną i ma kochającą rodzinę, która zawstydza ją na każdym kroku. Tully, otoczona chwałą i nimbem tajem-
nicy, kryje sekret, który ją niszczy. Zawierają pakt i zostają najlepszymi przyjaciółkami na zawsze; nim minie lato, 
stają się Tully-i-Kate; jednym, nierozłącznym bytem.
Tak rozpoczyna się spektakularna powieść Kristin Hannah, zekranizowana w formie serialu dostępnego na plat-
formie Netflix. Fabuła obejmuje ponad trzy dekady, a wydarzenia rozgrywają się na niespokojnym północno 
-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku.

Firefly Lane to przejmująca, cierpka opowieść o dwóch kobietach i przyjaźni, która stanowiła oś ich życia. Przez 
trzydzieści lat Tully i Kate podnoszą się na duchu, ratując przyjaźń przed sztormami – zazdrością, wściekłością, zranieniem, żalem. I gdy już 
myślą, że nic im nie jest straszne, jeden akt zdrady rujnuje ich relacje, wystawiając odwagę i przyjaźń kobiet na ostateczną próbę.
„Firefly Lane”, Kristin Hannah, Wydawnictwo Świat Książki. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Kontynuacja bestsellera Patricka Nessa Na ostrzu noża, na podstawie którego został nakręcony film z Daisy Ridley 
i Tomem Hollandem w rolach głównych, który wejdzie na ekrany kin w 2021 roku.
Witajcie w Nowym Prentisstown! W mieście, które zadaje więcej pytań, niż daje odpowiedzi, w świecie, w którym 
wszystkie żywe stworzenia słyszą swoje myśli w niemilknącym strumieniu dźwięków, słów i obrazów zwanym 
Szumem.
Uwięziony i oddzielony od Violi Todd zostaje zmuszony do podporządkowania się rozkazom burmistrza Prentissa, 
który teraz mianował się prezydentem. Todd oswaja się z nową rzeczywistością, ale pytania i wątpliwości nie prze-
stają go dręczyć. Gdzie jest Viola? Co się dzieje poza miastem? Czym jest tajemnicza Odpowiedź? Aż pewnego dnia 
miastem wstrząsają wybuchy i nieuchronnie zbliża się finalna bitwa.
Pytanie i Odpowiedź to mocna i poruszająca opowieść o terrorze i oporze przeciwko niemu, które mają tak wiele 
twarzy.
„Pytanie i odpowiedź”, Patrick Ness, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 23.02.2021.

Arkadij i Boris Strugaccy to klasycy radzieckiego science fiction. Ich powieści doczekały się miana kultowych, prze-
tłumaczono je na kilkadziesiąt języków, są regularnie wznawiane na całym świecie. Do Polski twórczość Strugackich 
dotarła w latach 70. XX wieku i szybko zyskała grono zagorzałych fanów, ze Stanisławem Lemem na czele.
Ich powieści dotykają zagadnień, które od wieków nurtowały ludzkość - Strugaccy pisali o roli człowieka w społe-
czeństwie, o tym, skąd się bierze zło i dobro, o mechanizmach władzy i jednostkach sprzeciwiających się totalitary-
zmom. Ich powieści traktowały o absurdach biurokracji, cenie rozwoju cywilizacyjnego i sensie ludzkiego istnienia.
Opublikowany w 1972 roku „Piknik na skraju drogi” miał ogromny wpływ na popkulturę. Na podstawie powieści 
powstał film Andrieja Tarkowskiego „Stalker”, później książka stała się inspiracją dla twórców gier komputerowych.
Powieści Strugackich weszły na stałe do kanonu fantastyki. Dziś, cenione przez krytykę oraz uwielbiane przez miliony 
czytelników, należą do klasyki literatury światowej.
„Strugaccy Piknik na skraju drogi i inne utwory”, Prószyński i S-ka. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Fenomenalna trzecia część znanej 
na całym świecie serii, którą zaczął 
„Projekt Rosie”, polecany przez  
Billa Gatesa.
Główny bohater, profesor genetyki 
Don Tillman, do wszystkiego pod-
chodzi w sposób ściśle naukowy. 
Często musi się zmierzyć z ludzki-
mi problemami, które okazują się 
o wiele trudniejsze niż najbardziej 
zawiłe równania matematyczne. 
Najpoważniejszym jest fakt, że 
jego syn Hudson przeżywa kłopoty 
w szkole – nie umie się dopasować 
do otoczenia. Na szczęście Don ma 

bogate doświadczenie, jeśli chodzi o niedopasowanie do spo-
łeczeństwa. Profesor weźmie się za bary z systemem edukacji 
i stawi czoła ważnym pytaniom na swój temat. A przy okazji 
otworzy najlepszy na świecie bar z cocktailami.
„Finał Rosie”, Graeme Simsion, Wydawnictwo Media 
Rodzina. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Głośna powieść Han Kang, jednej z naj-
wybitniejszych koreańskich pisarek, za 
którą zdobyła międzynarodową nagro-
dę The Man Booker Prize w 2016 roku.
Historia kobiety, która chciała wyrazić 
swój bunt i zmienić swoją codzienność.
Yong-hye i jej mąż prowadzą zwykłe 
życie. Gdy jednak makabryczne obrazy 
senne zaczynają nękać Yong-hye, nie-
spodziewanie kobieta postanawia zre-
zygnować z jedzenia mięsa. W kraju, 
w którym społeczne obyczaje są ściśle 
przestrzegane, jej decyzja jest szoku-
jąca i zupełnie niezrozumiała. Wegeta-
rianizm bohaterki spotka się ze sprzeci-

wem otoczenia i zburzy codzienny porządek jej życia. W całkowitej 
metamorfozie zarówno umysłu, jak i ciała niebezpieczne przedsię-
wzięcie zabierze Yong-hye w nieznane dla niej rejony. Odrzucenie 
mięsa będzie jedynie początkiem głębokiej przemiany.
„Wegetarianka”, Han Kang, Wydawnictwo W.A.B. Pre-
miera: 10.02.2021.
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Nicole Kidman i Hugh Grant w najgłośniejszym serialu produkcji HBO, 
którego finał komentował cały świat. Odnosząca sukcesy terapeutka 
Grace Fraser (Kidman) mieszka w Nowym Jorku z mężem Jonatha-
nem (Grant) oraz synem Henrym (Noah Jupe), który uczęszcza do 
elitarnej szkoły. Ich z pozoru idealne życie zostaje zburzone za sprawą 
brutalnego zabójstwa i niespodziewanego zniknięcia Jonathana. Gra-
ce nagle konfrontuje się z tajemnicami, które krok po kroku rujnują 
wszystko w co dotąd wierzyła. Przerażona sytuacją, musi porzucić do-
tychczasowe życie i zbudować swój świat od nowa. 
„Pinokio”, reż. Matteo Garrone, Kino Świat. Premiera DVD: 
04.02.2021.

Co zrobisz, kiedy twoje dziecko zniknie? Ta historia może przydarzyć się także tobie. To miały być idealne 
wakacje. Rodzinny wyjazd, camping i tylko ich troje. Nie spodziewają się jednak, że to, co miało być wyma-
rzonym czasem spędzonym z najbliższymi, szybko przemieni się w koszmar. Kiedy pewnego dnia zniknie ich 
córka, ta para zrobi wszystko, aby ją odnaleźć. Pozostawieni sami sobie, bez pomocy policji, rozpoczną śledz-
two, które odkryje mroczną tajemnicę zniknięcia ich dziecka. Czy są na nią gotowi? Czy uda im się odzyskać 
ukochaną córeczkę? Co zrobi rodzic, aby odzyskać swoje dziecko? Godzina prawdy to trzymający w napięciu 
thriller, który poruszy każdego widza. Thomas Jane i Anne Heche w roli rodziców, którzy nie cofną się przed 
niczym, aby odkryć prawdę zniknięcia córki.
„Godzina prawdy”, reż. Peter Facinelli, Galapagos. Premiera DVD: 10.02.2021.
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Quinten Aspinall pragnie spełnić obietnicę daną zmarłemu ojcu. Udaje 
się więc do Kanady, by odszukać rodzeństwo, wysłane do niewolni-
czej pracy podczas jego pobytu na wojnie. Pracodawca zleca mu przy 
okazji sprowadzenie swojej bratanicy, która uciekła z kanadyjskim 
żołnierzem. W nagrodę Aspinall otrzyma własną farmę, dzięki czemu 
zapewni dom chorej matce i rodzeństwu.
Przyjazd Julii Holloway do Toronto okazał się katastrofą. Gdy przyby-
wa pracownik jej wuja i ratuje ją z opresji, dziewczyna postanawia 
odpłacić się za jego dobroć, pomagając mu w znalezieniu siostry. Jed-
nak druzgocące wieści, jakie właśnie otrzymała, zmienią w jej życiu 
wszystko.
Czy Quinn będzie musiał wybrać pomiędzy połączeniem rodziny  
a ochroną Julii i własnym szczęściem?
„Najpiękniejszy sen”, Susan Anne Mason, Wydawnictwo 
Dreams. Premiera: 12.02.2021.

Nie dam ci nic w zamian, ale proszę, daj mi szansę. Bo możesz uratować 
czyjeś życie. Wiedz, że jest teraz w twoich rękach…
Judyta jest pielęgniarką pracującą w sopockiej klinice. Pewnego dnia  
w położonej przy plaży biblioteczce znajduje notatnik, a w nim słowa:  
„Jeśli to czytasz, to znaczy, że mnie już nie ma. Teraz jesteś odpowiedzialny 
za życie innego człowieka”. Początkowo Judyta bierze to za żart. Nie ma 
pojęcia, że właśnie wzięła na siebie zobowiązanie. I że odtąd jej życie nie 
będzie już takie samo.
Mateusz mieszka w małej chatce w lesie. Tu może przeżywać swój ból  
w samotności, z dala od niechętnych spojrzeń innych. Kiedy u jego progu 
zjawia się obca dziewczyna z notatnikiem, wściekły wyrzuca ją za drzwi. 
Ale ta wizyta nie daje mu spokoju. Postanawia odkryć prawdę…
Weronika Tomala to autorka poczytnych książek Nieprzegrany zakład, 
Tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, Płynąc ku przeznaczeniu i Rabih znaczy  
wiosna.
„Cztery liście koniczyny”, Weronika Tomala, Wydawnictwo 
Zysk i S-ka. Premiera: 23.02.2021.

Prawda jest lepsza od kłamstwa. Powiedział to ktoś, kto nigdy nie 
musiał łamać nią cudzego życia. Czasem boli jak siarczysty policzek, 
ale co zrobić, jeśli przypomina ostrze noża, wbite aż po rękojeść? Po-
zostaje jedno wyjście: udawać, że jej nie ma. Tak się rodzą tajemnice. 
Niewypowiedziane myśli i pogrzebane nadzieje. Emocje opakowane  
w milczenie. Złe uczynki. Nawet ból może być sekretem. Cierpienie, 
którego nie widać w oczach ani kącikach ust, wnika głęboko w czło-
wieka jak nieuleczalna choroba. Lepiej o nim nie mówić, nie wyjmo-
wać ostrza z rany, ryzykując, że poleje się za dużo krwi.
Nie mówimy jednak wyłącznie o tajemnicach wielkich i dramatycznych, 
o traumach, które zamieniają ludzką istotę w nieporadne stworzenie. 
Przecież każdy z nas ma swoje małe, sekretne bolączki, wstydliwe 
myśli, nieczyste fantazje, kontrowersyjne poglądy. Świat nie musi o 
tym wiedzieć. Żona też nie, mąż również. Tym bardziej dzieci. Nawet 
przyjaciele. To, co głęboko ukryte, jest całkiem niewinne. Nikomu nie 
szkodzi.
Też tak uważasz? To poznaj historię Laury i Maksymiliana.
„Nie mówiąc nikomu”, Danuta Awolusi, Prószyński i S-ka. 
JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Porywające wprowadzenie do 
opery od czasów renesansu aż 
po XXI wiek.
Oto książka, która zabierze cię w 
porywającą podróż po eklektycz-
nej przeszłości i teraźniejszości 
opery. Poczynając od powszech-
nie uważanego za pierwszą uda-
ną operę „Orfeusza” Montever-
diego z 1607 roku, przez takie 
klasyki jak „Carmen” czy „Cyga-
neria”, a kończąc na współcze-
snych dziełach jak „Brokeback 
Mountain” czy „Śmierć Kling- 
hoffera”. 
Instrumentalistka i krytyczka 
Vivien Schweitzer prezentuje 
czytelnikom najważniejszych 
kompozytorów i najbardziej 
wpływowych wykonawców. 
Opowiada też o toczących się 
przez wiele lat sporach i wyja-
śnia najistotniejsze pojęcia zwią-
zane z operą. 
Niewiele jest tak intuicyjnych  
i emocjonalnych form sztuki, jak 
opera – niewiele też tak bardzo 
przytłacza nowicjuszy. „Szalona 
miłość” to pozycja obowiązkowa 
dla wszystkich, którzy chcą po-
znać tę tętniącą życiem i wiecz-
nie zmieniającą się formę sztuki 
w całej okazałości.
„Szalona miłość. Wprowa-
dzenie do opery”, Vivien 
Schweitzer, Wydawnictwo 
Czarna Owca. Premiera: 
24.02.2021.
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Myśleli, że po tym, co przeszli w kolumbijskiej selwie, nic gorszego 
ich nie spotka. Ale walka o ich życie weszła w decydującą fazę. By 
oczyścić się z zarzutów, Alice i Bruce muszą zaryzykować wszystko, co 
mają, i wrócić do Stanów.
Agencja nie pozwoli jednak, by prawda wyszła na jaw. I nie będzie 
grała czysto.
Skorumpowana Ameryka, burza namiętności i śmiertelnie ryzykowny 
plan.
Bruce i Alice muszą walczyć nie tylko o dobre imię i wspólną przy-
szłość, lecz także o to, by nie stracić do siebie zaufania. Gdy na szali 
leżą wolność, wielkie pieniądze i kariera – miłość, nawet ta ściśle 
związana z niepohamowaną namiętnością, może nie przetrwać. 
A agencja tylko czeka, aż któreś z nich pęknie.
„Buntownik”, Aniela Wilk, Wydawnictwo Burda Książki. Premie-
ra: 24.02.2021.

Anglia, rok 1758. Trwa szaleństwo na punkcie porcelany. Ludzi ogarnęła gorączka „białego złota” - jedni zbijają 
majątek, inni tracą go bezpowrotnie. Wytwórnie prześcigają się w pomysłach, byle tylko zaistnieć, zachwycić  
i wyróżnić się na tle pozostałych. Cel uświęca środki. Genevieve Planché, młoda Angielka z hugenockiej rodziny, 
dostaje posadę zdobnika porcelany w jednej z fabryk. Nie jest to dla niej szczyt marzeń - nade wszystko pragnie 
zostać prawdziwą artystką, malować obrazy. Marzy o wyjeździe do Wenecji, gdzie mogłaby doskonalić swój talent 
i pasję, niestety nie ma środków na podróż, a poza tym nikt nie bierze na poważnie jej wielkich ambicji, mając je 
za dziewczyńskie fanaberie. W tamtych czasach w świecie sztuki prym wiodą mężczyźni.
Los jednak stawia na drodze dziewczyny sir Gabriela Courtenaya, tajemniczego dżentelmena, który obiecuje po-
moc w zamian za przysługę: Genevieve ma wytropić pewnego alchemika i wykraść mu przepis na kolor inny niż 
wszystkie…
Czy kobieta podoła temu zadaniu?
Kim naprawdę jest sir Gabriel i co go łączy z madame de Pompadour, metresą Ludwika XV i patronką najważniej-
szej fabryki porcelany w Europie? Wkrótce się okaże, że szpiegowska misja Genevieve to dopiero początek wielkiej 
przygody.
„Bez ciebie to nie święta”, Beth Reekles, Wydawnictwo Insignis. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Czy czarownice istnieją tylko w bajkach?
Nina była o tym przekonana aż do chwili, gdy dowiedziała się od babci, 
że nie jest zwykłą nastolatką. Posiada bowiem moce, które potrafią zmu-
sić ludzi do uległości. Już jako dorosła kobieta bardzo się pilnuje, żeby 
ich nie nadużywać i choć niekiedy wydaje się to bardzo kuszące, wciąż 
pamięta przestrogi babci, że jeśli nie zachowa umiaru, może nie zaznać  
w życiu prawdziwych przyjaźni i miłości. Od najmłodszych lat odwiedzają 
ją w snach Anioł i Mroczny. Jakież jest jej zaskoczenie, kiedy pewnego dnia 
spotyka tego pierwszego w autobusie…
Czy sny się spełniają, a miłość można sobie wyśnić? A jeśli niedługo przyj-
dzie czas na Mrocznego…?
„Edyta Świętek idealnie połączyła fikcję z rzeczywistością! To wyjątkowa 
uczta czytelnicza, a zakończenie sprawia, że chcemy jeszcze dłużej sycić 
się tą opowieścią. Historia, o której nie zapomnicie tak łatwo!” Justyna 
Leśniewicz,
„Na krawędzi nocy”, Edyta Świętek, Wydawnictwo Replika. 
JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Ponoć drzewa rozmawiają: te liściaste i te iglaste. Czy to prawda? Nie 
wiem. Ale szelest liści przypomina szept rozmowy na nasze ważne 
tematy: miłości, samotności, zwątpienia, śmierci. Więc kto wie?
Na co dzień jesteśmy racjonalni, lecz jak pisała Agnieszka Osiecka: 
„świat realny jest poznawalny … ale w kominie coś czasem załka”. 
Tu daję Metafizykę przez małe „m”, tą poważną niech się zajmują 
filozofowie.
Zatem przeczytajcie po prostu te moje krótkie teksty, gdy macie od-
powiedni nastrój i kilka wolnych chwil.
„Rozmowy drzew liściastych albo metafizyka dla opor-
nych”, Adam Stawowy, Wydawnictwo Poligraf. JUŻ W KSIĘ-
GARNIACH.

Niesamowita chemia uczuć i ekscytująca zabawa w dowcipnej opowieści o parze z pozoru nie do połączenia…
Czego się nauczyłem po zeszłorocznych rozgrywkach i co trapiło naszą drużynę hokejową przez cały poprzedni 
sezon? Nigdy więcej takiego rozprzężenia. Koniec z seksem przy każdej nadarzającej się okazji, kropka. Jako 
nowy kapitan drużyny potrzebuję zupełnie nowej filozofii życiowej: teraz liczy się hokej i uczelnia, na kobiety 
przyjdzie czas później. Co oznacza, że ja, Hunter Davenport, oficjalnie żyję w celibacie. Nieważne, że tak dia-
belnie trudno w nim wytrzymać…
Jednak te nowe zasady nie zabraniają mi przyjaźnić się z kobietami. I nie będę kłamał - moja nowa koleżanka 
Demi Davis to naprawdę fajna laska. Jest inteligentna, jej ponętne usta ciągle mnie prowokują, podobnie jak 
jej zgrabne ciało, jestem jednak pewien, że dam radę oprzeć się pokusie. Teraz tylko muszę przekonać do tego 
swoje ciało i serce…
„Rozgrywka”, Elle Kennedy,  Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 09.02.2021.

Nowa powieść Katarzyny 
Grocholi. O miłości!
Misterna mozaika postaci, 
miejsc i zdarzeń. Zaskakują-
cy splot ludzkich losów, któ-
rych tylko z pozoru nic nie 
łączy. I ON – zjadacz czerni. 
I tajemnicze 8.
A o czym jest ta powieść? 
Nie chcemy zdradzać zbyt 
wiele...
W Zjadaczu czerni 8 histo-
rie bohaterów łączą się we 
wzór, który dla nich po-
zostaje nierozpoznany, a 
mimo to ma sens, jak wiele 
sytuacji, miejsc i zdarzeń 
w naszym życiu. Miłość nie 
jest jednowymiarowa, okre-
ślona i zamknięta w ramie. 
Nie sprowadza się tylko 
do tęskniących za czułym 
dotykiem kochanków. Jest 
szansą na człowieczeń-
stwo, mimo wszystko i na 
przekór. I jeśli podejmiemy 
próbę zrozumienia drugiego 
człowieka, może zdarzyć się 
cud.
I o tym jest ta poruszają-
ca powieść. O tęsknocie, 
nadziei i głębokim sensie 
przypadków, za które nie 
zawsze jesteśmy wdzięczni 
losowi.
„Zjadacz czerni 8”, Ka-
tarzyna Grochola, Wy-
dawnictwo Literackie. 
Premiera: 10.02.2021.



Rothko i Tycjan, Pollock i Tintoretto – co łączy tych artystów? Dla pierwszych ważna była wibrująca plama barwna 
i przenikające się kolory, dla drugich gwałtowny malarski gest. W drugim tomie Rozmów obrazów dzieła wybitnych 
twórców połączono ze sobą za sprawą artystycznych wyzwań, których się podejmowali, i środków wyrazu. Są to nie 
tylko kwestie koloru, światła i faktury, ale też perspektywa oraz optyczne i iluzjonistyczne triki. Zabawy polegające 
na oszukaniu widza, tak aby nie wiedział, gdzie kończy się świat realny, a gdzie zaczyna namalowany. Przedstawione 
są popisy artystycznej wirtuozerii wykonane za pomocą anamorfozy, a także próby namalowania niemożliwego, 
jak o odwzorowywaniu burzy napisał Pliniusz Starszy. Grażyna Bastek opowiada również o fenomenie fałszerstw 
dzieł sztuki i przedstawia trudne do wytłumaczenia mechanizmy powodujące, że cena obrazu może być wyższa od 
luksusowej rezydencji.
Kluczem doboru obrazów w pierwszym tomie były tematy, motywy i ich reinterpretacje, w drugim natomiast są 
to głównie środki malarskie oraz nurtujące artystów problemy z przestrzenią, iluzją, kolorem i światłem, a także 
namalowaniem niemożliwego. To jednak tylko arbitralny klucz, sposób na połączenie ze sobą dzieł powstałych  

w różnych ośrodkach lub w odległych od siebie epokach. W istocie bowiem tematu i sposobu jego wykonania nie da 
się rozdzielić. Emocje widza są budowane zarówno za pomocą tego, co jest przedstawione, jak i tego, jak to jest zrobione.
Zebrane w obu tomach eseje są zaproszeniem do samodzielnego patrzenia i gry skojarzeń. W historii sztuki nie ma jednej właściwej interpretacji 
poszczególnych dzieł. Jest tyle obrazów, ilu odbiorców. Sztuką należy się cieszyć niezależnie od posiadanej wiedzy. Wystarczy tylko mieć odwagę.
„Rozmowy obrazów Tom 2”, Grażyna Bastek, Wydawnictwo Naukowe PWN. JUŻ W KSIĘGARNIACH.
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Pogłębiamy nasze rozumienie świata przez sumienność i metodyczność, lecz na tej drodze często spotyka nas 
rozczarowanie. Im mocniej wyostrzamy spojrzenie, tym bardziej widzimy samo doświadczenie, a nie rzeczywi-
stość, która się za nim kryje. Dostrzegamy niepewność zmysłów, umowność pojęć i chwiejność sądów. Podstawy 
naszych silnych przekonań okazują się słabe. Nie wiemy, jak wykorzystać w działaniu prawdopodobieństwa i pra-
widłowości statystyczne. A gdy pytamy o budowę materii, którą widzimy i której dotykamy na co dzień, musimy 
zapomnieć o własnym doświadczeniu i zdać się na subtelne pomysły matematyków. Świat bezpośredni, rozciąga-
jący się przed naszymi oczami, wydaje się zanikać, a samo pojęcie rzeczywistości staje się zagadkowe. Im bardziej 
dążymy do wiedzy, tym więcej nasz umysł napotyka pułapek.
Czy wyrafinowana współczesna nauka i filozofia pozwalają nam jeszcze na indywidualną rozumność? Czy prawda 
pozostaje czymś uchwytnym dla każdego? Czy zmysł rzeczywistości i zdrowy rozsądek potrafią nas obronić przed 
łatwością przesądów i zakusami ideologii? Eseje zawarte w tym tomie są poszukiwaniem pozytywnej, optymi-
stycznej odpowiedzi na te pytania. Gdy bowiem zamiast odwracać wzrok od paradoksów wiedzy w pełni je sobie 
uświadomimy, zobaczymy też, że mamy już wszystko, co konieczne, by sobie z nimi poradzić. 
„O pułapkach poznania”, Robert Piłat, Wydawnictwo Naukowe PWN. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

W 50 krótkich i wciągających esejach autor podejmuje próbę powrotu do podstaw i nakreślenia wyważonego ob-
razu tego, czym religia jest, a czym nie – począwszy od jej genezy, przez całą historię, wzloty i upadki, aż po rolę, 
którą odgrywa współcześnie. Autor pokazuje, że oblicza religii na całym świecie mają o wiele więcej podobieństw 
niż różnic. Każde wyznanie jest prezentowane w książce w podobny sposób: autor śledzi jego historię i rozwój, 
następnie omawia podstawowe nauki, a wreszcie zadaje pytanie, jak przekładają się one na nasze codzienne życie.
50 idei, które powinieneś znać to seria książek wprowadzających w fascynujący świat pytań i zagadnień – tych 
trudnych oraz tych zupełnie podstawowych – które od dawna towarzyszą ludzkości w misji zrozumienia świata.  
Seria prezentuje najważniejsze teorie i idee z głównych dziedzin wiedzy, stanowiąc świetny punkt wyjścia do dal-
szej nauki. Obowiązkowa lektura dla każdego początkującego erudyty!
„50 idei, które powinieneś znać. Religia”, Peter Stanford, Wydawnictwo Naukowe PWN. JUŻ  
W KSIĘGARNIACH.

W Europie żyje około 250 milionów użytkowników języków słowiańskich. To ponad jedna trzecia ludności kon-
tynentu. Co to oznacza dla naszego rozumienia europejskiej kultury i historii? Czy słowiańskojęzyczna ludność 
Europy ma jakąś szczególną „słowiańską” tożsamość, specyficzną „słowiańską” kulturę i historię?
Obierając te pytania za punkt wyjścia, Eduard Mühle na nowo opowiada historię Słowian w średniowieczu. 
W oparciu o wnikliwe badania źródłowe roztacza przed czytelnikiem podwójną perspektywę. Z jednej stro-
ny opisuje realne struktury, które skrywają się za historycznym zjawiskiem Słowian - począwszy od wcze-
snosłowiańskich grup ludności i ich pierwszych władztw od VII do IX w., przez słowiańskojęzyczne państwa i 
nationes od X do XII wieku, aż do późnośredniowiecznych społeczeństw od XIII do początku XV wieku.  
Z drugiej strony bada postrzeganie ludów słowiańskich w źródłach bizantyjskich, łacińskich i arabskich, przed-
stawia także własną historyczną autopercepcję Słowian, by pokazać, jak wizerunki te począwszy od VI wie-
ku służyły projektowaniu lub też „wyobrażaniu” Słowian jako konstruktu kulturowego i już w średniowieczu 
stawały się narzędziem polityki historycznej, wykorzystywanym w różnych kontekstach i do różnych celów. 
„Słowianie. Rzeczywistość i fikcja wspólnoty VI-XV wiek”, Eduard Mühle, Wydawnictwo  
Naukowe PWN. JUŻ W KSIĘGARNIACH.
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Co roku setki maturzystów szturmują progi uczelni architektonicznych z nadzieją spełnienia swoich marzeń i wyobra-
żeń o architekturze. Kandydaci na architektów wiedzą doskonale, że aby ten szturm dał pozytywny rezultat muszą 
opanować w możliwie najwyższym stopniu sztukę rysunku. Rysunku, który nie jest tylko zbiorem trików, czy chwy-
tów graficznych, których wyuczenie gwarantuje nauczenie się rysowania. Rysunku – związanego z postrzeganiem 
i poznawaniem rzeczywistości oraz logicznym myśleniem. Rysunku – wpływającego na kształtowanie osobowości 
człowieka.
Niniejsza książka porusza zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z rysunkiem – jako narzędziem architek-
ta służącym do obrazowania przestrzeni. Prezentowane zagadnienia oparte są o podstawy rozwojowe człowieka, 

fizjologię widzenia, psychologię, neurobiologię, historię sztuki, historię rysunku architektonicznego, a przede wszystkim o praktykę rysunkową, 
projektową i dydaktyczną autorów.
Publikacja zawiera bogaty materiał graficzny, obrazujący omawiane zagadnienia, w tym przykładowe rysunki i szkice projektowe autorów książ-
ki, architektów i artystów, akademików reprezentujących najstarszą Szkołę rysunku w Polsce powstałą w 1915 roku na Wydziale Architektury  
Politechniki Warszawskiej.
Jest skierowana zarówno do przyszłych architektów – uczniów szkół średnich, którzy zamierzają studiować na wydziałach architektury, studen-
tów, architektów jak i wszystkich, których interesuje rysunek. Informacje i porady zawarte w książce mogą być przydatne wszystkim chętnym  
do nauki i zrozumienia istoty rysunku jako składnika procesów twórczego myślenia i narzędzia obrazowania przestrzeni.
„Rysunek architektoniczny w praktyce, czyli jak patrzeć ze zrozumieniem”, Radosław Jan Balcerzak, Mirosław  
Orzechowski, Joanna Pętkowska-Hankel, Michał Suffczyński, Adam Sufliński, Tomasz Trzupek, Wydawnictwo Naukowe 
PWN. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Obrazy mówią, choć nie zawsze wprost. Podobnie jak poezja, do każdego mogą przemówić inaczej. Uważne pa-
trzenie, a w konsekwencji widzenie, to najprostszy sposób, aby przełamać onieśmielenie wobec sztuki i pokonać 
dystans dzielący widza i „milczący” obraz. A zatem obrazy mówią do zaciekawionych nimi widzów, ale czy mogą ze 
sobą rozmawiać?
W książce jest wiele przykładów, w których malarze nowocześni i współcześni nawiązują do dzieł dawnych  
mistrzów, np. Éduard Manet w „Śniadaniu na trawie” bawi się motywem z „Koncertu pasterskiego” Tycjana. Są rów-
nież zestawienia mniej oczywiste, ze względu na podobieństwo tematów, wyrazu albo funkcji. W rozdziale „Dyptyki.  
Dewocja i adoracja” jest mowa o piętnastowiecznym dyptyku służącym prywatnej dewocji i dziele Warhola, w któ-
rym powszechnie adorowana celebrytka Marilyn Monroe zastąpiła Madonnę.
Książka jest zachętą do słuchania obrazów i przysłuchiwania się ich rozmowom. Mosty pomiędzy dziełami z od-
ległych epok albo dyskretne dialogi malowideł, które powstały w podobnych czasach, to inspiracje do tego, aby 
patrzeć i czerpać przyjemność ze skojarzeń i własnych interpretacji.

„Rozmowy obrazów Tom 1”, Grażyna Bastek, Wydawnictwo Naukowe PWN. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Światowej sławy filozof Slavoj Žižek wyjaśnia, w jaki sposób możemy znaleźć wyjście z kryzysu kapitalizmu.
To, że kapitalizm ma kłopoty, jest jasne. Dlaczego więc nie potrafimy znaleźć innej drogi? Dlaczego wszyscy, od 
polityków przez intelektualistów aż po zwykłych obywateli, zachowujemy się, jakby ten system był naszą jedyną 
możliwością.
Kłopoty w raju to diagnoza stanu globalnego kapitalizmu, ideologicznych ograniczeń, z jakimi mamy do czynienia 
w codziennym życiu, oraz ponurej przyszłości, która nadciąga nieubłaganie. To również, na przekór pesymizmowi 
otaczającej nas rzeczywistości, poszukiwanie nowych – i nierzadko niebezpiecznych – dróg emancypacji.  
Z właściwą sobie swobodą, nonszalancją i zaskakującą wnikliwością Žižek porusza się między pismami Marksa, 
słowami Gangnam Style i Margaret Thatcher czy Nolanowskim Mrocznym Rycerzem. Wszystko po to, by opisać 
świat, w którym przyszło nam żyć.  
„Kłopoty w raju. Od końca historii do końca kapitalizmu”, Slavoj Žižek, Wydawnictwo Czarna 
Owca. Premiera: 24.02.2021.

Wstrząsająca historia o nałogu, który rujnuje 
życia całych rodzin. Kiedyś ktoś powiedział: 
jeżeli raz wejdziesz do kasyna, na pewno tam 
wrócisz. Nieważne, czy następnego dnia, czy za 
rok. To miejsce uzależnia. Hazard jest jak kula 
śnieżna, która spadając, wywołuje lawinę. Ha-
zardzista nawet nie wie kiedy przegrywa dom, 
samochód, miłość, rodzinę, godność. I wciąż 
żyje iluzją, że pewnego dnia los się odmieni.
Hazardziści to zbiór przejmujących historii 
uzależnionych od hazardu mężczyzn, kobiet  
i dzieci, a także ich rodzin; zwierzenia krupie-
rów, rozmowy ze znawcami gamingowego 
biznesu, a także z ekspertami – psychiatrami  

i terapeutami, zajmującymi się leczeniem uzależnień od hazardu.
„Hazardziści. Gra o życie”, Beata Biały, Wydawnictwo W.A.B. 
Premiera: 10.02.2021.

Miłość to w kuchni najlepsza przyprawa. Najdoskonalsze smaki, najcudowniejsze zapachy i najbardziej fascynujące 
połączenia powstają wtedy, kiedy kucharz kocha świat i ludzi. Viktoriya Popin to kucharka, której wzór możemy 
znaleźć w ciepłych, miłych wspomnieniach z dzieciństwa, kiedy to mama lub babcia karmiły nas nie tylko fanta-
stycznymi daniami, ale również miłością. I właśnie z miłości powstały przepisy na domowe przysmaki Viktorii,  
a każdy z nich jest skomponowany tak, aby dostarczać tylko zdrowych, naturalnych składników.
Autorka strony internetowej Picante Cooking nie zatrzymuje się na przepisach. Tworzy dla czytelników coś więcej 
– kulinarną filozofię, w której królują natura i dobre emocje. Nie ma tu rakotwórczych konserwantów, toksycznych 
fosforanów czy syntetycznych barwników. Jest natomiast dużo klasycznych potraw w nowoczesnym, autorskim  
wydaniu, oraz wykwintnych dań kuchni francuskiej czy bliskowschodniej, które wcale nie są tak skomplikowane 
jakby mogło się wydawać. Dzięki doświadczeniu i pasji Wiktorii Popin możemy nauczyć się samodzielnie zrobić pa-
rówki czy kiełbasy, szybko i sprawnie przygotować domowy chleb lub bułeczki. Tworzenie dżemów przestanie być 
dla nas czarną magią, pasta tahini wejdzie na stałe do naszego kuchennego repertuaru, a samodzielnie wykonane 
nalewki i likiery ocieplą zimowe wieczory.
„Jem świadomie. 100 przepisów na domowe przysmaki”, Viktoriya Popin, Wydawnictwo  
Burda Książki. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Dzięki temu poradnikowi do-
wiesz się, jakich kobiet nie 
znoszą faceci, przed jakimi 
mężczyznami uciekają kobie-
ty, jak nie dać się wmanewro-
wać w kiepski romans i jak w 
porę rozpoznać toksycznego 
partnera lub toksyczną part-
nerkę. A przede wszystkim: 
jak budować udany, namięt-
ny i szczęśliwy związek.
„Kochaj dobrze. Rela-
cje damsko-męskie: in-
strukcja obsługi”, Jakub 

Czarodziej, Wydawnictwo Flow Books. Premiera: 
10.02.2021.
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Jacek Kotarbiński swoją nową książką udowadnia, że świat marketingu ma swojego Murphy’ego i własne prawa, 
o których można mówić rzeczowo, a przy tym lekko i z humorem. „50 praw marketingu Kotarbińskiego” to wy-
jątkowo praktyczna publikacja dedykowana przedsiębiorcom, właścicielom firm, zarządom, zespołom marketingu 
i każdemu, kto uważa, że marketing jest ważny w jego pracy. Autor zebrał w niej 30 lat swojego doświadcze-
nia zawodowego. W żartobliwej formie przedstawia nieformalne „prawa” rządzące działaniami marketingowymi.  
„50 praw marketingu Kotarbińskiego” to zbiór bardzo konkretnych i cennych wskazówek dla przedsiębiorców ma-
łych, dużych i średnich oraz marketerów. Wszystkie inspirowane praktyką zawodową autora, wzbogacone anegdo-
tami i przykładami z życia.
„50 praw marketingu Kotarbińskiego”, Jacek Kotarbiński, Wydawnictwo Naukowe PWN.  
JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Ratownicy medyczni nie leczą. Ich zadaniem jest nie pozwolić nam umrzeć. Pracują nieustannie, a ich najmniejsza 
pomyłka może kosztować pacjenta życie. Niemal codziennie spotykają się z agresją i niezadowoleniem, a mimo 
wszystko kochają to, co robią. Tomasz Mitra szczerze ukazuje często szokujące kulisy swojej pracy. „Ratownik”  
w księgarniach od 27 stycznia.
Ratownicy medyczni często wyręczają całą opiekę zdrowotną w Polsce – zastępują lekarza rodzinnego, opiekę spo-
łeczną, a nawet taksówkarzy wiozących kobiety w ciąży do porodu.  Często są traktowani  protekcjonalnie, mimo 
że warunkiem wykonywania ich pracy jest ukończenie trzyletnich studiów, a nie – jak niektórzy sądzą – zaledwie 
kursu pierwszej pomocy. Praca ratownika medycznego jest wyczerpująca  zarówno fizycznie, jak i psychicznie.  
Na ich barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Mimo że pracują  po 12 godzin non-stop, a w razie potrzeby 
znacznie więcej, to ich zarobki niewiele przekraczają najniższą krajową.
Przyjeżdżają na miejsca wypadków, pożarów, udzielać pomocy, ale i stwierdzać zgony. Pierwsi docierają na miejsce 
zdarzenia. Intubują, zakładają opatrunki, prowadzą resuscytację.  Próbują utrzymać pacjenta przy życiu. Nie za-
wsze się to udaje – czasem jest za późno. Ludzkie tragedie są wpisane w ich codzienność. Na co dzień mierzą się 
z największym cierpieniem. Podczas interwencji muszą zachować zimną krew i opanowanie. Mimo to, a może wła-
śnie dlatego, ciężar psychiczny dla wielu okazuje się zbyt duży. Niektórzy obojętnieją, inni wypalają się psychicznie. 

Co dzieje się w duszy ratownika jadącego na kolejne wezwanie? Czy potrafi jeszcze współczuć swoim pacjentom? 
Jak radzi sobie ze stresem? Jak odreagowuje wyczerpujące dyżury? Czy zostaje miejsce na życie prywatne, przyjaźnie i związki? Czy w pracy, 
w której widziało się prawie wszystko, coś jeszcze może zaskoczyć? Tomasz Mitra szczerze i bez ogródek opisuje jak wygląda praca ratownika 
medycznego, z jakimi sytuacjami mierzy się na co dzień i co sprawia, że ta niewiarygodnie trudna, odpowiedzialna praca przyciąga jak narkotyk.
„Ratownik”, Noah Strycker, Wydawnictwo Muza. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

W jakim wieku posłać dziecko do przedszkola i na co zwrócić uwagę przy jego wyborze? Czy warto inwestować  
w zajęcia dodatkowe? O co pytać wychowawców w przedszkolu? Jak znaleźć dla dziecka równowagę między nauką 
a zabawą? To tylko niektóre z pytań, które zadają sobie rodzice każdego z maluchów.
A może najważniejsze jest to, aby najpierw uświadomić sobie, że życie to nie wyścig. Że tak naprawdę nie ma  
w nim żadnego startu, ani tym bardziej żadnej mety. Dopiero zbudowanie bliskiej relacji ze swoim dzieckiem po-
zwala skutecznie wspierać je w procesie uczenia się, zgodnie z jego naturalnymi potrzebami.
Rewolucyjna książka psycholog dziecięcej Anity Janeczek-Romanowskiej i eksperta od metod nauczania Mikołaja 
Marceli to najlepsza inwestycja w rozwój twojego dziecka. Oprócz szeregu praktycznych przedszkolnych porad  
i podsumowania najnowszych badań naukowych, nie pozwala nam zapomnieć kluczowej prawdy: najważniejsze,  
z czym może wystartować w życiu dziecko to szczęśliwe dzieciństwo!
„Jak zapewnić swojemu dziecku najlepszy start. Edukacja i rozwój zgodne z naturalnymi po-
trzebami przedszkolaka”, Mikołaj Marcela, Anita Janeczek-Romanowska, Wydawnictwo Muza.  
JUŻ W KSIĘGARNIACH.

8

NO
W
OŚ
CI LITERACKIE

Wszystko, czego potrzebujesz do podróży w czasie i przestrzeni.
Wyobraź sobie, jakby to było – chodzić po Ziemi cztery i pół miliarda lat temu?
Albo zrobić swój pierwszy krok na powierzchni Księżyca?
Pięknie ilustrowany i pełny niesamowitych faktów i liczb przewodnik po naszym świecie i tym co leży poza nim.  
W tej książce Lucy i Stephen zgromadzili całą masę najciekawszych i najważniejszych informacji o Ziemi, kosmosie 
i człowieku: od czarnych dziur po życie na Marsie, od genetyki po zmiany klimatyczne.
To prawdziwe kompendium wiedzy, w którym trudne naukowe tematy zostały wytłumaczone w lekki i zrozumiały 
dla młodszego odbiorcy sposób.
„Przewodnik po Wszechświecie”, Lucy i Stephen Hawking, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 
09.02.2021.

Cała prawda o polskiej branży funeralnej. Odpowiedzi na pytania, które boimy się zadać.
Jak to jest na co dzień mieć kontakt ze śmiercią? Jakie są fakty i mity o branży pogrzebowej? I kiedy bywa  
naprawdę ciężko?
Choć w Polsce umiera rocznie około 400 tysięcy osób, o branży pogrzebowej wiemy niewiele, a to, co usłyszymy  
od osób, które mają za sobą organizację pogrzebu, bywa kontrowersyjne i budzi w nas lęk. Prawie każdy zna 
mrożące krew w żyłach opowieści o łamaniu zmarłym kości, pijanych grabarzach czy niebotycznych cenach  
za pochówek. Jak naprawdę funkcjonuje branża pogrzebowa? Z czym na co dzień spotykają się jej pracownicy?
Małgorzata Węglarz w rozmowach m.in. z przedsiębiorcami pogrzebowymi, balsamistami, tanatokosmetologami, 
mówcami pogrzebowymi i pracownikami hospicjów rozprawia się ze stereotypami i daje odpowiedzi na wiele waż-
nych pytań.
Jak to jest mieć bezustanny kontakt ze śmiercią? Co po śmierci dzieje się z ciałem? Dlaczego Polacy obawiają się 
kremacji? Jak wygląda pogrzeb XXI wieku?
„Wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim umrzesz” to wyprawa do świata umarłych, której przewodzą całkiem 
żywi, pełni pasji ludzie.

„Wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim umrzesz. Tajemnice branży pogrzebowej”, Małgorzata Węglarz, Wydawnictwo 
Muza. Premiera: 24.02.2021.

Nasze miejsce w kosmosie to wciągająca relacja z jednego z najważniejszych odkryć astronomicznych ostatnich lat 
– Supergromady Laniakea. Ta książka zabierze Was do galaktyk oddalonych o 500 milionów lat świetlnych. Wyja-
śnia przy tym, w jaki sposób określa się wskaźniki „kosmicznych” odległości, koncepcję rozszerzania Wszechświata,  
co oznaczają pojęcia ciemna materia i ciemna energia oraz kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła.
Intensywne obserwacje kosmosu przez zespół Hélène Courtois zaowocowały mapą Supergromady Laniakea.
Na kolejnych stronach Hélène Courtois opisuje metody wizualizacji i analizy, które pozwoliły na opracowanie map, 
które po kawałku odsłaniają wielkoskalowe struktury Wszechświata (włókna galaktyczne, supergromady i pustki). 
Czytelnicy poznają nowe, pozagalaktyczne środowisko (czyli przestrzenie poza naszą Galaktyką), które specjaliści 
nazywają „lokalnym”, mimo że rozciąga się na około 500 milionów lat świetlnych w każdą stronę.
Książka ta obejmuje również najbardziej aktualne odkrycia, które zostały dokonane od czasu odkrycia Laniakei, czyli 
Sieć Prędkości Kosmicznych (Cosmic Velocity Web) oraz Odpychacz Dipolowy (Dipole Repeller) i Odpychacz Wielkiej  
Pustki (Cold Spot Repeller ).
„Nasze miejsce w kosmosie”, Courtois Hélene, Wydawnictwo Naukowe PWN. JUŻ W KSIĘGAR-
NIACH.
 

II tom trylogii „Droga donikąd”.
Dotąd jej życie było wędrówką. Teraz będzie walką.
Etta pochodzi z Nowhere, osady założonej przez tych, którzy przeżyli plagę, w tym przez Bezimienną Akuszerkę. 
Tajemnicza choroba zniszczyła dawny świat i sprawiła, że przy życiu pozostało niewiele kobiet, a porody są bardzo 
niebezpieczne. Ci, którzy przetrwali, powoli próbują przywrócić porządek i wprowadzić nowe normy społeczne.  
W Nowhere kobiety i położne traktuje się jak święte i to one dominują w społeczności. Etta wybiera jednak wolność, 
jaką dają jej łowiectwo i szabrownictwo. Przemierza pustkowia w poszukiwaniu reliktów przeszłości, które mogą się 
do czegoś przydać. Czasem zmuszona jest też stawiać czoło bezwzględnym handlarzom niewolników, którzy polują 
na kobiety i dziewczynki. Dlatego w drodze staje się Eddym.
Kiedy handlarze napadają na jej osadę, Etta bez namysłu wyrusza, by uwolnić bliskich lub ich pomścić. Ta misja 
prowadzi ją w paszczę Lwa z Estiel – bezwzględnego i okrutnego przeciwnika. W jej rękach spoczywa nie tylko życie 
uwięzionych, ale i los nowego świata.
„Siła energii”, Robert Bryce, Wydawnictwo Naukowe PWN. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Jak kształtują się nawyki? Co ma na ten temat do powiedzenia neuronauka?
Jak przekuć negatywne nawyki w ich pozytywne, potężne i pomocne wersje?
W codziennym życiu wyuczone, niemal automatyczne czynności i działania towarzyszą nam na każdym kroku:  
od kontaktów z ludźmi, przez sport, pracę, zakupy, aż po nawyki związane z jedzeniem i piciem. Ilekroć planujemy 
cokolwiek zmienić, polegamy wyłącznie na własnej sile woli i determinacji. Dlatego prawie zawsze ponosimy po-
rażkę - to po prostu nie wystarcza.
Wendy Wood od ponad trzydziestu lat bada fascynujące mechanizmy powstawania nawyków. Dzięki temu potrafi 
umiejętnie wyjaśnić, co dzieje się w naszych głowach i jak działa mózg. Autorka dowodzi, że podejmujący nie-
świadome akcje umysł można okiełznać. Korzystając z naukowych analiz, podkreśla przyziemne działania stojące 
za „nadludzkimi” osiągnięciami. Pokazuje, jak wykorzystać tę wiedzę do formowania lepszych nawyków i wprowa-
dzenia zmian, na których od dawna nam zależało. Publikacja stanowi przegląd najważniejszych aspektów pracy  
z nawykami. Autorka pokazuje, w jaki sposób zmiana nawyków przekłada się na nasze zdrowie, poczucie spełnienia 
i rozmaite sfery naszego życia. 
„Dobry nawyk, zły nawyk”, Wendy Wood, Wydawnictwo Naukowe PWN. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Pierwsza pełna biografia położnej z Auschwitz-Birkenau, Stanisławy Leszczyńskiej.
Czy można być bohaterem bezwiednie? Być bohaterem za sam fakt, że w okrucieństwie otaczającego świata 
zachowało się przyzwoitość i szacunek do drugiego człowieka, a swoje bohaterstwo upchnąć w niepamięci historii 
i żyć dalej? Jakby nie widziało się tego ogromu cierpienia, dramatu odczłowieczenia?
Otóż można.
Taka była moja Ciocia, Stanisława Leszczyńska. „Mama”, „Święta”, „Anioł”. Tak do dziś opisywana jest w publika-
cjach, w książkach i wspomnieniach. Tymczasem w piekle Auschwitz - Birkenau była przede wszystkim sobą – ko-
chającą ludzi, dzieci, a nade wszystko Boga, skromną kobietą z łódzkich Bałut. Nie chciała pomników. Jej nagrodą 
był krzyk zdrowego noworodka w momencie przyjścia na świat i szczęście na twarzy matki. Położnictwu poświęciła 
połowę życia, drugą połowę oddając rodzinie i czwórce dzieci.
Miałam 16 lat kiedy odeszła. Pamiętam wiele, ale moje wspomnienia były zbyt ubogie, by mogła powstać z nich 
książka. Kiedy po śmierci jej synów zostałam zasypana dokumentami, wspomnieniami i zapiskami o cioci Stasi 
– poczułam, że jest to swoistego rodzaju Testament, który należy wypełnić , że to moja powinność. Powinnam 

pokazać światu, kim naprawdę była słynna położna z Auschwitz-Birkenau. Nie opisywać kolejnych krwawych historii z Mengelem w tle. Przy-
najmniej nie tylko. Napisać nie o ikonie tylko o prostej kobiecie, bo taka była. Prosta, pełna ciepła i zrozumienia dla drugiego człowieka, nawet 
tego najbardziej odczłowieczonego. Potrafiła się bawić, śmiać, kiedy trzeba karcić dzieci, mieć wątpliwości a nawet złościć.
Mam nadzieję, że udało mi się wiernie odtworzyć jej portret. Że w tej biografii pokazałam kobietę z krwi i kości. I że ten obraz zwykłego człowie-
ka, na który składają się drobne i większe sprawy dnia codziennego, jeszcze bardziej uczyni z niej Bohaterkę. Maria Stachurska
„Położna. O mojej cioci Stanisławie Leszczyńskiej”, Maria Stachurska, Wydawnictwo Burda Książki. Premiera: 09.12.2021.
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II tom trylogii „Droga donikąd”.
Dotąd jej życie było wędrówką. Teraz będzie walką.
Etta pochodzi z Nowhere, osady założonej przez tych, którzy przeżyli plagę, w tym przez Bezimienną Akuszerkę. 
Tajemnicza choroba zniszczyła dawny świat i sprawiła, że przy życiu pozostało niewiele kobiet, a porody są bardzo 
niebezpieczne. Ci, którzy przetrwali, powoli próbują przywrócić porządek i wprowadzić nowe normy społeczne.  
W Nowhere kobiety i położne traktuje się jak święte i to one dominują w społeczności. Etta wybiera jednak wolność, 
jaką dają jej łowiectwo i szabrownictwo. Przemierza pustkowia w poszukiwaniu reliktów przeszłości, które mogą się 
do czegoś przydać. Czasem zmuszona jest też stawiać czoło bezwzględnym handlarzom niewolników, którzy polują 
na kobiety i dziewczynki. Dlatego w drodze staje się Eddym.
Kiedy handlarze napadają na jej osadę, Etta bez namysłu wyrusza, by uwolnić bliskich lub ich pomścić. Ta misja 
prowadzi ją w paszczę Lwa z Estiel – bezwzględnego i okrutnego przeciwnika. W jej rękach spoczywa nie tylko życie 
uwięzionych, ale i los nowego świata.
„Księga Etty. Droga donikąd. Tom 2”, Meg Elison, Wydawnictwo Rebis. Wydawnictwo Rebis. 
Premiera: 09.02.2021.

Istnieją miejsca, do których nie nale-
ży zaglądać, a także czyny, jakich nie  
wolno się dopuścić. 
W piątkowe popołudnie, kiedy wszyscy 
myśleli już o weekendzie, Konrad Łazar 
zastanawiał się nad czymś innym. Pró-
bował zrozumieć, jak doszło do tego, 
że była kochanka wykrwawia się na 
jego oczach, i – co ważniejsze – dlacze-
go nie udało mu się tego przewidzieć. 
Przecież na co dzień płacono mu za 
to, by zbierał informacje, układał je  
w logiczne ciągi i przewidywał następ-
stwa wydarzeń. Był w tym naprawdę 
dobry. 

Ale tego nie mógł przewidzieć. Podobnie jak faktu, że odtąd nikt w 
jego otoczeniu nie będzie bezpieczny, a śmierć upomni się o bliskich. 
Wkrótce Konrad wyruszy do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło,  
a które należałoby spalić do szczętu. 
„Winni jesteśmy wszyscy”, Bartosz Szczygielski, Wydaw-
nictwo Czwarta Strona. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Przejmująca opowieść o tym, jak kruche jest życie, ale też o tym, jak silne potrafią być nasze więzi i wola prze-
trwania.
Bestseller Amazona!
To miała być wspaniała weekendowa wyprawa na narty z rodziną i przyjaciółmi. Los jednak zrządził inaczej.
W okamgnieniu kończy się życie szesnastoletniej Finn, gdy ich samochód wypada z ośnieżonej drogi i stacza się 
po zboczu góry. Zawieszona między światami dziewczyna patrzy bezsilnie, jak jej najbliżsi walczą o przetrwanie.
Nie potrafiąc opuścić bliskich, Finn wciąż czuwa. Tymczasem po wypadku jej rodzina i przyjaciele zmagają się  
z rozpaczą i wyrzutami sumienia. Ojciec szuka zemsty na jedynej osobie, którą może obwiniać – poza sobą. Naj-
lepsza przyjaciółka Finn, Mo, odważnie docieka prawdy, kiedy historia ich wypadku zostaje cynicznie przekłamana. 
Siostra, Chloe, jest gotowa dołączyć do Finn, a matka, która uratowała ich wszystkich, nie może wybaczyć sobie 
pewnych decyzji. Finn musi odejść, ale jak ma zostawić rodzinę w rozsypce? 
„W jednej chwili”, Suzanne Redfearn, Wydawnictwo Rebis. Premiera: 09.02.2021.

Zaginiona nastolatka i ojciec, który 
nigdy nie przestał jej szukać.
Minęły trzy lata, od kiedy szesna-
stoletnia córka Tima Blancka zagi-
nęła podczas imprezowych wakacji 
na Majorce. Poprzysiągł, że nigdy 
nie przestanie jej szukać. Ta przy-
sięga rozbiła jego małżeństwo  
i sprowadziła go do Palmy, gdzie 
mieszka i zarabia na życie jako pry-
watny detektyw.
Kiedy Tim dostaje zlecenie śledze-
nia kobiety podejrzanej o zdradza-
nie męża, zamożnego biznesmena, 
nieoczekiwanie zostaje wciągnięty 

w świat korupcji. Pod błyszczącą 
powierzchnią wakacyjnego raju kryje się ciemność, w której Tim 
dostrzega cień córki. Ryzykując własne życie, rusza na poszuki-
wanie prawdy o tym, co ją spotkało.
„Patrz, jak spadam”, Mons Kallentoft, Wydawnictwo 
Rebis. Premiera: 23.02.2021.
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Rok 1980. Inga Piątkowska staje u progu dorosłego życia z niemałym baga-
żem doświadczeń. Choć od samobójstwa jej przyjaciela minął rok, kobieta 
wciąż nie może się pogodzić z tą stratą, a tajemnicza śmierć pozostaje nie-
wyjaśniona.
W czasie wyjazdu służbowego Inga poznaje Brinka Speedmana. Kanadyjczyk 
przyjechał do Polski, aby odwiedzić nieznaną dotąd rodzinę i odnaleźć cenną 
pamiątkę po pradziadku. Co ciekawe, od pierwszego spotkania mężczyzna nie 
może się pozbyć wrażenia, że kobieta wygląda dziwnie znajomo.
Gdy Speedman znika w niewyjaśnionych okolicznościach, Inga zostaje uwikła-
na w sprawę jego zaginięcia. 
Od tej pory każda z trudem zdobywana wskazówka będzie na wagę złota.
„Północna zmiana”, Hanna Greń, Wydawnictwo Czwarta Strona. 
Premiera: 10.02.2021.

Bogna od dwudziestu lat poszukuje córki, którą ostatni raz widziano wsiada-
jącą do czarnej furgonetki. W ten sam sposób znika Igor. Jego przyjaciel Niko 
rusza tropem tajemniczego sprawcy. Pomagają mu Bogna i Hubert – bezdom-
ny były wojskowy, mający własne porachunki z siłami ciemności. Złowieszcza 
aura otaczająca zagadkowy pojazd przyciąga inne zło: Blacha, psychopatycz-
ny uciekinier ze szpitala psychiatrycznego, wreszcie może bezkarnie wcielać 
w życie swoje chore fantazje, ale nie wie, że jest tylko narzędziem w rękach 
kogoś, a może czegoś, znacznie gorszego…
„Dwadzieścia lat ciszy”,  Przemysław Wilczyński, Wydawnictwo 
Akurat. Premiera: 10.02.2021.

Jesteś jedynym świadkiem morderstwa. Choć nie wolno ci było patrzeć...
ODTWÓRZ
Andrew, menadżer Shanamore Holiday Cottages, podgląda swojego jedynego gościa w ukrytej kamerze, w po-
koju. Tej nocy dzieją się rzeczy niewiarygodne. Na ekranie pojawia się niewyraźna postać, która zabija kobietę  
i niszczy kamerę. Kim jest morderca? Skąd wiedział o kamerze? Czy życie Andrew jest zagrożone?
ZATRZYMAJ
Gdy tylko Natalie przybywa do zimowego, odciętego od świata Shanamore, już żałuje swojej decyzji. Wolałaby 
pozostać w domu. Kierownik hotelu wydaje jej się przerażający. Najchętniej wyjechałaby już, teraz, zaraz, ale nie 
może - przecież przyjechała tu, ponieważ szuka...
PRZEWIŃ
W tej dramatycznej historii na podobieństwo „Fatalnego zauroczenia” obserwujesz mordercę, uwiecznionego na 
nagraniu... Lecz nie widziałeś początku. Przewiń nagranie i odtwórz je całe. Nie ugnij się przed tym, co zobaczysz...
„Przewiń”, Catherine Ryan Howard, Wydawnictwo Świat Książki. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Najlepsze historie miłosne nie umierają nigdy. Żyją w naszych wspomnie-
niach, podpowiadając, że okrutne zbiegi okoliczności mogą w rzeczywistości 
wcale nie być przypadkiem.
Nathy dochodzi do wniosku, że zbiegów okoliczności jest zbyt dużo… że ko-
muś zależy, aby wspomnienia o namiętnym romansie, który niemal dopro-
wadził do tragedii, pozostały żywe. Ślady przeszłości znaczą teraźniejszość 
tak gęsto, że nie poddają się żadnym racjonalnym wytłumaczeniom. Czy aby 
uwolnić się od lęków, Nathy musi cofnąć się w czasie?
Od Montrealu, przez San Diego, Barcelonę, po Dżakartę, niezwykła opowieść 
wiedzie nas przez życie ludzi, którzy marzą za mocno, łącząc pasję ze stra-
chem, w pobliże serc, które biją za mocno. 
„Śniłam za mocno”, Michel Bussi, Wydawnictwo Świat Książki.  
Premiera: 10.02.2021.

Prywatny detektyw Jackson Brodie mieszka w spokojnej nadmorskiej miejsco-
wości w północnym Yorkshire z wiekową labradorką Dido. Od czasu do czasu 
sprawuje opiekę nad krnąbrnym nastoletnim synem Nathanem. Trudno o bar-
dziej malowniczy zakątek, lecz i tam czai się zło. 
Ostatnie zlecenie Jacksona – zbieranie dowodów niewierności męża na żądanie 
podejrzliwej żony – wydaje się banalne. Jednakże przypadkowe zdarzenie na 
stromym urwisku sprawia, że Brodie trafia na trop siatki groźnych przestępców. 
I spotyka kogoś ze swojej przeszłości... 
„Bezkresne niebo”, Kate Atkinson, Wydawnictwo Czarna Owca. 
Premiera: 10.02.2021.

Brodacz i brunetka, wszechmocny paralizator (nie: wibrator) i dużo dobrego humoru. A to ci heca! Najnowsza ko-
media kryminalna Marty Obuch sprawi, że wyskoczysz ze szpilek!
Matylda odkrywa zdradę męża i postanawia rzucić żywot kury domowej i zacząć się łajdaczyć. Jako lekarz medycyny 
sądowej widziała do tej pory wiele męskich członków – sztywnych, owszem, ale ich właściciele byli rzetelnie martwi. 
Czas to zmienić! Niestety, w tym samym momencie pada trupem i jej małżonek, a wszystkie dowody wskazują na 
nią. Matylda spotyka w międzyczasie swojego kolegę z dawnych lat, kiedyś pryszczatego wyrostka Tymoteusza 
Piątka zwanego Tytą, który jest teraz dorodnym i brodatym taksówkarzem. Tyta porzucił niedawno pracę w policji, 
a komisarz Marchewka, prowadzący śledztwo w sprawie morderstwa, to jego dobry przyjaciel. Towarzystwo stara 
się rozwikłać sprawę najpierw we trójkę, a później w czwórkę, bo do zespołu dołącza dorodna policjantka Jadźka, 
osoba zupełnie nieprzewidywalna, wyposażona w paralizator, który odpala przy byle okazji i pieści nim nie tylko 
przestępców.
„Do trzech chłopów sztuka”, Marta Obuch, Wydawnictwo Filia. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Troje zwykłych ludzi, któ-
rzy nie mają pojęcia, że 
jest ktoś czwarty. Ktoś, 
kto wciągnie ich w swój 
misterny morderczy plan. 
A może znajdą się w nim 
przypadkowo?
Ursula, żyjąca z poczu-
ciem, że to przez nią zgi-
nął jej ukochany, próbuje 
ratować maltretowaną 
przez męża kobietę. Ali-
ce najwyraźniej nie ma 
szczęścia w miłości – z 
chwilą gdy poznaje no-
wego mężczyznę, ktoś 
zaczyna ją prześladować. 
A może to właśnie on za 
tym stoi? Gareth wciąż 
wierzy w odnalezienie za-
ginionego przed laty ojca, 
zwłaszcza kiedy do domu 
zaczynają przychodzić 
dziwne kartki pocztowe. 
Tych troje się nie zna. 
Choć ich drogi przecinają 
się w mieście, w którym 
ostatnio znikają ludzie, 
pozostają sobie obcy… 
Aż do pewnego wieczoru, 
kiedy razem znajdą się w 
śmiertelnym niebezpie-
czeństwie. I będą musieli 
połączyć siły, żeby prze-
żyć.
„Nieznajomi”, C. L. 
Taylor, Wydawnictwo 
Albatros. Premiera: 
10.02.2021.
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Porównywany do Władcy Pierścieni monumentalny cykl fantasy, który 
pokochało ponad 40 milionów czytelników na całym świecie.
Kamień Łzy, legendarna forteca, zostaje zdobyty. Callandor trafia do 
rąk tego, który jest godny nim władać. To zaledwie początek dla Ran-
da al’Thora, pasterza, który stał się Smokiem Odrodzonym. Przyjaciele 
i wrogowie mobilizują się, sporządzają plany działania, knują spiski, 
podczas gdy Smok studiuje teksty proroctw i z największym wysiłkiem 
stara się kontrolować przepełniającą go Moc. Wszyscy jednak zdają 
sobie sprawę, że niebawem musi wybuchnąć wojna…
„Wschodzący cień”, Robert Jordan, Wydawnictwo  
Zysk i S-ka. Premiera: 02.02.2021.

„Księga Drogi i Dobra” to wyjątkowa, niezwykle inspirująca poetycka 
interpretacja starożytnego tekstu stworzonego dwa i pół tysiąca lat 
temu przez twórcę taoizmu.
Według jej mądrości żadna z naszych cech nie różni się od cech dosko-
nałego władcy, genialnego myśliciela czy wielkodusznego filantropa. 
W tej przełomowej współczesnej interpretacji starożytnego klasyka 
Ursula Le Guin przedstawia uświęconą i zadziwiająco potężną filozofię 
chińskiego myśliciela.
Książka zawiera obszerne osobiste komentarze autorki, podkreślają-
ce wartość tekstu - zwłaszcza w naszych trudnych, niespokojnych 
czasach.
Przekładu tej mistrzowskiej interpretacji dokonali Justyna Bargielska  
i Jerzy Jarniewicz, a notę o autorce przetłumaczyła Kaja Gucio.
„Księga Drogi i Dobra”, Le Guin, Prószyński i S-ka. JUŻ  
W KSIĘGARNIACH.

Czy dziś można jeszcze spotkać starożytnych bogów?
A może niektórzy z nich wciąż żyją wśród nas?
W jaki sposób na ziemi pojawili się pierwsi ludzie?
Kim byli cyklopi, centaurowie, nimfy i syreny?
Co trzeba zrobić, żeby stać się herosem? 
Książka w mądry, przyjazny i ciekawy sposób przedstawia mity staro-
żytnych Greków i Rzymian. Katarzyna Marciniak wybrała te, które są 
związane z prapoczątkami ludzkości, kiedy bogowie dopiero wyłaniali 
się z Chaosu, a świat był jeszcze bardzo młody.
Przewodnikami towarzyszącymi Czytelnikowi w wędrówce śladami sta-
rożytnych bogów i herosów są zwierzęta. Dzięki nim wyprawy w głąb 
mitologicznych krain staną się wspaniałą przygodą.
Nowe wydanie książki Moja pierwsza mitologia zostało opracowane 
w pięknej szacie graficznej. Malarskie ilustracje pomogą obudzić wy-

obraźnię młodych Czytelników. Na końcu książki znajduje się słowniczek frazeologizmów zaczerp-
niętych z mitologii i chętnie używanych do dziś.
„Moja pierwsza mitologia Tom 1”, Katarzyna Marciniak, Wydawnictwo Naukowe 
PWN. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Zbiór zadań przeznaczony jest głównie dla uczniów szkół średnich, ale może być wykorzystywany jako materiał uzu-
pełniający i urozmaicający kształcenie na początkowych etapach studiów, przede wszystkim na I roku, w ramach za-
jęć z Podstaw chemii lub Chemii ogólnej, prowadzonych na większości wydziałów chemii wyższych uczelni w Polsce.
Każdy z rozdziałów książki Chemiczne łamigłówki został podzielony na dwie części. W pierwszej z nich pojawiają się 
pytania testowe i proste problemy obliczeniowe (zadania treningowe), w drugiej – zadania bardziej rozbudowane 
(łamigłówki). Niektóre zadania mają rzadko spotykaną, atrakcyjną postać, np. formę krzyżówki. Szereg pytań doty-
czy chemii życia codziennego i zagadnień nietypowych:
•     co nadaje zapach perfumom Chanel nr 5?
•     czy wszystkie sole są słone?
•     co najskuteczniej gasi pożar?
•     ile wody jest w wodzie ciężkiej, a ile w wodzie ognistej?
•     czy rozcieńczając kwas wodą, można uzyskać roztwór o pH = 8?
Publikacja przeznaczona jest głównie dla zainteresowanych chemią uczniów szkół średnich, ale także studentów 
pierwszych lat kierunków chemicznych i pokrewnych. Mogą ją wykorzystywać nauczyciele, zarówno realizując pro-

gram nauczania, jak i podczas zajęć dodatkowych. Do rozwiązania większości problemów wystarczy podstawowa wiedza chemiczna i umiejęt-
ność logicznego myślenia, zatem po książkę mogą sięgnąć wszyscy, którzy mają lub mieli kiedykolwiek styczność z chemią.
„Chemiczne łamigłówki”, Elżbieta Wojaczyńska, Jacek Wojaczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

NOWOŚCIPŁYTOW
E

„Mogło być nic” to wyczekiwa-
ny przez fanów drugi album 
jednego z najważniejszych  
i najpopularniejszych zespo-
łów młodego pokolenia. Kasia 
i Jacek Sienkiewiczowie po-
nownie zapraszają słuchaczy 
do świata pełnego mądrych 
i ważnych przemyśleń. Na 
nowym wydawnictwie znala-
zło się jedenaście autorskich 
kompozycji, które powstawały 
pod okiem producenta Wojtka 
Urbańskiego.
Kwiat Jabłoni, czyli Kasia i Ja-
cek Sienkiewiczowie, dali się 
poznać szerszej publiczności 
za sprawą singla „Dziś późno 
pójdę spać”, który do tej pory 
w serwisie YouTube został wy-
świetlony ponad 22 miliony 
razy. Szybko okazało się, że 
muzyków nie tak łatwo będzie 
zaszufladkować pod kategorię 
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Third Man Records i Columbia 
Records prezentują premierę al-
bumu grupy The White Stripes 
“Greatest Hits” - pierwszą w hi-
storii oficjalną antologię nagrań 
kultowego rockowego duetu, 
który tworzą Jack i Meg White. 
Kolekcja zawiera 26 utworów – 
od błyskotliwych lat dziewięć-
dziesiątych, poprzez  undergro-
undowe hymny z początku XXI… 
wybór piosenek jest tak szeroki, 

„Medicine at Midnight” to dzie-
siąty albumu zespołu „Foo  
Fighters”. Płytę wyproduko-
wał Greg Kurstin wraz z „Foo  
Fighters”, a jako inżynier dźwię-
ku pracował przy nim Mark  
„Spike” Stent. „Medicine at 
Midnight” zawierać będzie dzie-
więć utworów o łącznej długo-
ści 37 minut. „Shame Shame” 
to pierwszy singiel promujący 
nową płytę „Foo Fighters”. 
„Medicine at Midnight” ukaże 
się na CD, czarnym winylu,  
a także na specjalnych niebie-
skich i pomarańczowych pły-
tach winylowych.
Foo Fighters, „Medicine 
at Midnight”,  Sony Music 
Entertainment. Premiera: 
05.02.2021.

Blisko dwa lata po premierze 
płyty „Gaja Hornby”, nomino-
wanej do Fryderyka w kategorii 
Album Roku Pop, Margaret wra-
ca z nowym krążkiem „Maggie 
Vision”, który z jednej strony jest 
wypadkową jej muzycznych fa-
scynacji – hip-hopem i nowocze-
snymi brzmieniami urban music 
– a z drugiej koniecznością opo-
wiedzenia o ważnych rzeczach, 
jakie ostatnio działy się w jej ży-
ciu oraz tuż obok. „Mój nowy al-
bum jest na wpół słodko-gorzki. 
W ramach dojrzewania zaczęłam 
być dużo bardziej świadoma rze-
czy, które wokół mnie się dzieją. 
Już na płycie „Gaja Hornby” były 
momenty, kiedy we mnie buzo-
wało, ale teraz naprawdę tego 
nie uciszam i nie przypudrowuję, 
ale z siebie wypluwam, bo mam 
ku temu powody” – mówi o war-
stwie lirycznej artystka.
Na „Maggie Vision” Margaret 
kontynuuje swoją przygodę 
pisania piosenek w języku pol-
skim, z którym wyraźnie czuje 
się teraz znacznie lepiej. Spo-
ra w tym zasługa jej partnera  
(zawodowo i prywatnie), a tak-
że producenta nowego albumu 
KaCeZeta, który wspierał ją  
w całym procesie twórczym, 
oraz muzyki hip-hop, która jest 
dla Margaret wielką inspiracją.  
„Bardzo szanuję swoją dotych-

Dołącz do Kanna, Kanta, Yama-
ne i Glorii w fascynującej przy-
godzie, gdzie będziemy od-
krywać nasz Układ Słoneczny, 
Drogę Mleczną oraz odległe galakty-
ki w poszukiwaniu największych ta-
jemnic Wszechświata: ciemnej ma-
terii, kosmicznej ekspansji i samego  
Wielkiego Wybuchu.
Lecąc rakietą przez nocne niebo, 
poznasz całą współczesną astrofi-
zykę i astronomię, a także klasycz-
ne odkrycia i teorie, na których są 
one oparte. Dowiesz się, dlaczego 
niektórzy naukowcy wierzyli, że 
znalezienie życia pozaziemskiego 
jest nieuniknione!
Dzięki naszym bohaterom poznasz:
• Teorie na temat początku 

wszechświata, ewolucji i geo-
metrycznych metod mierzenia  
i obserwowania ciał niebieskich, 
oraz jak astronomowie oblicza-
ją odległości w przestrzeni ko-
smicznej;

• Odkrycia Kopernika, Galileusza, 
Keplera, Hubble’a i innych astro-
nomów;

• Zależności między temperaturą, 
rozmiarem i wielkością gwiazdy;

• Tajemnicę kosmicznego promie-
niowania tła i przewidywania 
dotyczące przyszłości wszech-
świata.

„The Manga Guide Wszech-
świat”, Verte Corp, Kenji 
Ishikawa, Kiyoshi Kawaba-
ta, Wydawnictwo Naukowe 
PWN. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

zespołu “jednego przeboju” – 
wszystkie następne produkcje 
zdobyły uznanie i wielką po-
pularność.
Świetnie przyjęte kompozycje 
znalazły się na debiutanckim 
albumie „Niemożliwe”, wyda-
nym w lutym 2019 r. Krążek 
uzyskał status platynowej pły-
ty. Wręczenie tego wyróżnie-
nia odbyło się podczas całko-
wicie wyprzedanego koncertu 
w legendarnej Operze Leśnej 
w Sopocie. Wydawnictwo do 
dziś znajduje się w zestawie-
niach najlepiej sprzedających 
się płyt w Polsce.
Kwiat Jabłoni, „Mogło być 
nic”,  Agora. Premiera: 
05.02.2021.

czasową drogę. Sama współ-
praca ze światowej klasy produ-
centami naprawdę wiele mnie 
nauczyła, choć aktualnie wydaje 
się to być dość poprawne i wygła-
dzone. Hip-hop jako gatunek jest 
natomiast bardzo szczery, często  
w kontrze do ogólnych sloganów 
i taki »in your face«, co bardzo 
mi pomogło opowiedzieć moją 
historię.”
Choć Margaret nazywa „Mag-
gie Vision” najbardziej „swoją” 
płytą w karierze, to na krążku 
nie brakuje znakomitych gości.  
W singlowym „Reksiu” poja-
wia się Otsochodzi, z kolei do 
stworzenia utworu „Roadster” 
został zaproszony Kizo. Hipho-
powy sznyt podkreśla również 
Kukon w „No Future”. Starszych 
fanów ceniących ją za popowe, 
chwytliwe melodie Margaret jed-
nak uspokaja: „Pod względem 
muzycznym nie chciałam robić 
czystego hip-hopu, absolutnie. 
Na „Maggie Vision” nadal są 
chwytliwe melodie, nadal czer-
pię z popu, ale w połączeniu  
z hiphopowymi inspiracjami  
i moimi kwaśnym tekstami, na-
bierają u mnie zupełnie nowego 
wymiaru. Jeśli na „Gai” dużo 
tematów musiałam jeszcze ko-
rygować i uważać, żeby czegoś 
nie powiedzieć, bo może Marga-
ret nie wypada, tak teraz czuję, 
że… już poszło. I dlatego trak-
tuję „Maggie Vision” jako naj-
bardziej mój album dotychczas.  
To jest właściwie mój prawdziwy 
debiut. Jestem aż cała w emo-
cjach, co będzie dalej.”
Margaret, „Maggie Vision”, 
Sony Music Entertainment. 
Premiera: 12.02.2021.

jak tylko można to sobie wy-
obrazić. Album dostępny będzie 
na płycie CD oraz na dwupłyto-
wym, czarnym 150 gramowym 
wydawnictwie winylowym.
The White Stripes, „Gre-
atest Hits”, Sony Music 
Entertainment. Premiera: 
12.02.2021.

Album ten to piętnaście no-
wych, oryginalnych utworów, 
mocne melodie i, co charak-
terystyczne dla ostrawskiego 
barda, jeszcze mocniejsze tek-
sty. A wszystko to przy akom-
paniamencie samej gitary aku-
stycznej i akordeonu dętego 
- dzięki temu instrumentowi ar-
tysta symbolicznie powraca do 
swoich ludowych początków.
Ze szlachetnością dojrzałego 
mężczyzny radzi sobie z odej-
ściem matki („Máma ni na krk 
dala klíč”) i śmiercią przyjaciela 
(„Emil P.”), z nostalgią wspo-
mina natomiast minione lata 
(„Staré dobré časy”), jak rów-
nież dawną miłość („Moniko”). 
Oddaje hołd poetyckim wzorom 
(„Píseň pro V. V.”, „Den nenávidí 
noc”), ukochanej kobiecie („Ze-
stárli jsme lásko”) oraz swemu 
ojcu („Je ti to lito”). Potrafi też 
jasno nazwać obecną sytuację i 
czasy dawno minione, ich wza-
jemną spójność i podobieństwo 
(„Vlci”, „Řekni sýr”, „Řady”).
Chociaż na pierwszy rzut oka 
może się tak nie wydawać, 
wszystkie utwory tworzą spój-
ną całość, która poprzez dźwię-
ki wydobywające się z gitary 
akustycznej, opowiada przej-
mującą historię życia piosen-
karza i daje, jak to Jaromír ma 
w zwyczaju, nadzieję na przy-
szłość („Dobří hołubi”). Noha-
vica zbudował niepowtarzal-
ny, ważny muzyczny filar tego 
trudnego roku 2020 - szcze-
gólnie dla tych, którzy nie chcą 
zapomnieć i pamiętają.
Jaromir Nohavica, „Mama 
Mi Na Krk Dala Klić”, Uni-
versal Music Polska. Pre-
miera: 19.02.2021.


