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Analizy sprzedaży wskazują, że w zakresie 
elektroniki użytkowej i dóbr trwałych  war-
tość sprzedaży w tygodniu, w którym przy-
pada Black Friday przewyższa bożonarodze-
niowe obroty sklepów na rynkach: Wielkiej 
Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, 
Polski i Brazylii. W Chinach najważniejszą 
okazję do skorzystania z promocji stanowi 
Singles´ Day, który generuje przychody trzy-
krotnie wyższe niż w przeciętnym tygodniu. 
Ponadto, wyniki badań GfK wskazują, że na 
przestrzeni lat okres ten był najlepszą okazją 
do zachęcenia konsumentów do sięgania po 
modele o wyższych specyfikacjach, zamiast 
wybierania najtańszych modeli z oferty. 
 
W tym roku Black Friday przypada w najpóź-
niejszym możliwym terminie (29 listopada). 
Powyższa data nie tylko zbiega się z dniem 
wypłaty wielu osób, ale też przypada zaledwie 
trzy tygodnie przed świętami Bożego Naro-
dzenia. W rezultacie analitycy GfK prognozują, 
że Black Friday w tym roku pobije wcześniej-
sze rekordy sprzedaży. W Chinach najważ-
niejszą okazję do skorzystania z promocji sta-
nowił Singles´ Day (11  listopada), który 
zwykle generował przychody trzykrotnie wy-
ższe niż w przeciętnym tygodniu. 
 
W 2018 roku w ramach badania GfK Point 
of Sales Tracking w analizowanym tygodniu 
zidentyfikowano wzrost średnich cen sprze-
daży w całej Europie, przy czym wartość 

sprzedaży przewyższyła jej wolumen. W Nie-
mczech, kategorie elektroniki użytkowej, 
konsumenckiej i dóbr trwałych zanotowały 
gwałtowny wzrost wartości sprzedaży 
(o 65 proc. w porównaniu z wcześniejszym 
tygodniem), największy w przypadku smar-
tfonów i telewizorów. Na rynkach w Wielkiej 
Brytanii, Polski i Rosji wzrosła wartość sprze-
daży telewizorów Ultra HD i wielkoekrano-
wych. W Brazylii wartość sprzedaży wzrosła 
o ponad 230 proc. w porównaniu z prze-
ciętnym tygodniem, a najwyższe wyniki za-
notowały telewizory, frytkownice na gorące 
powietrze i notebooki. Na rynkach, gdzie 
wydatki w Black Friday są porównywalne 
lub wyższe niż w okresie poprzedzającym 
Boże Narodzenie wielu producentów i sprze-
dawców detalicznych koncentruje się na 
strategii „premiumizacji”. Promocje konsu-
menckie zachęcają do sięgania po modele 
o wyższych specyfikacjach zamiast wybie-
rania najtańszych modeli w ofercie. 
Zarówno Black Friday, jak i Singles´ Day 
w  Chinach, to wydarzenia zakorzenione 
w  światowym kalendarzu sprzedaży deta-
licznej. Oba wydarzenia ewoluują, z polowa-
nia na promocje stają się  okazją do zakupów 
markowych przedmiotów, o wyższych spe-
cyfikacjach i lepszej jakości, w najlepszych 
możliwych cenach.  
 
Postawy konsumenckie obserwowane w ra-
mach tygodnia Black Friday odzwierciedlają 

także wyniki innych badań prowadzonych 
przez instytut GfK. Wspólną cechą konsu-
mentów z różnych krajów jest m.in. uprasz-
czanie procesów zakupowych, dlatego ogra-
niczenie liczby przedmiotów w promocji 
stanowi dodatkową i realną korzyść dla za-
bieganych kupujących i pomaga im odnaleźć 
wysokiej jakości markowe produkty. Wg ba-
dania GfK pn. FutureBuy 42 proc. konsu-
mentów w Europie zgadza się ze stwierdze-
niem, iż w wielu kategoriach, w których robią 
zakupy, wybór jest zbyt duży (w krajach Azji 
i Pacyfiku odsetek ten jest jeszcze wyższy 
i wynosi 67 proc.). Podobnie rzecz ma się 
z  tzw. konsumentami typu smart. Współ-
cześni konsumenci są wciąż coraz  sprytniejsi 
i spędzają coraz więcej czasu sprawdzając 
ceny przed dokonaniem zakupów. Niemal 
połowa (45 proc.) konsumentów w Europie 
twierdzi, że porównują obecnie ceny częściej 
niż rok temu (w krajach Ameryki Łacińskiej 
oraz Turcji odsetek ten rośnie do 58 proc.). 
Z kolei inne badanie GfK – Consumer Life 
2019 – dostarcza argumentów i uzasadnie-
nia dla zjawiska premiumizacji produktów. 
Wyniki tego badania wskazują, iż 47 proc. 
konsumentów uznaje za ważne regularne 
„poprawianie sobie nastroju” zakupami, 
a niemal połowa z nich (49 proc.) przyznaje, 
że wolą posiadać mniej przedmiotów, ale 
wyższej jakości. 45 proc. kupujących dekla-
ruje, iż kupują jedynie od znanych marek.  

/GfK/ 

Black Friday  
oraz Singles´ Day  
przebijają Boże Narodzenie  
i styczniowe wyprzedaże
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Przeczytałam we wstępie do książki, że 
od lat zastanawiałaś się, co skłania ludzi 
do kąpieli w lodowatej wodzie. Czy to 
ciekawość sprawiła, że napisałaś porad-
nik „Morsowanie”? 

Tak, przede wszystkim była to ciekawość. 
Morsy budzą mój podziw od lat. Jako zmar-
zluch zastanawiałam się wiele razy, co ta-
kiego może ich ciągnąć zimą do lodowatej 
wody, zamiast do gorącej sauny. I tu nie-

spodzianka – nie znalazłam żadnej książki 
odpowiadającej na moje pytania, rozwie-
wającej wątpliwości. Tak oto powstało 
„Morsowanie”. Książka, która krok po kroku 
wprowadza nowicjuszy w tajniki tego nie-
zwykłego świata.  
 
A czy pisanie książki zachęciło Cię do 
sprawdzenia, jak smakuje morsowanie? 
Zdecydowanie tak! Udzieliła mi się energia 
morsów, z którymi rozmawiałam. To szczę-
śliwi, roześmiani, weseli, dowcipni ludzie, 
którzy czerpią z życia pełnymi garściami. Za-
nim zabrałam się za pisanie książki o mor-
sowaniu, zima wydawała mi się bardzo su-
rową, nieprzystępną porą roku, którą 
należało jakoś przeczekać. Owszem, jeździ-
łam w tym czasie na nartach, lubiłam cho-
dzić po górach, ale generalnie, to ciągle było 
mi zimno i nieprzyjemnie. Ratowałam się 
seansami w saunie, grubymi warstwami 
ubrań i ciepłymi napojami. Do tego ciągle 
łapały mnie przeziębienia. Nie wiedziałam, 
zė można inaczej. Aż do chwili, gdy jeden 
z morsów opowiedział, że latem, siedząc na 
rozgrzanej plaży, marzy czasem o wskocze-
niu do przerębla i że woli zimę od lata. Wy-
dało mi się to strasznie dziwne i niezwykłe. 
Kolejne osoby, z którymi rozmawiałam, mó-
wiły praktycznie to samo - że dzięki morso-
waniu zima nie jest nudna, że mają wtedy 
mnóstwo energii, są aktywni towarzysko i że 
w końcu nie jest im aż tak strasznie zimno. 
Z tyłu głowy pojawiła się szalona myśl: może 
faktycznie coś w tym jest! Postanowiłam, 
że czas wyjść ze strefy komfortu i spróbować 
czegoś nowego, dla mnie ekstremalnego. 
Na szczęście moi rozmówcy obiecali odpo-
wiednio się mną zaopiekować w trakcie 
pierwszego morsowania! 

4

MORSOWANIE 
– sposób na zimową nudę

WYWIAD

„Zgromadziłam opinię nie tylko aktywnych morsów, ale także lekarzy, dietetyków  

czy trenerów, którzy fachowym okiem patrzą na temat kąpieli w zimnej wodzie”  

– pisze Ewa Zwierzchowska, autorka poradnika „Morsowanie”, który ukazał się 

nakładem Wydawnictwa Harde. Rozmawiamy z okazji premiery książki.
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Twierdzisz, że takiej książki o morsowa-
niu dotąd na polskim rynku nie było. 
Z czego wynika jej wyjątkowość? 
To pierwsze kompendium na temat morso-
wania napisane na podstawie rozmów z ak-
tywnymi, doświadczonymi morsami, ale też 
ekspertami. Książka jest skierowana do osób, 
które chciałyby spróbować kąpieli w zimnej 
wodzie. Odpowiada na wszystkie pytania 
związane z tematem morsowania – jak przy-
gotować organizm, jak krok po kroku wy-
gląda kąpiel, jak zadbać o zdrowie i bezpie-
czeństwo podczas kąpieli, czy można 
morsować w ciąży i czy morsowanie jest 
dla dzieci?  
W internecie można znaleźć strony z po -
radami, jak morsować. Są też filmiki na 
You Tube z instruktażem, w jaki sposób przy-
gotować się do kąpieli w zimnej wodzie, co 
ze sobą zabrać, o czym pamiętać. Jednak 
często są to informacje dość pobieżne i ogól-
nikowe. Nie wyczerpują szerokiego tematu 
morsowania. W mojej książce zgromadziłam 
opinię nie tylko aktywnych morsów, ale także 

lekarzy, dietetyków czy trenerów, którzy fa-
chowym okiem patrzą na temat kąpieli 
w zimnej wodzie. 
 
Twoi rozmówcy, z racji doświadczenia 
lub wykształcenia, wypowiadają się na 
temat rozgrzewki, diety, zasad kąpieli, 
ale również wspominają swoją pierwszą 
albo najpiękniejszą kąpiel. Która najbar-
dziej chwyciła Cię za serce? 
Takich historii było naprawdę sporo. Ge-
neralnie większość morsów, z którymi roz-
mawiałam podkreślało, że ten pierwszy raz 
był najtrudniejszy, ale jednocześnie pozwo-
lił na pokonanie pewnych barier. Wielu mo-
ich rozmówców od lat nosiło się z zamia-
rem kąpieli w zimnej wodzie, ale zawsze 
coś stawało na przeszkodzie - a to pogoda, 
a to brak odpowiedniego towarzystwa. 
Morsowanie często było odkładane na 
później. Dopiero jakiś impuls zdecydował, 
że wskoczyli do lodowatej wody. Czasem 
był to wstyd przed samym sobą, czasem 
chęć zaimponowania innym.  

Jednym z moich pierwszych rozmówców był 
Bartosz Dobrowolski, założyciel grupy morsów 
Miami Freeze, który opowiadał o kąpieli w za-
marzniętym hotelowym basenie w środku 
zimy z jego dziewczyną - że sam rozkuwał 
lód, świeciły gwiazdy, a wokół panowała 
idealna cisza. Widziałam ten błysk w jego oku 
- to z pewnością było mistyczne doznanie!  
Urzekła mnie też historia Aleksandra Cierpic-
kiego, prezesa Gdańskiego Klubu Morsów z bli-
sko 40-letnim doświadczeniem. Mimo tego, że 
ma ponad 70 lat i cukrzycę, tydzień w tydzień 
zimą wchodzi do Bałtyku, morsuje, a nawet 
niekiedy w zimnej wodzie gra na saksofonie!  
Prawdziwym lodowym wojownikiem jest dla 
mnie Leszek Naziemiec, pionier i promotor 
zimowego pływania w Polsce, który pływał 
m.in. w wodach Antarktydy. Jego przygoto-
wanie przed sezonem wygląda tak, że tre-
nuje w mroźni w zakładach mięsnych, za-
nurzając ciało w bardzo niskiej temperaturze. 
Wprowadza się w stan hipotermii i jedzie 
pływac ́ w  stawie. A  już w sezonie pływa 
np. w zimnej w Wiśle. 

WYWIAD
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Wpisując w Google słowo „morsowa-
nie”, otrzymuję długą listę wyników. Ko-
rzyści dla zdrowia, porady, odzież, kluby, 
stowarzyszenia itp. Wygląda na to, że 
kąpiele w lodowatej wodzie są w Polsce 
coraz bardziej popularne... 
Faktycznie, mnie też to na początku zasko-
czyło, że w Polsce są, dosłownie, tysiące 
aktywnych morsów. Zrzeszonych w około 
setce klubów. Do tego grupki nieformalne. 
Są prężne, stale rosnące i trzymające się 
razem grupy. Dające sobie wsparcie, ale 
i zapewniające bezpieczeństwo nawzajem. 
To ludzi o różnych zawodach, w różnym 
wieku, z różnymi zainteresowaniami, 
i  w  różnych stanie zdrowia, których nie-
zmiennie od lat łączy wspólna pasja. I świet-
nie się przy tym bawią. 
 
Uprawia się tę dyscyplinę nie tylko dla 
zdrowia, ale również dla przyjemności 
przynależenia do wspólnoty ludzi mają-
cych taką samą pasję? 
Sądząc po opowiadaniach moich rozmówców 
zdecydowanie tak. Ta przynależność pozwala 
im na wymianę doświadczeń i odpowiednie 
zadbanie o bezpieczeństwo podczas kąpieli. 
Ale też pozwala na wspólne świętowanie 
Nowe Roku, popularnych imienin i mnóstwa 
innych okazji. I to świętowanie niejednokrotnie 
naprawdę z pompą, o czym też można prze-
czytać w mojej książce…   
 
Kąpiel w zimnej wodzie wyzwala 
ogromną ilość endorfin - morsy lubią się 
bawić i działać. Angażują się m.in. w ak-
cje charytatywne... 
Morsy to zdecydowanie uwrażliwieni na los 
innych społecznicy, czemu dowody dają co-
rocznie podczas licznych akcji charytatywnych 
w całej Polsce. To pozytywni ludzie i swoją 
pozytywną postawą nie tylko zarażają innych, 
ale i przekuwają ją w bardzo fajne i potrzebne 
działania.   
 
Przeczytałam gdzieś, że na Syberii dzieci 
w wieku przedszkolnym zażywają co-
dziennych 2,5-minutowych kąpieli śnież-
nych, a następnie korzystają z sauny. 
A w Polsce? 
W Polsce nie słyszałam o takich przypadkach. 
Zresztą sauna jest dostępna zwykle od 14 
roku życia, młodszych nie wpuszczają. Ale 
czemu nie, może jakieś odważne przedszkole 
z trochę szalonymi nauczycielami znajdzie się. 

Mam niestety wrażenie, że z naszymi przed-
szkolami jest pewien problem, bo zimą rzadko 
kiedy dzieci spędzają czas na świeżym po-
wietrzu - panie boją się, że dzieci się prze-
moczą, zmarzną, zachorują. Są pierwsze 
przebłyski, czyli leśne przedszkola. Ale zde-
cydowanie daleko nam do Rosji czy Skandy-
nawii. Niemniej, jak mówią także lekarze, 
z  którymi rozmawiałam, dzieci też mogą 
morsować.  
 
Czy to znaczy, że morsowanie nie zna 
ograniczeń wiekowych? 
Może nie aż tak dosłownie, ale zdaniem eks-
pertów już półroczne, zdrowe dzieci, mogą 
zaczynać swoją przygodę z morsowaniem.  
 
Piszesz również o nowej dyscyplinie 
sportowej spokrewnionej z morsowa-
niem – o lodowym pływaniu. Czym różni 
się od morsowania? 
Morsowanie to nie tylko sport, to pewien styl 
życia, zabieg dla ciała i duszy, forma fajnego, 
wspólnego spędzania czasu. Tu nie ma jednak 
wyczynu stricte sportowego. Natomiast lo-
dowe pływanie to kwintesencja wyczynu i to 
z najwyższej półki. Sport wyjątkowo ekstre-
malny. W odróżnieniu od morsowania, ta „za-
bawa” jest zdecydowanie dla wybranych. Nie 
tylko świetnych pływaków, ale ludzi super sil-
nych, zdrowych, odważnych, wytrzymałych, 
odpornych, którzy długotrwałym i intensyw-
nym treningiem doprowadzili swój organizm 
do stanu, w którym mogą osiągać cele nie-
dostępne zwykłym śmiertelnikom. Nawet tym 
wydawałoby się wysportowanym, zdrowym 
i lubiącym zimno. Pokazuję ten sport 
w książce nie tylko dlatego, że łączy go z mor-
sowaniem zimna woda (zresztą pływacy 
także zdarzają się wśród morsów i czasami 
trenują obok morsujących ludzi). Zdecydo-
wałam się napisać o tym z dwóch powodów. 
Po pierwsze, Polacy mogą się pochwalić 
świetnymi wynikami w tej dyscyplinie, mimo 
iż tradycja w kraju jest bardzo krótka. Nasi 
zawodnicy zdobywają medale na świecie, biją 
rekordy. Do tego w Katowicach planowane 
są zawody rangi mistrzostw świata! Po drugie, 
i chyba jeszcze ważniejsze, by uświadomić 
niedoświadczonym osobom, które może 
wpadłyby na pomysł, by bez przygotowania, 
skoro już morsują, popływać w lodowatej wo-
dzie na dłuższych dystansach, że to tak nie 
działa. Tu nie ma dróg na skróty, bo ryzykuje 
się, dosłownie, życiem.    

A jak narodziła się ta dyscyplina i jak się 
rozwija? 
Sama dyscyplina narodziła się około sto lat 
temu, choć zawody rangi mistrzostw świata 
pojawiły się niedawno, bo dopiero w XXI w. 
Ale rozwija się bardzo szybko i jest szansa, że 
już podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 
w 2022 r. będzie to tzw. dyscyplina pokazowa. 
O początkach tego sportu w książce barwnie 
opowiada niezwykły człowiek - Leszek Na-
ziemiec. Myślę, że wielu czytelników, nawet 
dobrze znających się na sporcie, będzie 
w szoku czytając, jak wyglądają treningi lodo-
wych pływaków i jak ekstremalnych wyzwań 
podejmują się. Ale nie chcę zdradzać wszyst-
kiego, odsyłam do książki…  
 
Jaką aktywność w niskich temperatu-
rach możesz polecić osobom, które nie 
zdecydują się na morsowanie? 
Dobrą alternatywą jest sauna lodowa lub lo-
dowo-śnieżna. W takim pomieszczeniu ściany 
i podłoga pokryte są lodem. Wchodzi się 
w  kostiumie kąpielowym bezpośrednio po 
wyjściu z gorącej sauny, aby schłodzić roz-
grzane ciało. W niektórych ośrodkach są też 
groty lodowe czy śnieżne, gdzie można na-
trzeć ciało kostkami lodu oraz studnie lodowe, 
które przypominają kąpiel w przeręblu: orzeź -
wiają i pobudzają krążenie. Wielokrotnie zimą 
korzystałam z takich lodowych seansów. Po-
zwalają one przyzwyczaić ciało do bardzo ni-
skiej temperatury. 
 
Czy osoby zainteresowane rozpoczę-
ciem przygody z morsowaniem, znajdą 
w poradniku wszystkie niezbędne  
informacje? 
To pierwsza książka, w której czytelnicy znajdą 
odpowiedź na pytania dotyczące morsowania 
- jak rozpocząć, jak wybrać bezpieczne miejsca 
do lodowej kąpieli, jaki sprzęt kupić, czy warto 
zapisać się do klubu morsa, jakie są reguły 
obowiązujące przy rozgrzewce i wchodzeniu 
do wody, czy można morsować będąc w ciąży 
itp. Książka jest napisana prostym językiem, 
dostępnym dla każdego, bez specjalistycznych 
terminów. Do tego napisana z udziałem ak-
tywnych, doświadczonych morsów, specjalis-
tów z zakresu dietetyki, medycyny sportowej 
czy psychologii. Podsumowując: dużo prak-
tyki, doświadczeń i pozytywnego przekazu! 
  
 

Magda Kaczyńska
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Chavoret Jaruboon był odpowiedzialny za rozstrzelanie pięćdzie-
sięciu pięciu więźniów w niesławnych tajlandzkich więzieniach. Bę-
dąc chłopcem, chciał zostać nauczycielem tak jak jego ojciec, ale 
jego życie zmieniło się, gdy wybrał jedną z najtrudniejszych prac 
na świecie. Niezwykła historia człowieka, który wybrał śmierć jako 
swoje powołanie, opisana w książce „Ostatni kat”, przedstawiona 
została szczerze i często w niepokojący sposób, ale z zaskakującym 
humorem i żywymi emocjami. „Ostatni kat” nie jest przeznaczony 
dla osób o słabych nerwach. Zabiera Cię bowiem za kraty niesław-
nego więzienia „Bangkok Hilton” w cienie ponurych komnat śmierci. 
 
Z fragmentu książki: 
„Po dziesięciu latach odgrywania drugoplanowej roli w procesie eg-
zekucyjnym, wreszcie obejmowałem rolę wiodącą. Pragnąłem jedynie 
tego, żeby skazańcy zginęli momentalnie, bez bólu. Własną ręką wy-
brałem piętnaście nabojów. Nie spodziewałem się zużyć ich wszyst-
kich, ale przez lata naoglądałem się chybionych strzałów i wolałem 
być w pełni przygotowany, tak na wszelki wypadek. To musiał być 
perfekcyjny, czysty strzał. Kiedy skończymy, będzie dużo krwi”. 
„Skazańcy wychodzili za klawiszami ze skrzydła więzienia, oczy 
mieli spuszczone. Nikt nic nie mówił, bo o czym tu mówić? Nie ob-
rażało się „chodzącego nieboszczyka”, pytając go raz jeszcze, czy 
naprawdę jest winny. Na deklaracje niewinności i tak było już za 
późno. Poza tym – oni byli winni. My to wiedzieliśmy i oni to wie-
dzieli. Było wśród nich dwóch recydywistów, członków gangu zło-
dziei-zabójców. Trzeci działał na własną rękę, ale wyniki osiągnął 
takie same. Każdy dostawał taką karę, na jaką sobie zapracował 
własnymi uczynkami”.

Czwarta część serii opartej  
na faktach: „Rozmowy z Katem”  Ostatni kat.  
Wspomnienia więziennego  
kata Tajlandii – Chavoret Jaruboon
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Wydawnictwo Dwukropek poleca na Święta

Dane wydawnicze: 
Tytuł: Zamarznięta luneta 
Seria: Niezwyczajni, tom III 
Autor: Jennifer Bell 
Tłumaczenie:  
Magdalena Witkowska 
Wydawnictwo: Dwukropek 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 320 
Cena: 39,99 zł 
ISBN/EAN: 9788381410670

Dane wydawnicze: 
Tytuł: Sekrety hotelu  
Winterhouse 
Seria: Winterhouse, tom II 
Autor: Ben Guterson 
Tłumaczenie:  
Katarzyna Rudomino 
Wydawnictwo: Dwukropek 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 384 
Cena: 39,99 zł 
ISBN/EAN: 9788381410069

Smakowite przestępstwa,  
czyli jak zostać 
detektywem 

Daisy Wells i Hazel Wong słyną z zagadek mor-
derstw, które rozwiązały - ale na stronach tej 
książki poznacie wiele nowych, nieopowiedzia-
nych historii, począwszy od makabrycznego 
Case of Deepdean Vampire, po zagadkowy 
Case of the Blue Violet, a przede wszystkim 
ich pierwszą sprawę - Case of Lavinia's Missing 
Tie. Tom pełen genialnych tajemnic, w tym 
dwie zupełnie nowe i nigdy wcześniej nieopo-
wiedziane historie, z dodatkowymi podpowie-
dziami, wskazówkami, sztuczkami i faktami. To 
idealna lektura dla początkujących detektywów 
i fanów nagradzanego, bestsellerowej serii 
„Zbrodnia niezbyt elegancka”. 
 

Zamarznięta  
luneta 

Po ostatnich emocjonujących wydarze-
niach Ivy, Seb i Valian wierzą, że pokonali 
wrogów – swoich i Lundinoru – na zawsze. 
Ale ich przygoda dopiero się zaczyna… Ivy 
i Seb nie mogą się doczekać, by dołączyć 
do Valiana w Nubrook, zdumiewającym 
i  całkowicie odmiennym od Lundinoru, 
targu ukrytym pod Nowym Jorkiem. Nie 
ma jednak czasu na rozkoszowanie się nie-
samowitymi widokami – poszukują zagi-
nionej siostry Valiana, Rosie. Ale wygląda 
na to, że nie tylko oni. Po raz kolejny dają 
o sobie znać członkowie Lamentu. Czy Ivy, 
Seb i Valian ich ubiegną?

Sekrety hotelu 
Winterhouse 

Po powrocie do hotelu Winterhouse na ko-
lejne święta, Elizabeth i Freddie ponownie za-
głębiają się w rozwiązanie zagadki Rileya S. 
Grangera, który pozostawił po sobie dziwne 
artefakty, między innymi magiczną księgę, 
którą Gracella Winters próbowała wykorzy -
stać do własnych niegodziwych celów.  
Przyjaciele podążają tropem wskazówek, nie-
umyślnie ściągając na siebie uwagę podej-
rzanego gościa hotelowego: Elany Vesper. 
Czy Elana jest tylko pionkiem, czy też graczem 
w spisku, by ożywić ducha Gracelli. Tajemnica, 
przygoda i zwycięska przyjaźń łączą się w tak 
długo oczekiwanej kontynuacji.

Dane wydawnicze: 
Tytuł: Smakowite przestępstwa, 
czyli jak zostać detektywem 
Seria: Zbrodnia niezbyt  
elegancka, tom VI 
Autor: Robin Stevens 
Tłumaczenie:  
Magdalena Korobkiewicz 
Wydawnictwo: Dwukropek 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 368 
Cena: 34,99 zł 
ISBN/EAN: 9788381410502
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Książki

Wydawnictwo Mova to przede wszystkim mowa o tym, co istotne. 

To dobre książki, ważne historie i niezwykli bohaterowie  

dnia codziennego.  To także powieści, o których można mówić 

godzinami. 

 
Wśród publikacji wydawnictwa znajdziesz reportaże polskich twór-
ców. Ich  autorzy nie tylko nie boją się podejmowania trudnych te-
matów, ale też odsłaniają szokujące kulisy rzeczywistości. 

Jednak Mova to nie tylko literatura nonfiction. To też trzymające 
w napięciu kryminały oraz współczesna literatura piękna. 
Lubisz dobre książki i ciekawe reportaże? Szukasz książek, dzięki 
którym spojrzysz z szerszej perspektywy na świat, który Cię otacza? 
Cenisz trzymające w napięciu kryminały a może szukasz wyjątko-
wych historii z nurtu literatury pięknej? 
 
Mova jest nową marką Wydawnictwa Kobiecego.
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APN Promise w ciągu ostatnich kilku lat wy-
dało serię książek cukierniczych dla zapalo-
nych amatorów wypieków, zawodowych cu-
kierników i cukierników-hobbystów. Wszystkie 
publikacje to tłumaczenia anglojęzycznych 
książek, które zostały już docenione przez 
specjalistów na rynkach zagranicznych. 
 
A zaczęło się od nawiązania współpracy z bry-
tyjskim wydawnictwem B. Dutton Publishing, 
które publikuje rezultaty lat praktyki ekspertów 
– mistrzów ze Squires Kitchen. Ta międzyna-
rodowa szkoła została założona w 1987  r. 

Arcydzieła cukiernicze w Twojej kuchni 
wprost od wydawnictwa Promise

w Anglii. Jej program nauczania jest realizo-
wany w wielu krajach. Pierwszą wydaną po 
polsku biblią dla cukierników o różnych pozio-
mach umiejętności i znaną już chyba przez 
wszystkich w branży jest „Sztuka dekoracji cu-
kierniczej”. Potem powstały bardziej specja-
listyczne „Cukrowe animacje” Carlosa Lis-
chetti’ego o ręcznym modelowaniu figurek na 
torty, „Cukrowe kwiaty dla początkujących” 
słynnej Paddi Clark, czy „Tajniki czekolady” 
Marka Tillinga oraz najnowsze „Artystyczne 
dekoracje tortów”. Autorstwa dwunastu naj-
lepszych projektantek. 

Ciekawe przepisy, porady i  techniki dekora-
torskie zawarte są również w książkach innych 
znanych autorów i wydawnictw, jak chociażby 
„Jestem tu tylko na deser” Caroline Khoo, 
„Wielka kolekcja dekoracji ciast” Alana Dunna, 
czy „Inspirujące KOLORY w dekoracjach cu-
kierniczych: torty, babeczki i ciasteczka wed-
ług Lindy Smith”. 
 
Książki te prezentują bogatą wiedzę i szeroką 
gamę indywidualnych stylów, stanowiących 
wyczerpujące i bezcenne źródło informacji.
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Książki

Długie życie, dobre zdrowie i nieprzemijająca uroda od zawsze należą do 
wielkich marzeń ludzkości. Wraz z tymi pragnieniami pojawiają się niezwykłe 
(nieraz całkowicie absurdalne) sposoby na ich spełnienie. I szarlatani, którzy 
chcą na nich zarobić. 
Bez wątpienia osiągnięcie współczesnego poziomu rozwoju medycyny wymagało 
setek lat ciężkiej pracy i odważnych eksperymentów. Nie zmienia to jednak faktu, 
że niektóre z bardziej „kreatywnych” pomysłów dawnych lekarzy wywołują mie-
szankę niedowierzania, obrzydzenia i nerwowego śmiechu… 
Niezawodny sposób na powstrzymanie krwotoków? Upuszczanie krwi. Pacjent 
uskarża się na silny ból głowy? Spróbujmy przyżegania jego skroni rozgrzanym do 
czerwoności stalowym prętem. Wyłowiony z wody topielec nie może odzyskać 
przytomności? Do cucenia przyda się przenośny zestaw do lewatywy z dymu ty-
toniowego. A to dopiero początek. 
Autorzy „Szarlatanów” udowadniają, że nie ma terapii, której nie spróbują pacjenci, 
jeśli tylko ich medycy (czasem nieuczciwi, a czasem nieświadomi) zaordynują je 
w przekonujący sposób. A to, że w przeszłości lekarstwo bywało znacznie gorsze 
od choroby, to już zupełnie inna sprawa. 
Książka Lydii Kang i Nate’a Pedersona przypomina fascynującą kolekcję osobliwości. 
Jest zbiorem makabrycznych, ale na swój sposób bardzo zabawnych opowieści 
i  ciekawostek, opatrzonych licznymi ilustracjami i  rycinami. Poznając najgorsze 
pomysły w dziejach medycyny, pozostaje nam się cieszyć, że nie żyjemy  
(a zwłaszcza nie chorujemy!) w tamtych czasach.

Szarlatani.

Kielich  
wymiotny

Mech czaszkowy

Syrop  
ze strychniną

Najgorsze pomysły w dziejach medycyny
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Minerały powstały w ramach mojej pracy dyplomowej z Grafiki w ASP 
w Katowicach, a samej grze towarzyszyła także seria obrazów olejnych. 
Inspiracją do stworzenia gry była dla mnie fascynująca struktura mi-
nerałów. Kafelki, z których każdy jest niepowtarzalny, powstały na 
bazie moich ręcznie wykonanych akwarelowych grafik. Każdy poje-
dynczy minerał jest samodzielną małą grafiką, a wszystkie razem two-
rzą unikatowy, efemeryczny obraz, zmieniający się w zależności od 
ułożenia planszy, rodzaju podłoża czy sposobu wyeksponowania kom-
pozycji. Kafelki minerałów to ponadto jedyny element gry, który od 
samego początku pracy pozostał niezmienny. 
 
Podejrzewam, że większość osób, która podejmuje się próby stworzenia 
gry, siedzi w tym temacie od dawna, lub od bardzo dawna. U mnie 
było zupełnie inaczej. Moja przygoda z grami planszowymi rozpoczęła 
się niedawno, kilka miesięcy przed tym jak postanowiłam, że sama 
spróbuję zrobić grę. A więc z dnia na dzień, tak po prostu, nie mając 
doświadczenia i dopiero zaczynając poznawać  temat  gier, postano-
wiłam, że w ramach mojego dyplomu stworzę grę planszową opartą 
graficznie na strukturach minerałów. Szczególnie ważne było przy tym 
dla mnie, aby do świata projektów użytkowych (a takim jest przecież 
gra planszowa) wprowadzić elementy grafiki artystycznej. Uważam, 
że warto na co dzień otaczać się pięknymi przedmiotami – dzięki temu 
nasze życie staje się przyjemniejsze, a my coraz mocniej uwrażliwiamy 
się na piękno otaczającego nas świata. Chciałam pokazać, że świat 
sztuki może, a wręcz powinien być częścią codziennego życia oraz, że 
warto kultywować tradycyjną sztukę, która może dobrze połączyć się 
z współczesnymi mediami. Niezależnie od czasów w jakich żyjemy, 
uważam, że dawne, analogowe formy mają w sobie duszę, dzięki 

czemu projekty nabierają głębi. A zatem niezależnie od tego, nad czym 
pracuję, pierwsze kreski zawsze wychodzą spod mojej ręki, nawet jeśli 
całość zostanie ostatecznie wykonana na komputerze. 
 
Zazwyczaj projektanci gier wychodzą od mechaniki. Dopiero w ostatnich 
fazach projektu, gdy wszystko lub większość elementów jest dopięta, 
zaczynają się skupiać na współpracy z grafikiem, tak aby tchnąć życie 
w pracę ostatnich kilku miesięcy lub lat. Jest to bardzo dobra kolejność, 
pozwala zaoszczędzić masę czasu, na zmianach, które mogą nic nie 
wnosić na danych etapach. Lecz w mojej grze było zupełnie odwrotnie. 
Jestem grafikiem. Więc mogłam sobie pozwolić, aby zaangażować 
grafika – siebie samą, już na początkowym etapie, gdy mniej więcej 
wiedziałam jak chcę, aby wyglądała moja gra. Nawet gdybym finalnie 
nie użyła grafik, które stworzyłam specjalnie do gry, zrobiłam to sama 
dla siebie. Była to dla mnie czysta przyjemność. Byłam, oraz jestem 
nadal zafascynowana strukturą minerałów, więc bardzo chętnie dla 
przyjemności zgłębiam ich graficzne piękno. Więc nie mogłam nic 
stracić, a jedynie zyskać miło spędzony czas i nowe grafiki do gry. 
Sama fascynacja minerałami narodziła się w liceum, podczas zajęć 
z geografii. To była miłość od pierwszego wejrzenia. 
 
Oczywiście zanim wykonałam grafiki do gry, powstały robocze proto-
typy.  Musiałam przetestować, czy mój pomysł działa i czy warto pró-
bować go rozwijać. Początkowy, papierowy projekt został wykonany 
kredkami i pisakami. Kolejny miał już właściwe grafiki – tyle, że papie-
rowe.  
Szybko jednak powstał ostatni, docelowy prototyp, wydrukowany na 
pleksi. Bardzo ważne było dla tworzywo, z którego został wykonany. 

AKTUALNOŚCI

Minerały. Z pamiętnika projektantki

Minerały to gra planszowa charakteryzująca się 

niezwykłą dbałością o jakość wykonania. Głównym 

elementem gry jest zestaw 118 pięknie zilustrowanych 

kafelków. Trójwymiarowa mozaika Minerałów tworzy 

wielokolorowe układy, a kształt planszy zależy 

wyłącznie od wyobraźni grających. W trakcie 

rozgrywki gracze poruszają się po planszy, 

wydobywając fragmenty tej mozaiki, czyli tytułowe 

Minerały. Im bardziej rzadki i drogocenny Minerał, tym 

trudniej jest go pozyskać.  Zdobyte podczas gry 

Minerały można następnie zamienić na wartościowe 

Kolekcje. Gracz, który zgromadzi najcenniejsze skarby 

ziemi, zostanie zwycięzcą. 

Niski próg wejścia i intuicyjne zasady sprawiają, że gra 

świetnie sprawdzi się zarówno w rodzinnym gronie, jak 

i na stole wytrawnych graczy. Warto wspomnieć, że 

cała produkcja została wykonana w Polsce

12
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Chciałam jeszcze bardziej uwydatnić grafiki minerałów, a przede 
wszystkim ich fizyczność. Poczułam tą potrzebę, gdy wydruko-
wałam właściwe grafiki na papierze. Były w porządku, lecz cze-
goś im brakowało. Dlatego gdy tylko powstał prototyp na plexi, 
wiedziałam, że tak musi wyglądać finalna gra. 
 
Obok warstwy graficznej, równolegle rozwijała się mechanika, 
która, w przeciwieństwie do kafelków, ulegała licznym przemia-
nom. Na samym początku były tylko Minerały i czterościenna 
kostka. Następnie doszły karty akcji, które modyfikowały nasz 
ruch po planszy, a na samym końcu – kolekcje, dzięki którym 
zbieramy dodatkowe punkty. Finalnie razem z wydawnictwem  
zrezygnowaliśmy z kostki, a o przemieszczeniu gracza, decyduje 
minerał, na jakim on sam stanie. Dzięki temu logiczny charakter 
gry pozostał, jest czytelny od samego początku, ponieważ to 
gracz, decyduje o każdym swoim kolejnym ruchu. W momencie 
stawania na minerale już wie, o ile się musi przemieścić w kolejnej 
kolejce.  
 
Gdy gra trafiła pod skrzydła wydawnictwa IUVI Games, przeszła 
kolejną metamorfozę, wspólnie wygładziliśmy reguły gry, do-
pracowaliśmy mechanikę i wyprostowaliśmy wszelkie nieścisłości. 
Efekt? Gra od początku premiery (24 października 2019 roku) 
znalazła się w gronie najwyżej ocenianych i najbardziej pożąda-
nych gier planszowych w Polsce! Jestem ogromnie szczęśliwa, 
że udało się wspólnie z wydawnictwem zamknąć w formę peł-
noprawnej gry planszowej, która jest dostępna na rynku. 
 
 
O autorce: 
Magdalena Śliwińska ukończyła z wyróżnieniem Grafikę Warsz-
tatową w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jej dyplomową 
pracą były „Minerały”, zrealizowane w Pracowni intermediów 
i technik cyfrowych pod kierunkiem dra Jakuba Cikały oraz dra 
Dariusza Gajewskiego. Zadebiutowała w 2017 roku autorską 
książką „Królewna Śnieżka”, powstałą w Pracowni ilustracji. 
Efekty jej pracy zostały wielokrotnie docenione: była stypendystką 
stypendium Rektora dla najlepszych studentów ASP w Katowicach 
w latach 2015-2018, zajęła II miejsce w  konkursie „Studencki 
Obraz Roku 2017”, zdobyła także wyróżnienia podczas sześciu 
kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Rysowania w Zabrzu 
(w latach 2012- 2017) oraz wiele innych nagród. 
W sztukach plastycznych najlepiej odnajduje się w malarstwie, 
ilustracjach i różnego typu projektach graficznych. „Minerały” 
są połączeniem wszystkich tych światów. Oprócz stworzenia 
koncepcji gry, jest również autorką ilustracji oraz większości pro-
jektów graficznych w niej zawartych. Na co dzień zajmuje się 
różnego rodzaju projektami graficznymi oraz prowadzi zajęcia 
z rysunku i malarstwa w „Rysunek Studio” w Rybniku. 
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Boże Narodzenie to szczególny okres również dla handlu. Czy w tym 
roku Polacy będą kierować się chłodną kalkulacją, czy też poddadzą 
się świątecznej gorączce zakupów? Jak pokazuje dwudziesta druga 
edycja międzynarodowego badania „Zakupy świąteczne 2019”, prze-
prowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, w tym roku na pre-
zenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi zamierzamy 
przeznaczyć średnio 1 521 zł, czyli o 5 proc. więcej niż wydaliśmy 
rok temu. Najbardziej wyczekiwane prezenty to kosmetyki i perfumy, 
ale oprócz pachnących upominków podarujemy bliskim także książki. 
Z roku na rok rośnie znaczenie zakupów internetowych. Prawie jedną 
trzecią budżetu świątecznego pozostawimy w sklepach online. 
 
Polacy deklarują, że na bożonarodzeniowe prezenty, żywność, podróże 
oraz spotkania z najbliższymi przeznaczą średnio 1 521 zł. Jest to 
więcej o 5 proc. w stosunku do tego, ile wydali na poprzednie święta. 
 
Średnia dla wszystkich badanych krajów wynosi 1988 zł, czyli 
o 3,3 proc. więcej niż rok temu. W Polsce przede wszystkim wzrosną 
wydatki na artykuły spożywcze. Nasi badani oceniają, że na jedzenie 
wydadzą więcej o 7,8 proc. w stosunku do zeszłego roku. Z kolei 
wydatki na prezenty wzrosną o 6,5 proc. – mówi Michał Pieprzny, 
partner, lider zespołu ds. sektora dóbr konsumenckich, Deloitte. 

Kolejny rok z rzędu Polacy deklarują, że na prezenty przeznaczą 
nieco więcej niż na żywność. Pierwsza kategoria pochłonie 36 proc. 
(547 zł) bożonarodzeniowego budżetu, podczas gdy jedzenie 524 zł 
(34 proc.). Na podróże i spotkania towarzyskie planują wydać odpo-
wiednio 324 i 126 zł. Polaków do wydawania więcej skłaniają przede 
wszystkim akcje promocyjne (44 proc.) i fakt, że dysponują większymi 
środkami niż rok wcześniej (28 proc.). 
 
Coraz grubszy świąteczny portfel 
Polacy kolejny rok z rzędu pozytywnie oceniają sytuację gospodarczą. 
Aż 69 proc. z nich uważa obecny stan gospodarki za zadowalający 
lub neutralny. Oprócz Polski powyżej europejskiej średniej optymizmu, 
która wynosi 64 proc., są jeszcze Holendrzy, Niemcy i Portugalczycy. 
Naszym zdaniem zauważalny optymizm wynika przede wszystkim 
z tego, że Polacy coraz lepiej oceniają swoje możliwości finansowe. 
Aż 73 proc. badanych deklaruje, że ich sytuacja finansowa poprawiła 
się lub jest na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku – mówi 
Jan Kisielewski, dyrektor w dziale strategii marki Deloitte. 
  
Patrząc w przyszłość widzimy jednak wyraźnie, że odsetek osób 
myślących optymistycznie o polskiej gospodarce spada o 16 punktów 
procentowych – dodaje. 

Połowa Polaków kupi prezenty w sklepach stacjonarnych. To o 8 punktów 
procentowych mniej niż rok temu

Z roku na rok Mikołaj coraz bardziej hojny.  
Polska rodzina przeznaczy na święta średnio 1 521 zł
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Prezenty już nie last minute 
Jaki prezent spodziewamy się znaleźć pod choinką? W tym roku, po-
dobnie jak w poprzednich latach, są to przede wszystkim kosmetyki 
i perfumy. Na podium znalazły się również książki i czekoladki. Rok 
wcześniej kolejność pomiędzy tymi dwiema kategoriami była odwrotna. 
 
A jakimi prezentami my zamierzamy obdarować najbliższych? Przede 
wszystkim będą to kosmetyki i perfumy, a także książki. Tuż za nimi 
znalazły się słodycze. Wśród upominków kupowanych nastolatkom 
dominują książki, czekoladki i gry komputerowe. Do prezentów naj-
chętniej kupowanych dzieciom należą zabawki konstrukcyjne, za-
bawki kreatywne i artystyczne oraz lalki i zabawki pluszowe. 
 
Największa grupa, bo 38 proc. respondentów wybierze się po pre-
zenty między 1 a 15 grudnia. Jedna piąta z zakupami wstrzyma się 
niemal do ostatnich dni przed Wigilią. Z kolei jedna czwarta prezenty 
kupi lub kupiła już w listopadzie.  
Pomimo, że grudzień nadal jest ulubionym miesiącem na świąteczne 
zakupy, duża część Polaków planuje zrobić zakupy wcześniej. Wydaje 
się to logicznie powiązane z faktem, że rośnie pula zakupów świątecz-
nych online, które po zakupie muszą dotrzeć do kupujących kurierem 
– mówi Agnieszka Szapiel, menedżer w dziale konsultingu Deloitte. 
  
Black Friday, nowe wydarzenie w zakupowym kalendarzu Polaków, 
z  roku na rok zyskuje na popularności. Jednak nie jest to główna 
okazja do zakupów świątecznych, co może wynikać z faktu, że kluczo-
wym kryterium wyboru prezentu nie jest promocyjna cena – dodaje. 
  
Świąteczna atmosfera  
w sklepach stacjonarnych 
Wydatki w kanale offline stanowią większość świątecznego budżetu 
Polaków (68 proc.), przy czym wzrosły one o 6,1 proc. w porównaniu 
do zeszłego roku. Dla porównania średnia dla wszystkich badanych 
krajów wynosi 2,6 proc. Z kolei e-commerce rośnie w Polsce wolniej 
niż w reszcie badanych krajów (2,7 proc. vs 4,8 proc.). Stanowi on 
już 32 proc. wszystkich świątecznych wydatków w Europie, zwięk-
szając się o około 5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. 
 
Inspiracji prezentowych szukamy przede wszystkim w Internecie 
(49 proc.). 40 proc. z nas korzysta z tak zwanego marketingu szep-
tanego, którego źródłem jest rodzina, przyjaciele i sąsiedzi, a 38 proc. 
pomysłów szuka również w sklepach tradycyjnych. Aż 36 proc. ba-
danych wprost pyta najbliższych, co chcieliby otrzymać. 
Ci, dla których Internet jest głównym źródłem pomysłów na prezenty, 
korzystają przede wszystkim z wyszukiwarek i porównywarek 
(48 proc.), sklepów internetowych (46 proc.) oraz stron konkretnych 
marek (44 proc.). 
Internet odgrywa coraz większą rolę w kreowaniu naszych pomysłów 
na zakupy i przygotowania bożonarodzeniowe. W tym roku co 
prawda połowa badanych uda się po prezenty do sklepów stacjo-
narnych, jednak to o 8 punktów proc. mniej niż rok temu – mówi 
Jan Kisielewski. 
 
Jedna trzecia Polaków zdecyduje się na zakup prezentów w sklepach 
internetowych, ale takich które mają również oddziały stacjonarne, 

a 28 proc. w platformach e-commerce. Rośnie rola kanałów mobil-
nych. Aż 37 proc. respondentów do zakupu upominków użyje smar-
tfonu lub tabletu, to o 10 proc. więcej niż rok temu. 
 
Do zakupów online najbardziej przekonuje nas dostawa do domu 
(62 proc.), szeroki asortyment (58 proc.) oraz to, że nie mamy po-
czucia straty czasu (58 proc.). Ważna jest także możliwość łatwego 
porównania ceny (57 proc.). Z kolei za największą zaletę zakupów 
tradycyjnych uważamy możliwość natychmiastowego odebrania ku-
pionego produktu (77 proc.), politykę wymiany i zwrotów (76 proc.), 
ochronę danych osobowych (75 proc.) oraz możliwość uzyskania 
fachowej porady od sprzedawcy (74 proc.). 
 
W sklepach stacjonarnych za zakupy bożonarodzeniowe zamierzamy 
płacić kartą płatniczą (66 proc.) oraz gotówką (53 proc.). Z kolei 
w sklepach internetowych najczęściej wybierzemy kartę oraz cyfrowe 
portfele (po 40 proc.). 
 
Informacje o badaniu: 
Badanie online przeprowadzono w dniach 16 września – 11 paź-
dziernika 2019 roku, wśród blisko 7,2 tys. respondentów w przedziale 
wiekowym od 18 do 65 lat. Tegoroczna edycja analizuje dane z ośmiu 
krajów europejskich (Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia, 
Rosja, Hiszpania i Wielka Brytania). 

REKLAMA
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Dlaczego mówi ksiądz do ludzi? 
– Biada Ci, pisze św. Paweł, gdybyś milczał. 
Słowo Boże jest światłem. Słowo Boże jest 
lekarstwem. Gdybym nie mówił byłbym jak 
lekarz, który nie wypisuje recept. Głoszenie 
było od początku. Chrystus zaczyna głosić, 
Chrystus nie pisze listów, On głos Żywym 
Słowem. Ja głoszę, jak wszyscy księża, dobrą 
nowinę o Bogu, który jest miłością, bo biada 
by mi była gdybym tego nie czynił. 
 
Jeśli nie kapłaństwo, to…? 
Ja zawsze marzyłem, żeby zostać Markiem 
Grechutą i śpiewać jak zespół Anawa. Pan 
Bóg mi zrobił trochę z tego Grechuty, bo jak 
prowadziłem rekolekcje w Bazylice Mariackiej 
to banery „ks. Piotr Pawlukiewicz” były więk-
sze  niż jakikolwiek Grechuta miał w Krako-
wie. Taką frajdę mi zrobił. 
 
Jak znosi ksiądz krytykę? 
Trudno. Nie jesteśmy do niej, my księża, przy-
zwyczajeni. Bogu dzięki, że są ludzie, którzy 
przychodzą i mówią księdzu z całą życzliwo-
ścią, nie wygarniają od razu wszystkich grze-
chów kościoła i inkwizycji, tylko mówią 
„Ksiądz na kazaniu niedelikatnie to powie-
dział…”. To trudny moment, kiedy przychodzi 
krytyka. 

16

„Bądź marką,  
jakiej potrzebuje świat!” 

WYWIAD

Na kazaniach ks. Piotra Pawlukiewicza wychowują się pokolenia Polaków. Ks. Piotr 

jest legendą polskiego kaznodziejstwa, kochanym zarówno przez wiernych, jak 

i duszpasterzy. W poniższej rozmowie odpowiada na pytania wydawnictwa RTCK 

o swoje kapłaństwo, krytykę i to jaki jest Pan Bóg.
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Jaki jest Pan Bóg? 
Anna Kamińska powiedziała „Nie człowiek 
jest obrazem Boga. Morze jest obrazem 
Boga”. Jak byłem nad naszym Bałtykiem ko-
chanym to bardzo mi te słowa  pomogły 
zrozumieć wiele rzeczy, tak nawet intuicyjnie. 
Pan Bóg jest niesamowicie dobry, miłosierny, 
mądry, daje taki wielki pokój, jaki bije od wiel-
kiego akwenu wodnego…  
 
Jak zacząć robić to, co się kocha? 
Gdybym wiedział, to ja bym zaczął od razu 
(śmiech). Myślę, że trzeba mieć… marzenia 
to nie, bo marzenia to złe słowo, kiedyś 
sprawdzałem marzenia w Biblii występują 
7 razy i tylko w negatywnym znaczeniu. Bóg 
nie chce, żebyśmy marzyli, Bóg chce że-
byśmy się trzymali realu i konkretu. Bo jesz-
cze jest pytanie, czy Pan Bóg chce takiego 
planu? Faustyna powiedziała, że Jezus jej 
mówił kiedyś, że jak Pan Bóg chce kogoś 
pokarać to spełnia jego marzenia i pragnie-
nia. Jak my mówimy Panu Bogu o swoich 
planach na przyszłość to aniołowie śmieją 
się i fikają nóżkami. Można więc Panu Bogu 
przedstawić swoje plany, że chciałbym to, 
chciałbym to, ale zawsze On może wprowa-
dzić korektę lotu. 
 
Co najbardziej lubi ksiądz w mówieniu 
do ludzi? 
No co tu dużo gadać - to jest przyjemne jak 
słuchają, jak się uśmiechają, jak kiwają gło-
wami, przytakują, chociaż nie raz brwi 
zmarszczone u kogoś zobaczę, ale wtedy nie 
można się bać, trzeba mówić to, co Pan Jezus 
każe. Staram się pamiętać anegdotę o słoniu 
i mówce, którzy kiedyś szli mostem i mrówka 
mówiła „Słoniu, ale dudnimy”. Tak samo jak 
kaznodzieja może uwierzyć w to, że dudnił 
z Panem Jezusem – „Pan Jezu mi trochę po-
magał, a ja powiedziałem kazanie”, ale 
prawda jest taka jak powiedział Jezus: „Beze 
mnie nic uczynić nie możecie”.  
 
Dla wielu osób ks. Piotr Pawlukiewicz jest 
marką samą w sobie. Do podjęcia tematu 
chrześcijanina jako marki we współczesnym 
świecie wydawnictwo RTCK zaprosiło właś-
nie ks. Piotra. Jeżeli zastanawiasz się, na 
czym w dzisiejszym świecie polega auten-
tyczność chrześcijanina koniecznie przeczytaj 
najnowszą książkę ks. Piotra pt. „Ty jesteś 
marką”. 

 

WYWIAD

17

Ks. Piotr Pawlukiewicz 
legenda polskiego 
kaznodziejstwa 
Fot. Dorota Czoch
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Kraków po raz kolejny wysyła do całego świata 
komunikat: „Czytać to bardziej żyć”, żyć intensywniej, 
pełniej, więcej rozumieć i więcej doświadczać. 

„Czytać to 
bardziej żyć”

Zaczytani uczniowie, profesorowie stojący w kolejce po autograf, dzieci ścis-
kające z  zadowoleniem wypatrzoną wśród setek tysięcy innych książkę. 
Pełne autobusy, zwiększona częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej 
i gigantyczny parking rowerowy przed EXPO Kraków. 
Wg pierwszych szacunkowych danych Targi Książki w Krakowie, które odbyły 
się w dniach 24-27 października, odwiedziło 68 tysięcy czytelników.

Andrzej Ziemiański, Fabryka Słów Agata Bizuk, Dragon Barbara Gawryluk, Zielona Sowa

Cezary Łazarewicz, Prószyński i S-ka Henryk Sawka i Michał Rusinek, Agora

xxxxx

Ilona Felicjańska z książką Wydawnictwa IUVI

Jakub Małecki, SQN Janusz L. Wiśniewski, Wielka Litera Justyna Drzewicka, Jaguar

K.N. Haner, Editio (Helion)

Katarzyna Berenika Miszczuk, W.A.B.
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Katarzyna Bonda, Muza Małgorzata Strękowska-Zaremba, Nasza Księgarnia Magdalena Majcher, Pascal

Marcin Przewoźniak, Zielona Sowa Marek Kotas,  
Dyrektor w Wydawnictwie Rafael i Arena

Marta Guzowska, Nasza Księgarnia

Martyna Chrzanowska,  
Kierownik w Wydawnictwie Egmont

Max Czornyj, Filia Nina Majewska-Brown, Bellona

Monika Sznajderman, Wydawnictwo Czarne Norbert Grzegorz Kościesza, Mova Paulina Migdał i Natalia Białopiotrowicz, 
Fabryka Kart Trefl-Kraków

Robert Małecki, Czwarta Strona Roma Ligocka, Wydawnictwo Literackie Wojciech Chmielarz, Marginesy

19
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Książki – NOWOŚCI

20

LITERATURA DZIECIĘCA

Szukasz bożonarodzeniowej powieści o miło-
ści? Jesteś na najlepszym tropie! Olgierd oddaje 
się pracy polonisty. Krystyna ubolewa nad ka-
walerskim życiem swojego syna. Świat Sary 
kompletnie się zawalił. Stanisława opuściła 
żona, a Małgorzata odczuwa trudy samotnego 
macierzyństwa. Pewne zbiegi okoliczności cał-
kowicie odmienią losy tych pozornie przypad-
kowych osób i sprawią, że nadchodzący czas 
nabierze prawdziwie świątecznego blasku. 

Szczególnie gdy na horyzoncie pojawi się wy-
chudzona, schorowana znajda – kundelek Ziyo, 
który całkowicie odmieni los… nie tylko swo-
jego właściciela.

Rozmerdane 
święta

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Rozmerdane święta 
Autor: Agnieszka Olejnik 
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Kobiece 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Liczba stron: 336 
Cena: 36,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66436-23-7 

LITERATURA OBYCZAJOWA

Ewa zbliża się do trzydziestki i prowadzi po-
układane, choć nieco nudne życie. Ma świetną 
pracę, mieszkanie bez kredytu w centrum Poz-
nania i całkiem niezłe auto. Nie ma za to 
czasu na spotkania z bliskimi i związki, o rand-
kach nawet nie wspominając. Kiedy jak co 
roku wyjeżdża na święta do rodziców, chce 
wykorzystać ten czas, aby odkryć, czego tak 
naprawdę pragnie od życia. W rodzinnym 
domu oprócz brata bliźniaka zastaje tajemni-

Wszystko,  
czego pragnę  
w te święta

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Wszystko, czego pragnę  
w te święta 
Autor: Anna Langner 
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Kobiece 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Liczba stron: 400 
Cena: 34,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66436-22-0 

ROMANS

czego pociągającego łobuza, który od pierw-
szych minut działa jej na nerwy. Spokojne 
święta? Dzięki intrygującemu mężczyźnie Ewa 
może w tym roku o nich zapomnieć. 

Szczenięce lata bohatera słynnej książki „Był 
sobie pies”. Oto pełna ciepła ilustrowana 
opowieść dla dzieci o wesołych przygodach 
zabawnego psiaka, którego pokochał świat! 
Gdy Bailey poznaje ośmioletniego Ethana, 
szybko pojmuje swój życiowy cel: zabawa 
z  chłopcem, poznawanie farmy podczas 
wspólnych wakacji oraz Wylizywanie Talerzy 
(ale tylko kiedy Mamusia nie patrzy!). Jednak 
bystry psiak szybko zauważa, że ma ważną 
misję do wypełnienia. Postanawia trwać 
u boku małego Ethana na dobre i na złe. 
Wie, że przyjaźń jest najważniejsza! Czy pie-

sek zdoła uchronić chłopca przed pakowa-
niem się w tarapaty?

Był sobie szczeniak. Bailey

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Był sobie szczeniak. Bailey 
Autor: W. Bruce Cameron 
Tłumaczenie: Edyta Świerczyńska 
Wydawnictwo: Young 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Liczba stron: 208 
Cena: 29,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66436-29-9 
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Uczeni od dawna zadawali sobie pytanie - jak 
zwierzęta i ludzie odnajdują drogę? Odpowiedzi 
na nie udzieliła w końcu dwójka norweskich 
naukowców z niewielkiego uniwersytetu 
w Trondheim, a ich niezwykłe odkrycie pod-
ważyło wszystkie dotychczasowe teorie do-
tyczące zmysłu orientacji u ludzi i zwierząt. 
Książka Unni Eikeseth jest opowieścią o zwień-
czonych Nagrodą Nobla badaniach małżeń-
stwa Edvarda i May-Britt Moserów, którzy 
wiele lat poświęcili na poszukiwania tzw.  

GPS-a mózgu, czyli umiejętności orientowania 
się w przestrzeni. Fascynujące opisy przepro-
wadzanych doświadczeń pozwalają nam poz-
nać i zrozumieć świat badań laboratoryjnych.

Po „Wiśniowym sercu” czas na „Piankowe 
niebo”! Skye jest wesołą i uroczą dziewczyną 
z odrobiną szaleństwa i zamiłowaniem do sta-
roci oraz stylu vintage. Ma siostrę bliźniaczkę 
– niby są identyczne, ale Skye od zawsze czuje 
się gorsza od Summer. Wciąż czuje się „tą 
drugą”. Nawet Alfie, jej najlepszy przyjaciel, 
ostatecznie przyznaje, że zakochał się nie 
w niej, lecz w Summer – to boli… Chociaż Skye 
uwielbia siostrę najbardziej na świecie, także 

chciałaby zostać zauważona, chciałaby wresz-
cie zabłysnąć. Tylko jak wyjść z cienia, pozo -
stając sobą?

GPS mózgu.  
Droga Moserów 
do Nagrody Nobla

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: GPS mózgu. Droga Moserów  
do Nagrody Nobla 
Seria: #nauka 
Autor: Unni Eikeseth 
Tłumaczenie: Katarzyna Mosek 
Wydawnictwo: Wydawnictwo  
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 176 
Cena: 40 zł 
ISBN/EAN: 978-83-233-4722-4

LITERATURA MŁODZIEŻOWA

LITERATURA POPULARNONAUKOWA

LITERATURA PIĘKNA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Piankowe niebo 
Autor: Cathy Cassidy 
Tłumaczenie:  
Anna Bereta-Jankowska 
Wydawnictwo: Wydawnictwo IUVI 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Liczba stron: 288 
Cena: 29,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-7966-054-4 

W samym środku zimy trawler Mewa wyrusza 
na połowy karmazyna w okolicach Nowej 
Fundlandii. Na pokładzie przebywa trzydziestu 
dwóch członków załogi. Błyskawicznie zapeł-
niają ładownie i kiedy przygotowują się do po-
wrotu do domu, następuje gwałtowne zała-
manie pogody – morze jest lodowate, a na 
konstrukcji statku zaczyna się odkładać lód. 
Szaleje wichura, dokucza siarczysty mróz. Lo-
dowy pancerz podtapia jednostkę, fala za falą 
przelewa się przez burty. Na pełnym morzu 

ludzie nie mają zbyt wielu możliwości ratunku. 
Ze statków przebywających na tych samych 
łowiskach docierają do nich sygnały s.o.s. 
Wszyscy walczą o życie…

Sztormowe 
ptaki

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Sztormowe ptaki 
Seria: Seria z Żurawiem 
Autor: Einar Kárason 
Tłumaczenie: Jacek Godek 
Wydawnictwo: Wydawnictwo 
 Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 128 
Cena: 29,99 zł 
ISBN/EAN: 978-83-233-4769-9 

Piankowe 
niebo

Książki – NOWOŚCI
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Zbiór wypróbowanych przepisów i technik 
dekoratorskich dla cukierników o różnych po-
ziomach umiejętności. Napisana przez 12 czo-
łowych autorek, książka prezentuje nowo-
czesną kolekcję 25 zadziwiających piętrowych 
tortów na wesela, urodziny i wszelkiego ro-
dzaju specjalne okazje. Każda z projektantek 
wniosła bogactwo swojej wiedzy i indywi-
dualnego stylu do tych tutoriali, ujawniając 
swoje techniki i  wskazówki poprzez proste 

instrukcje krok po kroku i szczegółowe foto-
grafie. Każdy opis zo stał uzupełniony osią 
czasową, co pozwala perfekcyjnie rozplano-
wać pracę przed uroczy stością.

Artystyczne 
dekoracje 
tortów

LITERATURA KULINARNA

LITERATURA INFORMATYCZNA

Nikt do końca nie wierzył w jego istnienie. Ma-
rynarze nie chcieli nawet wymawiać tej nazwy. 
Legendarny dziennik pokładowy z wyprawy 
morskiej z 1907 roku owiany był tajemnicą…
aż do dziś. Rozrzucone po całym świecie za-
ginione strony zostały odnalezione i połączone 
w całość. Potwory z głębin, mroczne sny 
i koszmary, wiadomości z innych wymiarów. 
Nadszedł czas, aby odkryć, jaki sekret skrywa 
ten owiany mroczną sławą dziennik… Nieco-
dzienne połączenie gry z książką sprawia, że 

trudno oderwać się od tej niesamowitej historii, 
która rzuca wyzwanie, wciąga i trzyma w na-
pięciu aż do finałowej zagadki.

Dziennik:  
Wyprawa 1907

INTERAKTYWNA GRA KSIĄŻKOWA

Ekspert Paul McFedries pomaga opanować 
kluczowe narzędzia programu Excel 2019 i pa-
kietu Office 365 do budowy bardziej złożonych 
arkuszy kalkulacyjnych. Wykorzystaj funkcje 
programu Excel 2019 do budowy arkuszy kal-
kulacyjnych, które rozwiązują problemy bizne-
sowe i dostarczają wiarygodnych odpowiedzi. 
Przedstawione projekty krok po kroku prowa-
dzą przez proces realizacji kluczowych zadań, 
począwszy od tworzenia kart czasu pracy, 
a skończywszy na prognozowaniu przepływu 
gotówki i wiekowaniu należności. Praktyczne 
przykłady i przejrzyste instrukcje dogłębnie 

objaśniają sposoby tworzenia formuł o średnim 
i wysokim stopniu skomplikowania.

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Artystyczne dekoracje  
tortów. Autorstwa dwunastu  
najlepszych projektantek  
Autor: Squires Kitchen 
International School 
Wydawnictwo: APN Promise 
Oprawa: twarda z obwolutą 
Liczba stron: 296 
Cena: 149 zł 
ISBN/EAN: 978-83-7541-383-0

Microsoft Excel 2019: Formuły i funkcje

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Dziennik: Wyprawa 1907 
Autor: Kiafas Giorgios 
Wydawnictwo: FoxGames 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 144 
Cena: 34,99 zł 
ISBN/EAN: 978-83-280-7160-5 

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Microsoft Excel 2019:  
Formuły i funkcje 
Autor: Paul McFedries 
Wydawnictwo: APN Promise 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 560 
Cena: 79,80 zł 
ISBN/EAN: 978-83-7541-399-1 
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W zajeździe Greenglass House nic się nie dzieje, 
bo nadeszła zima, dlatego dwunastoletni Milo, 
syn gospodarzy, planuje spędzić ferie na cu-
downym nicnierobieniu. Ale już pierwszej nocy 
niespodziewanie dzwoni hotelowy dzwonek. 
Potem kolejny raz. I jeszcze raz. Wkrótce w ho-
telu roi się od dziwnych gości, pozornie ze sobą 
niezwiązanych, a historia każdego z nich, w ja-
kiś tajemniczy sposób łączy się z zajazdem. 
Kiedy zaczynają ginąć przedmioty, a nastroje 
eskalują, Milo i Meddy, córka kucharza, muszą 
odszyfrować wskazówki i rozwikłać sieć po-

głębiających się tajemnic, aby odkryć prawdę 
o Greenglass House i o nich samych.

Przygoda w Greenglass House
LITERATURA MŁODZIEŻOWA

BAŚNIE I LEGENDY

Komiks, stworzony przez światową ikonę, Cris-
tiano Ronaldo oraz twórcę superbohaterów, 
Sharada Devarajana, to pozycja obowiązkowa 
dla wszystkich fanów Cristiano. Opowiada  
historię powstania grupy superbohaterów.  
SF7 to tajna agencja, której celem jest zapew-
nienie i utrzymanie pokoju na świecie. Jej 
agenci walczą z przybyszami z innych planet, 
zagrożeniami międzygalaktycznymi, złoczyń-
cami, szalonymi naukowcami i wszystkimi, któ-
rzy pragną przejąć władzę nad światem. Przy-

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Striker Force 7 cz.1  
Seria: Striker Force 
Autorzy: Cristiano Ronaldo,  
Sharad Devarajan 
Wydawnictwo: Dwukropek 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 114 
Cena: 39,90 zł 
ISBN/EAN: 9788381410823

KOMIKS

wódca SF7 proponuje współpracę Ronaldo, 
a ten nie cofnie się przed żadnym wyzwaniem, 
zwłaszcza gdy świat potrzebuje jego pomocy.

Zbiór piętnastu baśni ludowych z całego 
świata, które możemy znaleźć u Braci 
Grimm, Aleksandra Afanasjewa czy choćby 
w Baśniach tysiąca i jednej nocy. Wywodzą 
się m.in. z tradycji hiszpańskiej, rosyjskiej, 
niemieckiej, ormiańskiej, pendżabskiej, 
chińskiej, arabskiej i południowoafrykań-
skiej. Choć są osadzone w tak odmiennych 
kulturach, łączy je postać głównej boha-
terki – zawsze jest to kobieta. W powszech-
nie opowiadanych baśniach z reguły to 
mężczyźni odgrywają kluczowe role, to oni 
są mądrzy, odważni, i to oni ratują bez-
bronne księżniczki. Tutaj jest na odwrót. 

Potrafią same doskonale sobie radzić i po-
dejmować słuszne decyzje

Baśnie, których nie czytano dziewczynkom

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Baśnie, których nie czytano 
dziewczynkom 
Autor: Myriam Sayalero 
Tłumaczenie: Barbara Bardadyn 
Ilustrator: Mikołaj Rejs 
Wydawnictwo: Dwukropek 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 248 
Cena: 44,99 zł 
ISBN/EAN: 9788381410830 

Striker  
Force 7 cz.1

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Przygoda w Greenglass House 
Autor: Kate Milford 
Tłumaczenie: Anna Anita Wicha 
Wydawnictwo: Dwukropek 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 376 
Cena: 39,99 zł 
ISBN/EAN: 9788381410847 
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Gdy właściciela nie ma w domu, kot tańcuje 
– zwłaszcza jeśli tym kotem jest Garfield, 
otyły praktyk zamętu i chaosu. Chociaż jed-
nocześnie Garfield czerpie tyle samo – lub 
więcej – satysfakcji z czynionych zniszczeń, 
kiedy Jon jest na miejscu. Ataki na listonosza, 
mordowanie pizzy, dręczenie psa czy „deli-
katne” przypominanie Jonowi, że czas już na 
posiłek – wszystko to brzmi świetnie! Garfield 
zmieniał się trochę na przestrzeni lat, ale 
jedno pozostało niezmienne: jego gigan-

tyczny apetyt na jedzenie i poczucie humoru. 
Czeka was dużo szaleńczej radości z niena-
syconym kotem, bo nigdy dosyć zabawy.

Carl Barks (1901–2000) jest powszechnie uwa-
żany za najwybitniejszego twórcę komiksów osa-
dzonych w uniwersum Walta Disneya, a także 
za legendę całego komiksowego medium. To 
mistrz fabuły i komiksowej narracji. Wymyślił 
wiele postaci z Kaczogrodu, w  tym Sknerusa 
McKwacza, Diodaka, Braci Be, Gogusia, Granita 
Forsanta i Johna Kwakerfellera, jak również liczne 
elementy tego świata – miasto Kaczogród czy 
skarbiec Sknerusa. „Kaczogród” Carla Barksa  
to wyczekiwana przez polskich fanów edycja 

disnejowskich komiksów tego autora, od jedno-
stronicowych gagów po długie fabuły, nieraz 
nawiązujących do historii i mitologii.

Garfield.  
Tłusty koci trójpak. Tom 5

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Garfield. Tłusty koci trójpak. 
Tom 5 
Seria: Tłusty koci trójpak, tom V 
Autor i Ilustrator: Jim Davis 
Tłumaczenie: Piotr W. Cholewa 
Wydawnictwo: Egmont 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 288 
Cena: 79,99 zł 
ISBN/EAN: 9788328142343 

KOMIKS

KOMIKS

Kolekcja najpiękniejszych opowieści o przygo-
dach Muminków - bohaterów, których uwielbia 
kolejne pokolenie czytelników! Zabawne, ciepłe, 
a czasem wzruszające historie pozwolą malu-
chom odkryć radość czytania i przeżywania 
perypetii ulubionych postaci. Dla rodziców 
każda opowieść to punkt wyjścia do fascynu-
jących rozmów z kilkulatkiem, a jednocześnie 

– zaproszenie do magicznej podróży w krainę 
własnego dzieciństwa. Książka powstała na 
podstawie opowiadań Tove Jansson. 

Opowieści  
z Doliny  
Muminków

LITERATURA DZIECIĘCA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Kaczogród. Carl Barks.  
O kawałek sznurka i inne historie  
z roku 1956 
Seria: Kaczogród 
Autor i Ilustrator: Carl Barks 
Tłumaczenie: Jacek Drewnowski, 
Marcin Mortka 
Wydawnictwo: Egmont 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 240 
Cena: 69,99 zł 
ISBN/EAN: 9788328142756 

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Opowieści z Doliny  
Muminków 
Autorzy: Alex Haridi, Cecilia  
Davidson, Filippa Widlund 
Tłumaczenie: Anna Czernow 
Wydawnictwo: Egmont 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 176 
Cena: 49,99 zł 
ISBN/EAN: 9788328144361 

Kaczogród.  
O kawałek sznurka i inne 
historie z roku 1956
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Nie każde wakacje oznaczają wyjazd nad mo-
rze. Tym razem rodzina Pętelków na wycieczkę 
wybiera się w środku zimy! Jak wygląda po-
kryta białym puchem puszcza? I czy żubrów 
trzeba się bać? Poznaj Stasia, czteroletniego 
chłopca, który po raz pierwszy jedzie na zi-
mowe ferie do puszczy! W planach jest tro-
pienie zwierząt, zabawy na śniegu, przejażdżka 
wielkimi saniami i ognisko na polanie. Dołącz 
do rodziny Pętelków i wraz z nimi przeżyj zi-
mową przygodę! Bogato ilustrowana seria dla 

dzieci ukazuje istotne wydarzenia z życia 
przedszkolaka. Każde dziecko odnajdzie tu 
znane mu sytuacje i wraz ze Stasiem spotka 
się z emocjami, których samo doświadcza. 

Staś Pętelka. 
Ferie w lesie

LITERATURA DZIECIĘCA

Zabawna, mądra i pięknie zilustrowana opo-
wieść o radzeniu sobie ze zmartwieniami dla 
wszystkich małych dzieci! Najnowsza książka 
autorki bestsellerowych picturebooków („Mysz, 
która chciała być lwem” czy „Wiewiórki, które 
nie chciały się dzielić”) sprawi, że uwolnicie się 
od natrętnych wątpliwości! Nastał piękny sło-
neczny dzień, a mały Zmartwiozaur zaplanował 
coś bardzo wyjątkowego – przepyszny piknik! 
Dobry humor nie trwał jednak zbyt długo 
– mały dinozaur niespodziewanie zaczął nie-
przyjemnie się czuć. Idealna książka, która po-

może dziecku uwolnić się od zmartwień i poczuć 
pełnię szczęścia!

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Zmartwiozaur 
Seria: PICTUREBOOK 
Autor: Rachel Bright 
Ilustrator: Chris Chatterton 
Wydawnictwo: Zielona Sowa 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 32 
Cena: 29,90 zł 
ISBN/EAN: 9788381544498 

LITERATURA DZIECIĘCA

Zanim doszło do tego tragicznego zdarzenia, 
Tom był zwyczajnym nastolatkiem. Teraz 
w jego mózgu tkwi fragment roztrzaskanego 
iPhone'a. Chłopak wie i widzi więcej, niż kiedy-
kolwiek mógł sobie wyobrazić. Podczas gdy 
wszystko wymyka się spod kontroli, on ma nad 
wszystkim kontrolę, bo zyskał niezwykłą moc. 
Ma też wybór: wykorzystać ją, żeby zemścić 
się na członkach ulicznego gangu i pomścić 

iBoy
DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: iBoy 
Autor: Kevin Brooks 
Wydawnictwo: Zielona Sowa 
Oprawa: miękka  
Liczba stron: 304 
Cena: 34,90 zł 
ISBN/EAN: 9788381544672 

LITERATURA MŁODZIEŻOWA

krzywdę Lucy, czy milczeć? Cena jego decyzji 
może być bardzo wysoka, a jej konsekwencje  
 – przerażające…

Zmartwiozaur

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Staś Pętelka. Ferie w lesie 
Seria: Staś Pętelka 
Autor: Barbara Supeł 
Ilustrator: Agata Łuksza 
Wydawnictwo: Zielona Sowa 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 48 
Cena: 19,99 zł 
ISBN/EAN: 9788381543910 
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Doświadczenia kata to prawdziwe relacje an-
gielskiego wykonawcy wyroków śmierci Ja-
mes'a Berry'ego, urodzonego w roku 1852, 
a  zmarłego w roku 1913. W książce tej kat 
opowiada o niektórych egzekucjach, które 
przeprowadził własnoręcznie; wymienia na-
zwiska skazanych i opisuje metody, jakimi wy-
konywał wyroki. Ponadto pisze o swoich oso-
bistych poglądach na temat kary śmierci 
i  różnych pomysłach jej wymierzania, które 
były stosowane w całej historii Europy i Ame-

ryki, opisując mechanizmy gilotyny, garoty, szu-
bienicy, narzędzi dźgających i tym podobnych.

Jak zachowywali się zabójcy w ostatnich chwi-
lach swojego życia? Nikt nie znał odpowiedzi 
na to pytanie lepiej niż John Ellis, pełniący 
przez niemal ćwierć wieku obowiązki pierw-
szego kata Wielkiej Brytanii. Z jego relacji czy-
telnik dowiaduje się, jak omdlewającą Edith 
Thompson niesiono na szubienicę, jak doktor 
Crippen z uśmiechem maszerował na spot-
kanie stryczka, i jak William Palmer walczył 

zaciekle o życie w celi śmierci. Kat John Ellis 
wykonał wyroki na dwustu trzech osobach 
i spisał kronikę ostatnich gestów wielu spośród 
tych, którzy przeszli przez jego ręce na fina-
łowej prostej swej podróży ku wieczności.

Dziennik  
kata

Doświadczenia kata

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Doświadczenia kata 
Seria: Rozmowy z katem 
Autor: James Berry 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Aktywa 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Liczba stron: 176 
Cena: 29,90 zł 
ISBN/EAN: 9788394652890 

LITERATURA FAKTU, REPORTAŻ

BIOGRAFIA

„Polskiego kata poznałem tuż przed wykona-
niem wyroku kary śmierci na Kazimierzu Polu-
sie. Zbierałem wówczas materiały do reportażu 
pt. „Morderca u konfesjonału”, przygotowy-
wanego dla „Ekspresu Reporterów”. Wtedy to 
po raz pierwszy próbowałem namówić kata 
na udzielenie wywiadu. Stanowczo odmówił, 
zasłaniając się tajemnicą służbową. Zapamię-
tałem dokładnie twarz tamtego mężczyzny 
z gabinetu naczelnika. Spotkałem go ponownie 
przypadkowo w 1990 roku na mitingu Anoni-
mowych Alkoholików w Warszawie. Będąc  
już na „zasłużonej” emeryturze, tym razem  

był bardziej skłonny do rozmowy...” – Jerzy  
Andrzejczak.

Spowiedź polskiego kata
LITERATURA FAKTU, REPORTAŻ

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Dziennik kata 
Seria: Rozmowy z katem 
Autor: John Ellis 
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Aktywa 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 288 
Cena: 45 zł 
ISBN/EAN: 9788394652876 

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Spowiedź polskiego kata 
Seria: Rozmowy z katem 
Autor: Jerzy Andrzejczak 
Wydawnictwo: Wydawnictwo 
Aktywa 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 272 
Cena: 49,90 zł 
ISBN/EAN: 9788394652838 
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„Morsowanie” Ewy Zwierzchowskiej to kom-
pendium wiedzy dla osób aktywnych, którzy 
nie wiedza jak stać się morsem. Książka odpo-
wiada na wiele pytań. Jak stać się Morsem? 
Czy to pomaga zdrowiu? Jak zacząć? Oraz in-
formacje praktyczne: przygotowanie orga-
nizmu, kiedy morsujemy, jak przygotować 
miejsce do morsowania, Morsowanie a ciąża, 
czy morsowanie jest dla dzieci? Pozycja wprost 
idealna na półkę przed zbliżającym się sezo-
nem zimowym.
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LITERATURA KULINARNA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Morsowanie 
Autor: Ewa Zwierzchowska 
Wydawnictwo: Harde 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 216 
Cena: 39,99 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66252-88-2 

LITERATURA FAKTU, REPORTAŻ

LITERATURA FAKTU, REPORTAŻ

jącej latami wojny gangów. Ta książka to efekt 
dziennikarskiego śledztwa o niewyjaśnionych 
mafijnych morderstwach, których zlecenio-
dawcy i wykonawcy nigdy nie doczekali się 
rozliczenia. 

Morsowanie

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Kuchnia afrodyzjaków 
Autor: Anna Szubińska 
Wydawnictwo: Harde 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 240 
Cena: 39,99 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66252-85-1 

W porachunkach między przestępcami 
w Warszawie i okolicach przodowały „Prusz-
ków” i „Wołomin”. Jednak prawdziwa wojna 
gangów wybuchła po ich upadku. Walkę 
o  wpływy podjęli: „Mokotów”, „Mutanci”, 
gangi „Kikira” i „Szkatuły”, „Żoliborz”, „Wy-
szków”, „Ożarów”, gang nowodworski nie-
rzadko wspomagani przez przestępców z in-
nych grup przestępczych działających 
w różnych regionach kraju. Nastał czas trwa-

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Gangsterskie egzekucje 
Autor: Janusz Szostak 
Wydawnictwo: Harde 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 352 
Cena: 39,99 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66252-92-9

Gangsterskie 
egzekucje

„Kuchnia afrodyzjaków” jest po to, aby roz-
pieścić wszystkie zmysły. To zbiór starannie 
dobranych przepisów na dania, które kuszą 
połączeniem smaków, urzekają harmonią aro-
matów, zaskakują teksturą i… prostotą. Dania, 
które wręcz kipią afrodyzjakami, wyrażają za-
interesowanie i stymulują pożądanie. A sko-
rzystać może z nich dosłownie każdy. Bez 
względu na zawartość portfela i umiejętności 
kulinarne. Wszystko zaś przyprawione garścią 
lekkich opowieści o afrodyzjakach, zabawnych 

randkowych ciekawostek ze świata i historycz-
nych romansowych anegdot z pieprzykiem.

Kuchnia afrodyzjaków

PATRONAT MONITORA KULTURALNEGO

PATRONAT MONITORA KULTURALNEGO
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Dobble Harry Potter to jedna z najbardziej 
wyczekiwanych gier 2019 roku. Łączy kul-
towy świat magii i czarodziejstwa wraz 
z jedną z najpopularniejszych gier rodzin-
nych w Polsce. Gracze próbują dostrzec 
między dwiema kartami parę identycznych 
symboli; ten który znajdzie je pierwszy 
–  zdobywa punkt! W tej wersji Dobble 
znajdziesz stylizowane wizerunki z kulto-
wego świata wykreowanego przez J.K. 
Rowling: Harry'ego Pottera, Hermionę 
Granger, Rona Weasleya, a także różdżki, 

stworzenia, herby Hogwartu i wiele in-
nych. Dasz radę odnaleźć je wszystkie?

Gra Minerały w tym roku otrzymała pre -
stiżową nagrodę Zabawka Roku! Minerały 
–  to nie tylko gra planszowa, lecz także 
małe dzieło sztuki! Gra idealnie wpisuje się 
w popularny nurt abstrakcyjnych gier lo-
gicznych, które urzekają nie tylko świetnymi 
zasadami, ale także przepięknie wyglądają. 
Autorką gry jest Magdalena Śliwińska – ab-
solwentka wydziału grafiki użytkowej Aka-
demii Sztuk Pięknych w Katowicach. Co 
ważne, jest ona także odpowiedzialna za 

ilustracje i cały koncept gry. Jest to więc 
szczególny projekt gry, którego historia jest 
tak barwna i szczegółowa, jak jej elementy.

Dobble Harry Potter

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Dobble Harry Potter.  
To tu zaczyna się magia! 
Wydawnictwo: Rebel 
Liczba graczy: 2-8 
Wiek: 6+ 
Czas rozgrywki: 15 minut 
Cena: 69,95 zł 
ISBN/EAN: 3558380064930 

GRA PLANSZOWA

GRA PLANSZOWA

Czy wiedzieliście, że każdy z Was ma swoją 
własną, wyjątkową w swoim rodzaju Su-
perMoc?! Dzięki niej możecie skakać, bie-
gać, rozwijać się i cieszyć doskonałym zdro-
wiem! Ta SuperMoc to nasza odporność 
– innymi słowy system immunologiczny. To 
właśnie on chroni nas przed groźnymi in-
truzami, jakimi są bakterie i wirusy – czyli 
Bakwiry! Razem z przyjaciółmi będziecie 
mogli stawić im czoła dzięki wiedzy, jaką 
zdobędziecie w trakcie gry. Rzucajcie 
kostką, odpowiadajcie na pytania, zbierajcie 
żetony i wzmacniajcie swoją odporność po-
przez zdrowy tryb życia. A więc do dzieła! 

Kto nabierze w przebiegu gry największą 
SuperMoc, ten zostaje Zwyciezcą!

Pokonaj Bakwiry swoją SuperMocą
GRA PLANSZOWA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Minerały 
Autor: Magdalena Śliwińska 
Wydawnictwo: IUVI Games 
Liczba graczy: 2-5 
Wiek: 8+ 
Czas rozgrywki: 30-45 minut 
Cena: 149,95 zł 
ISBN/EAN: 5907628970119 

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Pokonaj Bakwiry  
swoją SuperMocą 
Autor: Janusz Feliks 
Wydawnictwo: Hipokampus 
Liczba graczy: 2-4 osób 
Wiek: 7+ 
Czas rozgrywki: 50 minut 
Cena: 99,90 zł 
ISBN/EAN: 5908259812366 

Minerały
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Dzieci uwielbiają przygody i tajemnice. Któż 
z nas nie bawił się w podróżników, odkrywców 
czy wreszcie poszukiwaczy skarbów. I tym 
właśnie jest gra „Bursztynowa Komnata” 
– wspaniałą wyprawą w nieznane, gdzie na 
końcu czeka na nas skarb. Niebanalna mecha-
nika i niespodziewane zwroty akcji zapewnią 
wspaniałą rozrywkę dla całej rodziny. W grze 
sami budujemy plansze, spośród 40 planszetek 
układamy własną ścieżkę. Na każdym kroku 
czeka na nas przygoda (ruchome piaski, za-
padnia, teleport czy pułapka), a o tym co dzieje 

się z trasą rozgrywki oraz akcją decyduje to, 
na jakich polach staną gracze. Wygrywa ten, 
kto odnajdzie Bursztynową Komnatę.

„Lombard. Życie pod zastaw.” to hitowy se-
rial Telewizji Puls. Dzięki grze planszowej bę-
dziesz mógł przenieść się w świat serialu 
i wcielić w jednego z bohaterów i sprawdzić, 
czy masz w sobie żyłkę przedsiębiorczości, 
a przy okazji doskonale się bawić w gronie 
znajomych i rodziny! Celem gry jest zarobić 
jak najwięcej pieniędzy a przy tym zdobyć 
uznanie szefa – pana Kazimierza. Sprzeda-

jemy i kupujemy zastawiane produkty tak, 
by zarobić jak najwięcej. Trzeba podejmować 
dobre decyzje, gdyż niektóre z przedmiotów 
mają ukryte wady lub zalety, które odpo-
wiednio obniżają lub podwyższają ich war-
tość. Wygrywa ten, kto okaże się najlepszym 
strategiem i sprzedawcą roku!

GRA PLANSZOWA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Bursztynowa Komnata 
Wydawnictwo: Alexander 
Liczba graczy: 2-6 
Wiek: 8+ 
Cena: 43 zł 
ISBN/EAN: 5906018022704 

GRA PLANSZOWA 

Nietuzinkowa gra karciana, z wykorzysta-
niem pionków oraz planszy, którą sami two-
rzymy poprzez losowe rozłożenie kart. 
W  rozgrywce wcielamy się w rolę rycerza 
i ścigajmy się z przeciwnikami przez labirynt 
drzwi, gdzie za każdym rogiem czeka nie-
spodzianka. Dzięki kartom akcji otwierajmy 
i zamykamy przejścia, tak by jako pierwszy 
wydostać się z Lochu zostawiając w tyle 
przeciwników. Sprytna strategia i właściwe 
karty pozwolą nam spowolnić przeciwników 
i wykorzystać przewagę. Przyjemna gra dla 

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Ucieczka z Lochu 
Wydawnictwo: Alexander 
Liczba graczy: 2-4 
Wiek: 8+ 
Cena: 45 zł 
ISBN/EAN: 5906018022742 

GRA PLANSZOWA

całej rodziny, która dostarczy wszystkim 
wspaniałej zabawy.

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Lombard. Życie pod zastaw 
Wydawnictwo: Alexander 
Liczba graczy: 2-6 
Wiek: 12+ 
Cena: 67 zł 
ISBN/EAN: 5906018022926 

Lombard. 
Życie pod zastaw

Ucieczka z Lochu

Bursztynowa Komnata
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Nie ma większego rozrabiaki nad Emila ze Sma-
landii! Choć wygląda jak aniołek, wciąż wpada 
na najdziwniejsze pomysły. Raz nawet wcią -
gnął na maszt swoją siostrzyczkę! Rodzice rwą 
włosy z głowy. Co wyrośnie z takiego urwisa? 
Tom zawiera wszystkie części przygód rezo-
lutnego Emila autorstwa niezrównanej Astrid 
Lindgren. Uzupełniają je klasyczne ilustracje 
Björna Berga – po raz pierwszy w kolorze! Ta 
elegancka edycja może być doskonałym pre-
zentem dla każdego dziecka.

Królestwo zwierząt znika na naszych oczach. 
Samotny trzewikodziób, maleńki szop karło-
waty, kotek cętkowany z lasów namorzyno-
wych czy poczciwa żyrafa – im wszystkim grozi 
zagłada, którą jednak, jak wierzy autorka tej 
ważnej książki, da się jeszcze zatrzymać. Millie 
Marotta, znana walijska ilustratorka, stworzyła 
swój przewodnik z myślą o dzieciach – o ich 
wrażliwości i ciekawości świata. Snując fascy-
nującą opowieść o ginących gatunkach, poka-

zuje, co każdy może zrobić dla zagrożonych 
zwierząt, i zwraca się do najmłodszych z przej-
mującym apelem o ratowanie Ziemi.

Przygody Emila ze Smalandii
DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Przygody Emila ze Smalandii 
Autor: Astrid Lindgren 
Tłumaczenie: Irena Szuch- 
-Wyszomirska, Anna Węgleńska 
Ilustrator: Björn Berg 
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 352 
Cena: 69,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-10-13527-8 

LITERATURA DZIECIĘCA

LITERATURA DZIECIĘCA

Kultowy Snoopy powraca. W tym tomie „Fi -
staszków zebranych” miłość przybiera różne 
formy i odcienie: w Charliem na nowo budzi 
się uczucie do małej rudej dziewczynki, Linus 
nie potrafi zaimponować Lydii, Sally wyrusza 
do Hollywood, Marcie usycha z tęsknoty za 
asem lotnictwa z czasów pierwszej wojny 
światowej, który z kolei zdecydowanie prze-
sadza z piwem korzennym, a Peppermint 
Patty i Marcie próbują zmusić Charliego, żeby 

wybrał między nimi dwiema. Snoopy’ego na-
tomiast ogarnia niebezpieczna obsesja na 
punkcie… ciasteczek.

Fistaszki zebrane  
1991-1992

KOMIKS

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Znikające królestwo.  
Przewodnik po świecie  
zagrożonych zwierząt 
Autor i Ilustrator: Millie Marotta 
Tłumaczenie: Joanna Wajs 
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 112 
Cena: 49,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-10-13550-6 

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Fistaszki zebrane 1991-1992 
Seria: Fistaszki zebrane, tom XXI 
Autor: Charles M. Schulz 
Tłumaczenie: Michał Rusinek 
Wydawnictwo: Nasza Księgarnia 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 344 
Cena: 69,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-10-13373-1 

Znikające  
królestwo
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Adam Higginbotham dzięki licznym wywia-
dom, a także dostępowi do odtajnionych akt 
i nieopublikowanych dotąd wspomnień, 
przedstawia nieznaną historię Czarnobyla. 
Wątek społeczny przeplata się z naukowym, 
opowieści o zwykłych ludziach rozgrywają 
się na tle wyścigu technologicznego. Wstrzą-
sające wydarzenia ożywają na nowo wi-
dziane przez naocznych świadków, mężczyzn 
i kobiety, ofiary i niemych bohaterów. „O pół-
nocy w Czarnobylu” to zwieńczenie ponad 

dziesięcioletniej reporterskiej pracy nad nie-
znaną historią czarnobylskiej katastrofy – nie-
opowiedzianą i ukrywaną przez ponad trzy 
dekady.

W ojczyźnie przyszłości wrogowie pozbawieni 
są wszelkich praw. A wrogiem jest każdy Inny, 
każdy Obcy. Odgrodzona od dogorywającej 
Europy, rządzona przez Ojca Premiera, Wielka 
Polska nigdy nie zostanie zalana przez hordy 
uchodźców, nie będą panoszyć się w niej 
zdrajcy i degeneraci. Za eliminację odpadów 

ze społeczeństwa odpowiedzialny jest Gruz, 
lider neonazistowskiej bojówki, chodzące 
wcielenie absolutnego zła, człowiek mordu-
jący dla samej przyjemności zabijania. Reali-
zacja kolejnego rządowego zlecenia brutalnie 
przeorze mu świadomość i zmieni całe życie.

Czarne 
Słońce

LITERATURA PIĘKNA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: O północy w Czarnobylu. 
Nieznana prawda o największej  
nuklearnej katastrofie 
Autor: Adam Higginbotham 
Tłumaczenie: Robert Filipowski 
Wydawnictwo: SQN 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 560 
Cena: 49,99 zł 
ISBN/EAN: 9788381295611 

HISTORIA

Pierwsze pełne polskie wydanie głośnego 
tomu esejów wybitnego amerykańskiego 
pisarza i działacza na rzecz praw obywa-
telskich. Znajdziemy tu jego szkice poświę-
cone afroamerykańskiej literaturze i kine-
matografii oraz przejmujące eseje, 
w których w wyjątkowy sposób łączył za-
pis osobistego doświadczenia z refleksjami 
na temat polityki, amerykańskiego i euro-
pejskiego społeczeństwa, naznaczonych 
piętnem niewolnictwa i apartheidu relacji 
między czarnymi i białymi. Wiele z tych 
esejów trafiło do kanonu literatury XX 

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Zapiski syna tego kraju 
Autor: James Baldwin 
Tłumaczenie: Mikołaj Denderski 
Wydawnictwo: Karakter 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 224 
Cena: 39 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66147-04-1 

ESEJ

wieku i stało się punktem odniesienia dla 
kolejnych pokoleń pisarek i pisarzy. 

O północy  
w Czarnobylu

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Czarne Słońce 
Autor: Jakub Żulczyk 
Wydawnictwo: Świat Książki 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 512 
Cena: 42,90 zł 
ISBN/EAN: 9788380317499 

Zapiski syna tego kraju
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Jamie Oliver powraca z przepysznymi da-
niami warzywnymi. I w samą porę – obec-
nie coraz więcej z nas stara się ograniczać 
spożycie mięsa z pobudek zdrowotnych, 
finansowych lub ekologicznych. Jamie, 
czerpiąc inspiracje z kuchni świata, przy-
gotował zbiór przepisów na oryginalne 
i nieskomplikowane potrawy z warzywami 
w roli głównej. Jego dania to prawdziwa 
uczta dla oczu i podniebienia: są tak 

smaczne, sycące i różnorodne, że zupełnie 
nie odczujesz braku mięsa. Wegetarianie, 
okazjonalni jarosze i żądni nowych wrażeń 
mięsożercy – w tej książce każdy z was 
znajdzie coś dla siebie.

Zgarbiony Bułat Okudżawa z marną rosyjską 
gitarą, siekierkowski Izajasz, pisarz w drodze, 
Grażyna, której ciała nie starcza do tego, 
by ją nazywać Grażyną, pijany listonosz, ku-
lawy Bartek, kot i dziadek, pan Gerber, który 
uczy historii i robi zdjęcia nagim kobietom, 
Daniił Charms, który umarł z głodu, Buła, 
który się powiesił, samotny stary mężczyzna 
bez oszczędności. Wszyscy wirują w zawrot-
nym danse macabre – tańcu śmierci, który 
jest korowodem życia. Na Grochowie, 

w  Brnie, na Saskiej Kępie, w galicyjskim 
miasteczku, „w którym języki były dłuższe 
od ulic, a szepty głośniejsze niż bicie dzwo-
nów w kościele”, w Pińsku, w Kijowie, w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej.

Nieradość

Wege
DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Wege 
Autor: Jamie Oliver 
Tłumaczenie: Dorota Malina 
Wydawnictwo: Insignis 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 312 
Cena: 74,99 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66360-18-1 

LITERATURA PIĘKNA

LITERATURA KULINARNA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Nieradość 
Autor: Paweł Sołtys 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czarne 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 176 
Cena: 34,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-8049-919-5 

Monarchowie nie gotują. Nie ubierają się 
samodzielnie, nie nalewają sobie picia ani 
nie ścielą łóżka. Szczodrze sponsorowany 
przez swoich poddanych brytyjski dwór za-
zatrudnia rzesze kucharzy, pokojówek, lo-
kajów, mamek, nianiek, ogrodników, sekre-
tarzy i urzędników. Pielęgnowane przez 
stulecia rytuały dworskie miały na celu 
utrwalenie wizji monarchy jako osoby wy-
jątkowej, ważniejszej niż prezydenci czy mi-
lionerzy. A jak lepiej to osiągnąć, niż udo-
wadniając, że przyziemne czynności nie 
przystoją monarsze. Liczba pracowników 

wzrasta, gdyż dwór Elżbiety II zatrudnia 
dziś blisko 1200 osób, podczas gdy jej 
babka, królowa Wiktoria miała ich 921.

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Brytyjska monarchia od kuchni 
Autor: Adrian Tinniswood 
Wydawnictwo: Bellona 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 528 
Cena: 49,90 zł 
ISBN/EAN: 9788311157521 

LITERATURA FAKTU, REPORTAŻ

Brytyjska monarchia od kuchni
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Czasem wystarczy otworzyć drzwi do prze-
szłości matki, aby odnaleźć swoją przyszłość. 
Meredith i Nina Whitson są tak różne, jak tylko 
różne mogą być siostry. Jedna została w domu, 
zajmuje się dziećmi i rodzinną firmą; druga wy-
ruszyła w świat i została słynną fotoreporterką. 
Kiedy ukochany ojciec ciężko zachoruje, obie 
siostry wraz z  nieakceptującą córek Anyą  

Whitson znajdą się przy nim. Nawet w tak cięż-
kich chwilach, matka jest wobec nich zimna 
i obojętna. Ojciec przed śmiercią wymusza na 
niej obietnicę: żona ma opowiedzieć córkom 
bajkę, którą zaczęła wiele lat temu i nigdy nie 
skończyła. Tym razem ma dokończyć…

Książka Macieja Pieprzycy przywraca pa-
mięć o niewidomym geniuszu, prekursorze 
polskiej szkoły jazzu. Jest wyrazem naj-
wyższego uznania dla determinacji boha-
tera, który mimo utraty wzroku, nie bał 
się rzucić wyzwania losowi. Znakomity mu-
zyk mógłby opowiedzieć nam właśnie taką 
historię swojego życia, gdyby nie przerwał 
go brutalnie tragiczny finał, gdy miał za-
ledwie 29 lat. Przeszedł wyboistą drogę 
pełną emocjonalnych zakrętów, wzlotów 
i upadków, chwil smutnych i wypełnionych 

śmiechem, by znaleźć się na szczycie ka-
riery muzycznej. Na kanwie tej historii po-
wstał także film o tym samym tytule. 

Ikar. Legenda Mietka Kosza
BIOGRAFIA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Zimowy ogród 
Autor: Kristin Hannah 
Wydawnictwo: Świat Książki 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 424 
Cena: 39,90 zł 
ISBN/EAN: 9788381394086 

LITERATURA PIĘKNA

Praga, rok 1935. Młody psychiatra Viktor Ko-
sárek przybywa do otoczonego mroczną sławą 
zakładu dla obłąkanych Hrad Orlu. Zamknięto 
tam sześcioro najokrutniejszych morderców 
w  kraju. Kosárek zamierza wykorzystać naj-
nowsze osiągnięcia techniki, aby wyizolować 
u nich archetypiczny składnik osobowości od-
powiedzialny za czynienie zła - tak zwany czyn-
nik diabła. Gdy tylko zaczyna odkrywać ich 

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Czynnik diabła 
Autor: Craig Russell 
Tłumaczenie: Alina Siewior-Kuś 
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 584 
Cena: 42 zł 
ISBN/EAN: 978-83-8169-164-2 

THRILLER

zdumiewające tajemnice, natrafia na łączący 
całą szóstkę zatrważający wspólny element. 
W tym samym czasie mieszkańców Pragi ogar-
nia przerażenie - w jej ciemnych zaułkach gra-
suje bowiem nieuchwytny morderca…

Zimowy 
ogród

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Ikar. Legenda Mietka Kosza 
Autor: Maciej Pieprzyca 
Wydawnictwo: Agora 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Liczba stron: 350 
Cena: 39,99 zł 
ISBN/EAN: 9788326829482 

Czynnik  
diabła
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W czasie burzliwej zimowej nocy na ratunek 
owdowiałej pisarce przychodzi jej zmarły 
mąż. Starsza pani, która cierpi na zespół 
Charlesa Bonneta postanawia się rozprawić 
z małymi ludzikami, których wszędzie widzi. 
Cierpiąca na chorobę genetyczną kobieta 
jest brana za wampira, a zabójczyni czterech 
mężów wreszcie nadarza się okazja, by ze-
mścić się na mężczyźnie, który zranił ją jako 

pierwszy. W dziewięciu opowieściach Mar-
garet Atwood zapuszcza się w krainę cieni, 
gdzie prowadzi z czytelnikiem inteligentną 
grę, mieszając czarny humor ze śmiertelną 
powagą. 

Książka Moniki Witkowskiej to relacja z wy-
prawy autorki na znajdujący się w Himalajach 
ośmiotysiecznik Manaslu (8156 m n.p.m.), pod 
względem wysokości ósmą górę świata. Nie 
jest to typowa relacja ze wspinaczki, uzupełnia 
ją zbiór różnego typu ciekawostek, anegdot 
i interesujących historii dotyczących zarówno 
himalaizmu, jak i przyrody czy życia Nepalczy-

ków. Z lektury dowiemy się: dlaczego Manaslu 
nazywane jest Górą Ducha i kojarzy się z sa-
mogonem, o czym opowiadają nepalskie bajki, 
a także czy sępy sępią, jak wygląda lokalna ta-
rantula i jaki sprzęt warto zabrać na wyprawę.

Manaslu. 
Góra Ducha, 
Góra Kobiet

Kamienne  
posłanie

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Kamienne posłanie 
Autor: Margaret Atwood 
Wydawnictwo: Wielka Litera 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 288 
Cena: 39,90 zł 
ISBN/EAN: 9788380324008 

LITERATURA PODRÓŻNICZA

LITERATURA PIĘKNA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Manaslu. Góra Ducha,  
Góra Kobiet 
Autor: Monika Witkowska 
Wydawnictwo: Bezdroża 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 400 
Cena: 44,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-283-5754-9 

Znajdź potwornego bliźniaka! Spróbuj odnaleźć 
dwa takie same stwory. Uważaj na zakazane 
słowa, wskazane przez kości! Dobieraj słowa 
i pytania rozważnie. Czas upływa, a stwory 
nie lubią czekać! Gra polecana jako pomoc 
przy nauce języków obcych: ćwiczy umiejęt-
ności tworzenia opisów oraz nazw części ciała. 
Banda Stworów otrzymała wyróżnienie 
w konkursie Zabawka Roku 2019 oraz została 
umieszczona na Liście Rekomendacji 2019 

w jednym z najbardziej prestiżowych plebis-
cytów gier planszowych: Spiel des Jahres. Gra 
praktycznie dla nieograniczonej liczby graczy 
i posiada kilka różnych wariantów rozgrywki.

Banda  
Stworów

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Banda Stworów 
Autor: Florian Biege 
Wydawnictwo: Fabryka Kart  
Trefl-Kraków 
Liczba graczy: 2+ 
Wiek: 7+ 
Czas rozgrywki: 20-30 minut 
Cena: 90 zł 
ISBN/EAN: 5904262950927 

GRA PLANSZOWA
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Opowiadania Głowińskiego pokazują, że  tak 
głębokie zaangażowanie w rejestrowaniu 
świata dziś już się nie zdarza w literaturze. 
W jego tekstach ożywają dawni nauczyciele 
akademiccy, koledzy z roku, profesorowie czy 
przypadkowo spotkani przechodnie. Twórczym 
impulsem do snucia historii może stać się wy-
cinek prasowy, spotkanie starej znajomej na 
poczcie czy nowe, zaskakujące użycie słowa 
w tekście. Żywy, aktywny i wciąż poszukujący 
intelekt Michała Głowińskiego najdrobniejsze 
zdarzenie codzienności potrafi umieścić w sze-

rokim kontekście społecznym, historycznym 
i ludzkim.

Lewis i Clark na polecenie prezydenta Tho-
masa Jeffersona wyruszyli w pierwszą ame-
rykańską ekspedycję ku zachodnim granicom 
kontynentu. Z początku galerą po Missisipi 
i  Missouri, później kanoe, pieszo i konno, 
cierpiąc głód i wszelkie możliwe niedogod-
ności, zdołali dotrzeć do wybrzeży Pacyfiku 
i następnie, nie tracąc nikogo z towarzyszy, 
wrócić bezpiecznie. Na swojej drodze odkryli 
nie tylko nowe, żyzne ziemie, ale i nawiązali 
przyjazne kontakty z zamieszkującymi je ple-
mionami indiańskimi. Ich niezwykła wyprawa 
była wielkim sukcesem i uzmysłowiła Ame-

rykanom ogromny potencjał, jaki tkwił 
w tych ziemiach.

W poszukiwaniu granic Ameryki
LITERATURA FAKTU, REPORTAŻ

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Papuga i ratlerek 
Autor: Michał Głowiński 
Wydawnictwo: Wielka Litera 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 392 
Cena: 39,90 zł 
ISBN/EAN: 9788380324138 

LITERATURA PIĘKNA

Niespełniony komik Graham Patterson prze-
jeżdża przez zapyziałe miasteczko w Karolinie 
Północnej, gdy nagle psuje mu się samochód. 
Zmuszony czekać dwa dni na naprawę, za-
chodzi do salonu tajemniczej tatuażystki. Za-
chwycony jej kunsztem, postanawia zrobić 
sobie tatuaż, który „najmniej mu się podoba”. 
Nie ma pojęcia, że tym samym zyskał moc 
przemieszczania się między równoległymi rze-
czywistościami. Od tej pory życie Grahama 

Mr. Breakfast

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Mr. Breakfast 
Autor: Jonathan Carroll 
Tłumaczenie: Jacek Wietecki 
Wydawnictwo: Rebis 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 272 
Cena: 39,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-8062-588-4 

LITERATURA PIĘKNA

Pattersona rozszczepia się na trzy splatające 
się wersje jego biografii. Kłopot w tym, że 
wersje te zaczynają się z sobą mieszać…

Papuga i ratlerek

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: W poszukiwaniu granic 
Ameryki. Wyprawa Lewisa i Clarka 
Autor: Stephen E. Ambrose 
Tłumaczenie: Jan Szkudliński 
Wydawnictwo: Wydawnictwo 
Poznańskie 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 718 
Cena: 59,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66431-16-4
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Jagodno to urokliwa miejscowość poło-
żona w Górach Świętokrzyskich. Z jego 
mieszkankami doświadczamy na równi ra-
dości i smutku, miłości i nienawiści, na-
miętności i samotności. W nadchodzące 
święta splotą się losy wielu kobiet, bo 
wszystkim nam towarzyszą podobne 
uczucia i pragnienie szczęścia. Każdej z bo-
haterek poświęcony jest osobny rozdział. 
Razem z bohaterkami oraz czytelniczkami 
„Stacji Jagodno” przygotuj niepowtarzalne 
dekoracje według zawartych w każdym 
rozdziale instrukcji. Poznaj sekrety, dzięki 

którym stworzysz idealną broszkę na pre-
zent, świąteczne ozdoby na stół czy 
piękne szydełkowe gwiazdki.

Dwa plany czasowe i liczne wątki spaja opo-
wieść o uczuciu Polki do uciekiniera z Kazach-
stanu. Igor jest znanym na Dolnym Śląsku 
uzdrowicielem. Pojawił się w Górach Sowich 
kilka lat wcześniej i poznał dziewczynę, która 
została jego narzeczoną. Nikt jednak nie wie, 
co robił przedtem. W kazachskim Uralsku 
przed laty doszło do krwawej zbrodni. Zginęli 
szefowie lokalnego gangu ˗ synowie kasty 
władców. Czy to możliwe, że uzdrowiciel cie-
szący się powszechnym szacunkiem i zabójca 
z Kazachstanu to jedna i ta sama osoba? Czy 

Polce uda się uratować ukochanego od 
śmierci? 

Miłość leczy rany

To będą piękne święta

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: To będą piękne święta 
Seria: Stacja Jagodno, tom XI 
Autor: Karolina Wilczyńska 
Wydawnictwo: Czwarta Strona 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 323 
Cena: 36,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66431-14-0 

KRYMINAŁ I SENSACJA

LITERATURA OBYCZAJOWA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Miłość leczy rany 
Seria: Wiara, Nadzieja, Miłość, tom I 
Autor: Katarzyna Bonda 
Wydawnictwo: Muza 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Liczba stron: 816 
Cena: 49,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-287-1264-5 

O tym, że prof. Jerzy Bralczyk jest specjalistą 
od słów, wszyscy dobrze wiemy, ale to, że 
ma też wiele do powiedzenia na temat zwie-
rząt, będzie dla większości czytelników nie-
spodzianką. Jego najnowsza książka to zbiór 
ponad stu felietonów językowo-zoologicznych 
poświęconych żyjącym w Polsce gatunkom. 
Ciekawe, skąd te nazwy się wzięły, a jeszcze 
ciekawsze, jaki mają potencjał znaczeniowy, 
jak się łączą z innymi słowami, dając odnie-

sienie do różnych ludzkich spraw, jak prze-
chodzą do frazeologii, do metafor, do przy-
słów i do tekstów literackich. 

Zwierzyniec

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Zwierzyniec 
Autor: Jerzy Bralczyk 
Ilustrator: Zofia Różycka 
Wydawnictwo: Agora 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 300 
Cena: 39,99 zł 
ISBN/EAN: 978-83-268-2950-5 

ESEJ
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Fałszywe papiery dla Lisa? Tablica pamiąt-
kowa, kiedy nic się nie pamięta? Czy Kogut 
jest antysemitą? Czy szuler powinien przegry-
wać w karty ze względów humanitarnych? Czy 
stojąc w kolejce do monopolowego zbliżamy 
się czy oddalamy od równika? Te i inne para-
doksy egzystencjalne rozważają bohaterowie 
zbioru opowiadań Sławomira Mrożka. Krótkie 
opowieści zawarte w dwóch cyklach: „Kogut, 
Lis i ja” oraz „Nowosądecki, Majer i ja”, po raz 

pierwszy wydane w jednym tomie: „Artysta 
i inne opowiadania”. 

Poznajcie kraj, w którym policja poszukuje 
zaginionego Słońca, mieszkańcy świętują 
Dzień Porażki oraz Dzień Śpiocha i w którym 
nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowied-
nie ubranie. Tu cisza jest formą komuniko-
wania się, a w pracy można chodzić bez bu-
tów. Finlandia to nie tylko sielska, szczęśliwa 
kraina przykryta ślicznym białym puchem. 
Zachwycamy się pięknem tutejszej przyrody, 
a Finów cenimy za spokój, racjonalizm i prag-
matyzm, które ułatwiają codzienne życie. 
Wbrew stereotypom Finowie obdarzeni się 

niebanalnym poczuciem humoru i lubią 
śmiać się z siebie.

Finlandia. Sisu, sauna i salmiakki
LITERATURA FAKTU, REPORTAŻ

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Artysta i inne opowiadania 
Autor: Sławomir Mrożek 
Wydawnictwo: Noir sur Blanc 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 112 
Cena: 25 zł 
ISBN/EAN: 978-83-7392-676-9 

LITERATURA PIĘKNA

Trudna codzienność, historia przeszczepów, 
szokujące przypadki i kwestie etyczne. To 
ekscytujące, pełne wrażliwości i wyczucia, 
bardzo intymne spojrzenie na wielki postęp 
nauki. Budząca duże emocje, ciekawość i po-
dziw transplantologia ocala życie bazując na 
śmierci. Autor bada ponad stuletnią historię 
przełomów medycznych, zręcznie łączy na -
ukową klarowność z trudnymi i bolesnymi lo-
sami konkretnych pacjentów. Przywołuje hi -
storie odważnych pionierów i niezależnych 
chirurgów, których śmiała wizja i ryzykowne 
praktyki sprawiły, że dziś niemal codziennie 

Części zamienne
DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Części zamienne 
Autor: Joshua D. Mezrich 
Tłumaczenie: Marta Klimek- 
-Lewandowska 
Wydawnictwo: Wielka Litera 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 392 
Cena: 39,90 zł 
ISBN/EAN: 9788380323940 

LITERATURA FAKTU, REPORTAŻ

na szpitalnych oddziałach całego świata 
może zdarzać się cud.

Artysta i inne opowiadania

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Finlandia. Sisu, sauna  
i salmiakki 
Autor: Aleksandra Michta-Juntunen 
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Poznańskie 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 313 
Cena: 39,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66431-02-7

20-50 Nowosci MK.qxp_Layout 1  05.12.2019  08:37  Strona 37



Książki – NOWOŚCI

38

Pierwsza w Polsce tego rodzaju specjalistyczna 
publikacja. Przedruki oryginalnej księgi legen-
darnego znaku graficznego Centrali Produktów 
Naftowych opatrzone komentarzem znawcy 
historii projektowania graficznego i projektanta, 
Patryka Hardzieja. Autor przez wiele lat doku-
mentował pracę twórców znaku CPN, Ry-
szarda Bojara, Stefana Solika oraz Jerzego Sło-
wikowskiego. We wstępie do książki opowiada 
o tym, jak powstawał znak, przedstawia jego 
charakterystykę, opisuje też pokrótce historię 
przemysłu naftowego na ziemiach polskich. 

Nietuzinkowa publikacja dla wielbicieli projek-
towania graficznego i nie tylko. Wydanie dwu-
języczne, polsko-angielskie.

CPN. Znak, identyfikacja, historia

SZTUKA I DIZAJN

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: CPN. Znak, identyfikacja, historia 
Autor: Patryk Hardziej 
Wydawnictwo: Karakter 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 200 
Cena: 99 zł 
ISBN/EAN: 978-83-65271-91-4 

Cezary Łazarewicz i Andrzej Klim przygotowali 
zbiór reporterskich historii z Pomorza Zachod-
niego. Układa się on w pisaną na przestrzeni 
dekad opowieść o wyjątkowej krainie – o miej-
scu i ludziach, a także o Wielkiej Historii, która 
w dwudziestym wieku przetaczała się przez 
Pomorze nieustannie. Opowieść pasjonującą 
i kolorową, bo pisaną na bieżąco przez ludzi, 
którzy kochali tę ziemię i się nią fascynowali. 
Stworzyli ją anonimowi niemieccy kronikarze 
oraz polscy pisarze, reporterzy, publicyści. Lu-

dzie stamtąd oraz ci, którzy przyjechali tam 
z wielkiego świata. Prawdziwi świadkowie, któ-
rzy patrzyli historii w oczy. I to z najbliższej 
odległości.

Morze  
i ziemia

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Morze i ziemia.  
Antologia reportaży z Pomorza 
Autorzy: Cezary Łazarewicz,  
Andrzej Klim (red.) 
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Poznańskie 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 508 
Cena: 44,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66431-42-3 

LITERATURA FAKTU, REPORTAŻ

Gdyby ludzkość zniknęła z powierzchni ziemi, 
świat szybko powróciłby do stanu równowagi, 
w którym znajdował się dziesięć tysięcy lat 
temu. Gdyby zniknęły owady, natura pogrą-
żyłaby się w chaosie. Owady stanowią 75 pro-
cent królestwa zwierząt. W porównaniu 
z owadami jesteśmy niczym okruszki na pla-
necie, na której stale odradza się chmara zło-

Robale  
rządzą 
światem

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Robale rządzą światem 
Autor: David MacNeal 
Tłumaczenie: Paulina Maksymowicz 
Wydawnictwo: Bellona 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 432 
Cena: 44,90 zł 
ISBN/EAN: 9788311158054 

LITERATURA POPULARNONAUKOWA

żona z 10 kwintylionów owadów. W poje-
dynku na liczby, owady biją nas na głowę. 
Na każdego z nas przypada ich około 1,4 mi-
liarda. Poznaj bliżej niewidzialną siłę, która dba 
o ekologiczną równowagę naszej planety.
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Prawie półtora miliona lekarzy i pielęgniarek 
zatrudnionych w brytyjskiej publicznej służbie 
zdrowia będzie musiało stawić się w pracy 
w Boże Narodzenie. W tej książce Adam Kay 
wraca do swoich dzienników i dzieli się z czy-
telnikami komicznymi, choć niejednokrotnie po-
ruszającymi historiami, które rozegrały się za 
błękitną kotarą w okresie świąt. Świąteczny 
dyżur to list miłosny adresowany do wszyst-

kich, którzy spędzają ten najpiękniejszy czas 
w roku na pierwszej linii frontu publicznej służby 
zdrowia, wyciągając zaklinowane bobasy 
i bombki z różnych otworów ciała pacjentek.

„Jedni mnie kochają, inni nienawidzą. Ja to 
szanuję. Lubię mieć swoje zdanie i nie boję 
się głośno o nim mówić. Jestem byłym pił-
karzem, który w 1994 roku zdobył Złotą 
Piłkę, a chwilę później ją zgubił. Ukrywałem 
się przed bułgarską bezpieką, która nie 
chciała wypuścić mnie z kraju. PSG chciało 
wykupić mnie z Barcelony, czyniąc tym sa-
mym najlepiej zarabiającym piłkarzem 
świata. Nieustraszony Gennaro Gattuso 
drżał na mój widok. Jako nowicjusz założy-
łem szlafrok największej gwiazdy drużyny, 
a gdy Louis van Gaal wyrzucił mnie z tre-
ningu, po zajęciach przywitałem go w szatni 

szampanem, leżąc w ogromnym jacuzzi” 
– wspomina Christo Stoiczkow. 

Christo Stoiczkow. Autobiografia
SPORT

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Świąteczny dyżur 
Autor: Adam Kay 
Tłumaczenie: Katarzyna Dudzik 
Wydawnictwo: Insignis 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 176 
Cena: 34,99 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66360-28-0 

LITERATURA FAKTU, REPORTAŻ

Plath aż do śmierci przelewała na papier  
codzienne zmartwienia, lęki, namiętności 
i  przemyślenia. Dzienniki obejmują studia 
w ekskluzywnym Smith College, przerwane 
załamaniem nerwowym, pierwszą próbą sa-
mobójczą i hospitalizację w szpitalu psychia -
trycznym. Plath opisuje wyjazd do Anglii, 
naukę w Cambridge, kulisy małżeństwa z Te-
dem Hughesem, rozpoczęcie kariery akade-
mickiej i szybkie porzucenie jej na rzecz wła -
snej twórczości. A także kolejne ataki choroby 

Dzienniki 
1950-1962

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Dzienniki 1950-1962 
Autor: Sylvia Plath 
Tłumaczenie: Paweł Stachura,  
Joanna Urban 
Wydawnictwo: Marginesy 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 776 
Cena: 59,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66335-33-2 

BIOGRAFIA

i coraz trudniejszą codzienność – brak pie-
niędzy, separację z mężem, samotną opiekę 
nad dziećmi. Wszystko to zostało uzupeł-
nione archiwalnymi zdjęciami, szkicami wier-
szy i rysunkami samej poetki.

Świąteczny  
dyżur

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Christo Stoiczkow.  
Autobiografia 
Autorzy: Christo Stoiczkow,  
Władimir Pamukow 
Tłumaczenie: Agnieszka  
Chmielowiec 
Wydawnictwo: SQN 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Liczba stron: 560 
Cena: 44,99 zł 
ISBN/EAN: 9788381295031
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Album „Historia muzyki” to bogato ilu -
strowane kompendium wiedzy na temat 
muzyki klasycznej. Zawiera rzetelne i in-
teresujące opisy form oraz stylów, a także 
informacje na temat twórczości najsłyn-
niejszych kompozytorów i muzyków po-
cząwszy od starożytności aż po koniec 

XX wieku. Autorem opracowania jest mu-
zykolog i publicysta Oskar Łapeta, autor 
bloga muzycznego Klasyczna Płytoteka. 
To książka, która powinna znaleźć się na 
półce każdego melomana.

Historia rodziny Bonieckich sięga XV wieku 
i osady Bończa, dokąd przodkowie rodu przy-
byli podobno aż z Italii. Los rzucał ich następnie 
od Mazowsza po dzisiejszą Ukrainę i na dobre 
związał z ziemią i z rolnictwem, choć bywali 
też wśród nich kawalerzyści, urzędnicy pań-
stwowi i artyści. We dworach i w pałacach 
przekazywano kolejnym pokoleniom Boniec-
kich, że ziemiańskie pochodzenie zobowiązuje. 
Dzięki rozmowom ze stryjem księdzem Ada-
mem Bonieckim, ojcem Tadeuszem, zapiskom 
krewnych oraz wspomnieniom z dzieciństwa 

Maria Fredro-Boniecka odtwarza barwne, choć 
często bolesne losy swojej rodziny.

Za kryształową szybą.  
Przypadki rodziny Bonieckich

Historia  
muzyki

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Historia muzyki 
Autor: Oskar Łapeta 
Wydawnictwo: SBM 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 368 
Cena: 99,95 zł 
ISBN/EAN: 978-83-8059-878-2 

BIOGRAFIA

ALBUMY

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Za kryształową szybą.  
Przypadki rodziny Bonieckich  
Autor: Maria Fredro-Boniecka  
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czarne 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 304 
Cena: 44,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-8049-934-8 

Kiedy na Stary Las spada przeklęta mgła, 
pod wpływem której umierają rośliny, 
a zwierzęta zaczynają chorować, strażnicy 
kniei – leszy – obwiniają o to przybywających 
coraz liczniej ze wschodu ludzi. Jeden tylko 
Lelek, młody samotnik żyjący z dala od sie-
dziby swojego plemienia, wierzy, że przy-
czyna kłopotów leży gdzie indziej, gdyż na-
dejście mgły poprzedził upadek siedmiu 
gwiazd. Młodzieniec postanawia je odnaleźć 
i zbadać. W trakcie poszukiwań Lelek trafia 
do wielu fantastycznych miejsc: do Matecz-

nika, na Pojezierze, do pojawiającej się tylko 
raz w roku Białej Przystani, a wreszcie do 
tajemniczej Białej Wieży. 

Biała Wieża

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Biała Wieża 
Seria: Strażnicy Starego Lasu, tom I 
Autor: Grzegorz Gajek 
Wydawnictwo: Jaguar 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 380 
Cena: 34,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-7686-836-3 

LITERATURA MŁODZIEŻOWA
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Autor, podpierając się najnowszymi osiągnię-
ciami archeologii, twierdzi, że narody i państwa 
Starego Świata łączyła zbyt pokaźna sieć wza-
jemnych związków ekonomicznych, społecz-
nych i kulturowych, żeby utrzymała się po-
dzielana przez większość historyków koncepcja 
niezależnego, odizolowanego rozwoju. Prowa-
dzi to do pytania, czy prekolumbijska Ameryka 
miła kontakty z innymi kontynentami, czy nie. 
Russo skłania się ku tezie, że takie kontakty 
były, i powołuje się na rozmaite współczesne 
teorie i artefakty. Przedstawia kronikę wyda-

rzeń świadczących o tym, że poznawaliśmy 
świat nieco dalszy niż nam się wydawało.

Znaczna część z tego, co dotychczas myśle-
liśmy o ludziach, to fałsz, twierdzi Stephens-
Davidowitz. Powód? Ludzie kłamią – w kwe -
stionariuszach i rozmowach. Okłamują 
przyjaciół, kochanków, lekarzy i samych siebie. 
Dziś nie musimy już jednak opierać się wyłącz-
nie na deklaracjach ankietowanych. Dane z In-
ternetu – ślady informacji, które miliardy ludzi 
zostawiają w Google, mediach społecznościo-
wych, serwisach randkowych, a nawet na stro-

nach pornograficznych – wreszcie pokazują 
nagą prawdę. Możemy teraz dowiedzieć się, 
co ludzie naprawdę myślą i czego pragną.

Wszyscy  
kłamią

LITERATURA POPULARNONAUKOWA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Świat przed Kolumbem.  
Kontakty między cywilizacjami 
Autor: Lucio Russo 
Tłumaczenie: Anna Wójcicka 
Wydawnictwo: Bellona 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 312 
Cena: 39,90 zł 
ISBN/EAN: 9788311157804 

HISTORIA

Od dnia wbijającej w fotel premiery serial 
„Czarne lustro” zdążył przeistoczyć się w glo-
balny fenomen. Jego twórcy zabierają nas 
w niesamowitą podróż po wszystkich dzie-
więtnastu filmach tworzących pierwsze 
cztery sezony tej kultowej już serii. Produkcja 
tak przełomowego i innowacyjnego serialu 
telewizyjnego to ciężki kawałek chleba. Każdy 
odcinek antologii to ryzykowny skok w nie-
znane nie tylko dla widza, ale przede wszyst-

Czarne lustro. 
Po drugiej stronie

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Czarne lustro. Po drugiej stronie 
Autorzy: Charlie Brooker, Annabel 
Jones, Jason Arnopp 
Tłumaczenie: Michał Jóźwiak 
Wydawnictwo: Insignis 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 320 
Cena: 69,99 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66360-48-8 

LITERATURA FAKTU, REPORTAŻ

kim dla twórców. Oto najpełniejsza, stupro-
centowo szczera i bezkompromisowa historia 
o tym, jak udało się tego dokonać.

Świat przed Kolumbem

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Wszyscy kłamią.  
Big data, nowe dane i wszystko,  
co Internet może nam powiedzieć  
o tym, kim naprawdę jesteśmy 
Autor: Seth Stephens-Davidowitz 
Tłumaczenie: Maciej Świerkocki 
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Literackie 
Oprawa: zintegrowana 
Liczba stron: 402 
Cena: 44,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-08-06951-6
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Przypadek, z którego rodzi się głębokie 
uczucie. „Miłość z lupanaru” to historia 
związku Michała Römera (ziemianina, wy-
bitnego prawnika, społecznika i polityka) 
oraz Anny Wolberg „Annin” – dziewczyny 
„z ludu”, która przez splot dramatycznych 
wypadków trafia do domu publicznego 
w Wilnie. Ten dziennik to osobisty zapis 
z początku XX wieku. Michał Römer od-
ważnie przedstawia siebie i swoją intymną 

relację z Anną Wolberg. Formułuje nie-
szablonowe wnioski na temat środowiska, 
z którego się sam wywodzi, tradycji naro-
dowych i życia obyczajowego Polaków 
w Wilnie. 

Tim Flannery stara się odpowiedzieć na trzy 
wielkie pytania. Jak formowała się Europa? 
Jak była odkrywana jej historia? I dlaczego 
Europa stała się tak ważna dla świata? Ostat-
nie osiągnięcia nauk przyrodniczych pozwoliły 
na reinterpretację przeszłości kontynentu. 
Okazuje się, że Europa jest – i była też w prze-
szłości – w awangardzie globalnych przemian. 
Autor pokazuje złożoność i zmienność eko-
systemów. Przyznaje też, że niektóre z naj-

bardziej charakterystycznych gatunków kon-
tynentu, w tym największe dzikie ssaki oraz... 
sami Europejczycy, są hybrydami...

Europa.  
Historia naturalna

Miłość  
z lupanaru

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Miłość z lupanaru. Dziennik  
intymny wileńskiego adwokata 
Autorzy: Michał Römer, Agnieszka 
Knyt (red.) 
Wydawnictwo: Ośrodek Karta 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 360 
Cena: 39,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-65979-59-9 

HISTORIA

BIOGRAFIA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Europa. Historia naturalna 
Autor: Tim Flannery 
Tłumaczenie: Maciej Antosiewicz 
Wydawnictwo: Bellona 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 368 
Cena: 49,90 zł 
ISBN/EAN: 9788311157408 

Utalentowani muzycy, politycy, architekci, ban-
kierzy, ekonomiści, kontrowersyjni pisarze, wy-
bitni historycy, potentaci „przemysłu modo-
wego”, artyści. Książka Marcina K. Schirmera 
przybliża sylwetki i dokonania wybranych 
przedstawicieli siedmiu rodzin, które wniosły 
cenny wkład zarówno w polską, jaki i światową 
kulturę, naukę, sztukę, politykę, a także stwo-

rzyły podwaliny pod budowę nowoczesnego, 
uprzemysłowionego państwa. Poznamy hi -
storię słynnych członków rodzin: Grabskich, 
Hersów, Kieniewiczów, Kisielewskich, Kronen-
bergów, Wedlów oraz Witkiewiczów.

Słynne 
rody

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Słynne rody 
Autor: Marcin Konrad Schirmer 
Wydawnictwo: Muza 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 480 
Cena: 59,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-287-1240-9 

BIOGRAFIA
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Zalewające Atlantę fale magii wydają się coraz 
groźniejsze. Po odejściu z Gromady najem-
niczka Kate Daniels i jej ukochany Curran mu-
szą dostosować się do życia w innym tempie. 
Choć nie tęsknią za sporami wewnętrznymi, 
szybko zaczynają rozumieć, że całkowite od-
dzielenie się od Gromady to proces, który wy-
maga czasu. Kiedy dowiadują się o zaginięciu 
Eduarda, przyjaciela z dawnych lat, włączają 

się w poszukiwania. Gildia Najemników ma 
kłopoty, a ostatnie zlecenia Eduarda wiązały 
się w złowieszczy sposób. Ktoś musi powstrzy-
mać starożytną potęgę, zanim ta rozerwie At-
lantę na strzępy

Z czym dzisiaj kojarzy się Białoruś? Niektó-
rym z mityczną krainą nad Niemnem i kre-
sowymi dworkami, wielu z Adamem Mickie-
wiczem i Świtezianką, ale większości 
zapewne z Aleksandrem Łukaszenką. Zdaje 
się, że na geopolitycznych zakrętach straci-
liśmy z oczu Białorusinów i ich codzienne 
życie, czasem zwykłe, niekiedy wyjątkowe, 
jak to bywa – pełne marzeń i rozczarowań. 
W tym zbiorze reportaży polityka jest ważna, 
ale nie najważniejsza. Na pierwszym planie 
pojawiają się ludzie. Czasem charyzmatyczni, 

pełni pasji i wiary w idee, a czasem zrezy -
gnowani i pogodzeni z reżimem. 

Ojczyzna dobrej jakości
LITERATURA FAKTU, REPORTAŻ

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Magia zmienia 
Seria: Kate Daniels, tom VIII 
Autor: Ilona Andrews 
Tłumaczenie:  
Kaja Wiszniewska- Mazgiel 
Wydawnictwo: Fabryka Słów 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 458 
Cena: 39,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-7964-458-2 

FANTASTYKA

„Perswazyjny poker” to książka oparta na po-
myśle krótkich i praktycznych rozdziałów. Jej 
struktura to 54 karty, tak jak w klasycznej 
talii kart do gry. Znajdziesz w niej przekrojową 
wiedzę z zakresu perswazji konwersacyjnej, 
komunikacji, prezentacji i etycznych technik 
wywierania wpływu, a nowatorska forma 
książki da ci możliwość praktycznego tre-
ningu. Obojętnie czy jesteś menedżerem, 
sprzedawcą, negocjatorem, nauczycielem czy 
rodzicem – te techniki są dla ciebie. Książka 

Perswazyjny 
poker

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Perswazyjny poker 
Autorzy: Grzegorz Załuski, Adam 
Czajkowski 
Wydawnictwo: MT Biznes 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 456 
Cena: 49,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-8087-860-0 

PORADNIK

pokazuje, jak w praktyczny sposób można 
zachęcić innych do naszych rozwiązań i zmie-
niać przekonania rozmówcy tak, aby do-
strzegł nowe możliwości.

Magia  
zmienia

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Ojczyzna dobrej jakości 
Autorzy: Ziemowit Szczerek,  
Jędrzej Morawiecki i inni 
Wydawnictwo:  
Wydawnictwo Czarne 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 192 
Cena: 39,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-8049-940-9

20-50 Nowosci MK.qxp_Layout 1  05.12.2019  08:37  Strona 43



Książki – NOWOŚCI

44

W lutym 1454 roku, w stronę Krakowa, 
ciągnie orszak Elżbiety Habsburg, narze-
czonej młodego i ambitnego króla Polski. 
Kazimierz Jagiellończyk liczy na korzystny 
mariaż, który w przyszłości da mu Węgry 
i Czechy. Jednak na widok narzeczonej 
gotów jest zerwać umowę ślubną i wszel-
kie układy z Habsburgami… Jaka była kró-
lowa Elżbieta, przez poddanych zwana Ra-
kuszanką? Żona, matka trzynaściorga 
dzieci, w tym czterech królów, kardynała 

i świętego. Jaką cenę zapłaciła za budowę 
Jagiellońskiego Domu? Jakiegoż była du-
cha, że z synem Władysława Jagiełły 
stworzyła nie tylko imperium od morza 
do morza, ale i najbardziej udane małżeń-
stwo w dziejach polskiej monarchii? 

Po zakończeniu kariery zawodowego koszy-
karza Kobe Bryant zdecydował się podzielić 
z czytelnikami całą swoją wiedzą i rozumie-
niem gry, aby przedstawić źródła legendarnej 
„mentalności Mamby”. Po raz pierwszy Kobe 
w najdrobniejszych szczegółach zdradza kulisy 
swojego treningu, zarówno mentalnego, jak 
i fizycznego, który nie tylko pozwolił mu od-
nieść sukces, ale zagwarantował absolutną 
dominację na parkiecie. Z tej książki dowiesz 
się, jak Bryant przygotowywał się do spotkań 

z konkretnym przeciwnikiem, jak rozwijał 
swoją pasję do koszykówki i jak radził sobie 
z kontuzjami.

Kobe Bryant

Matka  
Jagiellonów

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Matka Jagiellonów 
Autor: Dorota Pająk-Puda 
Wydawnictwo: MG 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 368 
Cena: 39,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-7779-576-7 

SPORT

POWIEŚĆ HISTORYCZNA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Kobe Bryant. Mentalność 
Mamby. Jak zwyciężać 
Autor: Kobe Bryant 
Tłumaczenie: Michał Rutkowski 
Wydawnictwo: SQN 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 224 
Cena: 59,99 zł 
ISBN/EAN: 9788381295185 

Sposobów na poznawanie Kresów jest wiele. 
Ci, którzy musieli opuścić te tereny, wracają 
tam niczym do swoich małych ojczyzn, peł-
nych osobistych wspomnień. Inni jadą tam, 
chcąc odczuć magiczny klimat dawnej wie-
lokulturowości tej krainy, który dziś pozostał 
w malowniczych ruinach świątyń i nekropoli 
różnych wyznań. Miłośnicy historii odszukują 
miejsca słynnych wydarzeń, pozostałości po 
wielowiekowych śladach dawnych mieszkań-

ców, relikty przynależności tych terenów do 
polskiej kultury. Jeszcze inni traktują kresową 
wyprawę jako klasyczną turystykę mającą  
na celu poznawanie sąsiadujących z nami  
państw – Ukrainy, Białorusi, Litwy i Rosji.

Kresy  
Śladami wielkich Polaków

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Kresy. Śladami wielkich Pola-
ków. Tom 1. Od Sobieskiego do Lema 
Autor: Mirek i Magda Osip-Pokrywka 
Wydawnictwo: Jedność 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 424 
Cena: 89 zł 
ISBN/EAN: 9788381441155 

HISTORIA
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Historii tych nie ma w naukowych rozprawach. 
Zaczerpnięte są z opowieści najstarszych 
mieszkańców wsi i miasteczek, opowiedzia-
nych barwnie i żywo, swoistą im gwarą. To 
oni stworzyli ową krainę baśni, nierzeczywistą 
i zaczarowaną. Książka jest na poły baśniowa, 
na poły znajdująca swe miejsce w opisach kro-
nikarzy i dociekaniach naukowców. Wzmianki 
dotyczące starych zamków i ich ruin, wzbo-
gacone wiedzą historyczną połączoną z lite-

racką fikcją i wątkiem przygodowym, pozwoliły 
choćby w części na odtworzenie dawnego, 
barwnego świata żyjących tam ludzi.

Zamki i klasztory  
w legendach  
i baśniach polskich

BAŚNIE I LEGENDY

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Zamki i klasztory w legendach  
i baśniach polskich 
Autor: Zenon Gierała 
Wydawnictwo: Jedność 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 700 
Cena: 76 zł 
ISBN/EAN: 9788381441261 

Król Simon i królowa Miriamele dzierżą Wielkie 
Berło Osten Ard od trzech dziesięcioleci. Ra-
zem brali udział w wielu wojnach, żadna jed-
nak nie była tak tragiczna jak ta, w której 
zwyciężyli we wczesnej młodości: wojna 
z nieumarłym Królem Burz i sprzymierzonymi 
z nim nieśmiertelnymi Nornami. Teraz zawisł 
nad nimi jeszcze poważniejszy kryzys. Naj-
niebezpieczniejsza sojuszniczka Króla Burz, 
wiekowa władczyni Nornów, przebudziła się 
z długiego snu. Jak cały jej lud, Utuk’ku dyszy 

żądzą zemsty na zwycięskich śmiertelnikach. 
Aby zwiększyć swoje szanse, chce odnaleźć 
koronę z czarodrzewu.

Korona  
z czarodrzewu

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Korona z czarodrzewu 
Seria: Ostatni król Osten Ard, tom I 
Autor: Tad Williams 
Tłumaczenie: Janusz Szczepański 
Wydawnictwo: Rebis 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 896 
Cena: 59,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-8062-308-8 

FANTASTYKA

Ida powoli godzi się ze swoim przeznaczeniem. 
Dziewczyna jest szamanką od umarlaków, nie 
ma wpływu na to, czyj zgon przepowie, ale 
staje się odpowiedzialna za duszę przyszłego 
zmarłego. Ma obowiązek ją chronić i zadbać, 
by bezpiecznie trafiła w zaświaty. Ida dojrzewa 
do swojej roli i świata, z jakim będzie musiała 
się już niedługo zmierzyć. A ten zapowiada 
się dosyć ponuro. W jej misji przeszkadza jej 

łaknący dusz Demon Luster. Tym razem jed-
nak nie może liczyć na niczyją pomoc. Ponow-
nie przekonuje się, że szósty zmysł nie zawsze 
jest błogosławieństwem… 

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Demon Luster 
Seria: Szamanka od umarlaków,  
tom II 
Autor: Martyna Raduchowska 
Wydawnictwo: Uroboros 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 416 
Cena: 39,99 zł 
ISBN/EAN: 978-83-280-5209-3 

FANTASTYKA

Demon  
Luster
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Bogato ilustrowana książka zapoznaje czytel-
nika z najciekawszymi i najważniejszymi wy-
darzeniami, których rocznica przypada w da-
nym dniu roku kalendarzowego. Wśród nich 
znalazły się takie przełomowe momenty dla 
historii naszego globu, jak wybuchy wojen i bi-
tew czy wystrzelenie w kosmos pierwszego 
sztucznego satelity Ziemi i wyemitowanie 
pierwszego na świecie znaczka pocztowego. 
Album w każdym dniu roku posiada również 
osie czasu z datami urodzin i śmierci wybitnych 

ludzi w dziejach historii. Prezent dla każdego 
miłośnika ciekawostek i historii. 

Ramen to obok sushi największy kulinarny to-
war eksportowy Japonii, który od lat robi fu-
rorę na całym świecie. Niewiele dań jest rów-
nie uzależniających jak ramen, a różnorodnych 
połączeń smakowych - od tych najprostszych 
do najbardziej złożonych - możesz doświad-
czyć zarówno w zapyziałym barze w Tokio, 
jak i najmodniejszej knajpie w Los Angeles. 
Na „Ramen” składa się kilkadziesiąt przepisów, 

w których kluczową rolę odgrywają domowej 
roboty bulion i makaron ramen, ale znajdziesz 
tutaj również dania takie jak soba, udon, 
gyoza, okonomiyaki i tempura.

Ramen.  
Zupa szczęścia  
i miłości

LITERATURA KULINARNA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Historia każdego dnia 
Autorzy: Beata Pomykalska,  
Paweł Pomykalski 
Wydawnictwo: SBM 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 384 
Cena: 79,95 zł 
ISBN/EAN: 978-83-8059-875-1 

ALBUMY

Antoni Kępiński to nie tylko najsłynniejszy 
polski psychiatra i znakomity eseista, ale także 
postać tajemnicza, pełna sprzeczności i nie-
spełnionych marzeń. Książka plastycznie i dy-
namicznie pokazuje Mistrza Antoniego nie 
tylko w labiryncie podróży inicjacyjnej i w róż-
nych sytuacjach granicznych (w karcerze 
obozu koncentracyjnego, kokpicie myśliwca 
Royal Air Force, sali szpitala psychiatrycznego 
czy na łożu śmierci), ale i w brudnej, cuch-
nącej suterenie, w której siedział jak mnich 

Psychiatra 
i demony

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Psychiatra i demony. Powieść 
biograficzna o profesorze  
Antonim Kępińskim 
Autorzy: Wojciech Wiercioch,  
Jolanta Szymska-Wiercioch 
Wydawnictwo: MG 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 640 
Cena: 49,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-7779-572-9 

BIOGRAFIA

i mistrz przyjmujący swoich uczniów – pa-
cjentów, ludzi doświadczonych przez los, cho-
rych psychicznie, opętanych przez demony 
iluzji i urojeń.

Historia każdego dnia

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Ramen. Zupa szczęścia  
i miłości 
Autor: Tove Nilsson 
Tłumaczenie: Natalia Walawender, 
Dominika Górecka 
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka 
Oprawa: twarda  
Liczba stron: 152 
Cena: 39,99 zł 
ISBN/EAN: 978-83-8169-177-2
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Kultowa książka Neli Rubinstein, żony wielkiego 
pianisty i wielkiego smakosza. Kuchnia trady-
cyjna, prosta i wykwintna. Nela Rubinstein roz-
sławiła polską kuchnię. Przez lata przygoto-
wywała wspaniałe posiłki dla maestro 
Rubinsteina, rodziny i przyjaciół. Korzystała 
z przepisów znanych w jej rodzinie od pokoleń, 
recept matki i babki na dania polskie i litewskie 
oraz z ich porad i kuchennych tajników. 
W książce znalazły się jej ulubione potrawy 

z dzieciństwa, mistrzowskie wypieki, a także 
najlepsze przepisy zebrane od przyjaciół i za-
przyjaźnionych kucharzy na potrawy z całego 
świata.

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Kuchnia Neli 
Autor: Aniela Rubinstein 
Wydawnictwo: Muza 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Liczba stron: 368 
Cena: 49,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-287-1317-8 

LITERATURA KULINARNA  

Po niespełna trzydziestu latach od krwa-
wego buntu palatyna Awdańca kraj znów 
pogrąża się w wojnie domowej. Tym razem 
młodsi bracia powstają przeciwko seniorowi 
i zmuszają go do ucieczki. Władysław, 
zwany później Wygnańcem, znajduje schro-
nienie w Saksonii. Lecz nie dane mu jest za-
znać spokoju. Krew i cierpienia, którymi 
w  przeszłości nasiąkła ta ziemia wracają, 
aby upomnieć się o swoje. Siły ciemności 

Miłość 
bogów

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Miłość bogów 
Seria: Piastowskie fantasy, tom III  
Autor: Rafał Dębski 
Wydawnictwo: Fabryka Słów 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 368 
Cena: 42,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-7964-462-9 

FANTASTYKA

budzą strzygi, wilkołaki i inne potwory, wle-
wają w zmarłych upiorne pozory życia. Nad-
chodzi czas próby. Próby miłości bogów do 
ludzi i ludzi do siebie nawzajem. A może 
chodzi jeszcze o coś więcej?

Kuchnia Neli

Gdzie anioł nie może, tam czorta pośle. Marta 
Kisiel powraca z nowymi dożywotnikami. Wraz 
z nieoczekiwanym atakiem zimy nadciągają 
równie niespodziewane kłopoty. Ktoś lub coś 
grasuje po okolicy, atakując przypadkowe 
osoby. Tymczasem Bazyl wyraźnie coś knuje 
i w tej intrydze niespodziewanie zyskuje sprzy-
mierzeńca, zaś przyjaźń Ody z Rochem zostaje 
wystawiona na poważną próbę. Lecz wszystko 

to blednie w obliczu tajemnic sprzed wielu lat, 
jakie skrywa pobliski cmentarz – i niewielki 
staw w samym sercu ciemnego lasu. Nadciąga 
czas nieprzejednanej nocy. Czas śmierci.

Oczy 
uroczne

FANTASTYKA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Oczy uroczne 
Seria: Dożywocie, tom III 
Autor: Marta Kisiel 
Wydawnictwo: Uroboros 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 352 
Cena: 39,99 zł 
ISBN/EAN: 978-83-280-5163-8 
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„Z czego powstaje jabłko?” to zbiór roz-
mów Amosa Oza i Sziry Chadad, redaktorki 
hebrajskich wydań dwóch ostatnich ksią-
żek pisarza. Wspólna praca stała się dla 
nich okazją do długich, szczerych rozmów 
o życiu, literaturze i polityce. To dialog 
między mężczyzną i kobietą, przedstawi-
cielami różnych pokoleń, którzy rozma-

wiają o snuciu opowieści i procesie two-
rzenia, o dojrzewaniu i rodzicielstwie, o re-
lacjach między płciami, o seksie i erotyce, 
o przemianach społecznych, których 
świadkiem był Oz w ciągu swojego życia. 

Prababka, babka, matka i córka zmagają się 
z przeszłością. Maria podążyła za mężem ze-
słańcem na Sybir. Sabina była więźniarką 
obozu koncentracyjnego Ravensbrück, prze-
bywała na bloku, gdzie dokonywano ekspe-
rymentów medycznych na kobietach. Mag-
dalena straciła ukochanego i samotnie 
wychowywała córkę w PRL-u. Lila żyje z pięt-
nem dziecka niekochanego i uwikłanego w ta-
jemnice. Każda z nich mierzy się z macierzyń-
stwem w innych okolicznościach i dla każdej 

jest to doświadczenie przełomowe. W domu 
bez mężczyzn kłębią się sekrety. Czy wystar-
czy oswoić własną historię, żeby przezwycię-
żyć strach przed bliskością?

Matki i córki

Z czego  
powstaje 
jabłko?

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Z czego powstaje jabłko? 
Autorzy: Amos Oz, Szira Chadad 
Tłumaczenie: Leszek Kwiatkowski 
Wydawnictwo: Rebis 
Oprawa: twarda z obwolutą 
Liczba stron: 248 
Cena: 44,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-8062-496-2 

LITERATURA OBYCZAJOWA

BIOGRAFIA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Matki i córki 
Autor: Ałbena Grabowska 
Wydawnictwo: Marginesy 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 368 
Cena: 37,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66335-27-1 

Zapis relacji ludzi Gułagu będących po prze-
ciwnych stronach drutu kolczastego. Bohate-
rowie książki pracowali w łagrach lub byli wię-
zieni od końca lat 30. do końca lat 50., czyli 
w okresie najstraszniejszych represji stalinow-
skich. Jedni siedzieli tam za „agitację antyso-
wiecką”, inni w nim pracowali: w pionie  
administracyjnym, jako strażnicy, personel me-
dyczny. Choć opowiadają o dramatycznych 
sprawach, nie jest to kronika przemocy i cier-
pienia – są świadectwem, iż nawet w piekle 
można zachować człowieczeństwo i godność. 
To historia „nienormalnego, często nie do wy-
trzymania, ale mimo wszystko – życia”.

Niezarekwirowane
DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Niezarekwirowane. Historie 
ludzi, którzy przeżyli to, czego boimy 
się najbardziej 
Autorzy: Anna Artemjewa,  
Jelena Raczewa 
Tłumaczenie: Marcin Szczyciński 
Wydawnictwo: Ośrodek Karta 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 280 
Cena: 49 zł 
ISBN/EAN: 978-83-65979-60-5 

HISTORIA
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Książka, którą warto mieć w swojej apteczce 
duchowego rozwoju! Działa jak balsam, który 
wzmacnia, aby na nowo nabrać odwagi i na-
dziei i odnaleźć drogę, która z centrum kon-
fliktu prowadzi w samo centrum twojego po-
wołania! Ta pozycja jest dla ciebie, jeśli masz 
w sobie silne pragnienie życia pełną piersią, 
ale twoje działania i wybory nie przynoszą 
oczekiwanych przez ciebie owoców. Być może 
znajdujesz się w samym centrum konfliktu mię-
dzy twoim wyobrażeniem a wyobrażeniem 
Tego, który chce cię ukształtować. Uwaga: To 

nie aspiryna czy plaster przeciwbólowy, nie da 
ci od razu szybkich i tanich rozwiązań.

Poznaj zadziwiający, piękny i niezwykle sku-
teczny świat aniołów. Świat, jakiego dotąd nie 
znałeś. Odtąd będziesz korzystał z mocy i po-
mocy aniołów we wszystkich sytuacjach two-
jego życia. Anioły mogą być bardzo pomocne 
w pracy i w domu. Interweniują w sytuacjach 
zagrożenia. Mają potężną wiedzę. Wypełniają 
swoje szczególne misje i zadania powierzone 

im przez Boga… Lecz to tylko kilka słów o nich. 
Gdy dowiesz się jaka jest ich niezwykła potęga 
i co potrafią, przekonasz się, że Bóg ma gest 
– dając ci do pomocy aniołów okazał praw-
dziwie królewską hojność. Wejdź w sekretny 
świat aniołów i poznaj ich życie. 

Sekretne 
życie 
aniołów

ROZWÓJ DUCHOWY

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Ukształtowany. Duchowość 
ma swój początek w konflikcie 
Autor: Wojciech Kowalski SJ 
Wydawnictwo: RTCK 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 160 
Cena: 32 zł 
ISBN/EAN: 978-83-65927-69-9 

ROZWÓJ DUCHOWY

Wyobraź sobie, że jesteś ekspertem w wy-
branej dziedzinie, a pomimo tego wciąż sły-
szysz, że się na tym nie znasz... Frustrujące? 
W takiej sytuacji jest dziś większość kobiet, 
które są naturalnymi ekspertami od relacji, 
jednak dopasowując się do męskiego świata, 
dają sobie narzucić błędny sposób funkcjo-
nowania w tej sferze. Taki styl życia finalnie 
nie tylko nie służy kobietom, ale unieszczę-
śliwia także mężczyzn. Dlaczego tak jest? 
Jesteś stworzona do relacji, jednak kiedy 
wszystkimi siłami i za wszelką cenę chcesz 
zatrzymać miłość, konfrontujesz się z męż-

Królowa czy niewolnica? 

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Królowa czy niewolnica?  
Autor: Beata Kołodziej 
Wydawnictwo: RTCK 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 188 
Cena: 32 zł 
ISBN/EAN: 978-83-65927-79-8 

PORADNIK

czyzną, który z taką samą siłą i determinacją 
broni swojej wolności. Na tym polu rodzi się 
cała paleta wyzwań i przeciwności. 

Ukształtowany

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Sekretne życie aniołów 
Autor: Aleksander Bańka 
Wydawnictwo: RTCK 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 164 
Cena: 32 zł 
ISBN/EAN: 978-83-65927-93-4
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Co roku pół miliona młodzieży z krajów za-
chodnich podróżuje do Indii, Nepalu, Tajlan-
dii w poszukiwaniu guru, koczuje na plażach, 
podejmuje przypadkowe prace, by zarobić 
na swoje utrzymanie. Efektem takich po-
dróży są często nowe orientalne grupy reli-
gijne, które po pewnym czasie wkompono-
wują się we współczesną kulturę Zachodu. 
Próby stworzenia synkretyzmu kulturo-
wego i religijnego myśli Wschodu z chrze-
ścijaństwem niosą ze sobą deformację po-
staci Jezusa Chrystusa. Dzięki książce 
poznajemy wiele przykładów absurdu, jak 

to, że Maharishi, założyciel medytacji trans-
cendentalnej, kwestionuje sens i potrzebę 
cierpienia Jezusa.

W dzisiejszych czasach sprawy związane z je-
dzeniem stają się pierwszoplanowym zagad-
nieniem ludzkiego życia. Koncerny, które zaj-
mują się produkowaniem żywności na masową 
skalę, za pomocą kampanii reklamowych 
wzbudzają w człowieku iluzję szczęścia wy-
pływającego z zaspokojenia potrzeby jedzenia. 
Sztuczne potęgowanie elementarnego prag-
nienia i form zaspokojenia powoduje rujnowa-
nie zdrowia całych społeczeństw. Problem ten 

dotyczy w szczególnym stopniu Zachodu, 
gdzie skutkiem obżarstwa jest powszechnie 
zauważalna otyłość. Kuchniokracja zakreśla 
coraz szersze kręgi, rządząc niekiedy spotka-
niami ludzi między sobą i zatracając istotę 
spotkania człowieka z człowiekiem.

Życie  
na talerzu

Joga. Zagrożenie dla chrześcijan

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Joga. Zagrożenie  
dla chrześcijan 
Autor: ks. Andrzej Zwoliński 
Wydawnictwo: Monumen 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 338 
Cena: 39,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66133-23-5 

PORADNIK

PORADNIK

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Życie na talerzu 
Autor: ks. Andrzej Zwoliński 
Wydawnictwo: Monumen 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 318 
Cena: 39,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66133-38-9 

Książka ma na celu przybliżyć sposoby dzia-
łania Boga wśród ludzi. Wyjaśnimy czym jest 
Objawienie Boże oraz na czym polega Miłość 
Boga i Jego stała obecność w świecie. Przyj-
rzymy się również czym jest wiara, modlitwa 
i łaska. W świetle osobowego działania Boga 
dokonamy interpretacji samego pojęcia cudu, 
jak również zobaczymy jakie są kryteria jego 
rozeznawania we wspólnocie Kościoła. Bę-
dziemy mogli przeczytać o sposobach wery-
fikacji wydarzeń charyzmatycznych i samych 
charyzmatyków oraz o sytuacjach, które są 

ewidentnym nadużyciem i nieprawidłowością 
w ewangelizacji i duszpasterstwie.

Cud. Spotkanie człowieka z Bogiem

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Cud. Spotkanie człowieka  
z Bogiem 
Autor: ks. Mateusz Kicka 
Wydawnictwo: Monumen 
Liczba stron: 144 
Cena: 15 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66133-70-9 

WIARA
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„Kiedy Marynia Deskur opowiedziała nam o Fundacji, od razu zdecy-
dowałyśmy się dołączyć. Zachwycił nas pomysł działania we współ-
pracy ze środowiskiem lekarzy i w oparciu o wyniki badań naukowych. 
Poza tym podoba się nam idea wspólnej pracy "ponad podziałami". 
– powiedziała Anna Skowrońska z wydawnictwa Muchomor. „Cie-
szymy się, że jako pierwszy dystrybutor książek dołączamy do Fun-
dacji. Mamy nadzieję, że stworzy to dodatkowe możliwości dla śro-
dowisk skupionych wokół tej wyjątkowej inicjatywy” – podkreśla 
Paweł Filar, prezes Platona. 
 
„Fundatorów połączyło poczucie odpowiedzialności za przyszłość Pol-
ski. Bez podniesienia poziomu czytelnictwa pozbawimy Polskę i  jej 
przyszłe pokolenia kompetencji przyszłości. Są nimi: krytyczne myślenie, 
kreatywność, umiejętność pracy zespołowej, inteligencja emocjonalne, 
umiejętności negocjacji, elastyczność poznawcza. Wszystkie te umie-
jętności kształtują się w człowieku właśnie dzięki czytaniu.” – mówi 
Włodzimierz Albin, Przewodniczący Rady Fundacji.  
 
„W statucie Fundacji zapisaliśmy zasady, którymi mamy obowiązek się 
kierować – jedną z nich jest obowiązek współpracy z innymi organiza-
cjami i instytucjami działającymi na rzecz upowszechnienia czytania. 
Przystąpienie przez Platona i wydawnictwo Muchomor do grona firm 
zrzeszonych w  Fundacji przeogromnie nas cieszy, jest znakiem, że 
coraz szersze grono wierzy nie tylko w ideę, ale także w siłę współpracy, 
oraz w nas. To też po prostu po ludzku bardzo miłe” – dodaje Maria 
Deskur, Prezes Fundacji. 
 
Pierwszym projektem Fundacji Powszechnego Czytania jest akcja 
„Książka na Receptę. Recepta na sukces”, której esencją jest wprowa-
dzenie do standardu pracy pediatrów, neonatologów, pielęgniarek i po-
łożnych w Polsce rekomendacji czytania i  rozmowy z dzieckiem od 
najwcześniejszego wieku. Akcja wygrała już ogólnopolski konkurs 
  –  „Zwyrtałę” - za najlepszy pomysł na promocję czytelnictwa. We 
wrześniu i październiku na zaproszenie Fundacji prof. Barry Zuckerman 
zachęcał środowisko medyczne do przepisywania małym pacjentom 
książek na receptę. W  trakcie wielu spotkań dzielił się swoimi do-
świadczeniami z organizacji „Reach Out and Read”, prowadzącej z suk-
cesem takie same działania, ale na znacznie większą skalę w USA. 
 
Fundacja Powszechnego Czytania powstała jesienią 2018 roku dzięki 
współpracy fundatorów – firm z rynku książki: Adamada, Agora, Aromat 

Słowa, Bosz, CHBeck, Egmont, Garmond Press, Lexicon, Media Ro-
dzina, Muza, Nowa Ewa, Polarny Lis, Polska Izba Książki, Rebis, Wy-
dawnictwo Dwie Siostry, Zakamarki, Zielona Sowa, Znak. 
 
Fundację można wesprzeć wpłacając hojną darowiznę na konto:  
42 1600 1462 1871 2526 2000 0001 
Fundacja otwarta jest na przyjmowanie kolejnych sprzymierzeńców 
– zapraszamy do kontaktu! 

sekretariat@fpc.org.pl 
www.fpc.org.pl, www.ksiazkanarecepte.pl

Platon i Muchomor przystępują  
do Fundacji Powszechnego Czytania

Dystrybutor książek Platon i wydawnictwo Muchomor oficjalnie dołączyli  
do Rady Fundacji Powszechnego Czytania.

REKLAMA
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„Doktor Sen” to kontynuacja kultowego 
„Lśnienia”, więc to nie lada gratka zarówno 
dla miłośników literatury grozy, jak i kinema-
tografii. Wznowienie książki, która po raz 
pierwszy w Polsce została wydana w 2013 
roku, zaplanowano w okolicach premiery filmu 
„Doktor Sen”. Dan Torrance, mały chłopiec 
z „Lśnienia” posiadający paranormalną moc, 
jest już mężczyzną, któremu nie udało się 
uniknąć błędów swojego ojca. Dan popadł 
w alkoholizm, a jego życie rozsypuje się jak 
domek z kart. Jednak dzięki wsparciu swojego 
szefa, próbuje pokonać nałóg i jednocześnie 
wykorzystuje swą niezwykłą umiejętność,  
pomagając pacjentom hospicjum przejść  
na drugą stronę. Stephen King umiejętnie  
rozbudował wątki poruszone w „Lśnieniu” 

i wplótł w to nowe elementy fabuły, jedno-
cześnie dobrze kreśląc postaci i utrzymując 
stałe zainteresowanie i wysoki puls u czytel-
ników. „Doktor Sen” to wciągająca walka do-
bra ze złem, która zachwyci wszystkich fanów 
autora. Po lekturze, należy obowiązkowo wy-
brać się do kina na ekranizację tej powieści, 
która stoi na równie wysokim poziomie. 

Doktor Sen
HORROR

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Doktor Sen 
Seria: Lśnienie, tom II 
Autor: Stephen King 
Tłumaczenie: Tomasz Wilusz 
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 656 
Cena: 44,99 zł 
ISBN/EAN: 978-83-8169-210-6

Obłęd

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Obłęd 
Autor: Justyna Kopińska 
Wydawnictwo: Świat Książki 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 176 
Cena: 34,90 zł 
ISBN/EAN: 9788380315174

PROZA POLSKA

Książki Justyny Kopińskiej czy Wojciecha Tochmana cechuje mała objętość 
tekstu, lecz wielka treść. Wybitna polska reportażystka, autorka „Polska 
odwraca oczy” czy „Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?” napisała swoją 
debiutancką powieść „Obłęd”. Kopińska w swojej pracy przeprowadziła 
wiele rozmów z kryminalistami, organami ścigania czy lekarzami i tę wiedzę 
właśnie zastosowała w swoim najnowszym dziele. „Obłęd” przenosi nas 
w mury szpitala psychiatrycznego, gdzie główny bohater o imieniu Adam, 
młody i zdolny reportażysta bada praktyki niezgodne ze sztuką lekarską. 
Adam zyskał rozgłos dzięki materiałowi o generale-pedofilu. Ordynatorem 
szpitala psychiatrycznego jest Alicja, wykształcona lekarz psychiatrii, postać 
autorytarna, na co dzień opływająca w luksusach. Inspiracja Kopińskiej 
przeprowadzonymi rozmowami podczas jej dziennikarskich śledztw roz-
mywa się z tworzoną fikcją literacką tworząc dzieło niezwykle realistyczne. 
Historia w „Obłędzie” potrafi przytłoczyć, a do tego poruszyć do głębi i nie 
pozwolić długo o niej zapomnieć czytelnikowi. 
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LITERATURA FAKTU, REPORTAŻ

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota 
Autor: Paweł Piotr Reszka 
Wydawnictwo: Agora 
Oprawa: twarda 
Liczba stron: 240 
Cena: 39,99 zł 
ISBN/EAN: 9788326829499

LITERATURA PIĘKNA

Hubert Klimko-Dobrzaniecki zabiera nas w po-
dróż przez większość historii Polski ubiegłego 
wieku. Poznajemy losy Antka Baryckiego, 
chłopa z pragmatycznym podejściem do życia. 
Antek pragnie osiągnąć sukces, zostać inteli-
gentem. Jednakże nie jest to do końca możliwe, 
gdyż cały czas w jego postawie przebija nie in-
teligencja, lecz chłopskie cwaniactwo. To 
sprytne i pragmatyczne myślenie powoduje, że 
bezbłędnie dostosowuje się do obowiązujących 
trendów, jak wsparcie idei komunistycznej czy 
identyfikowanie się z Solidarnością, aby osiąg-
nąć swój bieżący cel. W powieści Klimko-Do-
brzanieckiego istotne są relacje sąsiedzkie. Uka-
zuje stosunki polsko-ukraińskie z perspektywy 
pojedynczych, sąsiadujących ze sobą rodzin, 
gdzie spór potrafi wywołać zazdrość o to, że 

mieszkający dom obok mają dorodny bez. Autor 
wykorzystuje groteskę, aby opowiadać o trud-
nych tematach, które najpierw rozbawią swą 
formą, a po chwili skłonią do głębokiej refleksji. 
„Złodzieje bzu” to powieść folkowa, zestawia-
jąca ideę prostego życia z pędem wielkiego 
świata. 

Złodzieje bzu

Paweł Piotr Reszka w 2016 roku został laureatem Nagrody im. Ry-
szarda Kapuścińskiego za reportaż literacki „Diabeł i tabliczka czeko-
lady”, w którym autor pokazuje nam Polskę magiczną, zaskakującą, 
lecz bez cienia fikcji. W tym roku powraca z nową dawką literatury 
faktu. Tym razem tematem przewodnim jest proceder prowadzony 
wiele lat na terenie Sobiboru i Bełżca przez okolicznych mieszkańców, 
którzy w poszukiwaniu żydowskiego złota wykopywali z mogił i bez-
cześcili zwłoki ofiar z byłych obozów zagłady. Reszka analizuje osobiste 
motywy kierujące poszukiwaczami złota, dlaczego tak wielu ludzi igno -
rując normy moralne i szacunek wobec ofiar tak ogromnej tragedii 
popadło w prawdziwą gorączkę złota. Potrzeba wzbogacenia się była 
tak ogromna, że często zaślepieni poszukiwaniami drogocennego 
kruszcu, sprawcy nie widzieli różnicy pomiędzy płukaniem żwiru 
a szczątków ofiar. „Płuczki” to reportaż wstrząsający, dający do my-
ślenia i niepozwalający na długo zapomnieć o tej historii. 

Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Złodzieje bzu 
Autor: Hubert Klimko-Dobrzaniecki 
Wydawnictwo: Noir sur Blanc 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Liczba stron: 200 
Cena: 35 zł 
ISBN/EAN: 978-83-7392-662-2
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HISTORIA

„Szeptacz” od chwili premiery stał się hitem 
sprzedażowym. W takim momencie zawsze 
pojawia się pytanie, czy ta książka jest warta 
wydanych pieniędzy przez tak wielu Pola-
ków? Debiut Alexa Northa opowiada historię 
pisarza Toma Kennedy’ego, który wraz ze 
swoim sześcioletnim synkiem przeprowadza 
się do nowego miasta po śmierci ukochanej 
żony. Tom pragnie zostawić przeszłość za 
sobą i zacząć całkiem nowe życie. Tom 
i Jake osiadają w Featherbank, gdzie dwa-
dzieścia lat wcześniej grasował seryjny mor-
derca dzieci, nazywany Szeptaczem. Krótko 
po przyjeździe Kennedych, mały chłopiec 
znika w tajemniczych okolicznościach, 
a  wszystko wskazuje na to, że grasuje 
w okolicy następca Szeptacza… Thriller Alexa 

Northa wciąga, przeraża i nie pozwala ani 
na chwilę na odłożenie książki na półkę. Au-
tor umiejętnie buduje napięcie i lęk, w od-
powiednich momentach wprowadzając na-
głe zwroty akcji. Ważnym atutem książki 
jest wątek trudnych relacji ojca z  synem, 
gdzie mężczyzna próbuje zbudować zaufa-
nie i nowy, lepszy świat swojemu dziecku, 
mimo że czasami nie potrafi do końca zro-
zumieć postępowania chłopca. 

THRILLER

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Grzechy „Paryża Północy”. Mroczne życie  
przedwojennej Warszawy 
Autor: Paweł Rzewuski 
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie 
Oprawa: zintegrowana 
Liczba stron: 464 
Cena: 44,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-08-06949-3

Szeptacz

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Szeptacz 
Autor: Alex North 
Wydawnictwo: Muza 
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Liczba stron: 480 
Cena: 44,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-287-1250-8

Przedwojenna Warszawa jawi nam się jako Paryż Północy, miejsce roman-
tyczne i idealne, pełne przepychu, dobrego smaku, spotkań towarzyskich 
pośród wybitnych postaci różnych gałęzi kultury. Okazuje się, że prawda jest 
zgoła inna… Paweł Rzewuski, autor specjalizujący się w historii Warszawy 
dwudziestolecia międzywojennego, zabiera nas w historyczną podróż, poka-
zując prawdziwy obraz stolicy tamtych lat. Poznajemy przestępcze oblicze 
Warszawy, pełne biedy, wstrząsających morderstw i mrożących krew w żyłach 
przestępstw, ogromnego problemu związanego z handlem kobietami i strę-
czycielstwem. Rzewuski obala mit wyidealizowanego miasta oraz pewnego 
rodzaju mitologizowania działań przestępczych przez pryzmat romantycznego 
łotrzykostwa, ukazuje prawdziwy, mroczny klimat Warszawy. Autor przed-
stawia cały mechanizm, hierarchię, relacje czy kodeks działania w przestęp-
czym półświatku. „Grzechy Paryż Północy” to bardzo dobrze udokumento-
wana literatura o charakterze popularnonaukowym. Całość uzupełnia 
klimatyczna i piękna okładka.  

Grzechy „Paryża Północy”
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LITERATURA MŁODZIEŻOWA

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Zakon Drzewa Pomarańczy, Część I i II 
Autor: Samantha Shannon 
Tłumaczenie: Maciej Pawlak 
Wydawnictwo: SQN 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 560/tom 
Cena: 39,99 zł/tom 
ISBN/EAN: 9788381293341, 9788381296281

FANTASTYKA

Wprowadzenie przez autora własnych do-
świadczeń ubogaca historię opowiadaną przez 
pisarza. W wizerunku głównej bohaterki 
„Gdyby ocean nosił twoje imię” można odna-
leźć wiele cech Tahereh Mafi. Shirin to szes-
nastoletnia dziewczyna wyznania muzułmań-
skiego, na co dzień chodzącą w hidżabie 
i  oryginalnych, a zarazem ekscentrycznych 
strojach własnej roboty, które nawiązują sty-
lem do high fashion. Pochodzenie i ubiór Shirin 
czynią, że jest postacią oryginalną na tle zwy-
kłych amerykańskich nastolatków, co prowa-
dzi do objawów braku akceptacji ze strony 
najbliższego środowiska, dodatkowo dziew-
czyna nie jest typem ekstrawertyczki, powo-
dując pogłębienie braku porozumienia między 
Shirin i jej rówieśnikami. Shirin ma dosyć ota-
czającego ją świata do momentu, gdy poznaje 

swoje całkowite przeciwieństwo, Oceana Ja-
mesa. Chłopak jest uwielbiany i podziwiany 
przez innych uczniów. Czy Shirin jest w stanie 
zaufać Oceanowi i zakochać się po raz pierw-
szy w życiu? Tego dowiecie się z wciągającej 
lektury najnowszej powieści Mafi. 

DANE WYDAWNICZE: 
Tytuł: Gdyby ocean nosił  
twoje imię 
Autor: Tahereh Mafi 
Tłumaczenie: Agnieszka Brodzik 
Wydawnictwo: We need YA 
Oprawa: miękka 
Liczba stron: 315 
Cena: 36,90 zł 
ISBN/EAN: 978-83-66431-28-7

Zakon Drzewa  
Pomarańczy

Gdyby ocean nosił twoje imię

Samantha Shannon to znana i ceniona w na-
szym kraju autorka fantastycznej serii „Czas 
żniw”. W jej najnowszym dziele spotykamy 
wspaniałe smoki, potężne królowe, waleczne 
i  dzielne kobiety, a także uczestniczymy w 
dworskich intrygach czy potężnych bataliach. 
Interesujące jest to, że najważniejsze role ob-
sadzone są przez kobiety, a mężczyźni stanowią 
raczej tło dla zaradnych przedstawicielek płci 
żeńskiej, a nawet pojawia się motyw LGBT ra-
czej niespotykany w tym gatunku literackim. 
„Zakon Drzewa Pomarańczy” to wielowątkowa, 
wielowymiarowa fantasy gwarantująca epickie 
doznania. Wykreowane światy, historia uni-
wersum, rozbudowane postaci zostały nale-
życie przemyślane i prezentują wysoki poziom. 
Dynamicznie prowadzona fabuła, wzbogacona 
o błyskawiczne zwroty akcji, została napisana 
barwnym językiem. „Zakon Drzewa Pomarań-
czy” to tytuł idealny dla prawdziwych fanów 
klasycznej fantasy, a  jego autorkę już dziś 
można śmiało postawić na równi z najwięk-
szymi pisarzami tego gatunku. Ponad tysiąc 
stron w dwutomowym wydaniu oprawionym 
w estetyczne i klimatyczne okładki to wspa-
niały prezent pod choinkę. 
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Klocki konstrukcyjne Blocki od lat dostar-
czają mnóstwo pomysłów na kreatywną 
zabawę i sprawiają wiele radości zarówno 
małym (18m+), jak i dużym konstruktorom 
(6+). Zaprojektowane zostały tak, aby 
można je było łączyć z pozostałymi ze-
stawami Blocków oraz klockami innych 
rozpoznawalnych marek. Klienci doceniają 
ich jakość wykonania, interesujące i róż-
norodne serie, kolorowe opakowania oraz 
konkurencyjną cenę. Jednak nigdy nie jest 
tak dobrze, że nie może być lepiej. Dlatego 
ICOM jeszcze mocniej stawia na jakość. 
 
Producent zdecydował się na wprowadze-
nie 15 nowych pozycji BLOCKÓW, które 
wykonane są w  nowej, jeszcze wyższej  
niż dotychczas jakości. Zainwestowano 
w nowe formy figurek oraz pozostałych 
elementów zestawów. Produkcja wyko-
nana w nowym parku maszynowym.  
W rezultacie powstała kolekcja, którą na 
tle poprzednich zestawów można nazwać 
bez wahania Premium.  
 
ICOM nie zapomina tez o marce MUBI. Do-
datkowe badania, które zostały zlecone 
przez producenta, potwierdziły bezpieczeń-
stwo klocków MUBI dla dzieci poniżej 3 lat. 
Dzięki temu klocki MUBI powiększa się 
grupa docelowa tej linii o dzieci od 18 mie-
siąca życia. Daje to możliwość uruchomie-
nia kolejnych kanałów dystrybucji, które 
do tej pory nie były zainteresowane za-
bawkami powyżej 3 lat, jak choćby sklepy 
z wyprawkami, których głównym klientem 
jest rodzic dziecka właśnie do lat 3.  
 
Pod choinkę i nie tylko. Dzieci zawsze za-
sługują na jakość premium. Przy Blockowej 
cenie, klocki najwyższej jakości mogą trafić 
do rąk każdego dziecka. 

Klocki  
Blocki  
w wersji 
Premium

NIE TYLKO KSIĄŻKI
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ABC Hurtownia Książek  
ul. Marcelińska 18, 60-801 Poznań  
tel. +61 855 25 40, +61 855 25 41 
 
 
 
 
ATENEUM 
ul. Półłanki 12C,  
30-740 Kraków 
tel. 12 263 82 98 
 
 
 
 
AZYMUT OSDW Sp. z o.o. 
ul. Gottlieba Daimlera 2,  
02-460 Warszawa 
tel. 22 695 42 06 
 
 
 
BONITO.PL SP. Z O.O. 
ul. Komandosów 1/3,  
32-085 Modlniczka 
 
 
 
 
 
DICTUM 
ul. Kabaretowa 21, 01-942Warszawa 
tel/faks.: 22 663 98 12, 663 98 13 
 
 
 
 
EDYP Hurtownia Książek 
ul. Lubiejewska 79, 07-300 Ostrów Mazowiecka 
tel.: 29 679 99 49,  
tel.kom. 519 141 914 
 
 
 
 
EXPANS SP. Z O.O. 
ul. Piękna 43 lok. 9, 00-672 Warszawa 
tel. 515 117 270 
 
 
 
 
GLOSEL Sp. z.o.o Sp.k. 
ul. Kolejowa 12E, 15-701 Białystok 
tel. 85 651 86 99, 85 651 24 04 
 
 
 
 
Hurtownia Książek KODEKS Bogdan Pultyn 
ul. Długa 63, 85-034 Bydgoszcz 
tel. 52 34 94 384

LISTA HURTOWNI 

Przedsiębiorstwo Handlowe Marko Hurt-detal s.c  
J.Kowalczyk , M.Kowalczyk  
ul.Lubelska 89/95, 26-600 Radom 
tel./faks.: 48 365 04 36 
 
 
 
 
MOTYLE KSIĄŻKOWE 
ul. Zwrotnicza 6, 01-219 Warszawa 
tel. 22 632 83 74 
 
 
 
 
NOTUS Hurtownia Książek Katolickich 
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28 
tel./faks.: 41 369 17 60 
 
 
 
 
OLESIEJUK 
ul. Poznańska 91, 05-850  Ożarów Mazowiecki 
tel. 22 733 50 00 
 
 
 
 
 
PLATON SP. Z O.O.  
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz,  
05-850 Ożarów Mazowiecki 
tel. 22 329 50 00 
 
 
 
Hurtownia Książek POWER  
Włodzimierz Kalbarczyk 
ul. Szajnochy 14A, 85-738 Bydgoszcz 
tel. 52 346 6040 
 
 
 
 
REMA Paweł Kietliński i Wspólnicy Sp. j.  
Aleja Piłsudskiego 135,  
92-318 Łódź  
tel. 42 292 01 00 
 
 
 
SUPER SIÓDEMKA  
ul. Opłotki 23,  
60-012 Poznań 
tel. 61 639 79 52 
 
 
 
WOLUMEN  
I. Jabłoński, K. Salamoński, A. Śliwowski Sp. j. 
ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa 
tel. 22 631 94 36

Drodzy Czytelnicy, LISTA HURTOWNI to pomoc w poszukiwaniu najlepszego dostawcy 

książek (i nie tylko) do Waszych księgarń i bibliotek. Będzie ona systematycznie uzupełniana 

i aktualizowana. Jeśli brakuje tu Waszej hurtowni, bądź dane teleadresowe uległy zmianie, 

skontaktujcie się z nami: ekowalska@unit.com.pl
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