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Akcja debiutanckiego filmu Tomasza Jurkiewicza rozgrywa się w niewielkim, konserwatywnym miasteczku nie-
daleko Krakowa. Pogrążoną w marazmie lokalną społeczność niespodziewanie budzi przyjazd młodej, zbun-
towanej dziewczyny (w tej roli świetna Sandra Drzymalska), który burzy uczuciowy spokój trzypokoleniowej 
rodziny.
Agata przyjeżdża do Trzebini gotować na oazie. Zakochuje się w niej siedemnastoletni Mirek, syn miejscowej 
organistki, a jego cierpiący na demencję dziadek widzi w dziewczynie kochankę z młodości. Mirek postanawia 
wykorzystać postępującą chorobę dziadka, by się zbliżyć do Agaty. Odkrywanie wzajemnych uczuć prowadzi do 
ujawnienia pilnie strzeżonej przez matkę Mirka rodzinnej tajemnicy.
Choć nie jest to autobiograficzna historia, ceniony dokumentalista Tomasz Jurkiewicz opowiada w swoim filmie 
o miejscu i środowisku, które dobrze zna. Konfrontując wartości, z dużą empatią odmalowuje senny krajobraz 
prowincji, gdzie prawdziwe uczucie oraz spotkanie bratniej duszy są na wagę złota.  
„Każdy ma swoje lato”, reż. Tomasz Jurkiewicz, Aurora Films. Premiera: 12.03.2021.

Czeski kandydat do Oscara 2021. Agnieszka Holland powraca z 
opartym na faktach i zrealizowanym z rozmachem „Szarlatanem”.
Dla zielarza Jana Mikoláška, natura jest remedium na wszelkie ludz-
kie cierpienie. Jej potężne moce zdolne są uzdrowić ciało, ale w filmie 
Holland to także przestrzeń prawdziwej wolności dla ducha. Tylko  
w łączności z nią możemy zrozumieć i zaakceptować to, kim na-
prawdę jesteśmy. Alchemiczna niemal wiedza o właściwościach 
ziół, jaką posiadł Mikolášek, i jego zdumiewający dar przenikania 
do ludzkiego wnętrza sprawiają, że do jego kliniki ciągną tysiące 
potrzebujących. Ale ten dar ma także swoją ciemną stronę.
„Szarlatan”, reż. Agnieszka Holland, Gutek Film. Pre-
miera DVD: 24.03.2021.

Beztroski Nyles (Andy Samberg) i zadeklarowana singielka Sarah (Cristin Milioti) poznają się na weselu  
w Palm Springs. Sztywna impreza niespodziewanie odsłania swój wybuchowy potencjał, kiedy okazuje się, że 
oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na pierwszy rzut oka 
beznadziejnej, Nyles i Sarah odkryją, jakie możliwości daje całkowita wolność. Wspólnie zrealizują najbardziej 
szalone pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej odjechany romans wszech czasów. 
„Palm Springs” to inteligentna i przezabawna komedia, która stała się rewelacją festiwalu Sundance. Film 
zebrał entuzjastyczne recenzje i ocenę bliską 100% na Rotten Tomatoes. To jeden z tych filmów, który chce 
się oglądać i oglądać – w kinie, z przyjaciółmi lub z ukochaną osobą. W rolach głównych Andy Samberg, 
gwiazda „Brooklyn 9-9” i „Saturday Night Live”, oraz Cristin Milioti, znana z serialu „Fargo” czy „Jak poznałem 
waszą matkę”. „Palm Springs” to komedia idealna na czasy, gdy wszystko wydaje się bez sensu i być może 
najlepszym rozwiązaniem jest szalona impreza.
„Palm Springs”, reż. Max Barbakow, Gutek Film.  JUŻ W KINACH.

Tropiciel jest myśliwym, znanym w trzynastu królestwach jako ten, który ma nos. I choć zawsze pracuje sam, ten 
jeden jedyny raz musi zrobić wyjątek. By odnaleźć zaginione dziecko, sprzymierza się z grupą podobnych sobie 
najemników. A są tam wszyscy: od wiedźmy, przez smutnego olbrzyma, aż do zmiennokształtnego Lamparta. 
Każde z nich jest śmiertelnie niebezpieczne. Każde z nich pilnie strzeże swoich tajemnic. 
Podążając za zapachem dziecka, grupa przejdzie przez potężne miasta, groźne rzeki i zaklęte puszcze, na każdym 
kroku tropiona przez istoty, które pragną ich śmierci. Wątpliwości nie opuszczają Tropiciela ani przez chwilę. Kim 
jest tajemniczy chłopiec, którego muszą odnaleźć? Dlaczego tak wiele osób chce przerwać ich poszukiwania?  
I przede wszystkim – kto kłamie, a kto mówi prawdę? 
Czerpiąc garściami z afrykańskiej historii i mitologii oraz własnej wyobraźni, Marlon James opowiada historię  
o niesamowitym rozmachu, której akcja dzieje się w starożytnym świecie, dziwnie przypominającym współczesny. 
„Czarny Lampart, Czerwony Wilk” to opowieść niezwykle brutalna, osadzona w fantastycznej scenerii, a jednocze-
śnie poruszająca.  
„Czarny Lampart, Czerwony Wilk”, Marlon James, Wydawnictwo Czarna Owca. Premiera: 
24.03.2021.

Kiedy Heather Morris wysłuchała wspomnień Lalego Sokołowa – tatuażysty z Auschwitz – 
i postanowiła przenieść je na papier, nie spodziewała się, że ta historia porwie miliony osób na świecie: młodych  
i starych, a jej przyniesie międzynarodową sławę. I że pozwoli opowiedzieć nie mniej ważną historię Cilki – najdziel-
niejszej osoby, z jaką zetknął się Lale. 
W swojej najnowszej książce Heather opowiada o serdecznej przyjaźni z Lalem: o tym, jak się poznali i jak zaufali 
sobie na tyle, by zwierzył się jej z tego, o czym milczał od czasu zakończenia II wojny światowej. I jak zmieniło to 
ich oboje.
Umiejętność słuchania i dotarcia do drugiej osoby to nie tylko przepis na światowy sukces wydawniczy, ale przede 
wszystkim ważna życiowa lekcja, której wszyscy potrzebujemy. 
W serii inspirujących rozdziałów Morris opowiada zarówno o osobach, z którymi pracowała 
i których historie spisywała, jak i o swojej rodzinie: pełnych miłości relacjach z dziadkiem, ale także ucieczce z domu 
oraz trudnych kontaktach z matką. 
„Opowieści o nadziei” to przede wszystkim pochwała życia i zacieśniania więzi.
„Opowieści o nadziei”, Heather Morris, Wydawnictwo Marginesy. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Wklepuję na fejsa komunikat, że to ko-
niec, że umarł nagle i niezapowiedzia-
nie, że nie miałam okazji poznać wła-
snego ojca, ponieważ on wolał wódę.  
I jabole, i browary, i pewnie nawet dena-
turat, bo był uzależnionym typu menela, 
który zasrywa sobie nogawkę spodni, 
śmierdzi w autobusie i zalega na dwor-
cach. Potem usuwam to o denaturacie 
oraz dworcach. Piszę, że ojciec zmarł 
nagle i że mi smutno. Po chwili doda-
ję: „Wiele lat temu zabrały go demony 
plątające się po jego trzewiach i głowie. 
Nie znaliśmy się — spotykałam głów-
nie tego z trzewi i głowy, który podpo-

wiadał mu, co robić. Że poza wódką jest 
tylko strach, że nic nie warto. Żeby dał sobie spokój. Tato, przykro 
mi, że tak się stało. Dzięki Tobie uczę się współczuć. Może to taki 
ostatni prezent, od Ciebie dla mnie”. Słowo „tato” kłuje w oczy, ale w 
całą resztę przez chwilę wierzę. Potem zostaje tylko to kłucie. „Tato”, 
„papo”, „papko”, językowe narzędzia tortur. 
„Mireczek. Patoopowieść o moim ojcu”, Aleksandra Zbro-
ja, Wydawnictwo Agora. Premiera: 24.03.2021.

Moja matka nie chciała, żebym tyl-
ko żył, chciała, żebym był szczę-
śliwy. Mam wobec niej obowiązek 
szczęścia.
Schmitt, mierząc się ze śmier-
cią najukochańszej matki, po raz 
pierwszy wpuszcza nas tak głęboko 
do swojego świata i dzieli się naj-
bardziej intymnymi uczuciami oraz 
doświadczeniami.
I tak jak wcześniej Oskar – boha-
ter uwielbianej przez czytelników 
powieści – pisał listy do Pana Boga, 
by przygotować się na nadejście 
nieuchronnego, tak teraz sam autor 

mierzy się z utratą najbliższej osoby, przelewając swoje myśli na 
karty książki.
„Dziennik utraconej miłości” to poruszające świadectwo podróży 
w głąb siebie, a zarazem uniwersalna opowieść o czułej relacji 
matki i syna – relacji pełnej miłości, która nie kończy się, nawet 
gdy tej najbliższej osoby już nie ma.
„Dziennik utraconej miłości”, Eric-Emmanuel Schmitt, 
Wydawnictwo Znak Literanova. Premiera: 10.03.2021.
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Reżyser, Marcin Borchardt, zabiera nas w podróż śladami jed-
nego z najwybitniejszych podróżników XX wieku. Jest to obej-
mująca pół wieku dokumentalna epopeja, precyzyjnie zrekon-
struowana z unikalnych i nigdy niepublikowanych materiałów 
archiwalnych, nakręconych przez Halika podczas niezliczonych 
podróży po całym świecie. Tony Halik, za pomocą swoich kul-
towych programów przenosił, co wieczór miliony Polaków w 
miejsca, które im się nawet nie śniły. Film opowiada o jego ży-
ciu, przygodach oraz wszelkiego rodzaju przeciwnościach, któ-
rym musiał stawiać czoło na każdym kroku. Halik, jak przystało 
na wytrawnego gawędziarza, lubił publicznie podkoloryzować ́ to  
i owo. Dziś trudno dociec, co z tego, o czym mówił wydarzyło się 
się̨ naprawdę̨, a co jest jedynie pokłosiem jego nieokiełznanej wy-
obraźni i poczucia humoru.
„Tony Halik”, reż. Marcin Borchardt, Furia Film. Premie-
ra DVD: 12.03.2021.

„Oto my” to historia jednoczesnego dorastania ojca i jego autystycznego syna oraz podróży, która odmieni 
ich życie. 
Aharon z oddaniem wychowuje swojego syna, Uriego. Żyją we dwóch, zanurzeni we własnej codziennej 
rutynie, tak bardzo różniącej się od świata, jaki znamy. Gdy Uri staje się formalnie dorosły, ma zamieszkać  
w specjalistycznym domu opieki. Czy jest na to gotowy? Aharon uważa, że nie, ale może w rzeczywistości sam 
nie dorósł do rozstania… W drodze do placówki ojciec podejmuje decyzję o wspólnej ucieczce.
Chwytający za serce, pogodny, czuły i zaskakujący film wielokrotnie nagradzanego izraelskiego reżysera Nira 
Bergmana, znalazł się w oficjalnej selekcji MFF Cannes 2020. Znakomite kreacje aktorskie na długo zapadają 
w pamięć. Szczególne brawa należą się odtwórcy roli autystycznego syna Noamowi Imberowi, który porywa 
niczym Dustin Hoffman w „Rain Manie”.
„Oto my”, reż. Nir Bergman, Best Film. Premiera: 12.03.2021.

Katie Manning była uwielbianą przez publiczność dziecięcą gwiazdą filmową. Jej kariera miała jednak dość 
tragiczny finał - pewnego dnia Katie została zaatakowana i trwale oszpecona przez własnego menedżera, co 
w konsekwencji skierowało ją na ścieżkę autodestrukcji…
Dziś dwudziestosiedmioletnia Katie pojawia się na łamach prasy wyłącznie w rubrykach „Co teraz robią byłe 
gwiazdy?”. Niezdolna do pogodzenia się z rzeczywistością, rozczarowana życiem i ogromnie sfrustrowana 
czuje, że musi naprawdę odpocząć i nabrać sił oraz dystansu.
Dobra okazja nadarza się, gdy narzeczona brata zaprasza Katie na weekend do położonego w cudownym 
zaciszu SPA. Razem z dwiema przyjaciółkami, z których jedna boryka się z gigantycznymi długami, a druga 
ucieka od kiepskiej pracy i nieudanego związku - Katie będzie próbowała znaleźć wytchnienie i wewnętrzną 
równowagę, obiecywaną przez ten zaciszny ośrodek
Jednak próba odnalezienie samej siebie może przywołać więcej wspomnień, niż Katie jest w stanie udźwi-
gnąć, a w dodatku na jaw wyjdą pewne dość mroczne sekrety….
„Weekend”, Sherri Smith, Prószyński i S-ka. Premiera: 16.03.2021.

DVD

Odnosząca sukcesy terapeutka 
Grace Fraser (Kidman) mieszka  
w Nowym Jorku z mężem Jona-
thanem (Grant) oraz synem Hen-
rym (Noah Jupe), który uczęszcza 
do elitarnej szkoły. Ich z pozoru 
idealne życie zostaje zburzone 
za sprawą brutalnego zabójstwa  
i niespodziewanego zniknięcia Jo-
nathana. Grace nagle konfrontuje 
się z tajemnicami, które krok po 
kroku rujnują wszystko w co do-
tąd wierzyła. Przerażona sytuacją, 
musi porzucić dotychczasowe życie 
i zbudować swój świat od nowa. 
„Od nowa”, reż. Susanne 
Bier, Galapagos, Premiera 
DVD: 24.03.2021.
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Od lat śledzimy dzieje rodziny Windsorów. Choć brytyjską monarchię zna niemal każdy, to większość z nas nie zdaje 
sobie sprawy z dramatów, jakie przez lata rozgrywały się za bramami Pałacu Buckingham. Życie królewskiej pary, 
Elżbiety i Filipa, było źródłem wielu, jeśli nie większości, problemów Windsorów. Skandal gonił skandal. Małżeństwa 
ich kolejnych dzieci kończyły się. Inwazja dziennikarzy, aparatów i kamer na królewską rodzinę sprawiła, że skrzętnie 
skrywane tajemnice znalazły się na pierwszych stronach tabloidów. Skostniała monarchia nie nadążała za nowo-
czesnością. Ostatnią próbą luzowania dworskiego gorsetu było wpuszczenie za mury pałaców Windsorów amery-
kańskiej rozwódki Meghan Markle. Miała zostać nową gwiazdą, „Kate na dopalaczach”, jak pisały gazety. Okazała 
się – przynajmniej dla Windsorów – „Dianą plus”.
Książka „Elżbieta, Filip, Diana i Meghan. Zmierzch świata Windsorów” powstała w historycznym momencie. Zmiana 
jest tuż-tuż. Królowa Elżbieta ma prawie 95 lat. Nadchodzi kres pewnej epoki i małżeństwa, którego dzieje stały się 
telenowelą przełomu XX i XXI wieku. W tle pojawiają się pytania – czy następca tronu książę Karol będzie w stanie 
udźwignąć ciężar korony? Czy Brytyjczycy zaakceptują jako swoją królową Kamilę? Jaka naprawdę była Diana? Jaki 
wpływ na decyzje podejmowane przez Harry’ego ma Meghan? Dlaczego Windsorowie stracili szansę na wspaniałą 
czwórkę – Meghan, Harry, Kate, Willliam?

„Elżbieta, Filip, Diana i Meghan. Zmierzch świata Windsorów”, Marek Rybarczyk, Wydawnictwo Muza. Premiera: 
17.03.2021.

Śmieszno-gorzka opowieść 
o samotności, na którą ska-
zuje nas współczesny styl 
życia.
Apokaliptyczna wizja oglą-
dana oczami aktualnego 
króla Manhattanu (i ostat-
niego prezydenta Stanów 
Zjednoczonych), a zarazem 
złośliwie lekceważące spoj-
rzenie na prawdopodobne 
rezultaty naszych szaleństw. 
Nawet finał życia, jakie zna-
my, zmienia się pod piórem 
Vonneguta w zabawną farsę 

– finałowy slapstick, który może być żartem Wszechmo-
gącego z nas wszystkich.
„Slapstick, albo nigdy więcej samotno-
ści!”, Kurt Vonnegut, Wydawnictwo Zysk  
i S-ka. Premiera: 09.03.2021.
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Czy można być szczęśliwym kosztem innych?
Czy można kochać więcej niż jedną osobę?
Po wypadku Daniel dochodzi do siebie; on i Eve są wreszcie razem. Nie-
stety nic nie trwa wiecznie. Niespodziewanie pojawia się Alice, była dziew-
czyna Daniela. Kiedy przeszłość przypomina o sobie, oboje są zmuszeni 
dokonać wyboru i podjąć decyzje, które nie dotyczą już tylko ich dwojga. 
Zaczynają nowe życie z dala od siebie.
Eve postanawia wyjechać. Zatrzymuje się u dawno niewidzianej cioci na 
wybrzeżu. W jej życiu pojawia się inny mężczyzna. Dziewczyna na nowo 
odkrywa siebie, poznaje ciepło, jakie daje rodzinny dom. Sielanka nie 
trwa jednak długo. Śmierć i kłamstwa zmieniają wszystko.
„Nieodpowiednia chwila” przedstawia dalsze losy bohaterów „Nieodpo-
wiedniej dziewczyny”.
„Nieodpowiednia chwila. Nieodpowiednia dziewczyna. Tom 2”, 

J. Harrow, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 02.03.2021.

Jest rok 1938, świat jeszcze 
śpi spokojnie. Lwów, tygiel 
narodowości, tętni gwarem  
i rozbrzmiewa beztroską rado-
ścią, nie przejmując się tym, że 
na niebie gromadzą się czarne 
chmury. Zanim Ukraińców, Po-
laków i Żydów podzielą naro-
dowościowe animozje, wciąż są 
tylko sąsiadami, którzy życzliwie 
uśmiechają się do siebie na ulicy. 
Lilka wraz z koleżankami 
przygotowuje się do matury  
i nie ma pojęcia, że to będzie 
ostatnia szczęśliwa wiosna. 
Tęskni za ukochanym, chodzi 
do szkoły i jak niepodległości 
próbuje bronić swojej doro-
słości, nie wiedząc, że wkrótce 
przejdzie przyspieszony kurs 
dorastania, że będzie zmu-
szona pożegnać beztroskę  
i zmierzyć się z upiorami wojny. 
Spośród znanych od urodzenia 
osób nauczyć się rozpoznawać 
wrogów. Wiedzieć, komu za-
ufać i co zrobić, żeby nie stracić 
wiary, ponieważ wojna okaże 
się sprawdzianem człowieczeń-
stwa, który nie będzie miał nic 
wspólnego z narodowością, ję-
zykiem ani z wyznawaną religią. 
„Pora westchnień, pora 
burz”, Magdalena Kawka, 
Prószyński i S-ka. Premie-
ra: 18.03.2021.

Katarzyna Nowakowska jako K.N. Haner podbiła serca tysięcy Polek.  
Później wciągnęła je w zmysłowy, fascynujący świat „Skandalu”. Jej nowa 
powieść wbija w fotel.
Za dnia – elegancka, profesjonalna i porządna. W nocy – zmysłowa, na-
miętna i nienasycona.
Julia chce się odciąć od skandalu, który został wywołany przez jej ro-
mans z arystokratą Jamesem, i ułożyć od nowa swoje dotychczasowe 
życie. Pełna obaw decyduje się przyjąć wyjątkowo atrakcyjną ofertę pracy  
w luksusowym paryskim hotelu. Zaczyna poznawać magię Paryża i… 
Francuzów, zwłaszcza jednego: Gasparda.
Ale przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i na drodze stawia jej dawnego 
kochanka. Tyle że Julia nie jest już tą Julią z Nowego Jorku, Paryż ją od-
mienił, a James ma poważnego konkurenta.
Entliczek, pentliczek – na kogo wypadnie… Dla którego z nich okaże się 
femme fatale?

„Femme fatale”, Katarzyna Nowakowska, Wydawnictwo Burda 
Książki. Premiera: 10.03.2021.

Hania ma 25 lat, pracuje w korporacji i ma wrażenie, że 
jej poukładane życie jest puste. Niespodziewanie otrzy-
muje w spadku stary dom w Łącku, na Pomorzu. Uznaje 
to za szansę na wyrwanie się z życiowej stagnacji. Jedzie 
do Łącka, by dowiedzieć się, kim był Władysław Kiesie-
lecki – tajemniczy darczyńca.
Na miejscu poznaje jego wnuka Aleksandra. Mężczyzna 
samotnie wychowuje synka. Pomiędzy nim i Hanią poja-
wia się niespodziewane uczucie. Wśród miejscowych krą-
żą jednak plotki, że Aleksander mógł mieć coś wspólnego 
ze śmiercią swojej żony…
Opowieść o sile wielkiej miłości, rodzinnych tajemnicach i 
o tym, że serce zawsze znajdzie drogę do prawdy. 
„Jeszcze jedna szansa”, Agata Sawicka,  Wydaw-
nictwo Dragon. Premiera: 24.03.2021.

Eliza, przyjaciółka znanej czytelnikom z „Kolacji z Tiffanym” Natalii, zosta-
je sama w swoim wielkim przedwojennym mieszkaniu. I nawet byłoby jej 
to na rękę, gdyby nie to, że ktoś chyba się do niej włamał…
Z pomocą śpieszy jej komisarz Jacek Granicki: zabójczo przystojny,  
o niewyparzonym języku i uroku Jamesa Bonda. Tyle że Eliza i Jacek 
mają już swoją – nie najszczęśliwszą – historię. Kiedyś zaiskrzyło między 
nimi tak, że prawie się pocałowali. Teraz Eliza najchętniej wepchnęłaby 
go w swoje ukochane kaktusy (tylko trochę szkoda jej kwiatów, no i jego 
ślicznej buźki).
Starannie udają, że wcale a wcale im na sobie nie zależy. Ale nagłe nie-
bezpieczeństwo, w którym znajduje się Eliza, gwałtownie zmienia sytu-
ację. Komisarz Granicki zrobi wszystko, by ratować ukochaną.
„Obiad z Bondem”, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Wydawnic-
two Burda Książki. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Marzec ’68 w Polsce owiany jest wieloma mitami. Łączy się go błędnie z buntami młodzieży w Paryżu. Zryw polskiej 
młodzieży miał charakter niepodległościowy, francuskiej - obyczajowy . Za bohaterów walki z socjalizmem uważa się 
tych, którzy jak Kuroń czy Michnik chcieli go tylko reformować, co w konsekwencji oznaczałoby tylko sprawniejszą 
sowietyzację.
Polski Marzec był kolejnym niepodległościowym zrywem młodzieży, nawiązującym do tradycji powstań a poprze-
dzającym „Solidarność”.
Jako liderów sławi się byłych działaczy ZMP i ZMS, potomków partyjnych aparatczyków - pomijając, że większość 
uczestników buntu stanowili nawet nie studenci, lecz robotnicy, rzemieślnicy, nawet uczniowie - przeciwko komu-
nizmowi zbuntowali się po prostu młodzi Polacy. Marzec wylansował też wielu „bohaterów mimo woli” - jak choćby 
reżysera „Dziadów” Kazimierza Dejmka, który w żaden sposób nie zamierzał stworzyć przedstawienia, które byłoby 
wołaniem o wolność od Sowietów.
Marzec był doświadczeniem pokoleniowym młodzieży, często początkiem trudnej drogi niepodległościowej. Uczest-
nikami Marca byli m. in. : bracia Kaczyńscy, Irena Lasota, Antoni Macierewicz i Tadeusz Stański z Warszawy, Teresa 
Baranowska z Katowic, Jerzy Szczęsny i Kazimierz Świegocki z Łodzi, Romuald Szeremietiew z Legnicy, Marek Ko-

śmider z Poznania i wielu przyszłych działaczy „Solidarności”, KPN a nawet KOR-u. Działacze ci często się nie znali, Marzec nie miał jednolitego 
przywództwa a raczej: każdy musiał być swoim przywódcą, każdy musiał sam wybrać swoja drogę.
„Przedwiośnie ’68. Fakty i mity owiane mgłą”, Bohdan Urbankowski, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 16.03.2021.

Był mroźny, zasypany śniegiem ostatni dzień 
roku, kiedy Monika wyszła z domu tylko na 
chwilę i już do niego nie wróciła… Magda, jej 
młodsza siostra, rzuca się w wir poszukiwań 
wierząc, że szybko odnajdzie właściwy trop. 
Najpierw blisko domu, wśród znajomych,  
w końcu niemal wszędzie – w sektach, szem-
ranych spelunach, za granicą. Bo przecież 
Monika może być zarówno w Iławie, czy 
Szczecinie, jak i w Hamburgu… Zdespero-
wana rodzina coraz rozpaczliwej czepia się 
ostatnich resztek nadziei; perfidnie oszuki-
wana przez naciągaczy, nękana przez żądne 
sensacji media i podejrzewana przez policję. 
A Moniki wciąż nie ma… Mija rok bez żadnych 

wieści. Magda wciąż nie traci nadziei, ale jej własne życie całkowicie się 
rozpada. Któregoś dnia zdaje sobie sprawę, że gdzieś po drodze zakochała 
się w mężu zaginionej siostry. 
„Ostatni dzień roku”, Katarzyna Misiołek, Wydawnictwo Filia. 
Premiera: 03.03.2021.

W i ę k s z o ś ć 
decyzji po-
d e j m u j e m y  
z marszu, na 
wyczucie. Ten 
instynkt to 
suma ważo-
na wszystkich 
naszych do-
tychczasowych 
doświadczeń  
i przeżyć 
o s o b i s t y c h . 
To skrót my-

ślowy pozwalający nam funkcjonować  
w czasie rzeczywistym, z lepszym lub gor-
szym skutkiem. W tym procesie decyzyjnym 
solidna wiedza odgrywa rolę drugorzędną.    
Spróbujmy zatem przez chwilę wstrzymać 
oddech i przyjrzeć się swojemu miejscu w 
społeczeństwie. Temat jest obszerny, lecz 
da się go sprowadzić do kilku podstawo-
wych haseł. Jeśli mamy to szczęście poru-
szać się w różnych kulturach, łatwiej nam 
będzie rozpoznać wartości uniwersalne 
i odseparować je od norm wypracowa-
nych lokalnie. Świadomość tych zależno-
ści może pozytywnie wpłynąć nie tylko 
na nasze relacje z otoczeniem, lecz także  
– w szerszym kontekście – na nasz świa-
topogląd. 
„Instynktownie”, Roman Żukowski,  
Wydawnictwo Poligraf. Premiera: 
01.03.2021.

Regina odkrywa, że w jej telewizorze zamieszkał szatan. 
Ponieważ obawia się, że mogła zwariować, wzywa na po-
moc Emilię Gałązkę – swoją dobrą znajomą, a przy okazji 
specjalistkę od końców świata.
W tym czasie Paweł, obiecujący młody dziennikarz, zo-
staje poturbowany i uwięziony w ciemnej piwnicy. Na 
szczęście pomoc nadchodzi w porę, ale okazuje się, że 
chłopak spędził noc z… trupem. Denat to znany wszyst-
kim w okolicy kurier.
Zaangażowani w śledztwo Mikołaj i Magda szybko orien-
tują się, że zamordowany kurier miał na sumieniu o wiele 
więcej niż tylko notoryczne gubienie przesyłek.
Czy morderstwa dokonano w akcie zemsty za utraconą 
paczkę? Czy Emilia poradzi sobie z diabelskimi mocami? I 
co ma z tym wszystkim wspólnego jamniczka Luna? 

„Gdzie diabeł nie może, tam trupa pośle”, Iwona Banach,  Wydawnictwo 
Dragon. Premiera: 24.03.2021.



NOWOŚCILITERACKIE

7

Niepublikowana dotąd historia dwóch sowieckich alpinistów, braci Abałakowów.
Witalij i Jewgienij Abałakowowie byli jednymi z najbardziej utalentowanych alpinistów swojego pokolenia. Czas ich 
aktywności przypadł jednak na ponury czas w historii Związku Radzieckiego – rewolucję październikową, a potem 
okres wielkiej czystki. Bracia podjęli udane pionierskie wyprawy w wysokie góry Pamiru ku chwale swojej proleta-
riackiej ojczyzny, jednak ostatecznie ich losy potoczyły się zupełnie inaczej. Donos na Witalija sprawił, że alpinista 
trafił do więzienia, był torturowany przez NKWD i cudem uniknął łagrów. Jego brat przeciwnie – przed rewolucją 
ukończył Akademię Sztuk Pięknych i stał się pupilkiem władzy. Witalij nie zrezygnował jednak ze swoich marzeń  
i mimo utraty kilku palców na skutek burzy śnieżnej po latach wrócił do wspinaczki.
Korzystając z wielu źródeł, między innymi z zachowanych dzienników Jewgienija, Cédric Gras z reporterską pasją 
odkrywa białe plamy w historii światowego alpinizmu i wydobywa z zapomnienia niezwykłą historię braci Abałako-
wów.   
„Alpiniści Stalina”, Cédric Gras, Wydawnictwo Mova. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Na Baileya, psa o wielu wciele-
niach, którego pokochały setki 
tysięcy dzieci i dorosłych, czeka 
bardzo ważne zadanie. Tym ra-
zem nie będzie pamiętał swoich 
poprzednich żyć, ale nie będzie 
sam! Dołączy do niego urocza 
psina Lacey, z którą wspólnie po-
starają się dotrzymać psiego sło-
wa. Burke to bardzo uzdolniony 
chłopiec, który jeździ na wózku. 
Kiedy przestanie rosnąć, będzie 
mógł poddać się operacji. Jednak 
do tego czasu potrzebuje wspar-
cia silnego psa, który pomoże mu 

w codziennych czynnościach. Ktoś tu będzie miał łapy pełne 
roboty!
„O psie, który dał słowo”, W. Bruce Cameron,  
Wydawnictwo Kobiece. Premiera: 10.03.2021.
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Powieść, którą pokochały miliony czytelników na całym świecie. Wciągająca i zabawna historia udowadniająca, że 
warto korzystać z życia niezależnie od wszystkiego i wszystkich.
XVIII wiek. Henry Montague, dla przyjaciół Monty, jest przypadkiem beznadziejnym. Jego ojciec zrobił wszystko, 
aby wychować go na prawdziwego dżentelmena, ale nawet najlepsze szkoły nie mogły wybić chłopakowi z głowy 
zabaw, hulanek, a także chętnych do grzania łoża dziewcząt i… chłopców.
Roczna podróż po Europie, w której towarzyszyć będzie mu jego siostra Felicity i najlepszy przyjaciel Percy, to 
ostatnia szansa na korzystanie z młodości. Kiedy Henry wróci, ma się stać prawdziwym lordem, godnym swojego 
nazwiska i statusu społecznego. Jeżeli jednak do jego ojca dotrą jakieś plotki o niestosownym prowadzeniu się, 
Monty zostanie wydziedziczony i odcięty od rodzinnej fortuny. I tak już dość szkodził ich rodowemu nazwisku.
Na nieszczęście ojca chłopak ma zupełnie inne plany.
Po pierwsze: musi uwieść Percy’ego, w którym jest zakochany na zabój. Po drugie: chce poradzić sobie ze zło-
śliwościami Felicity, która niedługo rozpocznie naukę w prywatnej szkole. Po trzecie: pragnie po prostu korzystać  
z życia, póki jeszcze może.
Czy Monty pójdzie swoją własną drogą? Czy młodzieńcze uczucie zamieni się w prawdziwą miłość? Czy chłopak  
w końcu będzie szczęśliwy? 

„Poradnik dla dżentelmena o występku i cnocie. Rodzeństwo Montague. Tom 1”, Mackenzi Lee, Wydawnictwo Young. JUŻ  
W KSIĘGARNIACH.

Co by było, gdyby szczęście okazało się wyłącznie twoim WYBOREM? Gdyby wystarczyło wprowadzić pewne zmia-
ny do wizji świata, aby całkowicie odmienić swoje życie? Ta książka, napisana przez francuskiego bestsellerowego 
pisarza o wielu zainteresowaniach, prawdziwego człowieka renesansu, udowodni ci, że szczęście to decyzja, a nie 
zrządzenie losu, i że warto wziąć je w swoje ręce.
Autor strona po stronie, poczynając od delikatnych i zabawnych cytatów, przez te skłaniające do głębszej refleksji, 
zdradza recepty na bycie szczęśliwym. Zabiera czytelników – śladami poetów i wielkich mędrców – w inspirującą  
i humorystyczną, a jednocześnie filozoficzną podróż, zobrazowaną konkretnymi przykładami.
Daj się zaprosić do Szkoły Szczęścia, naucz się na nowo odkrywać proste radości dnia codziennego, wdrażać dobre 
nawyki, przyciągać pozytywne myśli, uwalniać się od niepokojów i frustracji, by wreszcie tak jak należy celebrować 
swoje życie.
„A właśnie że będę szczęśliwa!”, Stéphane Garnier, Wydawnictwo Kobiece. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Porywająca powieść domestic noir o naj-
głębszych tajemnicach rodzinnych.
Trzydziestoletnia Ewa Dębska jest singielką 
zaangażowaną w prowadzenie odnoszące-
go sukcesy studia projektowania wnętrz. 
Swój wolny czas spędza głównie w towa-
rzystwie rodziny – brata bliźniaka Adama. 
Rodzeństwo łączy nie tylko szczególna 
więź, ale także coś, o czym oboje chcieliby 
zapomnieć. Gdy Adam otrzymuje maila od 
nieznanego nadawcy, jego uporządkowane 
życie wywraca się do góry nogami. Z oba-
wy przed konsekwencjami szuka wyjaśnień 
na własną rękę. Krok po kroku udaje mu 
się odsłonić skrywaną od lat tajemnicę, jed-

nak płaci za to wysoką cenę. 
„Zachowaj to dla siebie”, Monika Dworak,  Wydawnictwo Ko-
biece. Premiera: 10.03.2021.

Kontynuacja historii znanej z filmu Netflixa “Do wszystkich chłopców, których kochałam”.
“Zawsze i na zawsze” to finałowy tom z cyklu “Chłopcy”, wieńczący najbardziej romantyczną historię pierwszej 
miłości.
Z pewnością przypadnie do gustu osobom, które polubiły poprzednie części lub wspomnianą ekranizację. Po 
książkę powinni sięgnąć też amatorzy dobrze napisanych, lekkich, ale i realistycznych opowieści o nastolatkach  
i pierwszych romansach. Powieść opowiada dalsze losy poznanej w pierwszej i drugiej części Lary Jean.
Na Larę Jean i jej chłopaka Petera Kavinskiego czyhają przeciwności losu. Dopadają ich wątpliwości i nie są pewni 
przyszłości swojego związku. Nie wiedzą, czy z każdą miłością tak jest. A może pierwsza miłość jest nazywana 
pierwszą, bo kiedyś na pewno się skończy i pojawi się następna? Czy ich relację czeka nieuchronny koniec?
Bohaterowie właśnie kończą liceum, a co za tym idzie, czeka ich podjęcie wielu ważnych życiowych decyzji. 
Prawdopodobnie będą musieli się rozdzielić. Może Lara pójdzie w ślady swojej starszej siostry Margot i po prostu 
zerwie z chłopakiem przed wyjazdem na studia? Na to liczy mama Petera, która nie chce, by jej syn zmarnował 
szansę na sukces w dorosłym życiu. Jednym słowem - ostatni rok szkolny będzie dla Lary Jean rokiem pełnym 
wrażeń. Będzie musiała zdecydować, czy w jej życiu jest miejsce na pierwszą młodzieńczą miłość.
„Zawsze i na zawsze. Chłopcy. Tom 3”, Jenny Han, Wydawnictwo Young. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Oparta na prawdziwych wydarzeniach poruszająca opowieść o miłości na śmierć i życie. 
Życie Izabeli, charakternej Czeszki z Vražnégo, zmienia się z dnia na dzień wraz z pojawieniem się brytyjskiego 
jeńca wojennego, kaprala Billa Kinga. Ukrywany przed rodzicami związek, zorganizowany naprędce ślub – Bill nie 
potrzebował czasu, aby zrozumieć, że życie z Izabelą będzie dalekie od nudy. Nie spodziewał się jednak, że potoczy 
się ono w taki sposób. 
Świeżo upieczeni nowożeńcy organizują ucieczkę, ale wpadają w ręce nazistów. Izabela, przebrana w mundur żoł-
nierza, trafia wraz z Billem do niemieckiego obozu w Lamsdorf. Ukrywa swoją płeć oraz świadomie skazuje się głód, 
cierpienie i upokorzenie. A także na ciągły strach przed zdemaskowaniem. 
Kobieta z miłości jest w stanie zmusić swoje ciało do niewyobrażalnego wysiłku. Bill wie, że bez wahania mógłby 
oddać za nią życie. Poświęcają się dla miłości, która połączyła ich tak nieoczekiwanie, a w której każdy kolejny dzień 
niesie śmiertelne niebezpieczeństwo.
„Żona więźnia”, Maggie Brookes, Wydawnictwo Kobiece. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Na małej wyspie w Irlandii ma się od-
być idealny ślub. Wszystko jest dopra-
cowane na ostatni guzik, aby zdjęcia 
dobrze prezentowały się w piśmie dla 
celebrytów.
Ale gdy rozpoczyna się zabawa, 
wszystko zaczyna się walić jak domek 
z kart. Sieć telefoniczna przestaje 
działać, a o wyspę rozbijają się wzbu-
rzone fale, odcinając ją od świata. 
Dawne tajemnice i dobrze ukryta za-
zdrość wychodzą na światło dzienne.
To miała być ceremonia perfekcyjna.
A potem znaleziono martwe ciało.
Ktoś jednak nie życzył szczęścia mło-

dej parze.
Zrobiłbyś wszystko, by tam być?
„Idealny ślub”, Lucy Foley, Wydawnictwo Filia. JUŻ W 
KSIĘGARNIACH.

Doktor Alex Taylor budzi się na stole opera-
cyjnym. Jest unieruchomiona. Tuż nad nią 
stoi lekarz ukryty za maską chirurgiczną. 
Nie zna go, ale z przerażeniem stwierdza, 
że ma on zamiar ją skrzywdzić. I w chłod-
ny, metodyczny sposób opowiada, w jaki 
sposób to zrobi. Zanim Alex zdąży zawołać  
o pomoc, dostaje kolejną dawkę znieczulenia. 
Kobieta zostaje znaleziona w środku nocy 
na szpitalnym parkingu. Kiedy budzi się po 
raz kolejny pośród życzliwych sobie osób, 
natychmiast zgłasza atak i gwałt. Jednak 
policja sceptycznie odnosi się do jej opo-
wieści. Uważa, że Alex jest ofiarą ataku sa-
dystycznego psychopaty.

Badanie nie wykazuje śladów napadu. Pomimo istnienia drobnych do-
wodów potwierdzających prawdomówność Alex nikt jej nie wierzy. Jej 
zeznania są kwitowane lekceważącym tonem, niemal chichotem.
Nawet najbliżsi są przekonani, że uroiła sobie napaść. Jest pozosta-
wiona kompletnie sama sobie. Aż dowiaduje się, że jest kolejna ofiara. 
„Kiedy spałaś”, Liz Lawler, Wydawnictwo Kobiece. JUŻ  
W KSIĘGARNIACH.

Jacek Poniedziałek, jeden  
z najbardziej uznanych pol-
skich aktorów teatralnych  
i filmowych, publikuje po-
ruszające świadectwo wy-
chodzenia z nałogów. „(nie)
Dziennik” to nie tylko relacja 
z życia w artystycznym śro-
dowisku pełnym narkotyków, 
alkoholu i przygodnego seksu, 
przeplatana opisami pobytu  
w ośrodku odwykowym. To 
także próba zmierzenia się z 
przeszłością, dotkliwa opo-
wieść o dorastaniu w skraj-

nie trudnych warunkach, odkrywaniu swojej tożsamości  
i w końcu, o przebaczeniu.
Pomysł na zapisywanie wydarzeń z życia powstał  
w czasie pracy nad jednym ze spektakli. Dziennik prowa-
dzony początkowo jedynie na potrzeby budowania roli, 
okazał się dla aktora rodzajem otrzeźwienia. Dystans po-
zwolił mu zobaczyć w sobie człowieka zatraconego w nie-
ustającym wirze imprez, przygodnych znajomości, próbu-
jącego ciągle przed czymś uciekać. 
W swojej książce Poniedziałek wraca do bolesnego dzieciń-
stwa, rozlicza się ze wstydem związanym z pochodzeniem 
i biedą, poczuciem krzywdy. To historia chłopca z małego 
miasta, który zaliczył niewyobrażalny awans społeczny. 
Sukces niesie za sobą jednak ogromną presję, która z cza-
sem, kiedy do stracenia jest coraz więcej, jedynie rośnie. 
To także opowieść o poszukiwaniu miłości, o godzeniu się 
z przemijaniem – starości, która, ku zaskoczeniu samego 
aktora, niesie za sobą wolność.
Mimo skrajnie trudnych tematów jakie podejmuje w „(nie)
Dzienniku” aktor, jest to nadal historia pełna ciętego dow-
cipu, niosąca nadzieję i dająca odwagę. Ważna, bo poka-
zująca, że walka z uzależnieniem – chorobą, z której dzisiaj 
nadal próbuje się robić niezdrową sensację, powinna być 
powodem do dumy, a nie wstydu.
„(Nie)Dziennik”, Jacek Poniedziałek,  Wydawnic-
two W.A.B. Premiera: 10.03.2021.
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Autorka bestsellerów GRETCHEN RUBIN odkryła, że gdy kontrolujemy posiadane przedmioty, zaczynamy przejmo-
wać większą kontrolę nad całym naszym życiem. A kiedy dopasujemy swoje podejście tak, by odpowiadało indywi-
dualnym nawykom czy wyzwaniom, jesteśmy w stanie uzyskać porządek, który uczyni nasze życie szczęśliwszym, 
zdrowszym, bardziej wydajnym i twórczym.
Z dozą humoru i realistycznym podejściem do tego, co możliwe w przypadku większości z nas, Rubin proponuje 
dziesiątki łatwych kroków, które pozwalają kształtować bardziej uporządkowane i harmonijne środowisko – takie, 
które ułatwi nam dążenie do upragnionego stylu życia.
Pozbywając się rzeczy, których nie używamy, nie potrzebujemy i nie lubimy, uwalniamy swój umysł (i półki), robiąc 
miejsce na to, co naprawdę dla nas ważne.
„Zewnętrzny porządek, wewnętrzny spokój” nie jest poradnikiem typu „jak posprzątać dom lub biuro”, lecz książką 
o tym, jak stać się szczęśliwszym, zaprowadzając zewnętrzny porządek, który pomaga wprowadzić ład w nasze 
życie.
„Zewnętrzny porządek, wewnętrzny spokój. Zaprowadź ład, aby przygotować szczęściu więcej 
miejsca”, Gretchen Rubin, Studio Emka. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Myślisz, że o mózgu wiesz już wszystko i nic nie może cię zaskoczyć? Wydaje ci się oczywiste, że powstał po to, by 
zapewnić nam jasność myśli i wyobraźnię? Jeśli tak, to… jesteś w błędzie! Jak przekonuje specjalistka w dziedzinie 
psychologii i neurobiologii Lisa Feldman Barrett, dopiero porzucenie tego przeświadczenia pozwala zrozumieć, jak 
mózg działa, a tym samym, kim naprawdę jesteśmy. 
„Dawno, dawno temu byliśmy sobie małym żołądkiem na patyku unoszącym się w morzu. Krok po kroczku ewolu-
owaliśmy. Wykształciliśmy układy czuciowe i zrozumieliśmy, że jesteśmy częścią większego świata. Żeby sprawnie 
się w nim poruszać, rozwinęliśmy inne układy. Pociągnęło to za sobą powstanie trzymającego pieczę nad budżetem 
ciała mózgu. Nauczyliśmy się żyć w grupach ze wszystkimi innymi małymi mózgami-w-ciałach. Wyszliśmy z wody 
na ląd. Na przestrzeni ewolucyjnego czasu – dzięki innowacjom wynikającym z prób i błędów, które kosztowały 
życie bilionów zwierząt – ostatecznie skończyliśmy jako posiadacze ludzkiego mózgu: mózgu, który potrafi robić tak 
wiele niesamowitych rzeczy, ale jednocześnie głęboko się myli co do siebie samego”. 
• Co sprawia, że ludzki mózg wyróżnia się na tle innych zadziwiających mózgów królestwa zwierząt? 
•  Jak wiele różnych umysłów może powstać z tej samej struktury mózgowej? 
• Co dokładnie daje nam moc stwarzania zwyczajów, zasad i cywilizacji? 

Jeśli chcesz poznać nieoczywiste, a przy tym rzetelne odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące mózgu, nie znajdziesz lepszego źródła niż 
książka napisana przez Barrett. Ta wybitna specjalistka w tematyce mózgowej i bestsellerowa autorka, obdarzona umiejętnością obrazowego 
ujmowania zagadnień, w krótkich, błyskotliwie napisanych rozdziałach przedstawia najnowsze odkrycia psychologii, antropologii i neuronauk, 
które zrewolucjonizowały ludzkie pojęcie o tym, co dzieje się wewnątrz naszych czaszek, dowodząc, że nasza „końcówka od myślenia” jest w 
stanie znacznie więcej niż tylko myśleć! 
„Mózg nie służy do myślenia”, Lisa Feldman Barrett, Wydawnictwo Feeria Science. Premiera: 10.03.2021.

Wydaje się, że mózg to nieczuła maszyna do liczenia – biologiczny komputer. Nic bardziej mylnego! Mózg jest bar-
dzo towarzyski, emocjonalny i prospołeczny. Mózg lubi się śmiać, plotkować, spotykać ze znajomymi i budować wię-
zi. Mózg jest w najlepszej formie, gdy otaczają go… inne, życzliwe mózgi. Nauka to potwierdza na wiele sposobów. 
Lekarze, psychologowie, neuronaukowcy, a nawet ekonomiści są zgodni: człowiek to istota społeczna, empatyczna 
i altruistyczna. Jak szkodliwa może być niechciana samotność, pokazuje nam teraz przymusowa izolacja. 
Wszyscy to do pewnego stopnia wiemy, ale warto to sobie jeszcze raz jasno powiedzieć: człowiek potrzebuje innych. 
I nawet jeśli uważamy się za osoby w pełni samowystarczalne i nietowarzyskie, nasze mózgi mają na ten temat 
zupełnie inne zdanie. 
Z tej książki dowiemy się m.in., że:
• życzliwe kontakty międzyludzkie to klucz do zdrowia, szczęścia i długowieczności
• przyjaźnie są bezcenne, więzi rodzinne konieczne, a znajomości bardzo pomocne 
• kawa z przyjaciółką to nie strata czasu, ale inwestycja w dobrostan (twój i jej)
• wspólny śmiech, przytulanie i wygłupy to lek na stres od Matki Natury
• a pomocna dłoń sprawia, że wspinaczka pod górę (prawdziwą i metaforyczną) staje się lżejsza
„Życie towarzyskie mózgu. 21 powodów, by być z ludźmi”, Urszula Dąbrowska, Wydawnictwo 
Burda Książki. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Znany autor i historyk odsłania tajemnice związane z aferami i zagadkami kryminalnymi Rzeczypospolitej szlachec-
kiej. Erudycja, pouczająca treść i barwne tło obyczajowe, to niewątpliwe zalety tej arcyciekawej książki.
Morderstwa polskich królów i książąt – śledztwa po latach!
Wracając do niewyjaśnionych przestępstw, śledczy z policyjnego Archiwum X opierają się przede wszystkim na 
powtórnej analizie zeznań i dowodów, zebranych wiele lat wcześniej. Stosując analogiczną metodę, Jerzy Besala 
powraca do zbrodni, które zmieniły historię Polski!
Trucizna od zdradzanej żony czy zbyt mocny afrodyzjak podany przez młodą kochankę – kto stał za śmiercią Ka-
zimierza Sprawiedliwego? Czy Albrecht Hohenzollern dokonał zamachu na Zygmunta Augusta, aby przejąć polską 
koronę? Kto pomógł zejść z tego świata Stefanowi Batoremu, księciu Jaremie i Michałowi Korybutowi Wiśniowiec-
kiemu? Czy Stanisław August Poniatowski zorganizował zamach na samego siebie, by skompromitować konfede-
ratów barskich?
Dzięki fascynującym, doskonale udokumentowanym źródłowo, barwnie opisanym śledztwom Jerzego Besali spraw-
cy najbardziej szokujących zbrodni w historii I Rzeczypospolitej stają wreszcie przed Trybunałem Historii! Prawdziwe 
kryminalne historie, które wciągają równie mocno jak dochodzenia Sherlocka Holmesa!
„Zagadki kryminalne Rzeczypospolitej szlacheckiej”, Zagadki kryminalne Rzeczypospolitej szla-
checkiej, Wydawnictwo Bellona. Premiera: 10.03.2021.
 

Rysunki, kolorowanki, naklejki, roz-
kładany plakat i różnego rodzaju 
zabawy plastyczne zachęcają do 
twórczego spędzania czasu, rozwija-
ją wyobraźnię i inspirują do pozna-
wania dzieł sztuki. Motywem prze-
wodnim są arcydzieła Vincenta van 
Gogha, genialnego malarza, dzięki 
którym w prosty i przyjazny sposób 
można poznać ciekawe sposoby 
tworzenia obrazu, np. za pomocą 
intensywnych barw, wibrujących  
linii lub abstrakcyjnych wzorów. A na 
koniec każdy może stworzyć własną 

wersję arcydzieła van Gogha!
„Maluj z Vincentem van Goghiem!”, Wydawnictwo Ar-
kady. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Wspaniałe zespoły powstają dzięki wspania-
łym członkom.
Zainspiruj swój zespół, aby:
- służyć sobie nawzajem
- stawiać zespół i jego członków na pierwszym 
miejscu
- zawsze mówić prawdę i zachowywać trans-
parentność
- dotrzymywać zobowiązań
- prowadzić dyskusje w szczery i bezpośredni 
sposób
- brać na siebie odpowiedzialność
- wyciągać wnioski z błędów
- pytać inne osoby w zespole o ich szczere opi-
nie zwrotne

- rozwijać osobistą wdzięczność
- powstrzymywać się od negatywnych komentarzy i plotek
- częściej komplementować współpracowników
- świętować sukcesy innych członków zespołu
- okazywać większą życzliwość
- dążyć do tego, by najpierw zrozumieć, a potem reagować
- przejawiać większą empatię wobec koleżanek i kolegów
- podejmować dodatkowe wysiłki
- przejawiać większe indywidualne skupienie na celach
- prezentować rozwiązania, a nie problemy
- skupiać się na rozwoju osobistym
- stawać się dla innych wzorem do naśladowania.
„Zespół zaczyna się od CIEBIE. 6 prostych wskazówek, które 
zmienią członków zespołu z dobrych we wspaniałych”, Rogers 
Michael G., Studio Emka. Premiera: 10.03.2021.
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Rysunki, kolorowanki, naklejki, roz-
kładany plakat i różnego rodzaju 
zabawy plastyczne zachęcają do 
twórczego spędzania czasu, rozwijają 
wyobraźnię i inspirują do poznawania 
dzieł sztuki. Motywem przewodnim są 
arcydzieła Gustava Klimta, jednego  
z najsławniejszych i najwybitniej-
szych malarzy XX wieku, dzięki któ-
rym w prosty i przyjazny sposób 
można poznać ciekawe sposoby 
tworzenia obrazu, np. za pomocą fi-
gur geometrycznych, abstrakcyjnych 
wzorów albo liści. A na koniec każdy 

może stworzyć własną wersję arcydzieła Klimta
„Maluj z Gustavem Klimtem!”, Wydawnictwo Arkady. 
JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Poradnik autorki bestsellero-
wego „Podręcznika manipu-
lacji”!
Aby wydobyć od kogoś 
prawdę, potrzeba dwóch ro-
dzajów umiejętności. Pierw-
szy z nich to umiejętności in-
terpersonalne, konieczne do 
pozyskania faktów. Ważniej-
sze mogą się jednak okazać 
inne zdolności: umożliwią ci 
ona osądzenie, czy uzyskane 
informacje rzeczywiście się 
ze sobą wiążą, czy są praw-

dziwe, i rozpoznanie związanych z nimi emocji.
W „Nagiej prawdzie” najwięksi eksperci ze świata wywia-
du, biznesu i egzekwowania prawa ujawniają, jak zdoby-
wają informacje, których potrzebują, i podpowiadają, jak 
i ty możesz to zrobić. Znajdziesz tutaj:
• osiem motywatorów rozmowy, które pomogą ci dotrzeć 
do prawdy,
• techniki ułatwiające zamienienie wrogich źródeł w po-
mocne,
• środki do kontrolowania przebiegu rozmowy,
• zdobywanie prawdy poprzez e-mail lub telefon.
Czy twoim celem jest przesłuchanie podejrzanych i świad-
ków, pomoc komuś w nagłej potrzebie, zorientowanie się, 
kto kłamie lub oszukuje, czy rozwinięcie swoich zdolności?
„Podręcznik antymanipulacji”, Maryann Karinch, 
Wydawnictwo Bellona. Premiera: 10.03.2021.

Pierwsi Piastowie brali sobie za żony księżniczki czeskie lub pochodzące z Rzeszy, w późniejszych czasach, aż do 
rozbicia dzielnicowego, większość stanowiły mieszkanki Rusi. Jagiellonowie i Wazowie chętnie żenili się z Habsbur-
żankami, uważanymi za płodne. Nasi władcy poślubiali również Litwinki, Francuski, czy Węgierki, w gronie naszych 
królowych znalazła się także jedna Włoszka.
Wszystkie cudzoziemskie księżniczki przybywające do naszego kraju, były na ziemiach swojego przyszłego męża 
uroczyście witane, co nie gwarantowało im szczęśliwego pożycia, chociaż wiele z nich znalazło miłość i szczęście  
w związku, niektóre jednak musiały tolerować u boku swego królewskiego małżonka kochanki.
Wśród cudzoziemskich żon władców Polski nie brakowało silnych indywidualności i wiele z nich zasługuje wręcz na 
osobną publikację. Przedstawione w książce królowe albo odegrały ważką rolę w naszych dziejach, dorobiły się, 
jak Rycheza, Bona i Ludwika Maria, czarnej legendy lub, pomimo swoich zasług, są dzisiaj zupełnie zapomniane. 
Właśnie taki los spotkał dwie królowe: Helenę Moskiewską, małżonkę Aleksandra Jagiellończyka i Eleonorę Habs-
burg, żonę Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Galerię cudzoziemskich królowych zamyka Maria Józefa, poślubiona 
Augustowi II z dynastii Wettynów, która była ostatnią koronowaną królową wolnej Polski.
„Cudzoziemskie żony i matki władców Polski”, Iwona Kienzler, Wydawnictwo Bellona. Premie-
ra: 14.04.2021.
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Czy jedno niewinne kłamstwo może popchnąć do zbrodni?
Gdańska policja otrzymuje zgłoszenie o mężczyźnie zamordowanym w podmiejskim motelu i o ciemnowłosej 
kobiecie, która wyszła z jego pokoju cała we krwi. Śledczy, którzy przyjeżdżają na miejsce, odkrywają, że ciało 
zniknęło. Wysłany do motelu aspirant Marcel Majewski jest idealnym kandydatem na kozła ofiarnego - to na niego 
spada kara za zaginięcie zwłok.
W odróżnieniu od organów ścigania, Jakub Ramon - niegdyś policjant, teraz wolny strzelec trzymany na krót-
kiej smyczy przez trójmiejską mafię - zna personalia zabitego mężczyzny. To on w ostatniej chwili usunął zwło-
ki, żeby oddalić zainteresowanie policji od swojego mocodawcy. Szybko jednak ginie kolejna osoba powiązana  
z organizacją przestępczą, co zmusza Ramona do przedsięwzięcia ryzykownych kroków. Nie może przy tym pozbyć 
się wrażenia, że skazany na pożarcie przez media Marcel Majewski jest jego młodszą wersją, która lada chwila 
powtórzy jego błędy.
W jaki sposób splotą się losy dwóch byłych policjantów i kobiety, która chce usłyszeć „Kocham cię”?
„Skłam, że mnie kochasz”, Piotr Borlik, Prószyński i S-ka. Premiera: 04.03.2021.

Nominowana do prestiżowej National Book Award „Wizyta” to mrożąca krew 
w żyłach, a zarazem wstrząsająco czuła powieść jednej z najciekawszych 
współczesnych autorek, której twórczość zachwyciła m.in. Ursulę Le Guin, 
Rebeccę Makkai i Lauren Groff.
Powieść, trzymająca w niesłychanym napięciu od pierwszej aż do ostat-
niej strony, rozpoczyna się trzęsieniem ziemi: Molly, sama w domu z ma-
łymi dziećmi, słyszy w sąsiednim pokoju czyjeś kroki. Kobieta usiłuje sobie 
wmówić, że to omamy spowodowane brakiem snu i ciągłym przemęczeniem.  
A równocześnie wyobraża sobie najgorsze scenariusze. Matki tak mają.
Niepokojące dźwięki rozbrzmiewają ponownie, a Molly dostrzega jakiś ruch.
Nagle staje twarzą w twarz z intruzem… 
„Wizyta”, Helen Phillips, Prószyński i S-ka. Premiera: 
02.03.2021.

„Nabór” to ostatnia część trylogii zapoczątkowanej przez „Zamęt” i „Odwet”,  
w której łączą się wątki i powracają bohaterowie tetralogii Nielegalni. 
Rośnie napięcie między Iranem i USA, świat stoi na progu wielkiej wojny.  
W Polsce do władzy wrócił autorytarny premier Bolecki, Sekcja została rozwią-
zana, a prokuratura szuka haków na Romana Leskiego.
Tymczasem Dima uzyskuje z Rosji informację, która elektryzuje Konrada  
Wolskiego i Sarę Korską. Dawny Wydział Q i rozwiązana Sekcja łączą siły, by 
rozwiązać ten problem. Do akcji wraca również Jagan.
Zaczyna się wyścig z czasem, bo sytuacja międzynarodowa pogarsza się  
z każdym dniem.
„Nabór”, Vincent V. Severski, Wydawnictwo Czarna Owca. Pre-
miera: 24.03.2021.

KIEDYŚ
Lipcowa noc, wiejski festyn. Osiemnastoletnie kuzynki Klaudia i Aneta świetnie się bawią, tańczą i flirtują. W trakcie 
zabawy dochodzi między nimi do kłótni. Następnego dnia okazuje się, że do domu wróciła tylko jedna – Klaudia. Ru-
szają poszukiwania. Po kilku dniach przypadkowi grzybiarze znajdują w lesie zwłoki dziewczyny. Zabójstwo czy nie-
szczęśliwy wypadek? Nieudolnie prowadzone śledztwo nie przynosi odpowiedzi. Miejscowa ludność snuje domysły.
TERAZ
Klaudia wraca do rodzinnej miejscowości, by uporządkować dom po zmarłej niedawno matce. Na każdym kroku 
natyka się na ślady dawnej tragedii. Choć od tamtych wydarzeń minęło już dziesięć lat, wciąż ścigają ją wrogie 
spojrzenia. W pierwszym odruchu chce jak najszybciej zamknąć stare sprawy i wyjechać, ale uświadamia sobie, 
że jeżeli nie spróbuje rozwiązać tajemnicy śmierci Anety, nigdy się od niej nie uwolni. Musi poznać prawdę, nawet 
najbardziej okrutną.
„Cień judasza”, Anna Kusiak, Wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera: 16.03.2021.

Lipiec 2013 roku. Inspektor David Redfern otrzymuje wezwanie do akcji uda-
remnienia zamachu w katedrze w Guildford. W czasie interwencji odkrywa, że 
terrorystą jest jego dawny przyjaciel i partner, Adrian Bones. Broniąc się przed 
niezrównoważonym napastnikiem, policjant oddaje śmiertelny strzał. Wkrótce 
targany poczuciem winy opuszcza Guildford i rozpoczyna służbę w Woking. 
Niedługo w miasteczku znalezione zostają zmasakrowane zwłoki. Ofiarą bru-
talnego mordu jest polska turystka. Kobieta przyjechała do Angliiz mężem, 
który teraz zaginął bez śladu. Pierwsze śledztwo Redferna szybko się kom-
plikuje – współpracownicy są nieufni, a materiał dowodowy niczego tak na-
prawdę nie wyjaśnia. 
Śmierć Polki to jednak niejedyna zagadka, którą Redfern musi rozwiązać. W 
Dover wyłowiono ciało mężczyzny. Topielec to zastrzelony przez Davida Adrian 
Bones. Policjant Nie podejrzewa, że ktoś zapragnie uciszyć go za wszelką cenę. 
„Maski pośmiertne”, Anna Rozenberg, Wydawnictwo Czwarta 
Strona. Premiera: 10.03.2021.

Sto osiemdziesiąt minut. 
Tyle pozostało do końca 
świata, jaki znamy. Groź-
ba zamachowca wydaje 
się realna, a żądanie uwol-
nienia trzech terrorystów 
jasne. Wszystkie służby 
zostają niezwłocznie po-
derwane do działania.
Tymczasem na miesz-
kańców Warszawy pada 
paraliżujący strach. Spra-
wę komplikują utarczki 
polityków, którzy na po-
tencjalnym zamachu chcą 
zyskać popularność. Czy 
któryś z nich jest w to za-
mieszany?
Inspektor Adam Knap 
staje do walki z terrorem, 
jakiego w historii Polski 
jeszcze nie było.
„Terror”, Max Czor-
nyj, Wydawnictwo 
Filia. JUŻ W KSIĘGAR-
NIACH.
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Jedno miasto. Miłość. Mrok. Ktoś 
musi zginąć, aby żyć mógł ktoś
Jaką zapłacilibyście cenę, żeby uda-
wać szczęśliwą rodzinę z Instagra-
ma?
Kuba jest bezwzględnym seryjnym 
mordercą. Tym razem jednak to nie 
on grasuje w Warszawie. To ktoś inny 
zabija, rzucając mu okrutne wyzwa-
nie, zagrażając całej jego rodzinie.
Jak daleko Kuba będzie musiał się 
posunąć, żeby ratować swoją cię-
żarną żonę i fasadę szczęśliwego ży-
cia? Czy tak naprawdę w ogóle mu 
na tym zależy? I co ważniejsze, czy 

pomoc uzależnionego od narkotyków i alkoholu szwagra z policji, 
który od lat próbuje go zdemaskować, nie będzie dla niego jeszcze 
bardziej niebezpieczna niż porywający i katujący młode kobiety 
„Pan Żartowniś”?
Konfrontacja jest nieunikniona, a jedynym ratunkiem może się 
okazać nie dobro... tylko pożerający wszystko na swojej drodze 
mrok.
„Serca twego chłód”, Przemek Corso, Wydawnictwo  
Rebis. Premiera: 09.03.2021.

Podhale i Mazury – dwa odmienne światy, trzy różne zbrodnie, jeden dług. Agnieszka Jeż nie boi się drażliwych 
tematów, mistrzowsko tworzy wielopiętrową intrygę i wciąga swoich bohaterów w śledztwo, które odsłania kolejne 
oblicza zła. „Odpłata”, nowy kryminał autorki entuzjastycznie przyjętego „Szańca”, w księgarniach już 24 lutego. 
Podhale, 1945. Ta zbrodnia wszystko zaczęła. 
Podhale, 2019. Ta zbrodnia wszystko skończyła.
Mazury, 2014. Ta zbrodnia wszystko ujawni.
Zwyczajne włamanie do domku letniskowego na Mazurach – sprawa, jakich wiele, która tylko psuje statystyki. Do 
momentu, gdy pod deskami w sieni sierżant Wiera Jezierska znajduje zwłoki.
W tym śledztwie wszystko jest nie tak: podhalański dom w krainie jezior, podejrzani z żelaznym alibi i ślady, które 
zatarł czas. Policjantka wpada jednak na trop, który prowadzi ją do brutalnego mordu sprzed lat na Podhalu.
Dotarcie do prawdy utrudnia nie tylko upływ czasu. Każda społeczność ma swoje ciemne sprawki, których woli nie 
poruszać. A górale nie lubią, gdy obcy mieszają się do ich spraw, zwłaszcza jeśli to mogłoby zburzyć ich obraz – 
ludzi prawych i szlachetnych.
„Odpłata”, Agnieszka Jeż, Wydawnictwo Burda Książki. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Mistrzowsko skonstruowany thriller psychologiczny, który zostanie w twojej głowie już na zawsze…
Znakomita, wnikliwa i wstrząsająca powieść, której nie sposób porównać z żadną inną.
Zapisaną w naszych genach historię rodziny przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Z matki na córkę. Dobro i zło. 
Przyjmujemy dziedzictwo, nie mając wyboru. Nie od nas zależy, kim się staniemy… Czasem aniołami. A czasem 
potworami…
Blythe Connor pragnie być dla swojej małej Violet czułą i troskliwą matką, jakiej sama nigdy nie miała. Ale w tym 
pierwszym, najbardziej intensywnym i wyczerpującym okresie macierzyństwa Blythe dochodzi do wniosku, że z jej 
córką jest coś nie tak - dziewczynka nie zachowuje się jak większość dzieci. A może to tylko wyobraźnia? Jej mąż, 
Fox, uważa, że na pewno przywidzenia. Im bardziej Fox lekceważy jej obawy, tym bardziej Blythe wątpi, czy jest 
przy zdrowych zmysłach, a my zaczynamy zadawać sobie pytanie, czy jej opowieść o swoim życiu jest prawdziwa.
Dopiero gdy rodzi się Sam, Blythe odkrywa szczęście i bliskość z dzieckiem, o jakich zawsze marzyła. Wydaje się, 
że nawet Violet kocha młodszego braciszka. Kiedy jednak jedno zdarzenie w mgnieniu oka nieodwracalnie zmienia 
ich życie, Blythe musi się zmierzyć z okrutną prawdą.
„Odruch”, Ashley Audrain, Prószyński i S-ka. JUŻ W KSIĘGARNIACH.

Jest rok 1929. W Poznaniu trwa Powszechna Wystawa Krajowa, prezentująca gospodarczy dorobek dziesięciu lat 
Niepodległej Polski. Ściągają na nią przybysze z całego kraju, nie tylko ci, których interesuje wielka ekspozycja, ale 
także tacy, dla których PeWuKa to możliwość szybkiego zarobku. Uroczysty nastrój psuje jedna seria napadów na 
targowych gości. Policja musi więc jak najszybciej ująć przestępców, by zapewnić spokój w mieście.
Te wydarzenia relacjonuje otwarte niedawno poznańskie radio. Komisarz Antoni Fischer, zafascynowany nowym 
wynalazkiem, ma wygłosić przed mikrofonem odczyt o humanitarnej działalności radia. Jednak tuż przed jego 
wystąpieniem do studia wpada uzbrojony szaleniec, który otwiera ogień do zebranych tam ludzi. Antoni Fischer 
musi wziąć sprawy w swoje ręce.
Okazuje się, że to dopiero początek niecodziennych zajść, które rzucą poznańskiego śledczego w sam środek 
rwącej rzeki wydarzeń, w które zaangażowane są wywiady Niemiec i bolszewickiej Rosji. Na szczęście polski kontr-
wywiad, z którym współpracuje Fischer, nie zasypia gruszek w popiele. Kapitan Mikołajewski przygotowuje tajną 
akcję, w której prócz szpiegów wezmą udział poznańscy złodzieje z bandy Tolka Grubińskiego. 
„Wszyscy słyszeli jej krzyk”, Ryszard Ćwirlej, Wydawnictwo Czwarta Strona. Premiera: 10.03.2021.

„Pełna napięcia i dobrze udokumen-
towana podróż do sedna medycznej 
tajemnicy i z trudem wywalczonego 
wyzdrowienia”. – Publishers Weekly 
Poruszające wspomnienia i pełna 
napięcia historia medyczna młodej 
dziennikarki „New York Post” walczą-
cej z rzadką i przerażającą chorobą, 
a jednocześnie nowe spojrzenie na 
świat fascynującej nauki o ludzkim 
mózgu.
„Umysł w ogniu” to niezwykłe wspo-
mnienia Cahalan, opisujące przebieg 
choroby i przeprowadzoną dosłownie 
w ostatniej chwili interwencję lekar-

ską, która ocaliła jej życie. Podczas kolejnych tygodni bohaterka 
staczała się nieubłaganie, przechodząc na przemian od zachowań 
pełnych przemocy do katatonii. Warte milion dolarów testy krwi  
i badania mózgu niczego nie wykazywały. Wyczerpani lekarze byli 
zdecydowani umieścić ją w zakładzie zamkniętym na całe życie.
Bestseller „New York Timesa” i „Wall Street Journal”
Na podstawie książki nakręcono film pod tym samym tytułem.
„Umysł w ogniu”, Susannah Cahalan, Wydawnictwo  
Filia. Premiera: 10.03.2021.
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Najsłynniejsza powieść o skutkach globalnej wojny nuklearnej.
Rok po wojnie atomowej, która zniszczyła północną półkulę, w Australii chroni 
się amerykański atomowy okręt podwodny. Jego kapitan Dwight Towers – 
podobnie jak mieszkańcy antypodów – usiłuje wieść normalne życie. W tym 
świecie wszystko na pozór toczy się wciąż zwykłym rytmem: ludzie pracują, 
bawią się, marzą i kochają. I próbują zachować nadzieję.
„Ostatni brzeg” to klasyka literatury, wciąż aktualne, poruszające studium 
ludzkich zachowań w obliczu nieuchronnego końca.
„Najbardziej niepokojąca wizja świata, który umiera w następstwie wojny ato-
mowej” – „The New York Times”.
„Ostatni brzeg”, Nevil Shute, Wydawnictwo Rebis. Premiera: 
09.03.2021.

Życie Bena Ashwooda z osady Widoki miało swój rytm i porządek: warzenie  
4 beczek piwa tygodniowo, wysłuchiwanie opowieści w gospodzie „Pod Bara-
nim Rogiem” i doroczne walki na kije na Festynie z okazji Święta Wiosny. Na-
wet pojawienie się w okolicy krwiożerczego demona nie wprowadziło istotnych 
zmian w jego życiu.
Co innego, pojawienie się Mistrza Mieczy i wyjątkowo poirytowanej czarodziej-
ki. To wywróciło życie młodego Bena do góry nogami.
I chociaż przygody, kiedy już jakaś rzeczywiście się zaczyna, wydają się znacz-
nie bardziej przerażające niż w opowieściach, Ben postanowił wykorzystać 
swoją szansę i ruszyć na ich spotkanie.
Przecież wróci, prawda? Wróci do swojego browaru, przyjaciół i ciepłego za-
piecka.
Być może, gdyby Ben wiedział, gdzie zawiedzie go ciekawość i żądza przygód, 
strach nie pozwoliłby mu uczynić pierwszego kroku. Na szczęście nie wiedział.
„Beniamin Ashwood. Tom I”, A.C. Cobble, Wydawnictwo Fabryka 
Słów. Premiera: 26.03.2021.

Duch wojownika jest wieczny. Nie zmienią go ani czas, ani miejsce, ani oko-
liczności. Wojownik będzie szedł za swoją Sprawą, bez względu na to, jak bar-
dzo poranią go kamienie leżące na ścieżce. Będzie szedł, choćby brakło tchu. 
A gdy już padnie na kolana i nie będzie miał siły wstać, będzie się czołgał. Po 
tym poznaje się prawdziwego Wojownika.
Królestwo Farji znowu wyrusza na wojnę przeciw dzikim, górskim plemionom. 
Tradycja nakazuje Farjanom wysyłać kolejnych synów na śmierć. Tradycja na-
kazuje Wysokim wysyłać kolejnych synów na smierć. Wieczna wojna, napę-
dzana wściekłą wrogością i interesami obcych mocarstw. A gdy zakończy się 
kolejna bitwa, nad poszarpanymi, zwęglonymi ciałami, przez jęki wykrwawia-
jących się rannych wiatr poniesie odwieczną pieśń:
W górach Wysokich historia grobów świeżych
Pyta, czym dzisiaj swą krew i honor mierzysz. 
„Łzy Diabła”, Magdalena Kozak, Wydawnictwo Fabryka Słów.  
Premiera: 12.03.2021.

We Francji, w magicznym 
lesie, znajduje się punkt, 
przez który demony mogą 
przenikać do świata ludzi. 
Nad tym, żeby tak się 
nie stało, czuwa loża i jej 
wielki mistrz, magowie od 
pokoleń. Magiczny świat 
funkcjonuje obok świata 
ludzi, ukryty przed na-
szym wzrokiem zaledwie 
za cienką zasłoną. Ale 
teraz właśnie nadchodzi 
moment, gdy ludzie po-
znają prawdę, bo dobiega 
końca pakt, który król Ar-
tur zawarł z królem demo-
nów. Jeżeli mistrzowi loży 
nie uda się owego paktu 
przedłużyć, demony prze-
nikną do naszego świata  
i wymordują ludzkość.
Mistrz loży to młody 
mężczyzna, który bardzo 
poważnie traktuje swoje 
zadanie. 
„Siostra gwiazd”, Ma-
rah Woolf, Wydawnic-
two Jaguar. Premiera: 
24.03.2021.

„Operacja Rower” to już 16 książka z bestsellerowej serii „Operacja…” o przygodach Biura Detektywistycznego nr 2. 
Tym razem w tajemniczy sposób zaczynają znikać rowery. Łupem pada też rower Olivera. Zgłoszenie na policję 
tych kradzieży nie wzbudza tam szczególnego zainteresowania. Do dzieła przystępuje więc trójka naszych wspa-
niałych detektywów: Tiril, Oliver oraz pies Otto. Czy uda im się skojarzyć fakty i wpaść na trop? Czy Oliver odzyska 
rower? Trzymająca w napięciu akcja, świetne ilustracje to gwarancja, że Operacja Rower to wyśmienita lektura.
Jakie dziecko nie lubi tajemnic i zagadek? Zwłaszcza takich, które rozwiązać może samodzielnie, towarzysząc 
ulubionym bohaterom? Nie bez powodu detektywistyczne serie książek dla dzieci, takie jak Operacje Jørna Liera 
Horsta czy Biuro detektywistyczne Lassego i Mai święcą triumy, biją rekordy poczytności i nie schodzą z list best-
sellerów książkowych.
Przepisem na sukces jest tutaj ciekawie skonstruowana fabuła, sympatyczni bohaterowie, intrygująca zagadka 
oraz mnóstwo dodatkowych zadań dla młodego czytelnika. 
„Operacja rower”, Jørn Lier Horst, Wydawnictwo Media Rodzina. Premiera: 10.03.2021.

Diabelskie Ciastko Cynamonowe, Migdałowa Laseczka Wspomnień, a może Pokojowy Scone z Rodzynkami?  
W piekarni czarodzieja czekają na ciebie magiczne przysmaki, jednak uważaj, co wybierasz.
Całodobowa piekarnia, z której unosi się aromatyczny zapach cudownych wypieków, od wielu lat była jego jedy-
nym schronieniem. Chociaż – jak sam przyznaje – nigdy nie lubił pieczywa.
Kiedy matka porzuciła go na stacji kolejowej, a wiele lat później jego macocha pani Bae i jej córka Muhee skutecz-
nie wykluczyły go z życia rodzinnego, musiał radzić sobie sam.
Ponownie odrzucony i tym razem niesłusznie oskarżony o okropną zbrodnię chłopak musi uciekać, aby ocalić swoje 
życie. Schronienie znajduje u Piekarza, od którego codziennie kupował pieczywo. Musi tylko pomóc w prowadzeniu 
jego strony internetowej. Czy chłopak odnajdzie w końcu szczęście i stawi czoła swojej przeszłości?
„Piekarnia czarodzieja”, Gu Byeong-mo, Wydawnictwo Young. Premiera: 24.03.2021.

NOWOŚCIPŁYTOW
E

Debiutancki albumu Kaśki  
Sochackiej „Ciche dni” ukaże 
się 26 marca 2021 roku na-
kładem Jazzboy Records. Za 
finalny kształt piosenek razem  
z Kaśką odpowiadają: Agata 
Trafalska (pomoc przy tek-

Dziesiątki książek, setki wier-
szy oraz limeryków, niezliczo-
na ilość felietonów. A wszyst-
ko to przy stale rosnącym 
zainteresowaniu fanów. Kata-
rzyna Miller zaskakuje po raz 
kolejny! 
Na płycie wydanej nakładem 
wydawnictwa MTJ słuchacze 
znajdą tanga, kilka piosenek 
lirycznych i sentymentalnych, 
utwory z latynoskim rytmem, 
blues oraz jedną piosenkę  
z gatunku, który sama artyst-
ka nazywa „psychokiczem”. 
Każdy z utworów przedstawia 
„małą ludzką historię” ukoro-
nowaną pointą. Coś dla siebie 
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Solowy album Daniela Grupy 
zatytułowany „Zanim nadejdzie 
noc”. Wokół fortepianu, który 
pełni na tej płycie rolę pewnego 
narratora muzycznej opowie-
ści, pojawia się też brzmienie 
kwartetu smyczkowego, dźwięki 
trąbki i, co może być zaskakują-
ce, śpiew Renaty Przemyk. Ten 
kompozytor i pianista, miłośnik 
gór wysokich i wspinaczki, długo 
czekał na swój autorski debiut. 
Przez wiele lat współpracował  
z największymi artystami pol-
skiej sceny muzycznej, pisał mu-
zykę do filmu i teatru, aranżował 
utwory, niejednokrotnie stawał 
za pulpitem dyrygenckim. Dzisiaj 
zaprasza nas do swojego świata, 
pełnego zadumy, melancholii, 
dźwięków niezwykle osobistych. 
Dziewięć utworów na albumie to 
opowieść, która rozpoczyna się 
późnym wieczorem, a kończy  
o poranku.
Daniel Grupa, „Zanim nadej-
dzie noc”, Soliton. Premiera: 
11.03.2021.

Płyta „Pełnia” jest ekstremum 
porozumienia Olgi z samą 
sobą. Artystka traktuje ją jako 
kulminację kobiecości oraz sa-
moświadomości, a także szczę-
śliwe odnalezienie twórczego 
ja. Na tym albumie opowiada 
o miłości i bliskości, ale także 
o tęsknotach, stracie, nostal-
giach i strachu. Z kolei muzyka 
jest w stu procentach taka, jak 
ją sobie od zawsze wyobrażała. 
Wypełniona ciepłymi brzmie-
niami i beatami tętniącymi gro-
ovem. Jest w niej też dużo lek-
kości i świeżości, co dało Oldze 
możliwość zaprezentowania się 
z wielu stron. Podobnie jak oso-
bom, z którymi pracowała nad 
tą płytą. Wszyscy artyści, któ-
rzy wzięli udział w nagraniach 
„Pełni”, są jej wielką inspiracją 
oraz wzorami do naśladowania. 
Z kolei sam tytuł albumu sym-
bolizuje pełnię spełnienia!
Olga Polikowska, „Pełnia”,  
FONOBO Label. Premiera: 
05.03.2021.

Pierwszy minialbum w karierze 
niezwykle zdolnej i przebojowej 
Faustyny Maciejczuk.
EPka „Przebudzenie” to zamknię-
cie ważnego etapu w jej życiu,  
a zarazem rozpoczęcie kolejnego 
– równie ekscytującego. Utwory, 

znajdą na płycie Katarzyny 
Miller zarówno ci, którzy cenią 
wyraziste rytmy, jak i ci, któ-
rzy lubią się rozmarzyć. Jak 
mówi artystka: „Ta płyta jest 
dowodem, nie tylko dla mnie, 
ale i dla innych, że „śpiewać 
każdy może”. Przez całe ży-
cie możemy być twórczy. Nie 
warto się ograniczać. Warto 
sobie pozwalać i korzystać ze 
wszystkich zasobów, jakie się 
tylko ma.”
Na uwagę zasługuje fakt, że 
Katarzyna Miller piosenki nie 
tylko wykonuje, ale jest rów-
nież autorką ich tekstów oraz 
melodii. „Poprosiłam poleconą 
mi firmę muzyczną Live Art 
Group o przygotowanie płyty 
na bazie moich kompozycji 
i tekstów. W projekcie brali 
udział Maciej Szulc, który jest 
szefem artystycznym (ponad-
to towarzyszy mi w jednym 
duecie), Wojtek Stec oraz 
wielu wspaniałych muzyków. 
Managerem całości projektu 
jest Jerzy Bryczek z życzliwą 
współpracą i wsparciem mo-
jej agentki Magdy Chorębały. 
Bardzo mi się z nimi cudnie 
pracuje. Wierzą we mnie, 
uskrzydlają mnie i dobrze się 
razem bawimy” - kontynuuje 
Katarzyna Miller.
Katarzyna Miller to najsłyn-
niejsza polska psycholożka. 
Charyzmatyczna, odważna, 
dowcipna i pogodna, ale też 
szczera do bólu. Psychotera-
peutka z kilkudziesięcioletnią 
praktyką terapeutyczną w 
zakresie terapii indywidual-
nej, małżeńskiej i grupowej,  
a prywatnie wielka miłośnicz-
ka sztuki we wszelkich jej for-
mach.
Katarzyna Miller, „Choćby 
tylko na chwilę”, MTJ. Pre-
miera: 05.03.2021.

które znalazły się na tym małym 
debiucie artystki z Białegostoku, 
są rodzajem nadziei oraz cząstką 
radości. Wszystkie razem i każdy 
z osobna niosą bezpretensjonal-
ne przesłanie – nigdy nie doro-
śnij.
Faustyna Maciejczuk, „Prze-
budzenie”, FONOBO Label. 
Premiera: 12.03.2021.

Wyróżniony nagrodą Grammy 
i licznymi platynowymi płytami 
zespół Kings of Leon prezen-
tuje ósmy album „When You 
See Yourself”. Płytę promuje 
podwójny singiel „The Bandit” 
/ „100,000 People”. Cały album 
został nagrany w Blackbird 
Studios, a za jego produkcję 
odpowiada zwycięzca Gram-
my, Markus Dravs (Arcade Fire, 
Coldplay, Florence + the Ma-
chine).
Od czasu ich debiutu w 2003 
roku Kings of Leon, czyli Ca-
leb (gitara/wokal), Nathan 
(perkusja), Jared (gitara ba-
sowa) oraz Matthew Followill 
(gitara) wydali 7 albumów: 
„Youth & Young Manhood” 
(2003), „Aha Shake Heartbre-
ak” (2004), „Because of the 
Times” (2007), „Only by the 
Night” (2008), „Come Around 
Sundown” (2010), „Mechanical 
Bull” (2013), „WALLS” (2016) 
i sprzedali ponad 20 milionów 
kopii płyt oraz prawie 40 mi-
lionów singli na całym świecie. 
Wszystkie ich albumy znalazły 
się na liście Top 200. Zespół 
grał na licznych festiwalach 
między innymi podczas Bonna-
roo, Lollapaloozy, Austin City 
Limits, czy Glastonbury.
Kings of Leon, „When You 
See Yourself”, Sony Music 
Entertainment. Premiera: 
05.03.2021.

stach) i Olek Świerkot (produk-
cja). 
Płyta „Ciche dni” opowiada  
o kolei rzeczy w związku, o pę-
tlach jakie zataczamy, naszych 
największych obawach, o kry-
zysach, wątpliwościach i walce 
z samym sobą. Opowiedziana 
z perspektywy kobiety, któ-
ra cały czas próbuje złapać w 
tym wszystkim równowagę. Hi-
storia, to scenki z życia związ-
ku przedstawione z lekkością  
i dystansem świadomego, po-
godzonego ze wszystkim czło-
wieka.
Kaśka Sochacka, „Ciche 
dni”, Jazzboy Records. Pre-
miera: 26.03.2021.


