WSTĘP
Dzień dobry!
Z radością prezentujemy nasz nowy katalog, a w nim prawdziwe zatrzęsienie czytelniczych przyjemności.
Zaczynamy mocno – ostatnią książką Janusza Głowackiego. Bezsenność w czasie karnawału to narracja o współczesnej Polsce, dowcipna, ironiczno-sarkastyczna w tonie, gdzie indziej uderzająca w nutę tragizmu, pełna błyskotliwych
obserwacji oraz – tak charakterystycznych dla twórcy – reminiscencji z jego życia i kariery w Polsce i w Stanach
Zjednoczonych. To wielka duma móc wydawać Głowackiego i przy okazji przypomnieć czytelniczkom i czytelnikom
Z głowy oraz Good night, Dżerzi.
Na pokładzie witamy też nowe nazwiska: Joanna Jodełka pokazuje sensacyjne kulisy walki o Bitwę pod Grunwaldem,
Karolina Głogowska i Katarzyna Troszczyńska, nowy zabójczy duet pisarek obyczajowych, stworzyły dla nas bożonarodzeniowe Dwanaście życzeń, Jakub Szamałek swoją książką z pewnością zawojuje topki sprzedaży, André Aciman
wzruszy Ośmioma białymi nocami, a Andrew Mayne (Naturalista) i Alex Michaelides (Silent Patient) zawrócą w głowie
tym, którzy szukają wciągających thrillerów.
W literaturze pięknej same świetności: Żona Meg Wolitzer, Dziki Guillerma Arriagi, Blady król Davida Fostera Wallace’a,
Dni bez końca Sebastiana Barry’ego, prozatorski debiut Piotra Nesterowicza oraz nowe książki Michaela Chabona,
Edwarda St Aubyna i Joyce Carol Oates, a także prawdziwa perełka: wszystkie opowiadania Clarice Lispector, autorki
w Polsce praktycznie nieobecnej, a na świecie – absolutnie kultowej.
Wszyscy, którzy choć trochę mnie znają, wiedzą, że mam świra na punkcie jedzenia. Nie dziwi więc, że oszalałem
na punkcie książek kulinarnych, którymi niebawem będziecie mogli delektować się i Wy: Wegańskie słodycze, Jajko,
Hazana. Kuchnia wegetariańska Żydów z całego świata, Szafran, mięta i kardamon to absolutny top topów. Sprawdźcie koniecznie, nawet jeśli nie lubicie gotować. W Wydawnictwie Buchmann również świetne książki lifestylowe:
Okagesama. Japoński przepis na dobre życie, Sztuka porządkowania życia po szwedzku czy Mocne plecy oraz pozycje parentingowe – między innymi Akademia wychowania Michała Kędzierskiego.
Wyjątkowa jest również nasza oferta non-fiction. W Brakującej połowie dziejów Anna Kowalczyk pisze historię Polski z
kobiecej perspektywy, a Marta Frej ją ilustruje. Ginekolodzy. Tajemnice gabinetów Izy Komendołowicz szokują i stawiają
pytania o stan polskiej służby zdrowia, a Antisocial media powoduje, że mam ochotę usunąć konto na Facebooku (choć
oczywiście tego nie zrobię). Jednym z najważniejszych tytułów tego sezonu jest dla nas …bardzo dawno temu, mniej
więcej w zeszły piątek… – rozmowa Aleksandry Pawlickiej z Janem Tomaszem Grossem, autorem głośnych książek
Sąsiedzi, Strach i Złote żniwa. Kim jest człowiek, który wbija kij w mrowisko polskiej historii?
Na koniec nie mogę nie wymienić nowych książek bardzo popularnych autorów: Paranoja Katarzyny Bereniki Miszczuk, Okruchy dobra Justyny Bednarek i Jagny Kaczanowskiej, Serce Bartosza Szczygielskiego, Kastor Wojtka Miłoszewskiego i Grobołaz Wojciecha Kuczoka. Nieźle, prawda?
Już nie przeszkadzam – pora zacząć czytać!
									
										
										

Marcin Meller
z zespołem
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LITERATURA POLSKA PIĘKNA
Bezsenność w czasie karnawału
Janusz Głowacki

Bezsenność w czasie
karnawału
Janusz Głowacki
W.A.B.
123x194 mm T
39,99 zł
17.10.2018

ISBN
978-83-280-5032-7
978-83-280-5032-7

9 788328 050327

Ostatnia książka wybitnego polskiego prozaika
Większość osób wspomina go podobnie: wysoki i przystojny, obdarzony nonszalanckim wdziękiem, wydawał się ponadczasowy i nieśmiertelny. W rozpiętej koszuli,
z jedną ręką w kieszeni – Janusz Głowacki był jedną z ostatnich legend polskiej literatury.
Tymczasem jednak trwa zimowa karnawałowa noc. Janusz, który z całą cywilizowaną Europą popija espresso, postanawia zasznurować buty i ruszyć przez zaśnieżone,
mroźne miasto.
Idąc, wspomina. Wspomnienia te rozpięte są, jak to u Głowackiego, między Manhattanem a Warszawą. Obraz miasta, którego już nie ma – ze SPATiF-em, z Partumiarnią
i Blaszanką – nakłada się na to współczesne, pełne rozkrzyczanego biało-czerwonego
tłumu.
Pisarz jak zawsze wyczulony jest na los potrzaskanych, zagubionych, potrzebujących.
Ironicznie, choć nie bez czułości, pisze o ulicznej kwiaciarce czy Otellu, synu praskiego kuśnierza, który przez miłosne dramaty został poetą lirycznym. Ale na kartach tej
książki cieniem kładzie się też przecież i Majdan, i Donbas, i Aleppo.
Głowacki debiutował historią człowieka, który się utopił, ale wesoło napisaną.
W Bezsenności... jest podobnie. To nie tyle zbiór smakowitych anegdot, co niezwykle
trafnych i przygnębiających obserwacji na temat naszej współczesności.
Lektura obowiązkowa nie tylko dla fanów twórczości Janusza Głowackiego.
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Janusz Głowacki (ur. 1938, zm. 2017)
– wybitny polski prozaik, dramaturg
i scenarzysta. Zadebiutował w 1960 r.
w „Almanachu Młodych” opowiadaniem Na plaży. Pisał również dla „Kultury”, na której łamach wyróżniał się
jako autor błyskotliwych opowiadań
i felietonów. Złożyły się one na zbiory
Wirówka nonsensu (1968) i Nowy taniec
la-ba-da (1970). Na swoim koncie ma
również powieści (m.in. Moc truchleje
czy Good night, Dżerzi), jednak największy sukces osiągnął jako dramaturg
– sztuki takie jak Kopciuch, Antygona
w Nowym Jorku, Fortynbras się upił
przyniosły mu międzynarodowy rozgłos. Autor i współautor scenariuszy
do filmów: Polowanie na muchy, Rejs,
Trzeba zabić tę miłość, Wałęsa. Człowiek
z nadziei i Zimna wojna. Na kilka dni
przed ogłoszeniem stanu wojennego
wyjechał do Londynu. Po 13 grudnia
zdecydował się pozostać za granicą.
Zamieszkał w Nowym Jorku. Od 1989 r.
dzielił życie między Nowy Jork a Warszawę.

Z głowy
Janusz Głowacki

Good night, Dżerzi
Janusz Głowacki

Z głowy
Janusz Głowacki
W.A.B.
123x194 mm T
34,99 zł
17.10.2018

ISBN
978-83-280-5059-4
978-83-280-5059-4

9 788328 050594

Z głowy to niezwykle barwna, wciągająca od pierwszej strony
autobiografia Janusza „Głowy” Głowackiego.
Wypełniona znakomitymi anegdotkami o PRL-u i Nowym
Jorku książka zachwyca humorem i bezlitosnym dystansem.
To właśnie w tych króciutkich historyjkach przegląda się rzeczywistość zarówno absurdalnego świata socjalistycznej Polski, jak i kapitalistycznego Wielkiego Jabłka.
Głowacki pokazuje nam peerelowski świat elity artystycznej
upijającej się do nieprzytomności w warszawskich barach
i ginącej w tzw. Trójkącie Bermudzkim. Nie przeszkadza jej
to jednak w tworzeniu dzieł sztuki. Autor bez owijania w bawełnę opisuje swoje życie, często odzierając je z intymności,
i brutalnie rozprawia się z mitem amerykańskiego snu, którego
spełnienia pragnęło i nadal pragnie wielu. Lecz wśród oceanu
ironii i bezwstydu znajdzie się też i wrażliwość.

Good night, Dżerzi
Janusz Głowacki
W.A.B.
123x194 mm T
34,99 zł
17.10.2018

ISBN
978-83-280-5355-7
978-83-280-5355-7

9 788328 053557

Jednym z głównych bohaterów powieści Janusza Głowackiego jest Jerzy Kosiński – pisarz żydowskiego pochodzenia
i autor Malowanego ptaka, który dawniej okrył się międzynarodową sławą. Dżerzi, uzależniony od rozgłosu, adrenaliny
i narkotyków sadomasochistyczny erotoman, otoczył się mnóstwem stworzonych przez siebie kłamstw i mitów. Głowacki
podejmuje się trudnego zadania, jakim jest ułożenie i wydobycie prawdy o życiu kontrowersyjnego literata mającego
na koncie oskarżenia o plagiat.
Zaś Masza to młoda, niewinna Rosjanka, która poślubia dopiero co poznanego słynnego projektanta mody i wraz z nim
przeprowadza się do Wielkiego Jabłka.
Janusz Głowacki, jako autor i zarazem narrator książki, pod
płaszczykiem zbierania materiałów do scenariusza filmowego
zabiera nas w podróż do Nowego Jorku z lat 80. XX wieku.
Ze znaną sobie ironią pokazuje prawdę o naszej rzeczywistości.
Nowy Jork to w utworze Głowackiego miasto-bohater, które
i fascynuje, i odrzuca, w którym sukces idzie ramię w ramię
z porażką, a tragedia z parodią. To właśnie tam zderzają się
losy wszystkich bohaterów.
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LITERATURA POLSKA PIĘKNA
Grobołaz
Wojciech Kuczok

Grobołaz
Wojciech Kuczok
W.A.B.
123x194 mm
29,99 zł
luty 2019

MS

ISBN
978-83-280-6011-1
978-83-280-6011-1

9 788328 060111

W nowych, wymykających się prostym kategoryzacjom opowiadaniach Wojciecha
Kuczoka znajdziemy wszystkie najlepsze cechy jego warsztatu: finezyjny język, abstrakcyjny humor i groteskową wyobraźnię. Kuczok znów sięga do swoich ulubionych
tematów, takich jak: rodzina, relacje damsko-męskie, Śląsk i polskość, podaje je jednak w świeży i zaskakujący sposób. Ironia, zaduma nad sensem świata i człowieczeństwa, zabawa językiem, niedopowiedzeniami i sugestią – Kuczok jakby od niechcenia
tworzy pozornie lekkie i odrębne opowiadania, które w rzeczywistości składają się
na przemyślaną, logiczną całość. Grobołaz daje prawdziwą, niemal dziecięcą radość.
Radość z literatury.
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Wojciech Kuczok (ur. 1972) – prozaik,
poeta, felietonista. Laureat Paszportu
„Polityki” 2003 w dziedzinie literatury
i Nagrody Nike 2004 za Gnój, jedną
z najgłośniejszych polskich powieści
XXI wieku. Na jej kanwie powstał film
Pręgi w reżyserii Magdaleny Piekorz.
Kuczok napisał także m.in. powieści:
Senność (W.A.B. 2008) i Spiski. Przygody tatrzańskie (W.A.B. 2010), zbiory
opowiadań: Widmokrąg (W.A.B. 2004),
Opowieści przebrane (2005), Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych (W.A.B.
2013), a ostatnio balladową powieść
Czarna (Od deski do deski 2017).

Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn
z rodziny Goya
Jacek Dehnel

Zdrój
Barbara Klicka

Zdrój
Barbara Klicka
W.A.B.
123x194 mm T
34,99 zł
styczeń 2019

ISBN
978-83-280-6012-8
978-83-280-6012-8

9 788328 060128

Zdrój opowiada o młodej kobiecie, która – wskutek buntu
swojego ciała – znajduje się na turnusie uzdrowiskowym
w Ciechocinku. Sanatorium okazuje się miejscem pełnym pułapek, rytuałów i sekretów, a bohaterka mimo wielu wysiłków
nie potrafi zrozumieć reguł rządzących zdrojowym światem.
Wszystko w tej opowieści rozgrywa się w tajemniczej przestrzeni pomiędzy: pomiędzy zdrowiem a chorobą, codziennością szpitala a jego mrocznymi zakamarkami – oraz tym,
co mogłoby się wydarzyć, a tym, co się wydarza.

Barbara Klicka (ur. 1981 r. w Płocku) – poetka, dramaturżka,
scenarzystka, animatorka kultury i redaktorka. Przez lata związana z Teatrem Żydowskim, była współproducentką Festiwalu Warszawa Singera. W latach 2010–2014 pracowała jako
redaktorka kwartalnika „Cwiszn”, poświęconego literaturze
i sztuce żydowskiej. W 2012 r. wydała tomik same same,
nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.
W 2016 r. za Nice została uhonorowana Nagrodą Literacką
Gdynia i Silesiusem. Razem z Jackiem Dehnelem współtworzyła interdyscyplinarny projekt „Nowy Tajny Detektyw”. Jest
autorką scenariusza sztuki Elementarz, wystawianej w reżyserii Piotra Cieplaka w Teatrze Narodowym w Warszawie.

Saturn.
Czarne obrazy
z życia mężczyzn
z rodziny Goya
Jacek Dehnel
W.A.B.
123x194 mm T
36,99 zł
19.09.2018

ISBN
978-83-280-5827-9
978-83-280-5827-9

9 788328 058279

Ojciec, syn i wnuk: trzy monologi opowiadające wspólną
historię. I jedno arcydzieło: wymalowany na ścianach podmadryckiej samotni, Domu Głuchego, monumentalny cykl
Czarnych obrazów, który jest kluczem do tego, co zdarzyło się
między Franciskiem, Javierem i Mariano, a co do dziś zdarza
się w niejednej patriarchalnej rodzinie.
Saturn Jacka Dehnela to przeszywająca, mroczna opowieść
o życiu w cieniu geniusza. Ukazując zaskakujące sprzeczności w charakterze i zachowaniu Francisca Goi, Jacek Dehnel
obnaża wszystkie jego słabości i wydobywa wszystkie istotne
cechy, których opisu nie znajdziemy w podręcznikach historii
sztuki, a więc przede wszystkim pychę, żądzę i egocentryzm.
To przejmujący, bardziej skomplikowany niż uproszczony, portret trzech „mężczyzn z rodziny Goya”: wielkiego Francisca,
jego nieudanego syna Javiera i wnuka arywisty Mariano.

Jacek Dehnel (ur. 1980 w Gdańsku) – prozaik, poeta, tłumacz,
malarz. Autor m.in. głośnej powieści Lala (W.A.B. 2006), tomu
opowiadań Rynek w Smyrnie (W.A.B. 2007), zbioru czterech
minipowieści Balzakiana (W.A.B. 2008), szkiców prozatorskich
Fotoplastikon (W.A.B. 2009), opartej na formule monologu powieści Matka Makryna (W.A.B. 2014) oraz napisanego z okazji 33. urodzin Dziennika Roku Chrystusowego (W.A.B. 2015).
W 2018 roku nakładem W.A.B. ukazał się przekład autorstwa
Dehnela: autor Saturna przełożył z angielskiego powieść łotrzykowską Zdobycz i wierność Jerzego Pietrkiewicza. Pod
pseudonimem Maryla Szymiczkowa, wspólnie z Piotrem Tarczyńskim, wydaje także kryminały osadzone w XIX-wiecznym
Krakowie. Laureat wielu nagród literackich, m. in. Nagrody
Kościelskich i Paszportu Polityki. Pięciokrotnie nominowany
do Nagrody Nike.
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LITERATURA POLSKA PIĘKNA
Jeremiasz
Piotr Nesterowicz

Jeremiasz
Piotr Nesterowicz
W.A.B.
123x194 mm T
49,99 zł
05.09.2018

ISBN
978-83-280-5412-7
978-83-280-5412-7

9 788328 054127

Niezwykła powieść o świecie na granicy zagłady, wielokulturowym Podlasiu i ciemnej stronie natury ludzkiej autora głośnego reportażu Cudowna
Opowieść rozpoczyna się od na pozór zwyczajnego dochodzenia. Jeremiasz, śledczy
carskiej policji, zostaje wezwany do Supraśli, niewielkiej miejscowości na Podlasiu,
gdzie w makabrycznych okolicznościach ginie trzech mężczyzn – dwóch wpływowych fabrykantów i opat miejscowego klasztoru. Wszystkie przypadki łączy sposób
popełnienia morderstwa – ofiarom odcięte zostają głowy. Mieszkańcy szepczą między sobą, że zbrodnie to boska kara za chęć zburzenia miejscowej świątyni, a miejscowy szaleniec, mnich Kimbar, twierdzi, że ze sprawą wiele wspólnego mają święci
widniejący na cerkiewnych freskach. Jeremiasza od chwili przybycia do miasteczka
męczą zaś apokaliptyczne wizje i uporczywie powracające obrazy z przeszłości.
W poszukiwaniu źródeł dręczącego go szaleństwa i tropem tajemniczego zbrodniarza śledczy przemierza Podlasie przełomu XIX i XX wieku – kocioł, w którym mieszają się narody i wyznania, polscy szlachcice planują zryw powstańczy, anarchiści
rzucają bomby, z cerkiewnych fresków przemawiają święci, w lasach nauczają ludowi
prorocy, a żydowscy osadnicy zakładają nową Palestynę. Krainę, gdzie cuda są na
porządku dziennym i gdzie zaciera się granica między światem nadprzyrodzonym a
rzeczywistym. Podróż ta stanie się dla Jeremiasza wędrówką w głąb własnej duszy i
zagmatwanej rodzinnej historii.
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Piotr Nesterowicz (ur. 1971) – doktor nauk ekonomicznych, absolwent
Polskiej Szkoły Reportażu. Redaktor
naczelny „Pisma”. Autor esejów, reportaży, opowiadań i powieści. W 2015
roku za książkę Cudowna otrzymał
Nagrodę im. Wiesława Kazaneckiego
oraz nominacje do Nagrody Nike i do
Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Sny o Hiroszimie
Joanna Rudniańska

Hotel Varsovie t. 3
Królewski szpieg
Sylwia Zientek

Sny o Hiroszimie
Joanna Rudniańska
W.A.B.
135x202 mm
34,99 zł
styczeń 2019

MS

ISBN
978-83-280-5409-7
978-83-280-5409-7

Hotel Varsovie
t. 3 Królewski
szpieg
Sylwia Zientek
W.A.B.
142x202 mm
46,99 zł
luty 2019

MS

ISBN
978-83-280-5748-7
978-83-280-5748-7

9 788328 054097

Oto osoby dramatu: Bibi, psychoanalityczka. Szczupła, elegancka brunetka około czterdziestki. Zawsze ekskluzywne ciuchy, dobra biżuteria. I Janina, jej pacjentka. Wysoka i potężna.
Kręcone, rude włosy do połowy pleców upodabniają ją do lady
Lilith z obrazu Rossettiego. Kapryśna i zmienna. Raz sukienka
Herve Leger, raz bluza z H&M.
Bibi miota się między żonatym kochankiem a matką, sławną
artystką. Kiedyś znana skandalistka, dzisiaj – dziwaczka, zatruwająca życie córce.
Janinę zdradza mąż. Poczuła to, gdy oglądali razem telewizję.
Pod filmem był pasek z informacją o tragedii na Haiti. Pomyślała wtedy, że dotarło i do nich to trzęsienie ziemi. Od tamtej
pory śni o atomowych wybuchach. Hiroszima, jej miłość.
Rudniańska zestawia te osobiste dramaty z tragediami znacznie większego kalibru: katastrofą smoleńską, Haiti, Hiroszimą.
Nuklearna zagłada urasta w powieści do rangi symbolu.
Funduje bohaterom życie w cieniu katastrof, nie tylko tych
dziejowych. Po mistrzowsku żonglując formą, tworzy oryginalną i wielowymiarową powieść o stracie w różnych jej
aspektach i pustce równie wielkiej co lej po atomowej bombie.

Joanna Rudniańska (ur. 1948) – polska pisarka, autorka słuchowisk radiowych. Z wykształcenia matematyczka. Autorka
powieści dla dzieci (m.in. Bajka o Wojnie, XY, Kotka Brygidy).
Laureatka Międzynarodowej Nagrody im. Janusza Korczaka.
Dwie spośród jej książek, Kotka Brygidy oraz Bajka o Wojnie,
zostały wyróżnione w konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji
IBBY. W 1998 roku nakładem wydawnictwa W.A.B. ukazała
się jej powieść Miejsca. Większość jej książek ukazała się także
w Japonii.

9 788328 057487

Lata 60. XVIII wieku. Rzeczpospolita Obojga Narodów coraz
bardziej chyli się ku upadkowi, zaś domniemani potomkowie
Sarmatów zajmują się jedynie bijatykami, pijaństwem i obżarstwem. W międzyczasie na tron wstępuje król Stanisław
August Poniatowski, na zlecenie którego władzę w hotelu
Varsovie przejmuje siatka szpiegów i szantażystów, zarządzana przez Antoninę Żmijewską. Wynajęci chłopcy i dziewczęta
podsłuchują gości i namawiają ich do określonych przez władcę-marionetkę działań.
Koniec I wojny światowej. Polska po 123 latach odzyskuje
upragnioną niepodległość i ponownie pojawia się na mapie
Europy, a Polki zacięcie walczą o przyznanie im praw wyborczych. W Warszawie panują szalone lata 20. Wszyscy tryskają
optymizmem, rośnie popularność kina niemego i kabaretów,
a w hotelu na Długiej pojawia się klub jazzowy. Jednak dobra
passa Varsovie nie trwa zbyt długo. Sławna kabaretowa osobistość popełnia tam samobójstwo. I to w czasach rozwoju
prasy brukowej.
Wiek XXI. Lokatorzy walczą o odzyskanie praw do nieruchomości na warszawskiej Pradze.
Hotel Varsovie. Królewski szpieg to trzecia część cyklu autorstwa Sylwii Zientek, która zgrabnie i z niezwykłą dbałością
o szczegóły odtwarza Warszawę sprzed wieków.

Sylwia Zientek – z wykształcenia prawnik, przez wiele lat
pracowała jako menedżer w korporacji. Opublikowała siedem
powieści, w tym m.in.: cykl Hotel Varsovie, Kolonia Marusia, Miraże i Próżna. Miłośniczka filmu, malarstwa, muzyki i podróży
śladami artystów. Mieszka w ukochanej Warszawie z mężem,
trójką dzieci i psem.
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LITERATURA POLSKA OBYCZAJOWA
Nowy sekretnik Szeptuchy
Katarzyna Berenika Miszczuk

Nowy Sekretnik
Szeptuchy
Katarzyna Berenika
Miszczuk
W.A.B.
135x202 mm
39,99 zł
05.09.2018

Z

ISBN
978-83-280-5635-0
978-83-280-5635-0

9 788328 056350

Zanurz się w świecie Kwiatu paproci! Odnajdź w sobie magiczną moc!
Sekretnik z zapiskami i miejscem na zapiski to niezbędnik każdej prawdziwej Szeptuchy.
Znajdziesz w nim: kalendarz na cały rok, który pozwoli Ci poznać daty ważnych świąt,
neosłowiański horoskop, przepisy na lecznicze nalewki i naturalne kosmetyki, charakterystyki demonów słowiańskich, porady, cytaty i zabawne psychotesty, a także
bajki oparte na podaniach Słowian. Zbiór uzupełniają kolorowanki na każdy miesiąc
ilustrujące fragmenty powieści: Szeptucha, Noc Kupały, Żerca i Przesilenie.
Almanach wzbogacono także o fragmenty niepublikowanych dotąd tekstów (niespodzianka!) Katarzyny Bereniki Miszczuk oraz opowiadania ze świata Kwiatu paproci.

10

Katarzyna Berenika Miszczuk – z wykształcenia jest lekarką. To wszechstronna pisarka, której znakiem
rozpoznawczym jest nieoczywista mieszanka literackich światów niezmiennie
doprawiona dużą dawką humoru.
Ma w swoim dorobku kilkanaście
książek, m.in. powieść grozy Druga
Szansa (2013) czy kryminał Pustułka
(2015). Największe uznanie czytelników przyniosła jej seria diabelsko-anielska: Ja, diablica (2010), Ja, anielica (2011) oraz Ja, potępiona (2012).
Najnowszy cykl powieści Kwiat paproci
zapoczątkowała bestsellerowa Szeptucha (2016, Książka Roku 2016 w plebiscycie portalu lubimyczytac.pl). W tym
samym roku ukazała się jej kontynuacja
Noc Kupały, a następnie Żerca (2017,
Książka Roku 2017 w plebiscycie
portalu lubimyczytac.pl) oraz Przesilenie (2018).

Dwanaście życzeń
Karolina Głogowska, Katarzyna Troszczyńska

Dwanaście życzeń
Karolina Głogowska,
Katarzyna Troszczyńska
W.A.B.
135x202 mm
36,99 zł
17.10.2018

MS

ISBN
978-83-280-6028-9
978-83-280-6028-9

9 788328 060289

Zanurzcie się w wyjątkowej atmosferze grudniowej nocy i poznajcie losy
bohaterów, w których odnajdziecie echa własnych przeżyć
Młoda, wstydząca się swojego wiejskiego pochodzenia Dagna prowadzi program
telewizyjny, w którym przekonuje widzów o magii rodzinnych świąt, choć sama
nie ma najmniejszego zamiaru odwiedzać rodziców, bo chce odciąć się
od swojego pochodzenia i znaleźć bogatego męża, rodowitego warszawiaka.
Jej plany ulegają jednak zmianie, gdy dostaje polecenie przygotowania reportażu
o bożonarodzeniowym cudzie w… Kaczorach, rodzinnej wiosce Dagny. Tymczasem
jej starsza siostra Andżelika czuje się przytłoczona prowadzeniem zakładu
kosmetycznego i matkowaniem czwórce dzieci.
Doprowadzona do ostateczności wybucha tuż przed świętami, zarzucając mężowi
zdradę i brak wsparcia. Inna bohaterka, Alicja, przychodzi na spotkanie z ojcem,
który porzucił ją w dzieciństwie i założył nową rodzinę. Z kolei Pola miała spędzić
święta jako szczęśliwa mężatka. Poznajemy ją, gdy zapłakana siedzi na podłodze
w sukni ślubnej i popija winem tabletki nasenne. Pewien zmęczony rezydent
z pobliskiego szpitala nie będzie miał spokojnego wieczoru…
Bywa tak, że wszystkie problemy dnia codziennego kumulują się w okresie,
który powinien być dla nas wytchnieniem. Powieść Dwanaście życzeń pokazuje, że
nie ma w tym żadnego przypadku. Czy istnieje lepszy okres niż Boże Narodzenie, aby
przewartościować swoje życie, odnaleźć miłość sprzed lat, odnowić więzi rodzinne,
a także docenić to, co otrzymaliśmy od losu?

Karolina Głogowska – felietonistka WP
Opinie, była redaktorka i wydawczyni
serwisów internetowych dzieci.pl,
abczdrowie.pl, a także WP Kobieta.
Współpracowała z Dorotą Wellman
przy książce pt. Jak być przyzwoitym
człowiekiem? – zbiorze wywiadów
z wybitnymi osobistościami z polityki
i kultury. Interesuje się antropologią
codzienności i historią II wojny światowej.

Katarzyna Troszczyńska – redaktorka,
przez wiele lat była związana z takimi kobiecymi czasopismami jak „Twój
Styl” czy „Pani”. Współpracowała także z grupą NaTemat. Obecnie na stałe
pracuje w Wirtualnej Polsce i „Sensie”
oraz opowiada magiczne historie swojemu synkowi.
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LITERATURA POLSKA OBYCZAJOWA
Okruchy dobra
Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska

Okruchy dobra
Justyna Bednarek,
Jagna Kaczanowska
W.A.B.
135x202 mm
36,99 zł
31.10.2018

MS

ISBN
978-83-280-5747-0
978-83-280-5747-0

9 788328 057470

Ceniony duet pisarski (autorki Ogrodu Zuzanny) prezentuje bożonarodzeniową opowieść, która rozgrzeje każde serce
W czasie świąt Bożego Narodzenia samotność i brak miłości stają się wyjątkowo
dokuczliwe. Dla Anny to pierwsze święta po rozwodzie kończącym definitywnie jej
wieloletnie małżeństwo. Jowita również nie ma nadziei na powrót męża do domu,
co więcej, musi to jakoś wytłumaczyć swojej 5-letniej córeczce. Roman samotnie
wychowuje dorastającego syna, jednak po śmierci matki chłopca ich relacja
jest bardzo trudna. Wykończona chemioterapią Karolina odkrywa, że nie kocha już
swojego męża. Małgorzata w ogóle nie ma kontaktu z córką, jeśli nie liczyć kartek
pocztowych przesyłanych kilka razy w roku. Chcący odnieść sukces menedżer
Krzysztof od pewnego czasu nie dogaduje się z żoną i na wyjeździe integracyjnym
zdradza ją z koleżanką z pracy, która zachodzi w ciążę. Zaś starszy pan Ignacy
poszukuje nowego opiekuna dla swojego starego konia.
Losy siedmiorga bohaterów (nie licząc zwierząt) krzyżują się podczas dwóch
przedświątecznych grudniowych dni w Krakowie. Każda z osób, mimo że pogrążona
we własnych problemach, zdobywa się na drobny altruistyczny gest wobec bliźniego,
jak również braci mniejszych. Zaś te kamyczki dobra uruchamiają lawinę wydarzeń,
które nieoczekiwanie zmienią życie bohaterów.
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Jagna Kaczanowska – psycholog
i dziennikarka miesięcznika „Twój Styl”.
Mieszka z rodziną pod Warszawą.
Ma trzy psy, trzy koty i konia. W czasie
wolnym uwielbia czytać i zajmować się
ogrodem, w którym hoduje historyczne odmiany róż i kilkadziesiąt odmian
peonii.

Justyna Bednarek – z wykształcenia
romanistka, a z praktyki zawodowej
– dziennikarka i redaktorka. Autorka
nagradzanych książek dla dzieci (Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek
zdobyły Warszawską Nagrodę Literacką oraz nagrodę Empiku „Przecinek
i kropka”; Pięć sprytnych kun zyskało
nominację do tytułu Książki Roku polskiej sekcji IBBY, a także trafiło na jej
listę rekomendowaną). Autorka mieszka na warszawskich Bielanach, z dziećmi, psami i myszoskoczkami. Założyła
kurnik.

Olszany
Agnieszka Litorowicz-Siegert

Inna kobieta
Karolina Głogowska, Katarzyna Troszczyńska

Olszany
Agnieszka
Litorowicz-Siegert
W.A.B.
135x202 mm
36,99 zł
marzec 2019

MS

ISBN
978-83-280-5751-7
978-83-280-5751-7

9 788328 057517

Opowieść o poszukiwaniu miłości, prawdy i swojego
miejsca na ziemi
Mała pomorska miejscowość, jedna z tych, w których każdy zna każdego, a plotki rozchodzą się z prędkością światła.
Olszany to jeden z tych domów, o jakich zwykło się mawiać,
że mają duszę. Choć znaleźliby się i tacy, którzy prędzej nazwaliby go nawiedzonym… Matka Julii odziedziczyła Olszany
po ojcu, który w tajemniczych okolicznościach opuścił je niedługo po wojnie i wyjechał z kraju. Niejasna historia rodzinnej
posiadłości Borowiczów rzuca cień na możliwość sprzedaży
dobytku. Kiedy Julię spotyka potężny życiowy kryzys, kobieta
wyjeżdża na Pomorze, aby dać odpocząć myślom i ostatecznie
zakończyć sprawę kłopotliwego spadku. By tego dokonać, Julia musi poznać prawdę o dziadku, ta zaś nierozerwalnie łączy
się z pewną tajemniczą historią z przeszłości.
Olszany to opowieść o tym, jak przeszłość przeplata się z teraźniejszością, a podążanie tropem tej plątaniny może całkowicie odmienić życie. Kobieca książka o rodzinnych sekretach,
przyjaźni i miłości, wzbogacona duchem minionych czasów
i nutą współczesnego przepychu.

Agnieszka Litorowicz-Siegert – dziennikarka publikująca artykuły w miesięczniku „Twój Styl”, autorka wywiadów rzek z Ewą
Błaszczyk (Lubię żyć) i Agatą Młynarską (Moja wizja), współautorka albumu Boskie matki opowiadającego o macierzyństwie
kobiet chorujących na raka.

Inna kobieta
Karolina Głogowska,
Katarzyna
Troszczyńska
W.A.B.
135x202 mm
36,99 zł
styczeń 2019

MS

ISBN
978-83-280-6254-2
978-83-280-6254-2

9 788328 062542

Ada jest samotną matką czteroletniej Tosi, z której ojcem rozwiodła się jakiś czas temu. Życie jej nie rozpieszcza – nowa
szefowa wykorzystuje Adę do pisania sprzecznych z etyką
dziennikarską artykułów, a były mąż z radością wytyka jej każde potknięcie. Codzienną rutynę kobiety przerywa w końcu
namiętny romans z przystojnym kolegą z pracy.
Joanna jest zaś przeciwieństwem Ady. To zmęczona psycholożka tworząca wraz z kochającym mężem i dwójką dzieci
szczęśliwą rodzinę. Jedynie jej pacjenci i rozwiedzeni od lat
rodzice przyprawiają ją o ból głowy. Joanna, przekonana,
że żyje w idealnym związku, z czasem zauważa nietypowe zachowanie swojego męża.
Niespodziewanie losy tych dwóch różnych kobiet skrzyżują
się w najmniej oczekiwanym momencie.
Inna kobieta to wciągająca od pierwszej strony opowieść,
w której każda kobieta odnajdzie echa własnego życia.

Karolina Głogowska – felietonistka WP Opinie, była redaktorka i wydawczyni serwisów internetowych dzieci.pl,
abczdrowie.pl, a także WP Kobieta. Współpracowała z Dorotą Wellman przy książce pt. Jak być przyzwoitym człowiekiem?
– zbiorze wywiadów z wybitnymi osobistościami z polityki
i kultury. Interesuje się antropologią codzienności i historią
II wojny światowej.

Katarzyna Troszczyńska – redaktorka, przez wiele lat była
związana z takimi kobiecymi czasopismami jak „Twój Styl” czy
„Pani”. Współpracowała także z grupą NaTemat. Obecnie na
stałe pracuje w Wirtualnej Polsce i „Sensie” oraz opowiada
magiczne historie swojemu synkowi.
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LITERATURA POLSKA OBYCZAJOWA
Lekarstwo na żal
Ewa Zdunek

Bez zobowiązań
Aldona Bognar

Lekarstwo na żal
Ewa Zdunek
W.A.B.
135x202 mm
34,99 zł
19.09.2018

MS

ISBN
978-83-280-4548-4
978-83-280-4548-4

9 788328 045484

Po każdym smutku przychodzi radość. Kontynuacja
przygód bohaterów Mediatorki
Wyciszenie i równowaga – tego Marta w tym momencie potrzebuje najbardziej. Obiecuje sobie, że podczas wycieczki
na Sycylię, którą otrzymała w prezencie, w końcu odpocznie
i zdystansuje się od traumatycznych wydarzeń. Przecież wydaje się, że jej życie zaczyna się uspokajać. Ukochane córki
są blisko niej, spełnia się zawodowo, a relacje z rodzicami
(a raczej matką) zaczynają się układać. Nie może być jednak
zbyt kolorowo. Tuż przed wyjazdem dowiaduje się o chorobie ojca i… odbiera telefon od kobiety, która podaje się za jej
matkę. Matkę, która według wiedzy Marty porzuciła rodzinę,
gdy kobieta była małym dzieckiem. Niemal zmuszona przez
najbliższych Marta wyjeżdża na wycieczkę, która miała dać jej
wytchnienie przed walką o zdrowie taty i zmianami w pracy.
Jednak uporczywe telefony nie dają jej spokoju, a i osoby poznane podczas podróży nie ułatwiają jej wypoczynku. Czy Sycylia okaże się wybawieniem od problemów? Czy przyjaciele
okażą się prawdziwym wsparciem? I czy w końcu bohaterka
odnajdzie lekarstwo na żal, który od lat tkwi w jej sercu?

Ewa Zdunek – absolwentka studiów prawniczych na UKSW
oraz studium podyplomowego na kierunku przywództwo
i komunikacja społeczna. Pracuje jako negocjator oraz mediator
przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, a także wykłada
na swojej dawnej uczelni. W 2015 roku zadebiutowała książką
Z pamiętnika samotnej wróżki, pierwszą częścią przygód wróżki
Emilii. Dwa lata później seria doczekała się kontynuacji
– powieści Z pamiętnika zajętej wróżki, a w 2017 roku ukazała się
trzecia książka z tej serii Wróżka mimo woli. W kwietniu 2018,
nakładem Wydawnictwa W.A.B., pojawiła się na rynku powieść
obyczajowa Mediatorka będąca początkiem nowego cyklu.
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Bez zobowiązań
Aldona Bognar
W.A.B.
135x202 mm
36,99 zł
luty 2019

MS

ISBN
978-83-280-5749-4
978-83-280-5749-4

9 788328 057494

Kto powiedział, że zdrada jest domeną mężczyzn? Dominacja, manipulacje i seks w odważnym, kobiecym
wydaniu
Katarzyna i Krzysztof są małżeństwem od dziesięciu lat,
wspólnie wychowują córkę. Są świetnymi partnerami, ale ona
czuje, że mąż nie zwraca na nią najmniejszej uwagi, tym bardziej że – jak na rasowego informatyka przystało – wpatrzony
jest przede wszystkim w ekran komputera. Katarzyna postanawia znaleźć lekarstwo na wszechobecną nudę i zapisuje
się na zajęcia z tańca towarzyskiego. Mimo że nowo poznany
partner taneczny rażąco odbiega od ideału mężczyzny, znajomość z nim pomaga Katarzynie spełnić pragnienia o byciu
jednocześnie adorowaną i dominującą. Odzyskana pewność
siebie skutkuje nie tylko zmianami w wyglądzie, ale i niespodziewanym awansem, ten z kolei otwiera przed Katarzyną
nowe możliwości, i to nie tylko zawodowe… Kolejne znajomości stają się dla niej doświadczeniami na polu własnej seksualności, władczości i moralności. Gdzieś z tyłu wciąż powraca
pytanie: co z małżeństwem? Odważna historia opowiedziana
z bardzo kobiecej perspektywy plus zaskakujący finał to przepis na udaną lekturę.

Aldona Bognar – autorka powieści obyczajowych, m.in. Pięć
kilometrów do świtu (W.A.B. 2016) i Stroicielka dusz (W.A.B.
2018). Matka piętnastolatki, właścicielka trzech kotów.
Zawodowo zajmuje się pomaganiem ludziom. W wolnych
chwilach układa limeryki.

Tam, gdzie jesteś
Tomasz Betcher

Tam, gdzie jesteś
Tomasz Betcher
W.A.B.
135x202 mm
36,99 zł
luty 2019

MS

ISBN
978-83-280-6253-5
978-83-280-6253-5

9 788328 062535

Jest jak w piosence: kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością. Oboje na życiowym zakręcie, potrzebują wsparcia i bliskości jak nigdy wcześniej.
Czy będą umieli znaleźć je w sobie nawzajem?
Wydaje się, że życie Ani Turskiej jest usłane różami. Jej mąż Eryk jest wziętym trójmiejskim adwokatem. Ona sama kieruje działem marketingu w jednym z banków.
Piękny dom, dobry samochód, udany syn. Nie brakuje jej niczego oprócz... miłości,
szacunku i zrozumienia. Eryk jest w gruncie rzeczy domowym tyranem. Syn oddala
się od Anny. A praca nie daje jej satysfakcji, wręcz przeciwnie, jest nudna i nikomu
niepotrzebna.
Anna podejmuje decyzję, że nie zamierza zmarnować reszty swojego życia. Wyprowadza się z domu, składa pozew o rozwód. Musi jeszcze uporządkować kilka swoich
spraw, między innymi sprzedać odziedziczony po ojcu domek letniskowy.
Gdy przyjeżdża do Jantaru, aby zrobić zdjęcia, zastaje tam niespodziewanego gościa...
Adam, który jest bezdomny, uczynił sobie z domku schronienie na nadchodzącą jesień i zimę.
Ta znajomość to czyste szaleństwo. A jednak czują się w swoim towarzystwie tak
dobrze, że tylko szaleństwem byłoby nie spróbować. Jedno tylko martwi Anię: Adam
zdaje się skrywać jakiś mroczny sekret...

Tomasz Betcher – absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapii,
pracuje w placówce opiekuńczo-wychowawczej i jako kurator społeczny.
W swoich powieściach wykorzystuje
historie, z którymi zetknął się w pracy.
Pochodzi z Grudziądza, mieszka
w Gdańsku.
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LITERATURA POLSKA KRYMINAŁ SENSACJA
Paranoja
Katarzyna Berenika Miszczuk

Paranoja
Katarzyna Berenika
Miszczuk
W.A.B.
135x202 mm
36,99 zł
17.10.2018

MS

ISBN
978-83-280-5867-5
978-83-280-5867-5

9 788328 058675
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Kontynuacja bestsellerowej Obsesji. Tym razem z Markiem Zadrożnym i komisarzem Sebastianem Polem w rolach głównych
Od ujęcia słynnego Okularnika minęło kilka miesięcy. Co prawda Marek Zadrożny,
lekarz medycyny sądowej (nie mylić z patologiem!), nadal jest przystojny i bogaty,
ale stracił jednak sporo ze swojej elokwencji. A wszystko przez pewną młodą lekarkę...
Asia Skoczek, uratowana przez niego ze szponów psychopaty, uparcie milczy.
Mówi się trudno. Choć myśli lekarza krążą wokół pięknej pani psychiatry, życie toczy się dalej. Marek zaliczył nawet zawodowy sukces. Razem z przyjacielem, komisarzem Polem przyczynili się do ujęcia wielokrotnego gwałciciela. Mężczyźni pławią się
w zasłużonej sławie, a media szaleją na ich punkcie. Udzielają wywiadu w telewizji
śniadaniowej, choć Marka o wiele bardziej cieszy artykuł w gazecie. Nie dość, że może
powiesić go sobie na ścianie (w złotej ramce, a co!), to jeszcze za jego sprawą odbiera
upragniony telefon od Asi...
Coś jednak nie daje mu spokoju. Nie jest to, niestety, płeć piękna spragniona jego
atencji, ale samobójcy, którzy trafiają na sekcyjny stół. Teoretycznie nic nie wskazuje
na morderstwo, a zmarłych nic nie łączy.
Choć Sebastian uparcie ignoruje sugestie Marka, on czuje, że te sprawy kryją drugie
dno. Czy to lekarska intuicja, czy może już... paranoja?

Katarzyna Berenika Miszczuk – z wykształcenia jest lekarką. To wszechstronna pisarka, której znakiem
rozpoznawczym jest nieoczywista mieszanka literackich światów niezmiennie
doprawiona dużą dawką humoru.
Ma w swoim dorobku kilkanaście
książek, m.in. powieść grozy Druga
Szansa (2013) czy kryminał Pustułka
(2015). Największe uznanie czytelników przyniosła jej seria diabelsko-anielska: Ja, diablica (2010), Ja, anielica (2011) oraz Ja, potępiona (2012).
Najnowszy cykl powieści Kwiat paproci
zapoczątkowała bestsellerowa Szeptucha (2016, Książka Roku 2016 w plebiscycie portalu lubimyczytac.pl). W tym
samym roku ukazała się jej kontynuacja
Noc Kupały, a następnie Żerca (2017,
Książka Roku 2017 w plebiscycie
portalu lubimyczytac.pl) oraz Przesilenie (2018).
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Kastor
Wojtek Miłoszewski

Kastor
Wojtek Miłoszewski
W.A.B.
142x202 mm
39,99 zł
14.11.2018

MS

ISBN
978-83-280-5840-8
978-83-280-5840-8

9 788328 058408

Nie pytaj, co ty możesz zrobić dla policji, tylko co policja może zrobić
dla Ciebie
Niespełna czterdziestoletni komisarz policji Kastor Grudziński nie ma w życiu lekko.
Nie dość, że zmaga się z bezsennością i brakiem radiowozu, którym mógłby dojeżdżać
do pracy, to jeszcze zrzucają mu na łeb nieopierzonego policjanta, którego będzie
musi niańczyć. A barwna menażeria z krakowskiej komendy wojewódzkiej nie ułatwia
mu pracy.
Po zmianach ustrojowych i eksplozji kapitalizmu ludność cywilna wyobraża sobie,
że oto teraz policja, niedawno przemianowana z milicji, jest na ich skinienie. Kiedyś
było tylko kilku badylarzy, inna skala bandytyzmu, bo wszyscy siedzieli w kieszeni
Służby Bezpieczeństwa. Teraz jedynie doliniarze i kurwy mają na tyle przyzwoitości,
by schodzić im z drogi.
Do komendy przychodzi jednak zawiadomienie o zaginięciu bogatego mieszkańca
podkrakowskiej dzielnicy willowej. A jeśli ktoś mieszka w Woli Justowskiej, to znaczy,
że ma plecy. Niedługo dochodzi do kolejnych zaginięć i morderstw, a spirala śmierci
nakręca się z każdym dniem i każdą nieprzespaną nocą, która nie ułatwia prowadzenia dochodzenia. To zemsta czy może w okolicy grasuje seryjny morderca?
Przeszłość jednak prędzej czy później musi dojść do głosu.
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Wojtek Miłoszewski (ur. 1980) –
Autor monodramu Rozkwaś Polaka,
wystawianego na Scenie Bistro Teatru
Kwadrat. Scenarzysta seriali Wataha
dla HBO Europe oraz Prokurator, który otrzymał Polską Nagrodę Filmową
Orzeł za najlepszy filmowy serial telewizyjny 2015 roku. Jest też autorem
ponad osiemdziesięciu odcinków cieszącego się ogromną popularnością
serialu paradokumentalnego Policjantki i policjanci, emitowanego na antenie
TV4. Autor bestsellerowych powieści
Inwazja (W.A.B. 2017) i FARBA (W.A.B.
2018).

2 miliony za Grunwald
Joanna Jodełka

Śmierciorysy
Mariusz Czubaj

2 miliony za Grunwald
Joanna Jodełka

Śmierciorysy
Mariusz Czubaj

W.A.B.
142x202 mm
39,99 zł
31.10.2018

MS

ISBN
978-83-280-6027-2
978-83-280-6027-2

9 788328 060272

W.A.B.
142x202 mm
39,99 zł
marzec 2019

MS

ISBN
978-83-280-6160-6
978-83-280-6160-6

9 788328 061606

Gerhard von Lossow obiecuje choremu ojcu,
że zniszczy godzący w niemiecką dumę obraz
Matejki. Jesienią 1939 r. w poszukiwania dzieła
angażują się również najwyższe władze III Rzeszy. Tymczasem polscy muzealnicy rozpoczynają
dramatyczną walkę o ocalenie obrazu. W kraju
ogarniętym wojną i opuszczonym przez rząd pozostają osamotnieni w swoich działaniach i zdani
na pomoc przypadkowych ludzi, wśród których
znajduje się zwolniony właśnie z więzienia na
mocy amnestii lubelski przestępca Dziurawiec.
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, trzymająca w napięciu opowieść o wojennych losach Bitwy pod Grunwaldem i o ludziach, którzy
gotowi byli bronić dzieła sztuki za wszelką cenę.

Wiosna 1969 roku, Warszawa. Dzień po pogrzebie genialnego jazzowego pianisty zamordowana
zostaje młoda aktorka Wanda Winiarska. Nie jest
pierwszą dziewczyną, która zginęła w ostatnim
czasie, nie będzie też ostatnią. Tadeusz Janczar,
kontrabasista, jak sam o sobie mówi: „człowiek
bez przydziału”, podejmuje prywatne śledztwo.
Niektórzy utrzymują, że w stolicy grasuje naśladowca Karola Kota, a tropy wiodą w stronę środowiska jazzowego i klubu „Hybrydy”. Sprawą
interesuje się także wywiad wojskowy.
Śmierciorysy to powieść noir z Warszawą w tle,
zadymionymi klubami, papierosami bez filtra
i czystą wódką. Z gęstą aurą po Marcu 1968 roku
i najwybitniejszymi postaciami polskiej kultury.

Joanna Jodełka (ur. 1973) – polska pisarka
związana z Poznaniem, gdzie ukończyła studia
na wydziale historii sztuki UAM. Zadebiutowała w 2009 r. powieścią kryminalną Polichromia.
Zbrodnia o wielu barwach (TimeMachine), za którą otrzymała Nagrodę Wielkiego Kalibru, czym
przełamała męską hegemonię wśród laureatów.
Wydała także m.in. Grzechotkę (W.A.B. 2011),
Kamyk, Kryminalistkę i Wariatkę (Świat Książki).
W 2017 r. napisała też przewodnik po wielkopolskich kościołach i pałacach Na ratunek aniołom, diabłom, świętym i grzesznikom (Wydawnictwo Poznańskie).

Mariusz Czubaj (ur. 1969) – pisarz, profesor
antropologii kultury w SWPS-ie w Warszawie,
karateka, członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego; gra na saksofonie w zespole
Zgniłość. Autor powieści kryminalnych z Rudolfem Heinzem, a także cyklu z Marcinem Hłaską.
Wspólnie z Markiem Krajewskim napisał Aleję
samobójców (W.A.B. 2008) i Róże cmentarne
(W.A.B. 2009). Jest dwukrotnym laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru za najlepszą powieść
kryminalną i sensacyjną.
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Zła strona (tytuł roboczy)
Jakub Szamałek

Zła strona
(tytuł roboczy)
Jakub Szamałek
W.A.B.
135x202 mm
39,99 zł
styczeń 2019

MS

ISBN
978-83-280-6124-8
978-83-280-6124-8

9 788328 061248

Kiedy pogoń za sensacją sprowadza na dno, kończą się zasady fair play…
Na jednej z warszawskich ulic dochodzi do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Ofiarą
okazuje się Ryszard Buczek, aktor prowadzący popularny program dla dzieci, a także
twarz kampanii wiodącego operatora sieci komórkowej. Wszystko wskazuje na to, że
na kraksę złożył się splot nieszczęśliwych okoliczności, jednak Julita Wójcik, redaktorka brukowego portalu informacyjnego, ma wątpliwości. Po dokładnym obejrzeniu
zdjęć z miejsca wypadku zaczyna podejrzewać, że ktoś pomógł celebrycie odejść z
tego świata. Wkrótce zagłębiająca się coraz bardziej w sprawę dziennikarka dostaje
ostrzeżenie, którego zlekceważenie kończy się dla niej dramatycznie…
Zła strona to zaskakująca, na wskroś współczesna odsłona talentu Jakuba Szamałka,
znanego dotąd z powieści rozgrywających się w starożytności. Umiejętnie dawkując
gatunkowe elementy kryminału i thrillera, autor snuje zajmującą intrygę splatającą się
z błyskotliwą, niestroniącą od gier słownych opowieścią o ludzkich ambicjach, świecie bezlitosnych mediów i absurdach nowoczesności.
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Jakub Szamałek – rocznik ’86; pisarz,
scenarzysta studia CD Projekt RED
(producent m.in. gier Wiedźmin), absolwent Uniwersytetu w Oxfordzie, doktor archeologii śródziemnomorskiej
Uniwersytetu w Cambridge, stypendysta Fundacji Billa i Melindy Gatesów.
Jest współautorem książki dla dzieci
Kim jest ślimak Sam? (2015) oraz autorem cyklu kryminalnego osadzonego
w starożytności, na który składają się
powieści Kiedy Atena odwraca wzrok
(2011), Morze Niegościnne (2013)
i Czytanie z kości (2015). Pisarz był
trzykrotnie nominowany do Nagrody
Wielkiego Kalibru; statuetkę udało mu
się zdobyć dwa razy: w roku 2012 Nagrodę Wielkiego Kalibru Czytelników
(za debiut Kiedy Atena odwraca wzrok)
oraz w 2016 Nagrodę Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści
kryminalnej (za Czytanie z kości).

Serce
Bartosz Szczygielski

Nie zapomnij o mnie
Anna Bińkowska

Serce
Bartosz Szczygielski
W.A.B.
142x202 mm
37,99 zł
luty 2019

MS

ISBN
978-83-280-6025-8
978-83-280-6025-8

Nie zapomnij o mnie
Anna Bińkowska
W.A.B.
135x202 mm
36,99 zł
19.09.2018

MS

ISBN
978-83-280-5386-1
978-83-280-5386-1

9 788328 060258

Zemsta zawsze smakuje krwią
Po opuszczeniu szpitala psychiatrycznego w Tworkach były
komisarz Gabriel Byś stara się wrócić do szarej codzienności
i – o ile tylko to możliwe – unikać rozmyślania o bolesnej przeszłości. Zatrudniony na czarno w magazynie przy rozładunku
towaru, stara się związać koniec z końcem. Przeszłość jednak
powraca, a wraz z nią chęć zemsty! Wszystko komplikuje się
jeszcze bardziej, gdy w jednym z magazynów w Wólce Kosowskiej znajduje rozczłonkowane ciało swojego współpracownika, a w bagażniku porzuconego samochodu skrępowaną
nastolatkę.
Nie boją się tylko ci, którzy nie mają nic do stracenia. Wie
o tym najlepiej była prostytutka Katarzyna Sokół, która postanawia wcielić w życie samobójczy plan dopadnięcia swojego
dawnego stręczyciela, Andrzeja Dziergi.
Drogi Gabriela i Katarzyny znów się skrzyżują, zemsta będzie
miała metaliczny posmak krwi, a finał znowu wciśnie w fotel!
To nie może się tak skończyć!

Bartosz Szczygielski – recenzent i pisarz. Dwukrotny laureat konkursu na opowiadanie w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Debiutował w 2010 r.
w kwartalniku „QFant”. Publikował m.in. w magazynach „Tekstualia”, „Papermint” i „Pocisk”. Wielbiciel dobrego filmu, książki i tatuażu. Jego debiutancka powieść Aorta (W.A.B. 2016),
pierwsza część pruszkowskiej trylogii noir, została wyróżniona
nagrodą im. Janiny Paradowskiej na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału 2016. Rok później ukazała się druga część
cyklu – Krew (W.A.B. 2017).

9 788328 053861

Najpierw archeolodzy, teraz tancerze baletowi... Anna
Bińkowska – mistrzyni nieoczywistych fabuł – kolejny
raz zaskakuje!
Pierwszy rok jej pracy minął nie wiedzieć kiedy. Sierżant Iga
Mirska zdążyła już udowodnić wszystkim – na czele z jej szefem, Jackiem Budrysiem – że nadaje się do roboty w Wydziale
Kryminalnym Komendy Stołecznej Policji. Nadana przez Budrysia ksywka Muminek przylgnęła do niej chyba na dobre.
Nadszedł kolejny rok i kolejne nietypowe śledztwo. Wszystko
wskazuje na to, że tym razem ofiarą morderstwa padł Peter
Simon, słynny choreograf i baletmistrz Baletu Narodowego.
Najpierw światek akademicki i Instytut Archeologii, teraz tancerze baletowi... Mirska znowu wkracza w doskonale jej znane
środowisko, z całym jego kolorytem. Tropy prowadzą coraz
głębiej w przeszłość ofiary. W dodatku w sprawę zamieszany
jest stary znajomy Budrysia, Jan Śmiały. Jak zawsze skrupulatna, Mirska pragnie doprowadzić tę sprawę do końca, mimo
mnożących się niejasności. Nie wie tylko, co zrobić z faktem,
że Szefu w żywe oczy wypiera się znajomości ze Śmiałym...

Anna Bińkowska (ur. 1987 r.) – laureatka dwóch konkursów
na opowiadanie kryminalne w 2015 i 2016 roku, a także konkursu na treatment filmowy w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Kryminału; jest też laureatką konkursów literackich
„Złoczyńcy w uzdrowisku” oraz na opowiadanie kryminalne
pod honorowym patronatem Komendanta Policji Stołecznej.
Debiutowała w 2017 r. powieścią Tu się nie zabija, wydaną
nakładem W.A.B. Nie zapomnij o mnie to jej druga książka
o duecie śledczych: Jacku Budrysiu i Idze Mirskiej.
Upodobanie do kryminałów odziedziczyła prawdopodobnie
w genach, po pradziadku policjancie.
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Opowiadania
Clarice Lispector

Opowiadania
Clarice Lispector

tłum. Wojciech Charchalis
W.A.B.
150x225 mm T
59,99 zł
luty 2019
ISBN
978-83-280-6159-0
978-83-280-6159-0

9 788328 061590
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Legendarny zbiór opowiadań zmarłej w 1977 roku Clarice Lispector, zwanej
„wielką czarownicą literatury brazylijskiej”, to wydarzenie na polskim rynku
wydawniczym.
Lispector była cenioną powieściopisarką, według wielu mistrzostwo osiągnęła jednak jako autorka opowiadań. Koncentruje się w nich na szczególnych momentach
w codzienności, opisuje bohaterów uwikłanych w więzy rodzinne, a jednak samotnych. Bohaterkami jej prozy są często kobiety – zmysłowe, inteligentne, zafascynowane mężczyznami o dużym potencjale intelektualnym, ale także wyobcowane,
na granicy załamania nerwowego, duszące się w mieszczańskiej codzienności, próbujące pogodzić rolę gospodyni domowej z potrzebą zachowania indywidualności. Ważną funkcję w życiu kobiet pełnią makijaż i ubrania, traktowane jako maska i kostium,
rynsztunek kobiecości, ale także ucieczka od siebie, możliwość stania się kimś innym.
Autorka w wyjątkowy sposób opisuje także seksualność starszych kobiet.
Styl pisarki cechuje prostota w doborze słów przy jednoczesnym zastosowaniu oryginalnej, eliptycznej składni i nietypowych połączeń frazeologicznych. Proza Lispector
jest pełna uczuć i wrażeń – a przez to uniwersalna, skutecznie opiera się upływowi
czasu.

Clarice Lispector (1920–1977) – brazylijska pisarka, dziennikarka i tłumaczka
pochodzenia żydowskiego urodzona
na Ukrainie. Krótko po jej narodzinach
rodzice przeprowadzili się do Brazylii.
Ukończyła prawo na Uniwersytecie
w Rio de Janeiro. Debiutowała już
w wieku 23 lat powieścią Perto do Coração Selvagem, za którą otrzymała prestiżową nagrodę Graça Aranha. W 1943
roku poślubiła brazylijskiego dyplomatę, rok później wyjechała z kraju, spędzając następne kilkanaście lat w Europie i Stanach Zjednoczonych. Urodziła
dwóch synów. Po powrocie do Brazylii
opublikowała swoje najsłynniejsze powieści: A Paixão Segundo G.H. (1964)
i Água Viva (1973). Była niezwykle ceniona również jako autorka opowiadań. Zmarła przedwcześnie w wyniku
choroby nowotworowej.
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Niespokojni
Linn Ullmann

Żona
Meg Wolitzer

Żona
Meg Wolitzer

Niespokojni
Linn Ullmann

tłum. Paweł Laskowicz
W.A.B.
142x202 mm MS
34,99 zł
05.09.2018

tłum. Iwona Zimnicka
W.A.B.
123x194 mm MS
39,99 zł
05.09.2018

ISBN
978-83-280-2167-9
978-83-280-2167-9

ISBN
978-83-280-5396-0
978-83-280-5396-0

9 788328 021679

Nigdy nie jest za późno na wolność
Joan Castleman przez lata obserwowała rozwój kariery literackiej swojego męża Joego. Wspierała go, zanim odniósł
pierwszy sukces, i towarzyszyła mu podczas kolejnych triumfów. Największa nagroda w jego życiu będzie jednak ostatnią,
którą uczczą wspólnie. Joan, przez lata dusząca się w nieudanym małżeństwie, ale jednocześnie przywiązana do oferowanego przez nie poczucia bezpieczeństwa i stworzonej wspólnie rodziny, dojrzała do odkładanej od dawna decyzji – opuści
męża i wreszcie sama zabierze głos, sama nada kształt swojemu życiu, wolna od uprzedzeń otoczenia, przez które kiedyś
wybrała milczenie.

Meg Wolitzer (ur. 1958 w Nowym Jorku) – amerykańska pisarka i eseistka. Studiowała pisanie kreatywne w Smith College
i na Uniwersytecie Browna, a w późniejszych latach sama prowadziła wiele zajęć dla młodych twórców. Swoją pierwszą powieść, Sleepwalking, opublikowała jeszcze przed ukończeniem
studiów, w 1982 roku. Jest autorką kilkunastu książek, spośród których polskiego przekładu doczekały się: Żona (2005),
Pozycja (2007), Pod kloszem (2015) oraz Wyjątkowi (W.A.B.
2016). Jej najnowsza powieść, The Female Persuasion (2017),
znalazła się na liście bestsellerów „New York Timesa”.
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9 788328 053960

Spod pióra Bergmana wyszły dziesiątki scenariuszy.
Jaki scenariusz napisało jego życie?
Córka Liv Ullmann i Ingmara Bergmana żyje w zawieszeniu
między dwoma światami – poukładanym światem ojca, skupionym wokół szwedzkiej wyspy Fårö, oraz światem matki,
która w wirze rozwijającej się kariery aktorki często odkłada
na dalszy plan swoją najważniejszą rolę – rolę rodzica. Dziewczynka dorasta, obserwując sławnych rodziców i próbując
znaleźć miejsce dla siebie w ich zdominowanym przez sztukę
życiu, a jako dojrzała kobieta patrzy z bólem na ich powolne
przemijanie. Niespokojni to opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych, nieubłaganie upływającym czasie i żałobie
po tych, których pochłonął jego pęd.

Linn Ullmann (ur. 1966) – norweska pisarka, dziennikarka
i krytyczka literacka. Autorka sześciu powieści, opublikowanych w wielu edycjach zagranicznych w Europie i Stanach
Zjednoczonych: Zanim zaśniesz (1998, wyd. pol. 2005), Når jeg
er hos deg (2000), Nåde (2002), Et velsignet barn (2005), We mgle
(2011, wyd. pol. 2016) oraz Niespokojni (2015). Za osiągnięcia
literackie otrzymała nagrodę Gullpennen (Złote Pióro), Nagrodę Amalie Skram oraz Den norske leserprisen (Norweską Nagrodę Czytelników), a w 2017 roku za całokształt twórczości
została uhonorowana Nagrodą Doblouga przyznawaną przez
Akademię Szwedzką.
Ullmann mieszka w Oslo z mężem i dwójką dzieci.

Osiem białych nocy
André Aciman

Osiem białych nocy
André Aciman
tłum. Agnieszka Walulik
W.A.B.
135x202 mm MS
39,99 zł
28.11.2018
ISBN
978-83-280-6022-7
978-83-280-6022-7

9 788328 060227

Przypadkowe spotkanie i szansa na romans, który mógłby zmienić wszystko. Nic nie stoi na przeszkodzie – oprócz ich samych
Świąteczne przyjęcie dla nowojorskiej śmietanki, w tłumie gości ich dwoje i dwa słowa, które połączyły nieznajomych. Ona świetnie zna ten światek, potrafi się w nim
poruszać, ale rozumie go zbyt dobrze, by dać mu się pochłonąć. Zamiast tego z dystansem obserwuje zebraną na przyjęciu elitę, znajdując przy okazji wspólny język
z innym, nieco zagubionym gościem. Fascynacja przychodzi natychmiast. Bezimienny
narrator ulega czarowi Clary, a ona wciąga go w grę słów i przemilczeń, której finał
pozostaje tajemnicą. Bohaterowie przerzucają się sugestywnymi zdaniami, ale to te
niewypowiedziane słowa budzą największe emocje, budują napięcie i drażnią wyobraźnię. To pierwsza z ośmiu nocy, które spędzą wspólnie. Co przyniesie ostatni,
sylwestrowy wieczór?
André Aciman z ogromną precyzją opisuje skomplikowaną sieć emocji, która oplata dwoje młodych nowojorczyków połączonych rodzącym się uczuciem. Z elegancją
i erudycją przemierza meandry ekscytującej relacji, subtelnie oddaje przesycającą
ją erotykę, a jej mechanizmy, o czym świadczą Tamte dni, tamte noce, potrafi odzwierciedlić po mistrzowsku.

André Aciman (ur. 1951 w Aleksandrii)
– amerykański pisarz, eseista i literaturoznawca. Urodził się i wychował
w Egipcie, mieszka w Nowym Jorku.
Ukończył Lehman Collage oraz Uniwersytet Harvarda. Karierę naukową
poświęcił głównie twórczości Marcela
Prousta, wykładał literaturę francuską, teorię literatury oraz prowadził
kurs kreatywnego pisania dla studentów Uniwersytetu Nowojorskiego.
W 1995 roku opublikował pierwszą
książkę, Wyjście z Egiptu, w której odtworzył obraz Aleksandrii z czasów
swojej młodości. Debiut pisarza został
uhonorowany nagrodą Whiting Award.
Jego pierwsza powieść ukazała się
w 2007 roku. Tamte dni, tamte noce
(wyd. polskie 2018) po latach zyskały
zainteresowanie publiczności dzięki głośnej ekranizacji w reżyserii Luki
Guadagnina z 2017 roku, nagrodzonej
m.in. Oscarem za najlepszy scenariusz
adaptowany oraz nominowanej do Złotego Globu. Do tej pory Aciman opublikował jeszcze trzy powieści: Osiem białych nocy (2010), Harvard Square (2013)
i Enigma Variations (2017), a także kilka
zbiorów esejów.
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LITERATURA ZAGRANICZNA
Dni bez końca
Sebastian Barry

Dunbar
Edward St Aubyn

Dni bez końca
Sebastian Barry

Dunbar
Edward St Aubyn

ISBN
978-83-280-6014-2
978-83-280-6014-2

ISBN
978-83-280-6158-3
978-83-280-6158-3

tłum. Jędrzej Polak
W.A.B.
135x202 mm T
39,99 zł
03.10.2018

9 788328 060142

Nowa powieść Sebastiana Barry’ego, jednego z najciekawszych głosów literackich w Irlandii.
Thomas McNulty, osierocony nastolatek, uciekając przed głodem panującym w Irlandii, dostaje się na statek płynący do
Ameryki. To tam, w Missouri, pozna przystojnego Johna Cole’a,
miłość swojego życia, z którym wspólnie będą zarabiać pieniądze przebrani za kobiety, a z czasem zaciągną się do wojska,
adoptują indiańską dziewczynkę i stworzą dla niej dom będący
odskocznią od żołnierskiej nędzy i obrazów śmierci, z którymi
zetknęli się podczas bitew.
Bohaterowie dorastają wraz z krajem, który formuje się na
ich oczach – i za ich krwawym udziałem. Walcząc z Indianami
i w wojnie secesyjnej, zadają śmierć, często sami ledwo uchodząc z życiem. Mimo że czasy ich młodości naznaczyła trauma
śmierci, zapisały się one w ich pamięci jako te najszczęśliwsze.
Dziarska, zaprawiona czarnym humorem, barwnie przedstawiona opowieść emigranta i żołnierza McNulty’ego przypomina, że kwestie związane z tożsamością – narodową czy seksualną – są równie złożone, jak i ponadczasowe.

Sebastian Barry (ur. 1955) – irlandzki dramaturg, powieściopisarz i poeta. Jeden z najlepszych współczesnych pisarzy pochodzących z Zielonej Wyspy, ceniony za wyjątkowy, gęsty
styl. Jego powieści dwukrotnie znalazły się na krótkiej liście
pozycji nominowanych do Nagrody Bookera (A Long Long Way
w 2005 r. i Tajny dziennik w 2008). Za Tajny dziennik otrzymał
w 2008 r. nagrodę Costa Book Award. Z kolei jego powieść Po
stronie Kanaan znalazła się w 2011 r. na długiej liście nominacji
do Nagrody Bookera, podobnie jak w 2017 r. Dni bez końca.
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tłum. Maciej Płaza
W.A.B.
135x202 mm T
39,99 zł
styczeń 2019

9 788328 061583

Henry Dunbar, potentat medialny, chciwy i bezwzględny
osiemdziesięciolatek, pada ofiarą swoich dwóch równie wyrachowanych córek, które podstępem umieszczają ojca w sanatorium, chcąc przejąć rodzinny interes. Dunbar planuje jednak
ucieczkę. Aby uratować medialne imperium, musi szukać pomocy u najmłodszej córki, którą wcześniej wydziedziczył.
Inspiracją do powstania najnowszej powieści brytyjskiego pisarza był słynny dramat Williama Szekspira Król Lear. Aubyn
wykorzystuje fabułę wiktoriańskiego dramatu, tworząc pełnowymiarowe współczesne postaci. W typowy dla siebie prześmiewczy sposób z chirurgiczną precyzją obnaża ich egoizm
i zdeprawowanie.
Autor koncentruje się na cierpieniach wewnętrznych Dunbara
wynikających ze świadomości popełnionych błędów. Pod piórem Aubyna ta uniwersalna historia o wszechmocnym starcu,
który nagle traci wszystko, tylko zyskuje na aktualności.

Edward St Aubyn (ur. w 1960 w Londynie) – brytyjski pisarz
i dziennikarz. Autor ośmiu powieści, z których pięć: Nic takiego,
Złe wieści, Jakaś nadzieja, Mleko matki i W końcu, wydawanych
w latach 1992–2011, tworzy nagradzany i wychwalany przez
krytyków cykl Patrick Melrose inspirowany osobistymi doświadczeniami autora. Mleko matki znalazła się w finale Man
Booker Prize 2006; w 2007 roku za tę książkę autor otrzymał
Prix Femina Étranger.

Dziki
Guillermo Arriaga

Dziki
Guillermo Arriaga

tłum. Agata Ostrowska,
Katarzyna Okrasko
W.A.B.
150x225 mm MS
49,99 zł
05.09.2018
ISBN
978-83-280-5829-3
978-83-280-5829-3

9 788328 058293

Brawurowa i oryginalna powieść twórcy scenariuszy filmowych przebojów
Amores perros i Babel
Lata 60. XX wieku. Świat trawiony jest gorączką rewolucji seksualnej, pogrążony
w narkotycznym transie. Ale nie w biednych dzielnicach Meksyku. A już na pewno nie
dla Juana Guillerma, którego rodzinę porywa lawina śmierci.
Rodzice giną razem w wypadku samochodowym. Babcia umiera na zawał serca tak
cicho, że nikt nawet tego nie zauważa. Odchodzi nawet pies i dwie papużki australijskie, Whisky i Wódka.
A wszystko to bierze swój początek w śmierci Carlosa, zamordowanego przez grupkę
religijnych ekstremistów. W dodatku przy milczącej aprobacie miejscowej policji, skorumpowanej do szpiku kości.
Juan Guillermo zostaje sam. I poprzysięga zemstę zabójcom brata. Sama zemsta nie
wystarczy jednak, by uchronić go przed rozpaczą i szaleństwem. Potrzebuje nowego
celu. Postanawia przygarnąć i oswoić wilka, którego ocalił przed uśpieniem. W żyłach
Kła płynie krew jego wilczych przodków z historią nie mniej tragiczną i poplątaną niż
jego własna. Losy człowieka i zwierzęcia splatają się na dobre.
Od brudnych zaułków Mexico City, rozdzieranych mafijnymi porachunkami, po bezkresne przestrzenie Jukonu... Guillermo Arriaga z epickim rozmachem kreśli opowieść
o zstępowaniu w głąb siebie i odkrywaniu najgłębszych pokładów dzikości, którą
ujarzmić może tylko miłość.

Guillermo Arriaga, właśc. Guillermo Arriaga Jordán (ur. 1958) – jeden
z czołowych współczesnych pisarzy
meksykańskich, scenarzysta, reżyser i producent filmowy. Autor zbioru
opowiadań i kilku powieści, z których
w Polsce dotychczas ukazała się tylko
jedna, Nocny bawół (2001, wyd. pol.
2007). Jako scenarzysta najbardziej
znany ze współpracy z Alejandrem
Iñárritu (m.in. przy Amores perros, 21
gramów czy Babel) i Tommym Lee Jonesem (Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady). W 2009 roku zadebiutował jako
reżyser filmem Granice miłości.
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LITERATURA ZAGRANICZNA
Obłomow
Iwan Gonczarow

Dama pikowa. Wybór prozy
Aleksander Puszkin

Szkarłatna litera
Nathaniel Hawthorne

Obłomow
Iwan Gonczarow

Dama pikowa. Wybór prozy
Aleksander Puszkin

Szkarłatna litera
Nathaniel Hawthorne

tłum. Nadzieja Drucka
W.A.B.
135x202 mm T
44,99 zł
2019

ISBN
978-83-280-6015-9
978-83-280-6015-9

9 788328 060159

Ilia Obłomow to młody zubożały ziemianin. Swoją aktywność życiową
ograniczył do zera – całymi dniami nie
wstaje z kanapy, narzeka na rzeczywistość i filozofuje, nie dba o majątek.
Z dnia na dzień coraz bardziej pogrąża
się w marazmie i bezsilności. Jego całkowitym przeciwieństwem jest Sztolc
– pragmatyczny, twórczy i gotowy do
działania. Z całych sił stara się zarazić
przyjaciela aktywnością.
Na horyzoncie pojawia się Olga Siergiejewna – młoda, piękna i energiczna
kobieta. Czy Olga i Sztolc wspólnymi
siłami zdołają wyrwać Ilię z „obłomowszczyzny”?
Iwan Gonczarow (1812–1891) – urodził się w Symbirsku w zamożnej rodzinie kupieckiej. Po ukończeniu studiów
w Moskwie pracował jako urzędnik
państwowy. Zadebiutował w 1847
roku powieścią Zwyczajna historia,
ale to wydany dwanaście lat później
Obłomow przyniósł mu popularność
i wszelkie zaszczyty. Pisał nowele, eseje
oraz wspomnienia, ale pod wpływem
nadmiernej krytyki porzucił pisanie;
resztę życia spędził na samotnym podróżowaniu.
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tłum. Seweryn Pollak
W.A.B.
135x202 mm T
39,99 zł
2019

ISBN
978-83-280-6018-0
978-83-280-6018-0

9 788328 060180

Herman ulega obsesji hazardu. Zasłyszana anegdota o trzech wygrywających kartach rozpala jego wyobraźnię,
za wszelką cenę chce posiąść tajemnicę owego fortelu. Obmyśla intrygę,
w którą wplątuje spragnioną miłosnych
uniesień Lizę – młodą wychowanicę
arystokratki Anny Fiedotowny. Aby
poznać sekret wygranej, skłonny jest
pogrzebać miłość, a nawet popełnić
zbrodnię...
Genialne studium człowieka ogarniętego tragiczną w skutkach namiętnością
do hazardu.
W tomie znajdą się również inne opowiadania: Córka kapitana, Dubrowski
i Murzyn Piotra Wielkiego.
Aleksander Puszkin (1799–1837) –
znakomity pisarz epoki romantyzmu
w literaturze rosyjskiej. Autor dramatów poetyckich (Borys Godunow), tomików poetyckich (Rusłan i Ludmiła),
a także prozy. W jego dorobku znajdziemy również bajki dla dzieci i poematy. Inspirował się utworami George’a Byrona i Waltera Scotta. Tłumaczony na język polski przez wybitnych
poetów, m.in. Adama Mickiewicza, Juliana Tuwima i Jana Brzechwę.

tłum. Bronisława Bałutowa
W.A.B.
135x202 mm T
34,99 zł
2019

ISBN
978-83-280-6019-7
978-83-280-6019-7

9 788328 060197

Określana mianem pierwszej amerykańskiej powieści psychologicznej
Szkarłatna litera to poruszające studium miłości, zdrady i przebaczenia.
W XVII-wiecznej purytańskiej Nowej
Anglii cudzołożnica Hester Prynne
zostaje skazana na pręgierz i noszenie znaku hańby: wyszytej na piersiach szkarłatnej litery A. Poddana
publicznemu napiętnowaniu uparcie
chroni tożsamość kochanka, ocalając
go od zguby. Oddaje się wychowaniu
nieślubnej córki Pearl oraz pomocy
potrzebującym, a noszony przez nią
symbol hańby wkrótce staje się oznaką
godności i niezłomności.
Nathaniel Hawthorne (1804–1864)
– jeden z największych twórców literatury amerykańskiej XIX wieku.
W swoich powieściach poruszał tematykę grzechu pierworodnego, pisał o dylematach moralnych, winie i odkupieniu. Urodził się w Salem, gdzie pod koniec XVI w. odbył się słynny proces czarownic, swą twórczością pragnął więc
zadośćuczynić złu wyrządzonemu przez
tamtejszą purytańską społeczność,
w tym przez własnego pradziada. Pisał
również dla dzieci.

Ojcowie i dzieci
Iwan Turgieniew

Małe kobietki
Louisa May Alcott

Oszust
Herman Melville

Ojcowie i dzieci
Iwan Turgieniew

Małe kobietki
Louisa May Alcott

Oszust
Herman Melville

tłum. Joanna Guze
W.A.B.
135x202 mm T
34,99 zł
19.09.2018

ISBN
978-83-280-5979-5
978-83-280-5979-5

9 788328 059795

Ojcowie i dzieci to znakomite studium
relacji międzypokoleniowych. Stare
idee kontra nowe mody, serce kontra
rozum, nihilizm kontra tradycja.
W powieści śledzimy losy dwojga przyjaciół, Arkadiusza Kirsanowa i Eugeniusza Wasiliewicza, którzy wracają po
latach w swe rodzinne strony. Nihilista
Eugeniusz jest młodym lekarzem, który w pełni poświęca się swojej pracy,
z lekceważeniem odnosząc do trwoniącej czas rodziny Kirsanowa.
Wyborna, ponadczasowa opowieść
o konflikcie generacji i światopoglądów. Ten rosyjski klasyk wciąż zdumiewa swą aktualnością.
Iwan Turgieniew (1818–1883) – jeden
z najwybitniejszych przedstawicieli
XIX-wiecznej literatury rosyjskiej. Pochodził ze starej zamożnej szlachty,
kształcił się w Moskwie i Petersburgu, ale po 1870 roku przeniósł się do
Niemiec, a potem na stałe do Francji.
Mistrz literackich portretów psychologicznych. Był pierwszym prozaikiem
rosyjskim o międzynarodowej sławie.
Ojcowie i dzieci to jego najważniejsza
i najpiękniejsza powieść.

tłum. Ludmiła Melchior-Yahil
W.A.B.
135x202 mm T
ISBN
978-83-280-5980-1
978-83-280-5980-1
34,99 zł
19.09.2018

9 788328 059801

Małe kobietki to jedna z najbardziej
znanych XIX-wiecznych powieści amerykańskich, uwielbianych przez kolejne pokolenia czytelniczek. Opowiada opartą na wspomnieniach autorki
historię zubożałej rodziny Marchów.
Cztery siostry – Meg, Jo, Beth i Amy –
starają się urozmaicać sobie skromne
życie, a swym optymizmem i ogromnym entuzjazmem zarażają wszystkich
dookoła, podczas gdy ich ojciec walczy
w wojnie secesyjnej.
Cudownie staroświecka, niezwykle
klimatyczna i urocza, ze świetnie naszkicowanymi portretami psychologicznymi – to wielka pochwała rodziny,
przyjaźni i miłości.

Louisa May Alcott (1832–1888) –
amerykańska pisarka, jedna z pionierek literatury kobiecej. W czasie wojny
domowej pracowała jako pielęgniarka
wolontariuszka. Małe kobietki to jej
najsłynniejsza powieść, a przedstawione w niej siostry March to alter ego
autorki i jej trzech sióstr. Alcott przez
całe życie żarliwie walczyła o prawa
słabszych; była feministką, abolicjonistką i wegetarianką.

tłum. Adam Szostkiewicz
W.A.B.
135x202 mm T
39,99 zł
2019

ISBN
978-83-280-6157-6
978-83-280-6157-6

9 788328 061576

Cierpka, alegoryczna historia o zaufaniu rozgrywająca się na pokładzie płynącego po Missisipi parowca Fidele.
Pasażerami statku są ludzie w większości naiwni, przez co padają ofiarą
tytułowego oszusta. Melville’owski parowiec w krótkim czasie zamienia się
w „statek głupców”, zabierając czytelnika w literacką, duchową i intelektualną podróż w Nieznane…
Autor Moby Dicka nie ma litości w demaskowaniu cwaniaków, łotrów, wyłudzaczy oraz kusicieli. Zachwyca bogactwem obserwacji psychologicznych
i stawia odwieczne pytania o naturę
człowieka oraz o istotę wiary.
Herman Melville (1819–1891) – amerykański poeta i powieściopisarz.
Wcześnie porzucił szkołę i parał się
różnymi zajęciami. Wiele lat spędził
na morzu, między innymi na statku
wielorybniczym. Po ucieczce z niego
przez kilka tygodni żył wśród ludożerców, uratowany przez statek australijski wziął udział w buncie marynarzy.
W trakcie podróży poznał Polinezję,
Europę i Bliski Wschód. W 1870 roku
osiadł na stałe w Nowym Jorku.
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LITERATURA ZAGRANICZNA
Blady król
David Foster Wallace

Blady król
David Foster Wallace
tłum. Mikołaj Denderski
W.A.B.
150x225 mm MS
49,99 zł
marzec 2019
ISBN
978-83-280-6156-9
978-83-280-6156-9

9 788328 061569

Ostatnia powieść Davida Fostera Wallace’a
Przebłyski, pozornie przypadkowe stop-klatki z życia osób, które łączy jedno – spotykają się w zasypanym papierami biurze Izby Rozliczeń Skarbowych, gdzie każdy dzień
do złudzenia przypomina poprzedni. Setki formularzy zeznań podatkowych przechodzą przez ręce kontrolerów, automatyczna i przeraźliwie nudna praca upodabnia ludzi
przekładających dokumenty z miejsca na miejsce do maszyn, posłusznie wykonujących swoje zadania aż do zużycia i zastąpienia nowymi. W tej wszechogarniającej
monotonii nawet śmierć przy biurku obok pozostaje niezauważona i nie robi na nikim
większego wrażenia. To właśnie nudę, dosłownie śmiertelną, David Foster Wallace
wybrał na główny temat powieści, której poświęcił ostatnich 10 lat swojego życia.
Lawiruje w niej na granicy fikcji literackiej i pamiętnika z czasów pracy w IRS, którą
parał się krótko w latach 80.
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David Foster Wallace (1962–2008)
– jeden z najbardziej wpływowych
i nowatorskich pisarzy amerykańskich ostatnich dekad, eseista, a także wykładowca języka angielskiego
i kreatywnego pisania. Kształcił się na
Uniwersytecie Arizony oraz Harvardzie,
gdzie studiował filologię angielską, filozofię, a później pisanie kreatywne.
W 1987 roku zadebiutował powieścią
Broom of the System. Za szczytowe
osiągnięcie pisarza uznaje się Infinite
Jest (1996), utwór eksperymentalny,
a jednocześnie bestsellerowy. Powieść
przyniosła Wallace’owi sławę, została uznana za dzieło przełomowe dla
literatury amerykańskiej. Na dorobek
literacki autora składa się ponadto wiele opowiadań – w Polsce dostępnych
w zbiorach: Krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi (W.A.B. 2015) oraz Niepamięć (W.A.B. 2017) – a także liczne eseje, spośród których polskiego
wydania doczekał się zbiór Rzekomo
fajna rzecz, której nigdy więcej nie zrobię
(W.A.B. 2016). Krótko po premierze
Infinite Jest Wallace rozpoczął pracę
nad trzecią powieścią – Bladym królem
– której jednak nigdy nie ukończył. We
wrześniu 2008 roku, po długoletnich
zmaganiach z depresją, popełnił samobójstwo. Książka ukazała się w 2011
roku, a rok później została nominowana do Nagrody Pulitzera i znalazła się
w gronie finalistów.

Telegraph Avenue
Michael Chabon

Telegraph Avenue
Michael Chabon
tłum. Krzysztof Majer
W.A.B.
135x202 mm MS
49,99 zł
luty 2019
ISBN
978-83-280-6020-3
978-83-280-6020-3

9 788328 060203

Książka najwspanialszego współczesnego stylisty prozy, obwołana w Stanach Zjednoczonych „wielką amerykańską powieścią” na nasze czasy.
Akcja toczy się w Oakland w Kalifornii, gdzie nierozerwalnie splatają się losy dwóch
rodzin. Afroamerykanin Archy wraz z przyjacielem, Żydem Natem, prowadzi sklep
z płytami. Los biznesu zawisa na włosku, kiedy okazuje się, że w okolicy ma powstać
konkurencyjny sklep. Na domiar złego żony przyjaciół, które jako położne również
pracują w jednym szpitalu, w wyniku awantury na tle rasistowskim stają przed perspektywą utraty pracy. W spirali dalszych tragikomicznych zdarzeń istotną rolę odegrają m.in. dawno niewidziany biologiczny ojciec Archy’ego, były aktor usiłujący wyrwać się ze szponów nałogu, nastoletni Titus, który okazuje się nieślubnym dzieckiem
Archy’ego i wzbudza gorące uczucia w synu Nate’a, oraz młody czarnoskóry kandydat
do senatu, Barack Obama. Wszystkie kłopoty bohaterów bledną w obliczu nagłej
śmierci pewnego muzyka jazzowego, który był dla Archy’ego jak ojciec…
Michael Chabon w niepowtarzalnym stylu opisuje wir codziennego życia, nawiązując
do rozmaitych filmów, muzyki i sportu, z mieszanki przesiąkniętej popkulturą tworzy
barwne tło dla błyskotliwej, mądrej, słodko-gorzkiej opowieści o kaprysach losu.

Michael Chabon (ur. 1963 r. w Waszyngtonie) – amerykański pisarz,
autor opowiadań, komiksów i scenariuszy. Urodził się w inteligenckiej
rodzinie żydowskiej. W wieku dziesięciu lat postanowił zostać pisarzem.
Uznanie przyniosła mu już pierwsza
powieść, The Mysteries of Pittsburgh
(1988). W 1991 roku wydał zbiór opowiadań A Model World and Other Stories. Kolejna powieść, Cudowni chłopcy
(1995; wyd. pol. 2003), odniosła wielki
sukces i w 2000 roku została sfilmowana. Czwartą książką Chabona był
zbiór opowiadań Werewolves in Their
Youth (1999), w którym po raz pierwszy wkroczył na pole literatury fantastycznej. W 2000 roku wydał powieść
The Amazing Adventures of Kavalier
& Clay, która stała się jego największym sukcesem, otrzymał za nią m.in.
Nagrodę Pulitzera. Summerland (2002),
pierwsza w jego dorobku powieść fantastyczna, przyniosła mu z kolei nagrodę Mythopoeic. W latach 2004–2006
Chabon próbował sił na polu komiksu,
pisząc scenariusz do cyklu The Amazing
Adventures of the Escapist z bohaterami
swojej książki The Amazing Adventures
of Kavalier & Clay, za który w 2005 roku
otrzymał Nagrodę Eisnera. Wydana
w 2007 roku powieść Związek Żydowskich Policjantów okazała się kolejnym
sukcesem pisarza i przyniosła mu nagrody Nebula, Hugo i Locus oraz nominacje do nagród Sidewise, nagrody im. Edgara Allana Poe oraz BSFA.
W planach jest ekranizacja książki
w reżyserii braci Cohen. W 2012 roku
Chabon wydał Telegraph Avenue, a jesienią 2016 roku – swoje najnowsze
dzieło, Poświatę, kolejną powieść powstałą z inspiracji osobistymi doświadczeniami.
W Polsce ukazały się: Cudowni chłopcy
(2003), Związek Żydowskich Policjantów (W.A.B. 2009; 2018) i Poświata
(W.A.B. 2018). Wydawnictwo W.A.B.
przygotowuje również pierwsze polskie wydanie The Amazing Adventures
of Kavalier & Clay.
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LITERATURA ZAGRANICZNA
Księga amerykańskich męczenników
Joyce Carol Oates

Księga
amerykańskich
męczenników
Joyce Carol Oates

tłum. Dobromiła Jankowska
W.A.B.
150x225 mm MS
49,99 zł
2019
ISBN
978-83-280-5878-1
978-83-280-5878-1

9 788328 058781

Niektórzy w imię poglądów są gotowi zaryzykować wszystko. Nawet
własne życie
Wczesnym rankiem w Muskegee Falls Luther Dunphy oddaje na ulicy dwa strzały
z dubeltówki. Pierwszy śmiertelnie rani doktora Augustusa Voorheesa, drugi zabija
jego ochroniarza. Spełniwszy obowiązek, napastnik z modlitwą na ustach oddaje się
w ręce policji. Udało się. Powstrzymał mordercę przed kolejnymi zbrodniami, dołączył
do grona bohaterów, którzy poświęcili własne życie za sprawę. Pociągnął za spust
jako ojciec i gorliwy chrześcijanin, członek samozwańczej Armii Boga, na własną rękę
wymierzającej sprawiedliwość lekarzom dokonującym legalnej aborcji. Przekonany, że Bóg wyznaczył mu to zadanie, podjął decyzję, która na zawsze zmieniła życie dwóch rodzin – zabitego lekarza oraz jego własnej. Bliscy mordercy i ofiary żyją
w dwóch odrębnych światach, które zbliżają się do siebie, ale różnią się za bardzo,
by mogło dojść do spotkania i porozumienia.
Oates snuje opowieść opartą na autentycznych wydarzeniach – „wojnie”, którą
w latach 90. środowisko radykalnych chrześcijan wypowiedziało pracownikom klinik
aborcyjnych. Autorka wnika w stojącą za tymi wydarzeniami fanatyczną wspólnotę,
a także pochyla się nad osobami, które pozostają w cieniu wojujących ojców i mężów
– ich żonami oraz córkami, zmagającymi się z konsekwencjami działalności mężczyzn.
Księga amerykańskich męczenników to poruszający głos we wciąż zaognionej dyskusji
wokół problemu aborcji, unikający łatwych rozstrzygnięć i upraszczania motywacji
obu stron konfliktu.
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Joyce Carol Oates (ur. 1938 w Lockport) – jedna z najważniejszych współczesnych pisarek amerykańskich,
autorka opowiadań, esejów, poezji,
dramatów, horrorów, a także książek
dla dzieci i młodzieży. Tworzy nieprzerwanie od 1962 roku. Podczas długoletniej kariery opublikowała ponad 50
powieści i wiele innych utworów, za
które otrzymała liczne nagrody oraz
nominacje, między innymi National
Book Award za książkę Oni. Od lat
jest wymieniana jako prawdopodobna
laureatka literackiej Nagrody Nobla.
Nakładem wydawnictwa W.A.B do tej
pory ukazały się: Czy zawsze będziesz
mnie kochać? i inne opowiadania (2014),
Tatulo (2014) oraz Ofiara (2016).
W swojej twórczości Oates obnaża
ciemne strony amerykańskiego społeczeństwa, zgłębia tematy tabuizowane, a szczególny akcent kładzie na
sytuację kobiet oraz rozmaite przejawy
przemocy.

W świetle i w mroku. Opowiadania inspirowane
malarstwem Edwarda Hoppera
praca zbiorowa

W świetle i w mroku.
Opowiadania
inspirowane
malarstwem
Edwarda Hoppera
praca zbiorowa
tłum. wielu tłumaczy
W.A.B.
135x202 mm T
49,99 zł
14.11.2018
ISBN
978-83-280-6021-0
978-83-280-6021-0

9 788328 060210

W świetle i w mroku to zbiór 17 opowiadań napisanych przez światowej sławy pisarzy,
m.in. Stephena Kinga, Joyce Carol Oates, Lee Childa, Michaela Connelly’ego, które
zebrał i zredagował Lawrence Block.
Inspiracją do stworzenia tego wyjątkowego zbioru były obrazy znakomitego
amerykańskiego malarza XX wieku Edwarda Hoppera. Jego dzieła cechuje bardzo intymny nastrój. Tematy, które lubił i wybierał, są gotowymi scenami, filmowymi kadrami, które od razu skłaniają wyobraźnię widza do snucia historii.
Autorom udało się uchwycić ten nastrój. Niektóre opowiadania bezpośrednio nawiązują do sceny przedstawionej na obrazie, inne oscylują wokół atmosfery dzieł, w kolejnych czytamy o Hopperze bezpośrednio w tekście.
Atutem tej książki jest eleganckie, kunsztowne wydanie. Każde opowiadanie poprzedzone jest reprodukcją obrazu Hoppera oraz krótkim biogramem pisarza. Taka forma
sprawia, że czytelnik ma okazję nie tylko zetknąć się z literaturą najwyższej próby,
lecz także zachwycić się sztuką wybitnego malarza.
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LITERATURA ZAGRANICZNA
Addicted 1.
Podwójna namiętność
Krista & Becca Ritchie

Addicted 2.
Podwójna pokusa
Krista & Becca Ritchie

Addicted 3.
Podwójne pragnienie
Krista & Becca Ritchie

Addicted 1. Podwójna namiętność
Krista & Becca Ritchie

Addicted 2. Podwójna pokusa
Krista & Becca Ritchie

Addicted 3. Podwójne pragnienie
Krista & Becca Ritchie

tłum. Marzenna Reyher
W.A.B.
135x202 mm M
34,99 zł
19.09.2018

ISBN
978-83-280-5834-7
978-83-280-5834-7

9 788328 058347

Przyjaźnią się od zawsze, od zawsze udają. Nierozłączni. Uzależnieni. Od seksu, alkoholu czy
może... od siebie nawzajem?
Lily Calloway i Loren Hale nie są typowymi studentami. Przyjaźnią się od
zawsze, chodzą ze sobą od trzech lat.
A przynajmniej taką wersję przekazali
rodzicom. Ich ojcowie już zacierają
ręce na myśl o połączeniu rodzinnych
fortun. Och, gdyby tylko wiedzieli...
Niemal wszystkie imprezy Lily spędza
w toaletach. Szybki, najlepiej ostry
numerek. Jednonocna przygoda. Błyskawiczne zaspokojenie. Oto, czego
pragnie. Ma w tym sporą wprawę, zaliczyła znacznie więcej facetów, niż ma
lat. A ciągle jej mało. Jej brudne sekrety
zna tylko Lo. On zaś ma swoje własne
demony. Zasypia i budzi się z butelką
whisky w objęciach. Nie pije właściwie
tylko wtedy, gdy śpi.
Przez lata udawali parę, by ukryć przed
światem swoje nałogi. Oboje znaczą
dla siebie więcej, niż byliby skłonni
przyznać. Tylko czy podejmą ryzyko,
by spróbować być ze sobą naprawdę?

34

tłum. Marzenna Reyher
W.A.B.
135x202 mm M
39,99 zł
styczeń 2019

ISBN
978-83-280-6030-2
978-83-280-6030-2

9 788328 060302

Lily Calloway najbardziej obawia się...
braku seksu. Loren Hale pomaga jej
wytrwać w postanowieniu zerwania
z uzależnieniem, choć to, że są teraz
parą, nie ułatwia sytuacji. Lily musi
mierzyć się z codziennością, której nie
może zdominować seks.
Z kolei Loren właśnie ukończył trzymiesięczny odwyk i ma nadzieję,
że tym razem uda mu się wytrwać
w trzeźwości. Niespodziewanie Lily
zaczyna otrzymywać groźby dotyczące ujawnienia jej mrocznych sekretów.
Chłopak obiecuje, że zrobi wszystko,
aby ją chronić. Gra idzie jednak o wysoką stawkę. Bardziej niż powrotu do
nałogu Lo boi się utraty swej największej miłości…

tłum. Marzenna Reyher
W.A.B.
135x202 mm M
39,99 zł
kwiecień 2019

ISBN
978-83-280-6153-8
978-83-280-6153-8

9 788328 061538

Walczący z uzależnieniami Lily i Lo
muszą przyzwyczaić się do tego, że ich
życie wystawione jest na widok publiczny. Czeka ich wiele ekscytujących
zmian, ale jednego mogą być pewni –
zawsze mogą na siebie liczyć w walce
o swoje szczęście przeciwko reszcie
świata.

Krista i Becca Ritchie – amerykańskie pisarki, autorki literatury dla młodych dorosłych (young adults). Bliźniaczki jednojajowe. Jedna jest pasjonatką nauki, druga –
wielbicielką komiksów, ale obie łączy miłość do X-Menów i pisania. Autorki m.in. bestsellerowej serii o Lily Calloway Addicted (pierwsze dwa tomy, Podwójna namiętność
i Podwójna pokusa, ukażą się w 2018 roku nakładem wydawnictwa W.A.B.) i powiązanej z nią serii o pozostałych siostrach Calloway.

Czerwony notes
Sofia Lundberg

Czerwony notes
Sofia Lundberg

tłum. Ewa Wojciechowska
W.A.B.
135x202 mm MS
36,99 zł
05.09.2018
ISBN
978-83-280-5831-6
978-83-280-5831-6

9 788328 058316

Nigdy nie jest za późno, by spełnić marzenia
Gdy Doris była mała, ojciec podarował jej czerwony notatnik adresowy, by zapisywała w nim nazwiska wszystkich przyjaciół, których spotka na swojej drodze. Dziś
notes staruszki jest pełny, jednak większość znajomych już odeszła. Jedyna żyjąca
krewna Doris to wnuczka jej siostry, Jenny, z którą regularnie rozmawiają na Skypie.
To dla niej kobieta postanowiła spisać na laptopie swoje wspomnienia. Powraca więc
myślami do dawnego rodzinnego Sztokholmu, Paryża lat trzydziestych i pracy dla
największych domów mody, ucieczki za ocean przed wojną. Życie Doris, pełne emocjonujących przygód, wzlotów i upadków, zawsze było naznaczone tęsknotą za miłością, która nie mogła być spełniona, oraz skrytym marzeniem o tworzeniu literatury.
Czy Doris zdąży dopisać do swojej historii szczęśliwe zakończenie?
Debiut Sofii Lundberg to pięknie napisana, wciągająca i ciepła powieść, która przypomina o niezwykłej mocy opowiadania historii.

Sofia Lundberg (ur. 1974) ‒ szwedzka
dziennikarka i pisarka. Czerwony notes
(2015), jej debiut powieściowy, ukazał
się w kilkunastu edycjach zagranicznych. W przygotowaniu kolejna książka autorki, Ett frågetecken är ett halvt
hjärta (2018).
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LITERATURA ZAGRANICZNA
Dziewczyna znad Złotego Rogu
Kurban Said

Kropla Goryczy
Iskender Pala

Dziewczyna znad
Złotego Rogu
Kurban Said

Kropla Goryczy
Iskender Pala

ISBN
978-83-280-6013-5
978-83-280-6013-5

ISBN
978-83-280-6151-4
978-83-280-6151-4

tłum. Agnieszka Gadzała
W.A.B.
135x202 mm MS
36,99 zł
03.10.2018

9 788328 060135

Piękna i wzruszająca powieść autora bestsellerowej
książki Ali i Nino
Lata 20. XX wieku. Po upadku imperium osmańskiego i ucieczce z ojczyzny Asiadeh, młoda turecka dziewczyna, mieszka
z ojcem w Berlinie, studiuje tureckie językoznawstwo i nieustannie myśli o zaginionym osmańskim księciu, któremu została niegdyś przeznaczona na żonę. Tymczasem poznaje młodego austriackiego lekarza Alexandra Hassę i zakochuje się.
Asiadeh i Hassę łączy uczucie, ale dzieli wszystko inne – kultura,
wiara, pochodzenie, zainteresowania, a nawet wyobrażenia
o małżeństwie i życiu rodzinnym. Ona jest wierną tradycji
i tęskniącą do czasów osmańskiej świetności muzułmanką, on
– nowoczesnym wiedeńczykiem, niewiernym, spoglądającym
na świat przez pryzmat medycyny. Czy miłość zdoła pokonać
dzielące ich różnice? Co stanie się, kiedy Asiadeh będzie musiała wybierać między uczuciem a wiernością rodzimej tradycji?
Piękna i subtelna opowieść o uczuciu, które rodzi się na granicy dwóch skonfliktowanych światów: Wschodu i Zachodu,
tradycji i nowoczesności.

Kurban Said, właśc. Lew Nussimbaum (1905–1942) – pisarz
i dziennikarz; syn żydowskiego potentata naftowego i pochodzącej z rosyjskiej arystokracji komunistki. Zafascynowany
Orientem przeszedł na islam i występował jako Essad Bej, potomek azerskiego księcia. Losy człowieka kameleona Kurbana
Saida, twórcy głośnej powieści Ali i Nino (1937, W.A.B. 2017)
zekranizowanej w 2016 roku, Essada Beja, sławnego przed
wojną biografa Stalina, i Lwa Nussimbauma z Baku, czyli najbardziej fascynującą mistyfikację XX wieku, opisał Tom Reiss
w bestsellerowej książce Orientalista (2005; W.A.B. 2016).
Powstałą w 1938 roku Dziewczynę znad Złotego Rogu, drugą
powieść Saida, ponownie wydano dopiero po 2000 roku. Od
tego czasu doczekała się kilkunastu wersji językowych.
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tłum. Agnieszka Erdogan
W.A.B.
135x202 mm MS
39,99 zł
2019

9 788328 061514

Tłem dla tej niezwykłej powieści historycznej jest siedemnastowieczna Turcja końca Ery Tulipanów – złotego okresu w historii Imperium, w którym tulipany zdobyły ogromną
popularność. Młody mąż budzi się po nocy poślubnej obok
swej pięknej oblubienicy i znajduje ją martwą, zamordowaną
w bestialski sposób. Mężczyzna zostaje oskarżony o zabójstwo i uwięziony, jednak udaje mu się uciec. Z pomocą przyjaciela próbuje rozwiązać zagadkę brutalnego morderstwa młodej kobiety i odzyskać drogocenny kwiat – tulipana zwanego
Kroplą Goryczy.
Autor kreśli wielowymiarowy obraz pełnego przepychu Stambułu, obfitujący w szczegóły historyczne, snując jednocześnie
ponadczasową opowieść o miłości, tęsknocie i ludzkich namiętnościach.
Iskender Pala (ur. 1958) – jeden z najbardziej znanych współczesnych pisarzy tureckich, profesor, nauczyciel akademicki.
Ukończył Wydział Literatury Uniwersytetu Stambulskiego.
Jego powieści sprzedały się w wielotysięcznych nakładach
i zdobyły liczne wyróżnienia. Pala pisze także felietony, opowiadania, eseje i artykuły inspirowane poezją klasyczną.
W 2013 roku został uhonorowany nagrodą prezydencką
w dziedzinie literatury. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Lissy
Luca D’Andrea

Lissy
Luca D’Andrea

tłum. Andrzej Szewczyk
W.A.B.
135x202 mm MS
39,99 zł
03.10.2018
ISBN
978-83-280-6024-1
978-83-280-6024-1

9 788328 060241

Zło może przybierać różne oblicze
Piękna młoda Marlene, chcąc zerwać z przeszłością, decyduje się wyjść za Herr Wegenera, bogatego kryminalistę. Po kilku latach postanawia jednak zostawić męża,
a odchodząc, zabiera coś bardzo wartościowego.
Podczas ucieczki dochodzi do wypadku, Marlene rozbija samochód i traci przytomność. Na ratunek zjawia się Simon Keller – tajemniczy pustelnik mieszkający wysoko
w górach. Mężczyzna z troską zajmuje się Marlene. Powoli zaczyna się budować między nimi przedziwna wieź…
Tymczasem Herr Wegener rozpoczyna poszukiwania żony. Jej zniknięcie wywołało
bowiem niebezpieczne skutki uderzające w potężną organizację przestępczą. W sprawę zostaje zaangażowany bezimienny zaufany człowiek, co oznacza wyrok: Marlene
musi zginąć. Czy pustelnik zdoła ją ochronić? A czy Marlene rzeczywiście może zaufać
Simonowi?
Lissy to wstrząsająca powieść o poczuciu winy, miłości i poświęceniu.

Luca D’Andrea (ur. 1979) – włoski pisarz. Urodził się i mieszka w Bolzano,
gdzie pracuje jako nauczyciel. Autor
trylogii fantasy dla młodzieży Wunderkind, a także scenariusza serialu obyczajowego Mountain Heroes o życiu
ratowników górskich w Dolomitach
oraz głośnego thrillera Istota zła
(W.A.B. 2016). Wydana rok później
Lissy ukazała się do tej pory w kilku
wersjach językowych.
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LITERATURA ZAGRANICZNA KRYMINAŁ SENSACJA
Wdowy
Lynda La Plante

Wdowy
Lynda La Plante

tłum. Agnieszka
Wyszogrodzka-Gaik
W.A.B.
135x202 mm MS
39,99 zł
17.10.2018
ISBN
978-83-280-6023-4
978-83-280-6023-4

9 788328 060234

Brawurowa opowieść o tym, co może się wydarzyć, kiedy kobiety wezmą
sprawy w swoje ręce. A może zdarzyć się naprawdę wiele...
Harry Rawlins jest – był – zawodowcem w każdym calu. Zarówno w pracy handlarza
antykami, jak i w swojej... mniej legalnej działalności. A jednak napad na pancerny
furgon, zaplanowany przez niego w najdrobniejszych szczegółach, zakończył się fiaskiem. Policja w furgonetce, której użyto do napadu, znalazła trzy zwęglone ciała:
Terry’ego Millera, Joego Pirellego i samego Harry’ego.
Dolly Rawlins. Linda Pirelli. Shirley Miller. Trzy kobiety, znające się wcześniej z widzenia, owdowiały w jednym momencie. W każdej chwili do ich drzwi może zapukać policja albo bracia Fisherowie, gangsterzy, którzy przejęli rewir Harry’ego po jego śmierci.
Wszyscy chcą jednego: niepozornego notesu w skórzanej oprawie, który w przestępczym londyńskim półświatku może być prawdziwą bombą z opóźnionym zapłonem.
Legendarny rejestr Rawlinsa.
Dolly ma trzy wyjścia. Oddać notes policji, sprzedać go Fisherom albo... skorzystać
z instrukcji Harry’ego i dokończyć jego dzieło. Ostatni wielki skok. Milion funtów
w gotówce. Odpowiedź nasuwa się sama. Dolly potrzebuje jedynie wspólników.
A raczej wspólniczek...
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Lynda La Plante (ur. 1943) – brytyjska
pisarka i scenarzystka. Absolwentka
prestiżowej akademii aktorskiej RADA
(Królewska Akademia Sztuki Dramatycznej), rozpoczęła karierę artystyczną jako aktorka, z powodzeniem grając
role w Royal Shakespeare Company, jak
również w telewizyjnych serialach.
Sukces jako scenarzystce przyniósł jej
już pierwszy scenariusz: Wdowy stały
się telewizyjnym hitem lat 80. Ma na
swoim koncie scenariusze do seriali
kryminalnych (m. in. Głównego podejrzanego) i liczne powieści (m.in Spuścizna,
Słodki jak śmierć czy Bella Mafia).
Na 16 listopada 2018 roku zapowiedziano premierę najnowszego filmu Steve’a McQueena Wdowy, inspirowanego
powieścią La Plante.

Ten jeden dzień
Kaira Rouda

Perfect Victim
Corrie Jackson

Ten jeden dzień
Kaira Rouda

Perfect Victim
Corrie Jackson

ISBN
978-83-280-6150-7
978-83-280-6150-7

ISBN
978-83-280-6149-1
978-83-280-6149-1

tłum. Agnieszka Walulik
W.A.B.
135x202 mm MS
36,99 zł
styczeń 2019

9 788328 061507

Paul Strom wiedzie życie, które jawi się jako spełnienie amerykańskiego snu. Piękna, młoda żona Mia, dwoje wspaniałych
dzieci w elitarnej szkole, ogromny dom na przedmieściach
i satysfakcjonująca praca w agencji reklamowej. A co, jeśli to
z pozoru doskonałe życie amerykańskiej rodziny jest tylko ułudą, zaś wizerunek przykładnego obywatela kryje mężczyznę
z niebezpieczną osobowością?
Kaira Rouda – autorka bestsellerowych powieści dla kobiet
i thrillerów. Zanim zaczęła przygodę z pisaniem, przez 20 lat
zdobywała doświadczenie w marketingu. Jej książki zdobyły m.in. nagrody USA Book Awards, Reader’s Choice Awards
i wyróżnienie International Book Awards. Mieszka w Kalifornii.

tłum. Agnieszka Szling
W.A.B.
135x202 mm MS
39,99 zł
luty 2019

9 788328 061491

Charlie i Emily Swift są idealną parą Instagrama: ludzie sukcesu, olśniewający pod każdym względem, a w dodatku szaleńczo w sobie zakochani. Wystarcza jednak chwila, aby świat
Emily rozpadł się w gruzy. Jej ukochany mąż zostaje oskarżony
o wyjątkowo makabryczne morderstwo. Zdesperowana Emily
zwraca się o pomoc do najlepszej przyjaciółki Charliego, Sophie Kent, dziennikarki London Herald. Sophie ufa Charliemu
jak nikomu na świecie. Jest pewna, że policja schwytała niewłaściwego człowieka – do momentu, gdy Charlie postanawia
uciec. Sophie zaczyna powątpiewać w niewinność przyjaciela.
Nowy, wystrzałowy thriller Corrie Jackson, nie tylko dla fanów
Niccy French i Sophie Hannah.

Corrie Jackson – dziennikarka od kilkunastu lat publikująca
m.in. w: „Harper’s Bazaar”, „The Daily Mail”, „Grazii” i „Glamour”.
Jej debiutancka powieść Fashion victim (2016) to pierwsza
część cyklu o dziennikarce Sophie Kent.
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LITERATURA ZAGRANICZNA KRYMINAŁ SENSACJA
Skradzione dziecko
Sanjida Kay

Paper Ghosts
Julia Heaberlin

Skradzione dziecko
Sanjida Kay
tłum. Hanna
Pustuła-Lewicka
W.A.B.
135x202 mm M
39,99 zł
2019

ISBN
978-83-280-6026-5
978-83-280-6026-5

9 788328 060265

Ile jesteś w stanie poświęcić, by zdobyć to, co kochasz?
Trzydziestokilkuletnia Zoe Morley mieszka z mężem Olliem
i dziećmi w pobliżu wrzosowiska. Kobieta nie bez wysiłku próbuje łączyć pracę jako malarka z opieką nad dwuletnim Benem
i siedmioletnią Evie, adoptowaną przez Morleyów zaraz po
urodzeniu. Pewnego dnia Zoe odkrywa, że jej córka nawiązała kontakt ze swoim biologicznym ojcem, który zapowiedział
Evie, że zamierza ją odzyskać. Tajemnicze podarunki pojawiają
się w domu Morleyów w czasie, kiedy Zoe pracuje nad przygotowaniami do własnej wystawy i poznaje Harrisa, nietuzinkowego artystę wystawiającego swoje prace w tej samej
galerii sztuki co ona. Mężczyzna wzbudza w Zoe fascynację,
a on nie szczędzi sposobów, by zbliżyć się do malarki. Pewnego
dnia Evie znika. Rozpoczyna się rozpaczliwy wyścig z czasem,
by odnaleźć dziecko. Wrzosowisko, dotąd będące dla Zoe źródłem wytchnienia i inspiracji, staje się scenerią dla dramatycznej walki o córkę i pytań o to, komu tak naprawdę można ufać.
Historia, która trzyma w napięciu do ostatnich akapitów.

Sanjida Kay (ur. 1970) jest prezenterką telewizyjną i autorką powieści, publikującą również pod nazwiskiem Sanjida
O’Connell. Ma azjatyckie korzenie, ale dorastała w Irlandii.
Jest doktorem zoologii specjalizującym się w badaniu szympansów. Była reżyserką filmów dokumentalnych dla BBC,
w swoim dorobku ma kilka pozycji naukowych, cztery powieści historyczne i trzy thrillery psychologiczne: nominowany do nagrody Steel Dagger Award debiut Bone by Bone,
Skradzione dziecko i My Mother’s Secret. Mieszka w Bristolu
z mężem i córką.
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Paper Ghosts
Julia Heaberlin

tłum. Jacek Żuławnik
W.A.B.
135x202 mm MS
39,99 zł
styczeń 2019
ISBN
978-83-280-6148-4
978-83-280-6148-4

9 788328 061484

Carl Louis Feldman za młodu był słynnym fotografem. To było
kiedyś, w innym życiu, zanim jeszcze został skazany za morderstwo młodej kobiety. Uniewinniono go z powodu demencji, od tamtego czasu leczy się w specjalistycznym ośrodku.
Do momentu, gdy pojawia się w nim jego córka, która chce
zabrać go na wycieczkę...
Czekała na ten moment połowę swojego życia. Planowała,
zbierała informacje, trenowała. Układała w głowie wszystkie
możliwe scenariusze. Dlatego teraz ma prawie całkowitą pewność, że staruszek, który siedzi obok niej na fotelu pasażera,
przed laty porwał i zamordował jej siostrę Rachel.
Carl nie wierzy jej za grosz, gdy próbuje mu wmówić, że jest
jego córką. Gdy z kolei on twierdzi, że nie pamięta, aby kiedykolwiek zamordował jakąś dziewczynę – ona nie wierzy jemu.
Które z nich kłamie? A może kłamią oboje?

Julia Heaberlin – amerykańska pisarka i dziennikarka. Autorka
znakomitych thrillerów psychologicznych, które ukazały się
w ponad piętnastu krajach. Największą popularność przyniosła jej powieść Polne kwiaty, która w 2016 r. ukazała się nakładem wydawnictwa W.A.B.

Commander in Chief
Tom Clancy, Greaney Mark

Commander in Chief
Tom Clancy,
Greaney Mark
tłum. Agata Pyzik
W.A.B.
135x202 mm MS
39,99 zł
luty 2019

ISBN
978-83-280-3625-3
978-83-280-3625-3

9 788328 036253

Kryzys cen paliw oraz niepowodzenia na arenie międzynarodowej osłabiają pozycję
prezydenta Rosji. Jego moskiewscy poplecznicy, oligarchowie obłożeni zachodnimi
sankcjami tracą zyski… i cierpliwość.
Prezydent Walerij Wołodin nie jest jednak człowiekiem, który łatwo oddaje pole.
Ekonomia przeżartego korupcją kraju opiera się na stabilnych światowych cenach
surowców energetycznych, a Walerij ma środki, aby je zapewnić. Po fiasku operacji
w Dagestanie nie ma jednak zamiaru przedwcześnie odkrywać kart.
Światem zaczynają wstrząsać dramatyczne wydarzenia. Litewski supergazowiec
zostaje wysadzony w powietrze przez grupę ekoterrorystów. W Wenezueli ginie
w zamachu prokurator generalny. Saudyjski książę naftowy zostaje zastrzelony przez
złodziei w luksusowej amerykańskiej galerii handlowej. To wszystko jednak blednie
w momencie, w którym rosyjski transport wojskowy jadący do Kaliningradu zostaje
zniszczony tuż pod Wilnem, a na wodach Atlantyku pojawia się nieuchwytna, supernowoczesna łódź podwodna „Kniaź Oleg”.
Z chaosu pozornie niepowiązanych wydarzeń Jack Ryan, prezydent Stanów Zjednoczonych, zaczyna układać logiczną całość. Podczas gdy służby wywiadowcze pracują bez wytchnienia, by rozwikłać prawdziwe powiązania między zamachami, przed
Jackiem stanie trudne zadanie zmontowania koalicji z poróżnionych państw świata
Zachodu, która mogłaby stawić czoła potężnemu sąsiadowi.
Cyniczna gra Wołodina to jednak gra va banque, w której stawka będzie wyższa niż
kiedykolwiek. Czy Jack Ryan i jego ludzie będą na tyle skuteczni, by zapobiec inwazji?
Czy ambitnemu prezydentowi Rosji uda się przechylić szalę na swoją stronę i uczynić
z Rosji światowego hegemona?

Tom Clancy (1947–2013) – słynny
amerykański pisarz, autor bestsellerowych thrillerów i powieści sensacyjnych, od lat publikowanych na całym
świecie.

Mark Greaney (ur. 1967) – z wykształcenia politolog, pisarz. Razem
z Tomem Clancym napisał m.in. Wyścig
z czasem i Zwierzchnika. Z pełną mocą
i skutkiem to pierwsza książka z cyklu
o Jacku Ryanie, napisana i opublikowana po śmierci Clancy’ego.
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LITERATURA ZAGRANICZNA KRYMINAŁ SENSACJA
Naturalista
Andrew Mayne

Naturalista
Andrew Mayne

tłum. Jacek Żuławnik
W.A.B.
135x202 mm MS
39,99 zł
05.09.2018
ISBN
978-83-280-5839-2
978-83-280-5839-2

9 788328 058392

Wciągająca mieszanka nauki, niedopowiedzeń i napięcia. Ta powieść cię
wessie!
Profesor bioinformatyki Theo Cray widzi prawidłowości tam, gdzie inni widzą chaos.
Kiedy policja głowi się nad zagadką odnalezionego w ostępach Montany okaleczonego ciała, Theo zauważa coś, co stróże prawa przeoczyli. Coś nienaturalnego.
Wkrótce okazuje się, że ofiar jest więcej, a jedynym podejrzanym policji jest niedźwiedź grizzly lub… profesor Cray. Mężczyzna postanawia więc wykorzystać całą swoją
wiedzę i naukową skrupulatność, żeby znaleźć zabójcę. Czerpie z biologii, antropologii, botaniki, statystyki i algorytmów komputerowych, aby zlokalizować kolejne ciała.
Czy okaże się tak samo sprytny jak drapieżnik, na którego poluje – zanim sam stanie
się ofiarą?
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Andrew Mayne – pisarz, iluzjonista,
gwiazdą programu telewizyjnego Don’t
Trust Andrew Mayne. Pracował m.in.
z Davidem Blaine’em i Davidem Copperfieldem. Zasłynął cyklem powieściowym o agentce FBI Jessice Blackwood, który Twentieth Century Fox
i Temple Hill Entertainment zamierzają zekranizować. Za ostatnią powieść
z tego cyklu, Black Fall (2017), Mayne
był nominowany do Nagrody im. Edgara Allana Poego.
Naturalista jest pierwszym tomem nowej serii thrillerów autora. W 2019
roku nakładem W.A.B. ukaże się tom
drugi, Looking Glass (2018).

Silent Patient
Alex Michaelides

Silent Patient
Alex Michaelides
tłum. Agnieszka
Wyszogrodzka-Gaik
W.A.B.
135x202 mm MS
39,99 zł
luty 2019

ISBN
978-83-280-6147-7
978-83-280-6147-7

9 788328 061477

Najbardziej oczekiwany thriller psychologiczny 2019 roku!
Ceniona malarka i fotografka mody Alicia Berenson wiedzie życie, jakiego każdy mógłby jej pozazdrościć. Do czasu. Pewnego wieczoru jej mąż Gabriel wraca do domu, zaś
Alicia strzela mu w głowę pięć razy, zabijając go na miejscu. Od tego momentu kobieta przestaje mówić. Nikt poza nią nie wie, co wydarzyło się tamtej nocy. Ostatecznie
trafia do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego Grove.
Po sześciu latach w tymże ośrodku rozpoczyna pracę psychoterapeuta Theo Faber,
zafascynowany postacią Alicii i jej historią. Theo robi wszystko, co w jego mocy, aby
dotrzeć do pacjentki i sprawić, żeby się przed nim otworzyła, a także aby rozwikłać
zagadkę śmierci Gabriela.
Poznając pacjentkę, psychoterapeuta nieoczekiwanie odnajduje coraz więcej podobieństw w ich losach, począwszy od traumatycznego dzieciństwa. Dokąd zaprowadzą
go te rozmowy i co się stanie, jeśli Alicia wreszcie zacznie mówić?
Prawa do wydania powieści sprzedano już do ponad trzydziestu krajów!
„Ta książka to rzadkość – thriller idealny. Chciałem tylko do niej zajrzeć, minęło jedenaście godzin – skończyłem lekturę i jestem oszołomiony” A.J. Finn

Alex Michaelides – urodził się na Cyprze, jego ojciec jest Grekiem cypryjskim, a matka Angielką. Studiował
literaturę angielską na Uniwersytecie w Cambridge oraz psychoterapię,
uzyskał dyplom ze scenopisarstwa
w American Film Institute w Los Angeles. Twórca scenariuszy do filmów The
Devil You Know (2013) i The Con is On
(2018) z udziałem m.in. Umy Thurman,
Tima Rotha i Sofii Vergary. Michaelides
pracował dwa lata jako opiekun na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży.
Wykorzystał te doświadczenia przy pisaniu swojego debiutu powieściowego
Silent Patient.
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LITERATURA FAKTU HISTORIA BIOGRAFIE
Brakująca połowa dziejów
Anna Kowalczyk

Brakująca połowa
dziejów
Anna Kowalczyk
W.A.B.
142x202 mm
36,99 zł
14.11.2018

MS

ISBN
978-83-280-6033-3
978-83-280-6033-3

9 788328 060333

Minipodręcznik Brakująca połowa dziejów, czyli kobieca historia Polski jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie szeroko pojętymi kwestiami kobiecymi i nieznaną
historią Polski z żeńskiego punktu widzenia (herstory – w opozycji do history).
Autorka koncentruje się na dokonaniach Polek i cudzoziemek na ziemiach polskich od
czasów przedchrześcijańskich po współczesność. Opisuje aspekty życia codziennego,
domowego, rodzinnego, dzieje emancypacji kobiet (edukacyjnej, zawodowej, ekonomicznej, politycznej, społecznej), ich warunki życia, funkcje społeczne etc.
Brakująca połowa dziejów to przystępny bryk „herstoryczny” wzbogacony rysunkami
Marty Frej, adresowany do szerokiej grupy odbiorców, zarówno tych młodych, jak
i starszych.
Ukaże się niecały miesiąc przed okrągłą, setną rocznicą przyznania Polkom pełni praw
obywatelskich (praw wyborczych) przypadającą 28 listopada 2018 roku, a promocja
książki zbiegnie się z obchodami tej ważnej rocznicy.
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Anna Kowalczyk – dziennikarka
(Polskie Radio, Radio PiN, „Przekrój”),
publicystka i blogerka, prowadząca
popularny społeczny blog kobiecy
BoskaMatka.pl. Feministka i działkowiec
z dyplomem MBA. Współautorka
książki Macierzyństwo bez photoshopa.

Antisocial Media
Siva Vaidhyanathan

Antisocial Media
Siva Vaidhyanathan

tłum. Katarzyna Sosnowska,
Weronika Mincer
W.A.B.
135x202 mm MS
36,99 zł
14.11.2018
ISBN
978-83-280-6035-7
978-83-280-6035-7

9 788328 060357

„Jestem badaczem historii, która rozegrała się przez ostatnie pięć minut” – pisze o sobie amerykański medioznawca i kulturoznawca Siva Vaidhyanathan. Trudno odmówić
mu wyczucia chwili. Jego najnowsza książka Antisocial Media, poświęcona hegemonii
Facebooka, ukazuje się w najlepszym możliwym momencie, wpisując się w debatę
o roli mediów społecznościowych w zachodnim modelu demokracji.
Antisocial Media to naukowo-publicystyczny atak na obecny model biznesowy Facebooka na wszystkich frontach. Autor opisuje manipulacje, jakim poddawany jest
użytkownik po to, aby uzależnić go od Facebooka. Ten „największy na świecie system
inwigilacji” gromadzi dane o dwóch miliardach użytkowników. Żaden inny nośnik reklam nie może się równać z tym, co oferuje serwis Zuckerberga. Dzięki przepastnym
bazom danych Facebook potrafi pokazać reklamę dowolnie skrojonej grupie odbiorców, nawet jeśli to tylko kilkaset osób na całym świecie. Oferta gazet, magazynów
i telewizji wypada przy tym bardzo blado. W systemie Zuckerberga produktem jesteśmy my – i nasza uwaga.
Vaidhyanathan odnosi się również do gorącego tematu spłycenia debaty publicznej
w zachodnich demokracjach, antagonizacji i radykalizacji różnych grup społecznych,
tworzenia zamkniętych baniek informacyjnych, wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA, wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i wpływu obcych państw
(głównie Rosji) na wiele z tych procesów. Przedstawia bardzo ciekawe argumenty,
tłumacząc, że to nie Cambridge Analytica, lecz sam Facebook i jego potężny aparat
reklamowy posłużyły Trumpowi do zwycięstwa.
Antisocial Media to bardzo aktualna znakomita próba ujęcia zjawiska współczesnego
w solidnych ramach koncepcyjnych.

Siva Vaidhyanathan (ur. 1966) – kulturoznawca, medioznawca, wykładowca
na Uniwersytecie Wirginii, pracował
również jako dziennikarz. Obronił doktorat na University of Texas w Austin.
Autor wielu pozycji z zakresu mediów,
m.in. The Googlization of Everything
– and Why We Should Worry (2011) i
Intellectual Property: A Very Short Introduction (2017). Regularnie publikuje
artykuły prasowe w takich czasopismach, jak „The New Yorker”, „The New
York Times”, „Washington Post” i „The
Guardian”.
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Saudyjka za kierownicą
Manal asz-Szarif

Saudyjka
za kierownicą
Manal asz-Szarif
tłum. Dorota
Konowrocka-Sawa
W.A.B.
135x202 mm MS
39,99 zł
styczeń 2019

ISBN
978-83-280-6146-0
978-83-280-6146-0

9 788328 061460

Poruszająca historia saudyjskiej aktywistki walczącej o równouprawnienie
kobiet
Osobista historia Manal asz-Szarif, saudyjskiej aktywistki walczącej o prawa kobiet.
Manal wychowywała się w tradycyjnej arabskiej rodzinie, w kraju pozostającym pod
wpływem islamskich radykałów. Dorastając, coraz mocniej doświadczała dyskryminacji tylko z tego powodu, że była kobietą. W dniu swoich 32. urodzin postanowiła
się zbuntować i wbrew zakazowi usiadła za kierownicą…
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Manal asz-Szarif (ur. 1979) – aktywistka walcząca o prawa kobiet w Arabii
Saudyjskiej. Urodziła się i dorastała
w Mekce. Studiowała na Uniwersytecie Króla Abdulaziza w Dżuddzie. Z wykształcenia jest informatykiem, przez
prawie 10 lat pracowała w koncernie
Amraco, zajmując się bezpieczeństwem systemów komputerowych.
Aresztowana w maju 2011 roku, Manal stała się ikoną walki o prawa kobiet
w Arabii Saudyjskiej. Występuje na
licznych spotkaniach dotyczących
praw człowieka, pisze artykuły do gazet i na bloga. Saudyjka za kierownicą
(Daring to drive) jest jej pierwszą książką. Prywatnie Manal asz-Szarif jest
matką dwóch synów. Wraz z mężem
i młodszym synem mieszka w Australii.

Oscary
Katarzyna Czajka-Kominiarczuk

Villas
Iza Michalewicz, Jerzy Danilewicz

Oscary
Katarzyna
Czajka-Kominiarczuk

W.A.B.
135x202 mm
36,99 zł
luty 2019

MS

ISBN
978-83-280-6145-3
978-83-280-6145-3

9 788328 061453

Oscary to najważniejsze, najczęściej omawiane, ale też najbardziej kontrowersyjne nagrody filmowe. Mimo upływu lat
wciąż stanowią symbol Hollywoodu, urzeczywistniają marzenie wszystkich twórców kina związanych z Fabryką Snów.
Autorka zrywa z tradycją opisywania Oscarów według poszczególnych kategorii. Proponuje podział na cztery bloki
tematyczne: Nagroda (w którym opisuje m.in. mechanizmy
przyznawania Oscarów, wpływ polityki na nagrodę), Ceremonia (kreacje, przemówienia, losy statuetek, wpadki), Kategorie nieoczywiste (jak ewoluowały niektóre kategorie; polski
wkład w historię Oscarów) oraz Zwycięzcy (co Oscary oznaczały dla nagrodzonych filmów i aktorów; stosunek Akademii
do mniejszości). Książkę uzupełnia zestawienie najciekawszych statystyk dotyczących nagrody.

Katarzyna Czajka-Kominiarczuk – z wykształcenia historyczka i socjolożka. Pracuje w Dziale Dokumentacji tygodnika „Polityka”. Od 2009 roku prowadzi bloga „Zwierz Popkulturalny”
poświęconego kulturze popularnej. W ramach studiów doktoranckich przygotowuje pracę poświęconą środowisku twórców filmu w dwudziestoleciu międzywojennym.

Villas
Iza Michalewicz
Jerzy Danilewicz
W.A.B.
142x202 mm
38,99 zł
luty 2019

MS

ISBN
978-83-280-6144-6
978-83-280-6144-6

9 788328 061446

W szarych czasach PRL-u Violetta Villas była jak malowany ptak. W latach 60. stała się na dwie dekady jedną z muzycznych ikon, towarem eksportowym. Często krytykowana
w Polsce za styl i ekstrawagancję, za granicą przyjmowana
była entuzjastycznie zarówno przez publiczność, jak i recenzentów. Zachwycano się jej głosem. Pisano, że jest białym
krukiem wokalistyki. Śpiewała, grała w filmach i musicalach.
Występowała w paryskiej Olimpii i nowojorskim Carnegie
Hall, przez kilka sezonów była gwiazdą rewii Casino de Paris
w Las Vegas. W tej biografii reporterskiej autorzy szukają odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, aby jedyna w swoim rodzaju artystka nie tylko nie zrobiła kariery na miarę swoich
możliwości, ale spędzała starość niemal w ubóstwie, wyobcowana, w atmosferze niezdrowej sensacji.
Nowe wydanie wzbogacono o dwa rozdziały opisujące to,
co działo się po śmierci gwiazdy w grudniu 2011 roku, w tym
m.in. postępowanie spadkowe i historię Elżbiety Budzyńskiej,
opiekunki Villas.

Iza Michalewicz – reporterka, pisarka, laureatka Nagrody
Grand Press za reportaż roku 2011 (Jolanta i ogień). Finalistka
międzynarodowej Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za
książkę Życie to za mało w 2015 r. Autorka bestsellerowych
Zbrodni prawie doskonałych. Policyjne Archiwum X (2018) – reportażu o specgrupie do rozwiązywania niewyjaśnionych zagadek zabójstw sprzed lat.

Jerzy Danilewicz – reporter i redaktor. Pracował m.in.
w „Newsweeku”, związany także z tygodnikiem „Polityka”.
Autor książek Bursztynowy prałat o księdzu Henryku Jankowskim (2014) i Witajcie w Polsce. Powroty rodaków z Kazachstanu
(2018).
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Opowieść przodka. Pielgrzymka od początków życia
Richard Dawkins, Yan Wong

Opowieść przodka.
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od początków życia
Richard Dawkins,
Yan Wong

tłum. Agnieszka Sobolewska
W.A.B.
160x235 mm T
69,99 zł
19.09.2018
ISBN
978-83-280-3699-4
978-83-280-3699-4

9 788328 036994

Historia najbardziej niesamowitej pielgrzymki w dziejach świata
Richard Dawkins i Yan Wong zapraszają nas na niezwykłą pielgrzymkę w przeszłość,
aż do czasów sprzed czterech miliardów lat. To podróż w głąb naszej własnej ewolucji:
od ludzi współczesnych do jednokomórkowych początków życia.
Wędrówkę urozmaicają niezwykłe spotkania z żyjącymi dziś na Ziemi zwierzętami,
a także roślinami, grzybami i bakteriami, które mają swoją własną – odrębną od naszej – historię ewolucyjną. W poszczególnych opowieściach Dawkins i Wong rzucają światło na takie tematy, jak zachowanie, specjacja, genetyka, seks i wymieranie.
W efekcie otrzymujemy obszerny przegląd wiedzy o świecie przyrody.
To zaktualizowane wydanie klasycznej już książki Richarda Dawkinsa, napisanej
z niezrównaną klarownością i błyskotliwością, przedstawia najważniejsze odkrycia
potwierdzające słuszność spojrzenia na ewolucję „z perspektywy genu”, popularyzowanego przez Dawkinsa przez całą jego karierę naukową. Opowieść przodka pokazuje,
jacy jesteśmy niezwykli, jak zdumiewająca jest nasza historia i jak bliskie pokrewieństwo łączy nas z pozostałymi formami życia na Ziemi.
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Richard Dawkins jest biologiem ewolucyjnym światowej sławy. Wykształcony w Oksfordzie, uczył zoologii, a w
1995 roku jako pierwszy objął Katedrę
Publicznego Rozumienia Nauki na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jego książki
(m.in. Samolubny gen, Rzeka genów, Bóg
urojony, Magia rzeczywistości) stały się
bestsellerami i należą do najbardziej
znaczących publikacji naszych czasów.

Yan Wong jest biologiem ewolucyjnym
i popularyzatorem o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Skończył
studia na Uniwersytecie Oksfordzkim,
a następnie wykładał ewolucję na Uniwersytecie w Leeds. Najbardziej znany
jest z programu telewizyjnego BBC
One Bang Goes the Theory. Współpracował z Richardem Dawkinsem przy
przygotowaniu pierwszego wydania
tej książki, a wydanie drugie obszernie
poprawił i zaktualizował.

Korepetycje z niepodległości
Sławomir Koper, Tymoteusz Pawłowski

Nasza wojna. Tom II Narody 1917-1923
Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny
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Sławomir Koper,
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Nasza wojna. Tom II
Narody 1917-1923
Włodzimierz Borodziej,
Maciej Górny

W.A.B.
142x202 mm T
44,99 zł
17.10.2018

ISBN
978-83-280-6045-6
978-83-280-6045-6
ISBN
978-83-280-0940-0
978-83-280-0940-0

9 788328 060456

Od zmierzchu do poranka niepodległej Polski
Korepetycje z niepodległości to popularnonaukowa opowieść
przedstawiająca trudny proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości. W czterech częściach książki omówione zostały
cztery kolejne etapy uzyskiwania suwerenności, poczynając
od zmierzchu I Rzeczpospolitej pod koniec XVIII stulecia aż
do odrodzenia się państwa polskiego w latach 20. XX w. Autorzy uwzględniają różne aspekty tego procesu, skupiając się
nie tylko na polityce, ale także na kwestiach gospodarczych
i społecznych. Przywołują również wiele ciekawostek.

Sławomir Koper (ur. 1963) – pisarz, publicysta, historyk. Zajmuje się okresem międzywojennym, a także historią polskiej
obyczajowości oraz życia prywatnego. Jest autorem kilkudziesięciu książek popularnonaukowych o tematyce historycznej,
m.in.: Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej (2009), Życie
prywatne elit władzy PRL (2015). Ostatnio ukazała się jego
książka Zbrodnie z namiętności (W.A.B. 2018). Opublikował
również wiele artykułów na łamach czasopism oraz w portalach internetowych.

Tymoteusz Pawłowski – doktor historii, publicysta. Specjalizuje się w historii I połowy XX wieku. Publikował książki
naukowe, współredagował tom Kampania polska 1939 r.: polityka, społeczeństwo, kultura (2014). Jest autorem licznych
artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych
m.in. w „Do Rzeczy”, „Gazecie Polskiej” i „Przeglądzie Historycznym”.

9 788328 009400

Wojna, która zrewolucjonizowała świat
Drugi tom kompleksowego opracowania wydarzeń I wojny
światowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorzy kreślą
szczegółowy obraz działań wojennych widzianych nie tylko
z perspektywy polityków, dowódców i oficerów, ale także
szeregowych żołnierzy i cywili. Nie jest to jednak opowieść
jedynie o wojnie, lecz także o narodzinach nowoczesnego
społeczeństwa i zupełnie rewolucyjnego porządku świata,
których skutki odczuwamy do dziś. Choć w polskiej świadomości dominują wydarzenia II wojny światowej, Wielka Wojna
nieodwracalnie zmieniła losy świata, a wielu narodom, w tym
Polsce, umożliwiła odzyskanie niepodległości. Książka jest
napisana żywym, przystępnym językiem, obficie odwołuje się
do pamiętników i relacji uczestników opisywanych zdarzeń.

Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej (ur. 1956) – polski historyk, specjalizujący się w historii najnowszej, profesor nauk
humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Był przewodniczącym rady naukowej Centrum
Badań Historycznych w Berlinie, a także członkiem Komitetu
Nauk Historycznych PAN. Powołany na przewodniczącego
rady naukowej Domu Historii Europejskiej.

dr hab. Maciej Górny (ur. 1976) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Pracuje w Zakładzie Historii
Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku w Instytucie Historii PAN. Od 2015 roku jest redaktorem naczelnym „Acta
Poloniae Historica”.
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Jedwabne szlaki. Nowa historia świata
Peter Frankopan

Jedwabne szlaki.
Nowa historia świata
Peter Frankopan
tłum. Szymon Żuchowski,
Piotr Tarczyński
W.A.B.
150x225 mm T
69,99 zł
03.10.2018
ISBN
978-83-280-2691-9
978-83-280-2691-9

9 788328 026919

Oto historia odwrócona o 180 stopni. W swojej fascynującej panoramie dziejów Europy i świata, od czasów starożytnych aż po współczesność, Peter Frankopan podważa tradycyjną perspektywę europocentryczną, podkreślając niesłychanie istotną rolę,
jaką odegrały kraje Bliskiego Wschodu i Azji. Jego imponujące dzieło to mozaika procesów historycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych. Szlaki handlowe,
epidemia dżumy w Europie, kształtowanie się Imperium Brytyjskiego, oświeceniowe
demokracje a kolonializm i niewolnictwo, ekonomiczny aspekt II wojny światowej –
opowieść Frankopana pomaga zrozumieć wiele zaskakujących mechanizmów i powiązań, które decydowały o powstaniu i upadku imperiów, przepływie bogactw i idei,
losach milionów ludzi i kształcie naszego świata. Frapująca podróż w głąb dziejów.
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Peter Frankopan jest historykiem
mediewistą. Wykłada historię średniowieczną w Worcester College
w Oxfordzie, jest dyrektorem Oxford
Centre for Byzantine Research. Jego
monografia Pierwsza krucjata. Wezwanie ze Wschodu ukazała się w 2015 r.
nakładem Wydawnictwa W.A.B.

Kościuszko. Książę chłopów
Alex Storozynski

Dzieci czasu
Eduardo Galeano

Kościuszko.
Książę chłopów
Alex Storozynski

tłum. Jarosław Mikos
W.A.B.
142x202 mm T
54,99 zł
19.09.2018
ISBN
978-83-280-5384-7
978-83-280-5384-7

9 788328 053847

Wielki dowódca, wybitny mąż stanu i patriota, gorący orędownik wolności. Postać, która zarówno w Polsce, jak i w Stanach
Zjednoczonych obrosła legendą. Alex Storozynski zachęca,
by na Tadeusza Kościuszkę spojrzeć na nowo, z dzisiejszej perspektywy. Autor przywołuje nie tylko szereg osobistych zalet
i umiejętności Naczelnika, między innymi jego pracowitość,
doskonałą znajomość taktyki i strategii wojskowej, wykształcenie inżynieryjne oraz niebywałą pomysłowość w tej dziedzinie (zwycięstwo w kluczowej dla historii USA bitwie pod
Saratogą zawdzięczają Amerykanie w dużej mierze zbudowanym przez Kościuszkę fortyfikacjom), lecz także wskazuje, jak
dalece jego poglądy polityczne i społeczne wykraczały poza
epokę – Kościuszko walczył o prawa chłopów, Żydów, Indian,
kobiet i wszelkich ofiar dyskryminacji. Książę chłopów to pasjonująca historia człowieka, którego Napoleon nazwał „bohaterem Północy”, Katarzyna II „bestią”, a wybitny historyk Jules
Michelet „ostatnim rycerzem, ale pierwszym Słowianinem,
który nowocześnie rozumiał braterstwo i równość”.

Alex Storozynski (ur. 1961) – amerykański dziennikarz polskiego pochodzenia, od roku 2008 prezes Fundacji Kościuszkowskiej. Redaktor „The New York Sun”, założyciel i redaktor
naczelny „amNew York”. Publikował m.in. w „New York Daily
News”, „The Wall Street Journal”, „The Chicago Tribune”, „New
York Post”, „The Boston Globe” czy „Newsday”. Laureat Nagrody Pulitzera oraz m.in. nagrody Associated Press i Złotego
Krzyża Zasługi za osiągnięcia dziennikarskie oraz społeczną
pracę na rzecz Polonii.

Dzieci czasu
Eduardo Galeano

tłum. Katarzyna Okrasko
W.A.B.
123x194 mm T
39,99 zł
2019
ISBN
978-83-280-6034-0
978-83-280-6034-0

9 788328 060340

Książka Galeano opiera się na pomyśle prostym i genialnym
jednocześnie: dwanaście miesięcy, w każdym określona liczba
dni, do każdego dnia zaś przypisane jest wydarzenie. Ale nie
takie, które znajdziemy w Wikipedii czy kalendarzach ściennych. Galeano przytacza zapomniane fakty, anegdoty i ciekawostki, małe odpryski historii. Żaden z opisów nie przekracza
kilku akapitów, najkrótsze składają się ze zdania lub dwóch.
Dzieci czasu to znakomita książka wielorazowego użytku, napisana przez wrażliwego społecznie erudytę. Można ją wchłonąć na raz, a potem powracać do wybranych fragmentów,
można z niej uczynić swoiste godzinki, materiał do rozważań
na każdy dzień roku. Dla polskiego czytelnika (i pewnie nie
tylko) jest to też kopalnia wiedzy związanej z mało znanymi
postaciami historii i kultury Ameryki Południowej.

Eduardo Germán María Hughes Galeano (1940–2015) – wybitny urugwajski dziennikarz, którego książki przetłumaczono
na wiele języków świata. Jego dzieła wykraczają poza utarte
ramy gatunków literackich, łącząc w sobie elementy dokumentu, fikcji, reportażu, analizy politycznej i historycznej.
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„…bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek…”
Jan Tomasz Gross w rozmowie z Aleksandrą Pawlicką
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temu, mniej więcej
w zeszły piątek…”
Jan Tomasz Gross,
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W.A.B.
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39,99 zł
03.10.2018
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ISBN
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978-83-280-6010-4

9 788328 060104

52

Kim jest człowiek określany przez niektórych jako wróg, zdrajca i kłamca? W szczerej rozmowie z Aleksandrą Pawlicką poznajemy nie tylko historię powstania głośnych Sąsiadów oraz kontrowersyjnego Strachu i Złotych żniw. To przede wszystkim opowieść o człowieku „chorym na Polskę” i o historii tej choroby. Książka ta
jest panoramą losów powojennej Polski, pokolenia marca 1968, wielkich emigracji
i przyjaźni (także tych wewnętrznych), które potrafią przetrwać próbę odległości
i czasu. To także powidoki historii. Historii tak strasznych, że budzą przerażenie nawet
w samym autorze.
Dziennikarka „Newsweeka” Aleksandra Pawlicka rozmawia również między innymi
z Adamem Michnikiem, Barbarą Toruńczyk, Aleksandrem Smolarem i Ireną Grudzińską-Gross. Dociera do tych, którzy nadal mają odwagę nazwać autora Sąsiadów swoim przyjacielem, nawet jeśli nie jest im z nim po drodze.

Aleksandra Pawlicka – dziennikarka
„Newsweeka”, wcześniej współpracowała z „Wprost”, „Przekrojem”, polską
sekcją BBC. Autorka m.in. Stuhrowie:
Historie rodzinne (2008), Czas na kobiety. Rozmowy z twórczyniami I Kongresu
Kobiet (2010), wywiadu rzeki z prof.
Magdaleną Środą Ta straszna Środa?
(2011), książki Światoholicy (2012) oraz
rozmowy z Joanną Kos-Krauze Jest życie po końcu świata (2017).

[…] Poczucie winy nie miało żadnego znaczenia przy podejmowaniu decyzji o wyjeździe ani przy wyborze tematów, którymi zająłem się w pracy twórczej, bo tego
poczucia winy po prostu nie miałem. […] Ja nie miałem temperamentu politycznego,
natomiast przy całym swoim dobrym wychowaniu i uprzejmości (jeśli wolno mi samemu sobie prawić komplementy), odnajduję w swojej naturze również pewną dozę
nonszalancji. I myśl, że jacyś ubecy mogliby mnie z Polski wygonić, w ogóle mi do
głowy nie przychodziła – Polska jest tam, gdzie ja jestem! I odwrotnie – pozostanie
w kraju w sytuacji, gdy urzędas z UB może mi mówić, co mam robić, to znaczy wzywać
na przesłuchanie, na które muszę się stawić – to dla mnie właśnie była zgoda na to,
żeby UB urządzało mi życie! Jeśli więc pytasz, czy miałem wewnętrzny konflikt dotyczący tego, czy mam obowiązek zostać, czy nie, to z ręką na sercu odpowiadam: nie.
Nie miałem takiego konfliktu.
(fragment)

Jan Tomasz Gross – polsko-amerykański historyk i socjolog, profesor
emeritus Wydziału Historii Uniwersytetu Princeton. Autor m.in. książek
W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali (1984), Upiorna dekada: trzy eseje
o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów (1998), Sąsiedzi: historia zagłady żydowskiego miasteczka (2001), Strach: Antysemityzm
w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej
zapaści (2008), Złote żniwa. Rzecz o tym,
co się działo na obrzeżach zagłady Żydów (2011). W 2018 ukazał się tom
Sąsiedzi i inni. Prace zebrane na temat
Zagłady.
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9 788328 053649

Zna i rozumie media, jak mało kto. Patrzy na nie z przenikliwością, ale i z dystansem. Bywa krytyczna, ale nie szczędzi też pochwał tym, dzięki którym wiemy więcej
o nas samych i otaczającym nas świecie. Dzieli się refleksjami, anegdotami, wymienia
imiona i nazwiska, często sytuując je w zaskakujących kontekstach. Są wśród nich
najwięksi, ale także ci, bez których istnienie gwiazd w mediach nie byłoby możliwe.
Nie unika tematów, które do dziś uchodzą za kontrowersyjne. Błyskotliwa, ostra,
z dużym poczuciem humoru. Taki też jest medialny Alfabet Małgorzaty Domagalik.
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Małgorzata Domagalik – jedna z najbardziej znanych polskich dziennikarek
prasowych i telewizyjnych. Mistrzyni
wywiadu psychologicznego, w niezwykły sposób otwierającego rozmówcę. Rozmawiała z najsłynniejszymi
– aktorami, muzykami, sportowcami,
politykami. Gwiazda programów telewizyjnych. Jest autorką bestsellerowych książek i laureatką prestiżowych
nagród medialnych. Przez 14 lat była
redaktor naczelną miesięcznika „Pani”.
Jest prezesem fundacji Ludzki Gest
Jakuba Błaszczykowskiego. Fanka futbolu.

Ginekolodzy. Tajemnice gabinetów
Iza Komendołowicz

Ginekolodzy.
Tajemnice gabinetów
Iza Komendołowicz
W.A.B.
142x202 mm
39,99 zł
19.09.2018

MS

ISBN
978-83-280-5210-9
978-83-280-5210-9

9 788328 052109

Żadna inna dziedzina medycyny nie wzbudza tylu emocji. Żadna nie jest tak obciążona pozamedycznymi okolicznościami ani uwikłana w zależności światopoglądowe
i polityczne.
Książka zbudowana jest na opowieściach lekarzy i pacjentek. Te osobiste historie –
zdumiewające, przerażające, czasem zabawne – dotykają najbardziej kontrowersyjnych polskich tematów, takich jak aborcja, in vitro, edukacja seksualna, dostępność
antykoncepcji, klauzula sumienia.
Historie szczere do bólu. Pokazują, na jakim świecie żyjemy.

Iza Komendołowicz – dziennikarka
z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem. Autorka setek wywiadów
i reportaży oraz książek: biografii Elżbiety Czyżewskiej Elka i wywiadu rzeki
z Witoldem Pyrkoszem Podwójnie urodzony (współautorka). Dziennikarstwo
to jej praca, pasja i miłość. Kiedyś
chciała zostać lekarzem, by ratować
ludzi. Ta młodzieńcza misja przyświecała jej podczas pracy nad książką Ginekolodzy.

Współpraca: Magdalena Kuszewska –
dziennikarka, specjalizuje się w wywiadach ze znanymi osobami oraz w tekstach psychologicznych. Publikowała
m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Pani”,
„Twoim Stylu”, „The Warsaw Voice”
i „Polityce”.
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FANTASTYKA
Dwór szronu i blasku gwiazd
Sarah J. Maas
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Sarah J. Maas
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135x202 mm M
34,99 zł
03.10.2018

ISBN
978-83-280-6044-9
978-83-280-6044-9

9 788328 060449

Akcja powieści toczy się kilka miesięcy po wydarzeniach z Dworu skrzydeł i zguby.
Historia opowiedziana jest z perspektywy Feyry i Rhysa, którzy wraz z przyjaciółmi
zajmują się odbudową Dworu Nocy oraz miasta, które uległo znacznym zniszczeniom
podczas wojny. Na szczęście zbliża się czas Przesilenia Zimowego, a z nim wyczekiwane ułaskawienie.
Jednak mimo świątecznej atmosfery duchy z przeszłości nie dają o sobie zapomnieć.
Feyra, która będzie obchodziła swoje pierwsze Przesilenie Zimowe, odkrywa, że najbliższe jej osoby są znacznie bardziej poranione, niż można by przypuszczać. A to
może mieć znaczący wpływ na przyszłość Dworu i całego ich świata.

Sarah J. Maas (ur. 1986) – amerykańska pisarka fantasy. Autorka bestsellerowej serii
Szklany tron (Szklany tron, Korona w mroku, Dziedzictwo ognia, Królowa cieni, Imperium
burz, Wieża świtu) wraz z prequelami z cyklu Zabójczyni.
W 2016 r. nakładem Uroborosa ukazał się też Dwór cierni i róż, a w 2017 r. Dwór mgieł
i furii oraz Dwór skrzydeł i zguby. Maas mieszka w Pensylwanii wraz z mężem i psem.
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Dwór cierni i róż. Książka do kolorowania
Sarah J. Maas
Zapierająca dech w piersiach sceneria
bestsellerowej serii Sarah J. Maas Dwór
cierni i róż ożywa w kolorowance. Poznaj bliżej Feyrę, Tamlina oraz Rhysanda i razem z nimi odkrywaj niebezpieczny i krwawy świat Fae, bujne
piękno Dworu Wiosny i tajemnicę
Dworu Nocy.

Dwór cierni i róż.
Książka
do kolorowania
Sarah J. Maas
tłum. Marcin Mortka
UROBOROS
254x254 mm M
26,99 zł
19.09.2018

ISBN
978-83-280-5832-3
978-83-280-5832-3

9 788328 058323
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FANTASTYKA
Shadow Run
AdriAnne Strickland, Michael Miller

Unhinged
A.G. Howard

Shadow Run
AdriAnne Strickland,
Michael Miller
UROBOROS
135x202 mm
42,99 zł
luty 2019

M

ISBN
978-83-280-5837-8
978-83-280-5837-8

9 788328 058378

Kaitan jest najlepszą poławiaczką Cienia na Alaxak, prymitywnej i biednej planecie na peryferiach. Do załogi statku poławiaczy dołącza ładowniczy Nev. Nikt nie wie, że to dziedzic
arystokratycznego rodu, który występuje w przebraniu, aby
zdobyć zaufanie Quole. Tajemnica wychodzi na jaw dopiero wtedy, gdy statek zostaje zaatakowany przez niszczyciela. Okazuje się, że nie tylko Nev i jego ród ma plany wobec
młodej Alaxakanki, rywalizujący ród również chce dopaść
dziewczynę. Kluczowy jest tutaj Cień (Shadow) – substancja,
która stanowi niezwykłe źródło energii. Nev, książę z rodu,
chce skłonić Quole do wzięcia udziału w badaniach nad Cieniem. Po skutecznie odpartym ataku niszczyciela Poławiaczka
zgadza się polecieć z Nevem do siedziby jego rodu i poddać
badaniom prowadzonym przez stryja młodego arystokraty.
Na miejscu okazuje się jednak, że rodzina Dracortes nie ma
czystych intencji. Nev staje przed wyborem: ocalenie Quole
lub lojalność wobec rodziny.
Shadow Run to pierwszy tom pasjonującej space opery, powieści przygodowej w fantastycznonaukowym entourage’u.

AdriAnne Strickland – bibliofilka, pisarka, w wolnych chwilach
łowi ryby w Zatoce Bristolskiej. Mieszka na Alasce z mężem
i mopsem. Współautorka (z Michaelem Millerem) dwóch książek z serii Kaitan Chronicles: Shadow Run i Shadow Call.

Michael Miller – wychował się na powieściach Tolkiena, Laury Ingalls Wilder i rosyjskich bajkach. W młodości redagował
z bratem lokalną gazetę. Obecnie pracuje jako konsultant firmy Apple i projektant stron internetowych. Mieszka na Alasce z żoną i dzieckiem. Współtwórca serii Kaitan Chronicles,
w której ukazały się dotąd dwa tytuły Shadow Run i Shadow
Call.
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Unhinged
A.G. Howard

tłum. Janusz Maćczak
UROBOROS
135x202 mm M
39,99 zł
2019
ISBN
978-83-280-6161-3
978-83-280-6161-3

9 788328 061613

Życie Alyssy Gardner obfitowało ostatnio w dramatyczne wydarzenia. Na szczęście teraz przed nią już tylko ukończenie
szkoły, bal – i będzie mogła rozpocząć studia, o których zawsze marzyła.
Jej życie byłoby jednak o wiele prostsze bez jej matki, która
jest stanowczo zbyt nadopiekuńcza. I bez Morpheusa, który
pewnego dnia postanawia złożyć jej w szkole niespodziewaną
wizytę. Używa całego swego wdzięku w nadziei, że namówi
Alyssę do powrotu do Krainy Czarów, by wykonała kolejne
niebezpieczne zadanie...
Kraina Czarów nie daje o sobie zapomnieć. Morpheus zaś
ostrzega Alyssę, że Czerwona Królowa depcze jej po piętach.
Jeśli zostanie w ludzkim świecie, może narazić na niebezpieczeństwo wszystkich, których kocha. Lecz ponowna wyprawa
w głąb króliczej nory oznacza śmiertelną bitwę…

A.G. Howard – swoją pierwszą powieść, Alyssa i czary, napisała, pracując w szkolnej bibliotece. Zawsze się zastanawiała,
co by się zdarzyło, gdyby Alicja dorosła – a subtelna, niepokojąca aura Alicji w Krainie Czarów odegrała decydującą rolę
jej powieści.
W chwilach wolnych od pisania uprawia ogród, jeździ na rolkach i spędza czas z rodziną. Mieszka w Amarillo, w stanie
Teksas.

Czarny Mag. Pierwszy rok
Rachel E. Carter

Czarny Mag. Praktykantka
Rachel E. Carter

Czarny Mag. Kandydatka
Rachel E. Carter

Czarny Mag. Pierwszy rok
Rachel E. Carter

Czarny Mag. Praktykantka
Rachel E. Carter

Czarny Mag. Kandydatka
Rachel E. Carter

tłum. Emilia Skowrońska
UROBOROS
135x202 mm M
39,99 zł
19.09.2018

ISBN
978-83-280-5394-6
978-83-280-5394-6

9 788328 053946

Szaty maga są tylko dla najlepszych. Nigdy ich nie dostaniesz,
jeśli będziesz się bała. Tylko czy
odważysz się walczyć do końca,
Ryiah?
Akademia w Jerarze słynie z wyśrubowanych oczekiwań. Co roku przyjmowanych jest do niej zaledwie piętnaścioro uczniów, których szkoli się na
magów. Mają rok, aby udowodnić, że
są najlepsi z najlepszych. Dziesięć miesięcy wytężonej nauki, morderczych
treningów i pracy ponad siły. Nastoletnia Ryiah i jej brat bliźniak Alex wierzą,
że ich przeznaczeniem jest magia.
Ryiah marzy o dołączeniu do elitarnej frakcji bojowej. Tylko czy będzie
potrafiła stawić czoła wymaganiom
mistrzów i... pewnemu przystojnemu
księciu, który najwyraźniej znienawidził ją od pierwszego wejrzenia?
Czarny Mag. Pierwszy rok Rachel E. Carter to pierwszy tom bestsellerowej serii z miłością, magią i wojną w tle.

tłum. Emilia Skowrońska
UROBOROS
135x202 mm M
39,99 zł
luty 2019

ISBN
978-83-280-6140-8
978-83-280-6140-8

9 788328 061408

Ryiah przetrwała próbny rok w Akademii, ale dopiero teraz zaczyna się dla
niej prawdziwa nauka.
Dziewczyna dostała się do wymarzonej frakcji bojowej, ale musi stawić
czoła nauczycielowi, którego nie znosi,
i wrogo nastawionej Priscilli. Sytuacji
nie ułatwia też relacja z Darrenem,
oscylująca między wrogością a sympatią, może nawet fascynacją…
Kiedy jeden z uczniów zostaje zabity,
nauka schodzi jednak na dalszy plan.
W powietrzu wisi wojna, być może
Ryiah będzie musiała wykorzystać
swoje umiejętności szybciej, niż sądziła.

tłum. Emilia Skowrońska
UROBOROS
135x202 mm M
39,99 zł
luty 2019

ISBN
978-83-280-6141-5
978-83-280-6141-5

9 788328 061415

Tylko rok dzieli dwudziestoletnią Ryiah
od osiągnięcia wymarzonego celu
i przywdziania szaty Czarnego Maga.
Ukoronowaniem nauki jest udział w
prestiżowym turnieju dla magów. Traf
chce, że Ryiah musi pokonać w nim…
pewnego księcia, ostatnią osobę,
z którą chciałaby walczyć.

Rachel E. Carter – amerykańska pisarka fantasy. Autorka bestsellerowego cyklu powieści Czarny Mag, którego pierwszy tom, Pierwszy rok, ukaże się w 2018 roku nakładem wydawnictwa Uroboros. Jej książki, pełne magii, miłości i wojny, porównywane
są do twórczości Sarah J. Maas.
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FANTASTYKA
Pierwsze słowo
Marta Kisiel

Pierwsze słowo
Marta Kisiel
UROBOROS
135x202 mm
39,99 zł
17.10.2018

M

ISBN
978-83-280-5164-5
978-83-280-5164-5

9 788328 051645

Niekwestionowana gwiazda polskiej fantastyki, pani na Lichotce i przyległościach powraca – tym razem w tomie opowiadań
Pewnej nocy do jednej zamkowej celi trafia trzech morderców carów, a każdy z nich
słuszny i jedyny. Wallenrod, Winkelried i Wawrzyniec, namaszczony może nie pośród
królewskiego truchła w kościelnych podziemiach, ale przecież też w podziemiach...
gorzelni.
Stanisław Kozik nieoczekiwanie dla siebie znajduje się w odmiennym stanie żywotności. Sokółek zamienia się w słup soli w pewnym rozkosznie fikuśnym przedsiębiorstwie. A Oda Kręciszewska w dniu pogrzebu swojej matki dostrzega w lustrze wąsik,
co prowadzi ją do podjęcia pewnych niezbyt przemyślanych, ale całkiem udanych
życiowych decyzji.
W tym tomie opowiadań nie brakuje też postaci już czytelnikom znanych, jak choćby pewnego pisarza o wyglądzie zmiętego muszkietera i jego prywatnego anioła.
W bamboszkach.
Czasem dowcipnie, innym razem mrocznie. Zawsze klimatycznie i z wielką klasą.
Czy to zamtuz, czy biuro komisji przyznającej Certyfikat Międzynarodowej Jakości
Fantastycznej, czy carski zamek, a może tonące we mgle zaułki miasta – Marta Kisiel
udowadnia, że jej wyobraźnia (podobnie jak poczucie humoru) nie ma żadnych granic.
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Marta Kisiel (1982) – pisarka i tłumaczka, z wykształcenia polonistka.
Debiutowała w 2006 roku na łamach
internetowego magazynu „Fahrenheit”
opowiadaniem Rozmowa dyskwalifikacyjna. Na swoim koncie ma ukochany przez czytelników cykl Dożywocie
(Dożywocie, Siła niższa, Szaławiła) oraz
powieść Nomen omen). Trzykrotnie
nominowana do Nagrody im. Janusza A. Zajdla, otrzymała ją w 2018 r.
za Szaławiłę.

Spektrum
Martyna Raduchowska

Spektrum
Martyna
Raduchowska
UROBOROS
135x202 mm
39,99 zł
03.10.2018

M

ISBN
978-83-280-4524-8
978-83-280-4524-8

9 788328 045248

Technologia rozdarła to miasto na pół.
Wydawało się, że ostatnie granice ludzkich możliwości zostały zniesione. W powszechnym użyciu są androidy – prawie doskonałe kopie człowieka. Wyposażone
w sztuczną inteligencję, niesamowicie szybkie, zdolne do błyskawicznej regeneracji,
są o wiele bardziej wytrzymałe niż ich pierwowzór. I o wiele bardziej niebezpieczne.
Dlatego dezaktywuje się je przy najmniejszych objawach nieposłuszeństwa – kulką
w łeb. Ludzie zaś dzięki wszczepom i implantom mogą upgrade’ować swoje ciało
i umysł niczym postaci z gier komputerowych. Ci, których na nie stać, bogacą się
jeszcze bardziej. Biedni spadają na samo dno drabiny społecznej.
Szansą dla wykluczonych jest reinforsyna. Geniusz w pigułce, dostępny na każdą kieszeń. Gdy zapada decyzja o wycofaniu jej ze sprzedaży, atak na siedzibę jej producenta jest nieunikniony. Magazyny pustoszeją w jednej chwili. Reinforsyna zalewa ulice
falą neurochemicznego szaleństwa.
B-Day. Dzień Buntu. Dzień, który zmienił Jareda Quinna w nafaszerowanego elektroniką cyborga. On sam niewiele z niego pamięta. Tylko Maya, jego replikantka, wie,
co naprawdę się wtedy wydarzyło.
Bo wszystko zaczęło się właśnie od niej.

Martyna Raduchowska (ur. 1987) –
polska pisarka fantasy i science fiction.
Z wykształcenia jest psychologiem
i kryminologiem, pisarką – z zamiłowania. Zadebiutowała w 2007 roku
opowiadaniem Cała prawda o PPM. Autorka cyklu o szamance od umarlaków
Idzie Brzezińskiej (powieści Szamanka od umarlaków i Demon Luster) oraz
cyberpunkowej serii Czarne światła,
na którą składają się Łzy Mai i Spektrum.
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FANTASTYKA
Cienie Nowego Orleanu
Maciej Lewandowski

Gdzie śpiewają diabły
Magdalena Kubasiewicz

Cienie Nowego
Orleanu
Maciej Lewandowski

UROBOROS
135x202 mm
39,99 zł
luty 2019

M

ISBN
978-83-280-5709-8
978-83-280-5709-8

9 788328 057098

Oryginalna propozycja stanowiąca połączenie kryminału i powieści grozy, nawiązująca do twórczości Lovecrafta, okultyzmu i mitologii wudu.
John Raymond Legrasse, doświadczony nowoorleański policjant, podczas policyjnego nalotu na przemytników trafia
do dziupli handlarzy żywym towarem. Znajduje tam makabrycznie okaleczone zwłoki młodej kobiety. Tropy prowadzą
do niewyjaśnionej sprawy z przeszłości, rytualnego mordu
dokonanego przez tajemniczą sektę składającą krwawe ofiary z ludzi. Mimo że formalnie odsunięty od sprawy, Legrasse
prowadzi własne śledztwo. Podążając śladem handlarzy żywym towarem, dociera do zakładu fotograficznego Belaire’a
– byłego sutenera – w którym znajduje jego archiwum, nagrania brutalnych gwałtów i tortur czarnoskórych kobiet, które
zginęły podobnie jak ta znaleziona w piwnicy. Okazuje się,
że ze zbiorów muzealnych wykradziono grimuar spisany krwią
na ludzkiej skórze, który jest niekompletny. Obie sprawy się
łączą: zamordowanej dziewczynie wyryto na skórze tajemnicze znaki oraz zdarto płat skóry z pleców. Kolejny ślad prowadzi do Kaznodziei, przywódcy sekty przywołującej demony…

Maciej Lewandowski – urodzony w roku, w którym Reagan został powtórnie prezydentem, a świat usłyszał o Terminatorze.
Gdyby wierzyć mądrości „jesteś tym, co jesz”, krzak chmielu
obrośnięty pizzą stanowi najtrafniejszy opis. Z wykształcenia
człowiek wielu zawodów; najbardziej dziennikarz (choć ostatnio już nie). Jak przystało na miłośnika fantastyki pamiętającego pierwsze święta z Kevinem, przejawia bezrefleksyjne oraz
zaborcze zafascynowanie prozą H.P. Lovecrafta, podczas gdy
Stephen King to niedościgniony mistrz pióra. Nie przepada
za Mastertonem, wielbiąc za to miejsce Sapkowskiego, Tolkiena oraz Barkera.
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Gdzie śpiewają
diabły
Magdalena
Kubasiewicz

UROBOROS
135x202 mm
39,99 zł
styczeń 2019

MS

ISBN
978-83-280-5750-0
978-83-280-5750-0

9 788328 057500

Było sobie utkane z baśni miasteczko, zagubione
wśród lasów, pełne splątanych uliczek, w którym nad
brzegiem jeziora Diabeł śpiewa do tańca swojej czarownicy. Azyl.
Historie o więzi bliźniąt są mocno przesadzone, przynajmniej
w ich przypadku. Trudno byłoby znaleźć dwie osoby różniące
się od siebie bardziej niż Ewa i Piotr. On – twardo stąpający po ziemi. Ona – wiecznie bujająca w obłokach, pogrążona
w swoich fantazjach. A jednak, choć Ewa zaginęła bez śladu
już dziewięć lat temu, on nadal jej szuka i nie potrafi odpuścić.
Nieoczekiwanie w sprawie Ewy pojawia się nowy trop. Jej
zdjęcie znaleziono w rzeczach Patrycji, dziewczyny zamordowanej w miasteczku gdzieś na końcu świata, do którego nie
dotarła współczesna cywilizacja. Śledczy rozkładają ręce, ale
Piotr bez chwili wahania wyrusza do Azylu, by wypytać miejscowych o siostrę.
Tyle że w Azylu nikt nie słyszał o Ewie. Mieszkańcy częstują
go za to swoimi wersjami miejscowej legendy o Diable i jego
czarownicy. Azyl przypomina miejsca z horroru: mała społeczność, mroczne sekrety i zmowa milczenia. A może Piotra tylko
ponosi wyobraźnia? Co prawda nigdy nie grzeszył jej nadmiarem, ale… W takim miejscu jak to wszystko wydaje się możliwe.

Magdalena Kubasiewicz (ur. 1990) – autorka cyklu urban fantasy Królewska wiedźma (powieści Spalić wiedźmę, Wiedźma
Jego Królewskiej Mości). Napisała również komedię kryminalną
Topienie Marzanny oraz dwie powieści obyczajowe – Sonata
dla motyla i Jesienny bluszcz. W 2019 roku nakładem wydawnictwa Uroboros ukaże się jej powieść Gdzie śpiewają diabły.

Star Wars. Ostatni strzał.
Opowieść o Hanie i Lando
Daniel José Older

Star Wars.
Ciemna strona mocy
Timothy Zahn

Star Wars.
Ostatni strzał.
Opowieść o Hanie
i Lando
Daniel José Older
tłum. Anna Hikiert
UROBOROS
135x202 mm MS
39,99 zł
styczeń 2019

ISBN
978-83-280-6043-2
978-83-280-6043-2

9 788328 060432

Star Wars.
Ciemna strona mocy
Timothy Zahn
tłum. Anna Hikiert
UROBOROS
135x202 mm MS
39,99 zł
luty 2019

ISBN
978-83-280-6168-2
978-83-280-6168-2

9 788328 061682

Han Solo i Lando Calrissian ponownie spotykają się
na Sokole Millenium. I przekonują się, że nawet
najszybszym statkiem we wszechświecie nie da się
uciec od przeszłości.

Kontynuacja przygód Luke’a Skywalkera, księżniczki
Lei oraz Hana Solo. Znani i lubiani bohaterowie cały
czas próbują uratować Nową Republikę przed siłami
admirała Thrawna oraz Imperium.

Ta opowieść o burzliwych perypetiach Hana Solo i Lando
Calrissiana obejmuje wydarzenia, jakie miały miejsce w trzech
różnych okresach: kiedy Lando był właścicielem Sokoła
Millenium, krótko po tym, gdy statek trafił w ręce Hana,
oraz niedługo po bitwie o Endor.

Druga z trzech części sagi o Thrawnie autorstwa Timothy’ego
Zahna w nowym tłumaczeniu. Szybka i dynamiczna fabuła,
ciekawe zwroty akcji, trzymające w napięciu opisy – czyli to,
co fani Gwiezdnych Wojen lubią najbardziej.

Dawno temu tajemniczy przekaźnik o nieznanej sile był
jednym z najniebezpieczniejszych sekretów galaktyki. Wielu
próbowało go zdobyć – i Lando Calrissian ze swoim droidem
L3-37, i później Han Solo z Chewbacką… Jednak twórca
urządzenia, złowieszczy Fyzen Gor, skutecznie strzegł swojej
tajemnicy… Od czasu, gdy Han Solo spotkał Fyzena Gora,
minęło 10 lat. Zdążył już zapomnieć o tym szalonym
wynalazcy. Teraz próbuje odnaleźć się w roli męża i ojca.
O ustatkowaniu się myśli również Lando. Jednak Fyzen Gor nie
odpuszcza. Chce wykorzystać swoje złowieszcze urządzenie,
aby na zawsze odmienić galaktykę. Han i Lando muszą go
powstrzymać.

Daniel José Older – amerykański pisarz, autor książek fantasy
(m.in. seria Bone Street Rumba) oraz powieści dla młodzieży
(m.in. seria Shadowshaper Cypher). Zdobywca International
Latino Book Award. Jest również kompozytorem.

Przebiegły i bezwzględny przywódca osłabionego Imperium,
admirał Thrawn, przejmuje dowództwo nad resztkami floty
Imperium i rozpoczyna masową kampanię zmierzającą
do zniszczenia Nowej Republiki. Tymczasem Han Solo
i Lando Calrissian ścigają się z czasem, aby znaleźć dowody
zdrady na najwyższym szczeblu władz Republiki.
Przy okazji odnajdują zaginioną flotę dwunastu pancerników,
co daje nadzieję na przechylenie szali zwycięstwa na stronę
Republiki. Jednak Thrawn jest szybszy…
Co gorsza, tajemniczy, ogarnięty chęcią zemsty Mroczny Jedi,
który wyłonił się z popiołów przeszłości, pragnie przeciągnąć
Luke’a Skywalkera na Ciemną Stronę Mocy.

Timothy Zahn – autor ponad czterdziestu powieści i blisko
dziewięćdziesięciu opowiadań. W 1984 roku zdobył Hugo
Award za opowiadanie Cascade Point.
Największą popularnością cieszą się jego powieści z serii Star
Wars (trylogia oraz dylogia Thrawna, Rozbitkowie z Nirauan,
Posłuszeństwo). Napisał też cykle Kobra i Zdobywcy.
Z wykształcenia jest fizykiem. Mieszka z rodziną w Oregonie.
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KULINARIA PORADNIKI
Wegańskie słodycze
Karolina Gawrońska

Wegańskie słodycze
Karolina Gawrońska
BUCHMANN
160x215 mm T
39,99 zł
31.10.2018

ISBN
978-83-280-6039-5
978-83-280-6039-5

9 788328 060395

Książka z przepisami prezentującymi popularne słodycze w wersji wegańskiej – snikers, mars czy oreo zyskują dzięki niej nowy, zdrowszy wymiar. Nie dość, że są przygotowane z wegańskich składników, to są jeszcze bezglutenowe. Można więc delektować się nimi bez wyrzutów sumienia. W doborze słodkiej przekąski pomocne mogą
być tabele wartości odżywczych, które znajdziemy pod każdym przepisem. Oprócz
60 słodkości w książce znajdziemy też praktyczne porady dotyczące m.in. oblewania słodyczy czekoladą czy prażenia orzechów. Publikacje wzbogacają nieco surrealistyczne zdjęcia, które przenoszą słodkości w nowy wymiar rozkoszy.
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Karolina Gawrońska – założycielka
bloga kulinarnego Savory or Sweet,
który zgromadził ponad 10 tysięcy
fanów. Weganka, maratonka, triathlonistka. Z zawodu ekonomistka, z zamiłowania kucharka, która właśnie doszkala się z zakresu dietetyki. Jej pasją
jest przygotowywanie przepisów na
zdrowe i pełnowartościowe słodycze
bez wykorzystania produktów zwierzęcych. Autorka ebooka Vegebook
zawierającego przepisy na wegańskie
dania i desery.

Jajko
Zofia Pilitowska, Katarzyna Pilitowska

Jajko
Zofia Pilitowska,
Katarzyna Pilitowska
BUCHMANN
190x240 mm MS
39,99 zł
03.10.2018

ISBN
978-83-280-5838-5
978-83-280-5838-5

Hazana. Kuchnia wegetariańska
Żydów z całego świata
Paola Gavin

Hazana. Kuchnia
wegetariańska Żydów
z całego świata
Paola Gavin
tłum. Małgorzata
Samborska
BUCHMANN
195x255 mm T
59,99 zł
14.11.2018

ISBN
978-83-280-5760-9
978-83-280-5760-9

9 788328 058385

Znakomite i nieskomplikowane przepisy z jajkiem
w roli głównej
Jajko jakie jest, każdy widzi. Jak smakuje – no właśnie, to wcale nie musi być oczywiste! Kasia i Zosia Pilitowskie, matka
i córka, właścicielki kultowej krakowskiej śniadaniowni Ranny Ptaszek, są zdania, że nic tak nie podkręca smaku potrawy, jak dodanie jajka. Dlatego dzielą się swoimi przepisami
na potrawy, w których jajko gra główną rolę: od jajecznych
podstaw (łącznie z przepisem na idealne jajko na miękko!)
przez śniadania, które można jeść o każdej porze dnia, oraz
placki i naleśniki z całego świata aż po niewymagające wysiłku, za to zniewalające smakiem desery. Proste i inspirujące
przepisy przeplatają się z opowieściami zarówno Kasi i Zosi,
jak i ich krakowskich przyjaciół: kucharzy, artystów, pasjonatów, którzy dzielą się wspomnieniami i sekretnymi recepturami na najlepsze jajka na świecie. Jak się bowiem okazuje,
każdy ma swój ulubiony smak. A jaki jest twój?

Kasia i Zosia Pilitowskie – mama i córka, wegetarianki, właścicielki i kucharki w barze śniadaniowym Ranny Ptaszek
w Krakowie. Kasia równocześnie zarządza kuchnią w Hummus
Amamamusi na krakowskim Kazimierzu, od kilku lat organizuje z powodzeniem największy festiwal kulinarny w Krakowie
„Najedzeni Fest!” oraz letni Piknik Krakowski. Z pasją walczy
o drzewa. Zosia jest mistrzynią kiszonek i miłośniczką kuchni
azjatyckiej.

9 788328 057609

„Pusty żołądek to smutne serce” – mawiają hiszpańscy Żydzi.
Dlatego hazana, oznaczająca pożywienie, odwołuje się też do
radości i gościnności, a jedzenie oraz wspólnie spożywane
posiłki od zawsze były w centrum żydowskiej kultury. Żyjący
przez tysiąclecia w rozproszonych po całym świecie diasporach Żydzi przejmowali i rozwijali lokalne tradycje kulinarne.
W ten sposób powstała bogata, aromatyczna kuchnia oparta
na chlebie, serach owczych i kozich, orzechach i oliwkach, warzywach i ziołach, świeżych i suszonych owocach. Dzięki 150
przepisom z ponad dwudziestu krajów, od Polski do Maroka,
odkryjesz wspaniałe smaki wegetariańskich potraw, które stanowią ważną część żydowskich posiłków. Zawarte w książce
rozdziały poświęcone żydowskim świętom, zwyczajom i historii pozwolą lepiej poznać tę niezwykłą kulturę. Oprócz tradycyjnych przepisów na przystawki, zupy, dania główne i desery
znajdziesz tu też receptury na potrawy z ziaren, warzyw, jajek,
a także makarony i pierogi. Skosztuj bliskowschodnich mezze,
zakochaj się we wschodnioeuropejskich blinach, rozkoszuj się
słodyczą niezrównanych austriackich tortów. Bo jak głosi inne
przysłowie, z dobrym jedzeniem łatwiej się nawet martwić!

Paola Gavin wydała już trzy książki: Mediterranean Vegetarian Cooking, Wegetariańska kuchnia włoska i French Vegetarian
Cooking. Przez wiele lat podróżowała i mieszkała za granicą,
w szczególności w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Grecji,
Francji i we Włoszech, gdzie po raz pierwszy zainteresowała
się tematyką żywienia i gotowaniem. Jest autorką artykułów
o żywieniu, które ukazały się w różnych gazetach w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
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Szafran, mięta i kardamon. O ziołach i przyprawach
Samar Khanafer

Szafran, mięta
i kardamon.
O ziołach
i przyprawach
Samar Khanafer
BUCHMANN
210x270 mm T
69,99 zł
17.10.2018

ISBN
978-83-280-5027-3
978-83-280-5027-3

9 788328 050273
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Po pierwszej, znakomicie przyjętej przez wszystkich miłośników dobrej kuchni książce Hummus, za’atar i granaty czas na kolejną przygodę kulinarną z Samar.
Szafran, mięta i kardamon to zbiór ponad 100 przepisów, które pozwolą na nowo
odkryć zioła i przyprawy – począwszy od rodzimej natki pietruszki, przez tymianek,
kumin czy kolendrę, aż po sumak, anyż oraz szafran. Samar prezentuje dobrze znane
dania w nowej, jeszcze smaczniejszej i ciut mocniej doprawionej odsłonie. Łączy przy
tym przeróżne tradycje kulinarne – proponuje głównie dania z lokalnych polskich
składników, ale doprawione całkiem sporą szczyptą egzotyki. Autorka dzieli się również mnóstwem praktycznych porad związanych z przechowywaniem ziół i przypraw.
Jak pisze we wstępie: „Dobre przyprawianie potraw sprawia, że pamiętamy ich smak
przez długi, długi czas. Świeże zioła mają zupełnie inny aromat niż te suszone, a suszone w całości smakują zupełnie inaczej niż zmielone. Mieszanki przypraw to w mojej kuchni magia, która zaczarowuje dobrze znane składniki i potrawy w dania niezwykłe”.
Szafran, mięta i kardamon została przygotowana zgodnie z polskim kalendarzem sezonowości – tak, żeby zawsze jeść to, co akurat jest najzdrowsze, najsmaczniejsze
i… najtańsze.

Samar Khanafer – w połowie Polka,
w połowie Libanka. Ekspertka od
kuchni bliskowschodniej, znana z programów MasterChef oraz Dzień Dobry
TVN. Projektantka i blogerka.
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Tylko paleo
Amelia & Alex Wasiliev

Tylko napary
Fern Green

Naturalne środki czyszczące
Fern Green

Tylko paleo
Amelia & Alex Wasiliev

Tylko napary
Fern Green

Naturalne środki czyszczące
Fern Green

tłum. Anna T. Szczepanowska
BUCHMANN
142x202 mm MS
ISBN
978-83-280-6037-1
978-83-280-6037-1
29,99 zł
17.10.2018

tłum. Anna T. Szczepanowska
BUCHMANN
142x202 mm MS
ISBN
978-83-280-6038-8
978-83-280-6038-8
29,99 zł
17.10.2018

9 788328 060371

9 788328 060388

Codzienne życie według zasad
paleo doda ci witalności.

Poznaj przepisy na naturalne napoje oczyszczające.

Dzięki daniom opartym na przepisach
z tej książki, ćwiczeniom fizycznym,
właściwemu rytmowi dobowemu
i ograniczeniu stresu poczujesz się pełen życia i energii!
• Odkryj listę zalecanych pokarmów
i przepisy podstawowe.
• Przygotuj zdrowe, zrównoważone
posiłki na każdą porę dnia oraz
pyszne przekąski pozwalające zachować rytm aktywności.
• Wypróbuj program menu na dwa
tygodnie, dzięki któremu zaczniesz żyć zgodnie z zasadami
paleo.

•

Amelia Wasiliev – miłośniczka i stylistka jedzenia, mieszka w Londynie.
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•

•

•

Przygotowuj napary, toniki, herbaty i wody oczyszczające na każdy dzień.
Odkryj sekrety suszonych oraz
świeżych kwiatów i ziół oraz ich
skuteczność w łagodzeniu bólów
i dolegliwości.
Dowiedz się, jakich składników
użyć, aby przyrządzić dobry napar
i czerpać korzyści z jego wartości
odżywczych.
Naucz się tworzyć napary na bazie ziół lub kwiatów z własnego
ogrodu.

tłum. Anna T. Szczepanowska
BUCHMANN
142x202 mm MS
ISBN
978-83-280-6143-9
978-83-280-6143-9
29,99 zł
luty 2019

9 788328 061439

Jak zrobić ekologiczny proszek do prania? Czy da się umyć wannę za pomocą
octu i cytryny? Jak sprzątać, nie szkodząc przy tym środowisku? Natural
Cleaning to „książka kucharska” z przepisami na ekologiczne środki czystości.
Dzięki niej zaoszczędzimy pieniądze
wydawane na środki chemiczne, a przy
okazji pomożemy uratujemy naszą planetę. Na 250 stronach znajdziemy ponad 120 przepisów podzielonych pod
kątem przestrzeni, którą musimy posprzątać. Proste, praktyczne i bardzo
satysfakcjonujące!

Fern Green – stylistka jedzenia, autorka książek kulinarnych i doświadczona szefowa
kuchni. Stała współpracowniczka luksusowych magazynów kulinarnych i dekoratorskich, dla których przygotowuje stylizacje potraw.

Italia do zjedzenia
Bartek Kieżun

Italia do zjedzenia
Bartek Kieżun
BUCHMANN
210x270 mm T
69,99 zł
14.11.2018

ISBN
978-83-280-6040-1
978-83-280-6040-1

9 788328 060401

Nowe, rozszerzone wydanie bestsellerowej książki Bartka Kieżuna, znanego w blogosferze jako Krakowski Makaroniarz. Italia do zjedzenia została nagrodzona Nagrodą Magellana 2018 za najlepszy przewodnik kulinarny roku
Italia do zjedzenia to wyjątkowe połączenie książki kulinarnej i subiektywnego przewodnika po Włoszech. W środku znajdziemy historię kuchni i sztuki opatrzoną zdjęciami z licznych podróży autora do Italii. Nowe wydanie wzbogacono czterema rozdziałami i nowymi przepisami.
„Moja książka jest efektem wielu lat podróży do Włoch i zdobywania wiedzy o kulinariach i włoskiej sztuce, którą uwielbiam tak samo jak włoskie jedzenie. Może być
po prostu książką kucharską, ale może też być przewodnikiem po różnych zakątkach
Italii. Można w niej znaleźć nieco anegdot o włoskiej historii, o tym jakie dzieje mają
za sobą słynne dania kuchni włoskiej. Wszystko po to, by zrozumieć jak z wielkim, nie
tylko kulinarnym dziedzictwem, mamy do czynienia na półwyspie Apenińskim”.

Bartek Kieżun – dziennikarz kulinarny
i bloger związany z magazynem Kukbuk. Z wykształcenia antropolog kultury, z zamiłowania kucharz. Miłośnik
książek, nie tylko kulinarnych. Publikuje w magazynie „Kukbuk”. Stale współpracuje z Radiem Kraków. W przerwach
w pisaniu i gotowaniu prowadzi Miejsce
Sklep – galerię z polskim dizajnem lat
sześćdziesiątych. Absolwent Szkoły
Sommelierów. Pierwszy polski zdobywca Barilla Cup. Jako kucharz gotuje
i karmi, prowadzi warsztaty, organizuje
wyjątkowe kolacje degustacyjne oraz
sędziuje na konkursach kulinarnych.

69

PORADNIK
#SEXEDPL. Rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie
Anja Rubik

#SEXEDPL
Rozmowy Anji Rubik
o dojrzewaniu,
miłości i seksie
Anja Rubik
W.A.B.
165x210 mm
19,99 zł
19.09.2018
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ISBN
978-83-280-6066-1
978-83-280-6066-1

9 788328 060661
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Kiedy jest dobry czas na pierwszy raz i jak się do niego przygotować? Co to jest grooming, seksting i consent? Czy kobieta, która spędziła noc z inną kobietą, jest już lesbijką? W jaki sposób rozpoznać infekcje przenoszone drogą płciową i gdzie je leczyć?
Jak dobrać najlepszą metodę antykoncepcji? W czym może nam pomóc masturbacja?
W tym poradniku nie ma niewłaściwych pytań! Zaproszeni przez Anję Rubik najlepsi
specjaliści – edukatorzy, lekarze, terapeuci – fachowo i przystępnie wyjaśniają każdy
problem związany z seksem, dojrzewaniem i zdrowiem intymnym.
Zero tabu. Maksimum otwartości. Sto procent praktycznej wiedzy. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć na temat seksu, ale często wstydzimy się zapytać.
To książka dla dziewczyn i chłopaków, którzy chcieliby lepiej zrozumieć własne ciało
i głowę, dobrze się czuć z własną seksualnością i cieszyć się radosnym i bezpiecznym
seksem.
#sexedpl – książka świetna w łóżku!

Anja Rubik (ur. 1983) – polska topmodelka. Uczestniczyła w kampaniach
wielkich marek, m.in. Versace, Gucci,
Dior, Dolce & Gabbana, Chloé i znalazła się na okładkach znanych magazynów modowych, w tym „Vogue’a”,
„Elle”, „Harper’s Baazar”. Prowadziła
polską wersję programu Project Runway. W 2017 zorganizowała głośną
kampanię edukacyjną #sexed.pl, w
której wzięli udział m.in. Maffashion,
Maciej Stuhr, Robert Biedroń, Marta
Frej, Małgorzata Szumowska, Sebastian Fabjański.

W 2017 roku stworzyłam kampanię edukacyjną pod nazwą #sexedpl. Składała się
z czternastu 60-sekundowych filmów dotyczących głównych tematów edukacji seksualnej, publikowanych na platformach internetowych i mediach społecznościowych.
Hasło kampanii brzmiało: „Cała Polska zacznie mówić o seksie”. Oddźwięk i siła tej
akcji przeszły moje wyobrażenia. To było ponad 10 000 000 kliknięć w internecie.
Dostałam też setki listów. Były bardzo osobiste i opisywały, w jaki sposób #SEXEDPL wpłynęło na życie ich autorów. Usłyszałam historie nastolatków, którzy wreszcie
poczuli, że mogą powiedzieć rodzicom, że są gejami, kobiet, które zdobyły się na odwagę, aby opuścić agresywnego partnera, i rodzin, które zaczęły rozmawiać na temat
seksu. Dzień po wyemitowaniu filmu zachęcającego do zrobienia testu na wirusa HIV,
laboratoria pełne były ludzi.
Właśnie w tym momencie zdałam sobie sprawę, że #sexedpl musi mieć kontynuację.
Zrobiłam kolejny krok – postanowiłam stworzyć coś dla was. Podręcznik, który poprowadzi przez najtrudniejsze, ale też i najważniejsze momenty dorastania. Pokaże
wam, jak być bezpiecznymi, nauczy otwartości, da praktyczną wiedzę i siłę. To taka
książka, którą chce się czytać od deski do deski. Do jej stworzenia zaprosiłam najlepszych profesjonalistów w Polsce – edukatorów, terapeutów, lekarzy, aktywistów. Kobiety i mężczyzn, którzy są głosem dynamicznej, rozwijającej się, mądrej Polski. Rozmawialiśmy o seksualności, dojrzewaniu, dorastaniu, bezpiecznym seksie i prawach
nastolatków. Ta książka jest projektem non-profit. Każdy z nas postanowił poświęcić swój czas na #sexedpl, po to, żeby uczynić podręcznik prawdziwym i ciekawym.
A także graficznie pięknym. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za ich odwagę, niezależność i za wspieranie tej kampanii. Właśnie taką książkę chciałabym
przeczytać 20 lat temu, ale gdy ja dorastałam, takiego podręcznika nie było. Wy za to
macie szansę. Skorzystajcie z niej, trzymajcie tę książkę pod poduszką i nie pomińcie
żadnego rozdziału. :)
Rozpocznijcie swoje życie seksualne z #sexedpl.
(fragment)
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Akademia wychowania
Michał Kędzierski

Jak z nim wytrzymać, kiedy pojawią się dzieci
Jancee Dunn
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Jancee Dunn
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Michał Kędzierski
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978-83-280-5389-2
978-83-280-5389-2
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Jak wychować szczęśliwe dziecko i nie zwariować

I żyli długo i szczęśliwie… z dziećmi

Mówili ci, że dzieci to najlepsze, co ci się w życiu zdarzy?
Że nic nie daje takiej satysfakcji, jak bycie rodzicem? Nie to,
żeby kłamali… ale jakoś zapomnieli wspomnieć, że choć droższe niż życie, dzieci potrafią czasem zaleźć za skórę. Jeśli czujesz, że rodzicielstwo cię przerasta, nie panikuj i nie kupuj
biletu w jedną stronę, by uciec na koniec świata. Psycholog
Michał Kędzierski podpowie ci:
• jak poradzić sobie z dziecięcymi napadami histerii,
• co robić, gdy dziecko klnie albo kłamie,
• jak nawiązać ze swoją pociechą zdrowe, przyjazne relacje,
• jak pomagać dziecku rozwijać jego pasje i zainteresowania,
• jak wyznaczyć granice i ich przestrzegać,
• jak przeżyć z dzieckiem dzień bez spóźnień,
• jak i kiedy rozmawiać z nim o finansach
• i wiele więcej.

Większość romantycznych historii kończy się „I żyli długo
i szczęśliwie…”. Jancee Dunn dodaje: „…dopóki nie urodziło im
się dziecko”. Jej własne udane małżeństwo z dziennikarzem
Tomem Vanderbiltem zostało wywrócone do góry nogami,
gdy na świat przyszła ich córeczka Sylvie. Z dwojga radosnych,
energicznych i kochających się ludzi Jancee i Tom przeistoczyli
się w przemęczoną złośnicę i egoistę z nosem wiecznie w telefonie. Brzmi znajomo? Nic dziwnego – jak sprawdziła Dunn,
to problem, który dotyczy wielu, jeśli nie wszystkich par. Jancee postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce: rzetelnie zgłębiła
temat, rozmawiając z psychologami, antropologami, socjologami, innymi parami, a nawet z negocjatorami policyjnymi,
i poddała swoje małżeństwo ponadrocznemu eksperymentowi. Ona i Tom wypróbowali każdą metodę: od terapii małżeńskiej przez zebrania rodzinne po… techniki negocjacyjne
FBI. Efekt przeszedł ich najśmielsze oczekiwania! Jeśli ty też
tęsknisz do tej niezwykłej więzi, jaka łączyła cię z twoim mężczyzną, zanim doczekaliście się potomka, to książka zdecydowanie dla ciebie!

Prosto, praktycznie i z pełnym zrozumieniem dla wszystkich
trudów rodzicielskiego życia. I pamiętaj: nie ma perfekcyjnych
rodziców ani idealnych dzieci. Możesz jednak sprawić, by pod
twoim dachem rodzice byli spokojni i ufni w swoje kompetencje, dzieci – kochane i bezpieczne, a wszyscy razem – po
prostu szczęśliwi.

Michał Kędzierski – psycholog dziecięcy, absolwent psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2015 r.
prowadzi Akademię Wychowania, w której uczy rodziców, jak
porozumiewać się ze swoimi niesfornymi pociechami i wychować je na szczęśliwych i zaradnych dorosłych.
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Jancee Dunn – amerykańska pisarka i dziennikarka, autorka
pięciu książek, w tym biografii Cyndi Lauper. Przez ponad dekadę pracowała dla „Rolling Stone”, przez pięć lat występowała także w MTV. Pisze m.in. dla „New York Timesa”, „Vogue”,
„Travel & Leisure”, „Food & Wine”, „Parents”, „GQ” i „O, The
Oprah Magazine”. Jej zbiór esejów Why Is My Mother Getting
A Tattoo? And Other Questions I Wish I Never Had To Ask znalazł
się w finale Thurber Prize for American Humor 2010.

Kamasutra 2.0
praca zbiorowa

Mocne plecy. Proste ćwiczenia w służbie
siedzenia
Harriet Griffey

Kamasutra 2.0
praca zbiorowa

tłum. Jerzy Malinowski
BUCHMANN
210x200 mm MS
39,99 zł
styczeń 2019
ISBN
978-83-280-6142-2
978-83-280-6142-2

9 788328 061422

Współczesna wersja starożytnej Kamasutry „przetłumaczona”
na język współczesnych kochanków. Jest to kuszące zaproszenie do seksu i prezentacja 99 najbardziej podniecających,
pobudzających wyobraźnię pozycji erotycznych.
Każda pozycja pokazana jest poprzez rysunek oraz opis,
uwzględniający wskazówki dla obojga kochanków oraz wskazujący na mocne strony danej pozycji. Opatrzona jest także
dodatkowymi osobistymi radami, np. jak opanować dany
układ oraz ikonkami pokazującymi stopień „choreograficznych” trudności.
Dodatkowo na osobnych rozkładówkach czytelnik znajdzie
12 szybkich lust lessons na różne ciekawe tematy, takie jak
znaleźć punkt G, czego absolutnie nie robić, jak zaaranżować
przestrzeń, co zaproponować po seksie. Godny polecenia jest
też rozdział „Szybki wybór”, który pozwoli kochankom wybrać
pozycję najlepszą dla ich aktualnego nastroju i potrzeb, ocenić
stopień trudności oraz wyobrazić sobie skalę finalnego pobudzenia.
O Kamasutrze, starożytnej indyjskiej księdze seksu słyszał
każdy, ale przez ponad szesnaście wieków realia się zmieniły
i dlatego postanowiliśmy pokazać te klasyczne zmysłowe konfiguracje we współczesnym ujęciu.

Mocne plecy.
Proste ćwiczenia
w służbie siedzenia
Harriet Griffey

tłum. Matylda Biernacka
BUCHMANN
135x185 mm M
30,00 zł
05.09.2018
ISBN
978-83-280-5341-0
978-83-280-5341-0

9 788328 053410

Stworzone do ruchu ciało boleśnie cierpi z powodu siedzącego trybu życia. Długie godziny spędzone przy biurku, za kierownicą czy na kanapie osłabiają mięśnie i mają niekorzystny
wpływ na postawę. Rezultat? Bóle kręgosłupa, bóle głowy,
kłopoty trawienne i zmęczenie. Można temu przeciwdziałać
przez regularną praktykę łagodnych ćwiczeń rozciągających
i wzmacniających.
Harriet Griffey wyjaśnia, jak wzmocnić ciało i zwiększyć jego
elastyczność, by zapobiegać groźnym dla zdrowia skutkom,
jakie powoduje długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej.
Książka podzielona jest na pięć rozdziałów dotyczących głównych obszarów ciała: głowy i szyi, górnych partii pleców i barków, ramion, dolnych partii pleców i pośladków, nóg. Każdy
rozdział zawiera serię łatwych do codziennego wykonywania,
łagodnych ćwiczeń ruchowych szczególnie zagrożonych części ciała.
Znajdziesz tu informacje na temat pomocy specjalistycznej
i dostosowane do indywidualnych potrzeb zestawy ćwiczeń,
które pomogą ci rozpocząć praktykę.
Mocne plecy to wszystko, czego potrzebujesz, by poprawić
ogólny stan zdrowia, kondycję i postawę.
Zacznij już dziś i poczuj natychmiastową ulgę.
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KULINARIA PORADNIKI
Sztuka porządkowania życia po szwedzku.
Jak sprawić, żeby bliscy zachowali po nas
wyłącznie dobre wspomnienia
Margareta Magnusson

Sztuka porządkowania
życia po szwedzku.
Jak sprawić, żeby
bliscy zachowali
po nas wyłącznie
dobre wspomnienia
Margareta
Magnusson

tłum. Jerzy Malinowski
BUCHMANN
135x185 mm M
29,99 zł
03.10.2018
ISBN
978-83-280-6042-5
978-83-280-6042-5

9 788328 060425

Urocze i zachwycająco praktyczne podejście do tematu, który trudno poruszyć
Döstädning po szwedzku oznacza porządkowanie przed
śmiercią, wyrzucanie wszystkich niepotrzebnych rzeczy, kiedy czujemy, że zbliża się czas odejścia. To, że pewnego dnia
umrzemy, jest pewne. Jednak to, co zrobimy ze zgromadzonym dobytkiem, jest naszą decyzją. Każdy z nas zmierzy się
z tym problemem. Im prędzej, tym lepiej – dzięki temu zaoszczędzimy wysiłku naszym bliskim.
Margareta Magnusson z typowo skandynawskim, ciepłym
poczuciem humoru zachęca do pokochania minimalizmu i pozostawienia po sobie tylko tego, co inni będą chcieli oglądać.
Jej radykalna, a przy tym pełna uroku metoda pozwala zmienić podejście do otaczającej przestrzeni i zbieranych przez
lata przedmiotów, a przy tym ułatwia rozmowę w rodzinnym
kręgu na ten najtrudniejszy temat.

Margareta Magnusson jest, jak sama pisze, w wieku między
osiemdziesiąt a sto lat. Urodziła się w Szwecji, a mieszkała
w różnych zakątkach świata. Ukończyła Beckmans College
of Design, a jej prace artystyczne były prezentowane w galeriach od Hongkongu po Singapur. Ma pięcioro dzieci, mieszka
w Sztokholmie otoczona przedmiotami, które lubi.
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Okagesama. Japoński przepis na dobre życie
Yutaka Yazawa

Okagesama.
Japoński przepis
na dobre życie
Yutaka Yazawa

tłum. Katarzyna Iwańska,
Renata Masna,
Marta Komorowska
BUCHMANN
160x235 mm T
54,99 zł
14.11.2018
ISBN
978-83-280-5943-6
978-83-280-5943-6

9 788328 059436

Okagesama to bogato ilustrowany przewodnik po kulturze,
historii i tradycjach japońskich. W krótkich rozdziałach znajdziemy informacje o wszystkich najważniejszych aspektach
japońskości. Jest tu więc i kilka słów o wabi-sabi, trochę
o ikigai, ale też rozdział poświęcony rytualnym kąpielom onsen
i najbardziej popularnym japońskim grom planszowym. Na 224
stronach znajduje się mnóstwo pięknych zdjęć i ciekawostek,
które przybliżają kulturowo odległy nam kraj. Lektura szczególnie cenna przed wyjazdem na Olimpiadę w 2020 roku.
Przystępne, zwięzłe i pobudzające wyobraźnię.

Yutaka Yazawa – studiował prawo w Londynie i pracował jako
prawnik specjalizujący się w finansach, po czym zdecydował
się na powrót do rodzinnego Tokio. Okagesama to jego pierwsza książka.

Bullet Journal – planuj życie kreatywnie
Sylwia Kawalerowicz

Bullet Journal planuj życie
kreatywnie
Sylwia Kawalerowicz
BUCHMANN
142x202 mm MS
29,99 zł
12.09.2018

ISBN
978-83-280-6065-4
978-83-280-6065-4

9 788328 060654

Planer, szkicownik, notatnik, pamiętnik, organizer.
Bullet journal może być jednym, drugim albo wszystkim naraz. Pozwala uporządkować życiowe cele
i priorytety, zaplanować zadania, kontrolować nawyki,
mobilizować do realizowania postanowień, krótko mówiąc: pomaga dobrze zorganizować zarówno obowiązki zawodowe, jak i życie prywatne.
Bullet Journal – planuj życie kreatywnie to propozycja dla tych,
którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z bullet
journalingiem – zdobywającym niesamowitą popularność na
świecie specyficznym systemem planowania, który ma sprawić, że łatwiej osiągamy zamierzone cele i zmniejszamy stres
towarzyszący konieczności mierzenia się z codziennymi wyzwaniami.
Starannie przygotowany graficznie organizer zawiera terminarze, listy rzeczy do zrobienia, inspirujące ćwiczenia i zestawy
zadań motywujących do ulepszania swojego życia poprzez
skupienie się na tym, co naprawdę ważne i minimalizowania
wysiłku poświęcanego na to, co w danej chwili nieistotne.
Pozwala zaplanować kolejne miesiące i tygodnie, monitorować nawyki, nastroje i kondycję fizyczną, kontrolować wydatki czy gromadzić oszczędności. Można tu znaleźć miejsce
na zanotowanie ciekawych przepisów, ważnych adresów czy
zabawnych anegdotek. Specjalne listy pomagają prowadzić
rejestr przeczytanych książek, filmów, które warto zobaczyć,
lub rzeczy pożyczonych znajomym.

Creative Flow. Rok uważnego życia
Jocelyn de Kwant

Creative Flow.
Rok uważnego życia
Jocelyn de Kwant

tłum. Agata TrzcińskaHildebrandt
BUCHMANN
135x210 mm MS
34,99 zł
styczeń 2019
ISBN
978-83-280-6070-8
978-83-280-6070-8

9 788328 060708

Czy masz wrażenie, że ciągle gdzieś pędzisz, wykonujesz jedno zadanie za drugim? Czy bez przerwy wybiegasz myślami
w przyszłość i nigdy nie masz czasu dla siebie? Oto prosty
sposób, aby na kilka minut dziennie wyrwać się z rutyny, docenić otaczający świat i rozbudzić swoją kreatywność.
Ta przepięknie zilustrowana książka przedstawia 365 kreatywnych wskazówek, jak być uważnym: rysować, pisać, bawić się,
nawiązywać relacje… po prostu być.
Creative Flow skupia się na prostych przyjemnościach, które
poprzez osobistą twórczość prowadzą do codziennej uważności i dobrostanu. Uczy, jak celebrować zwyczajne, ale cenne
chwile w życiu – od radości bazgrolenia i szkicowania poprzez
poprawę jakości medytacji czy pobudzenie wyobraźni.

Jocelyn de Kwant – dziennikarka i redaktorka. Specjalizuje
się w treningu uważności i prostym życiu. Współpracowała
z wieloma pismami, w tym „Flow” – wielokrotnie nagradzanym międzynarodowym magazynem poświęconym twórczości i uważności. Jocelyn mieszka z rodziną w Amsterdamie.
Ma ogródek warzywny i volkswagena vana.
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BACKLISTA

Ameryka
w ogniu
Omar El Akkad
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5402-8
978-83-280-5402-8

Gotując
dla Picassa
C. A. Belmond
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2774-9
978-83-280-2774-9

Patrick Melrose,
t. 1. Nic takiego
| Złe wieści |
Jakaś nadzieja
Edward St Aubyn
W. A. B.
49,99 zł

ISBN
978-83-280-4482-1
978-83-280-4482-1

Patrick Melrose,
t. 2. Mleko matki
| W końcu
Edward St Aubyn
W. A. B.
49,99 zł

ISBN
978-83-280-4764-8
978-83-280-4764-8

Patrick Melrose,
wydanie
filmowe
Edward St Aubyn
W. A. B.
49,99 zł

ISBN
978-83-280-5842-2
978-83-280-5842-2

Łabędzie
z Piątej Alei
Melanie
Benjamin

Spowiedź
kapitana
Beata Biały,
Krzysztof
Baranowski

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4506-4
978-83-280-4506-4

Instrukcja
dla pań
sprzątających.
Opowiadania
Lucia Berlin
W. A. B.
49,99 zł

ISBN
978-83-280-4755-6
978-83-280-4755-6

Wielka Gra
Serafinowicza
Maciej BenattReszczyński
W. A. B.
39,99 zł

ISBN 978-83-280-3617-8
978-83-280-3617-8

W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-5351-9
978-83-280-5351-9

9 788328 036178 9 788328 053519

Prawdziwa
historia miłości
Alain de Botton

Rysa
Igor Brejdygant

Szkoła filmowa
Kinga Burzyńska

Miłość i inne
nieszczęścia
Olivier
Bourdeaut
W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-4230-8
978-83-280-4230-8

9 788328 050280 9 788328 042308
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ISBN
978-83-280-5362-5
978-83-280-5362-5

9 788328 058422 9 788328 053625

9 788328 047556

ISBN
978-83-280-5028-0
978-83-280-5028-0

W. A. B.
44,99 zł

9 788328 054028 9 788328 044821 9 788328 047648

9 788328 027749 9 788328 045064

W. A. B.
34,99 zł

Jacek Gmoch.
Najlepszy trener
na świecie
Arkadiusz
Bartosiak,
Łukasz Klinke

W. A. B.
36,99 zł

ISBN
978-83-280-5413-4
978-83-280-5413-4

W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-4635-1
978-83-280-4635-1

9 788328 054134 9 788328 046351

Nowy lepszy
morderca
Tadeusz
Cegielski
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-3705-2
978-83-280-3705-2

Zawsze
będziemy mieli
Paryż
Emma
Beddington
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5376-2
978-83-280-5376-2

9 788328 053762

Ja. Rozmowa
Alice i Oliver
z Lechem Wałęsą Charles Bock
Andrzej Bober,
W. A. B.
Cezary Łazare39,99 zł
wicz
W.A.B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4723-5
978-83-280-4723-5

ISBN
978-83-280-5064-8
978-83-280-5064-8

9 788328 047235 9 788328 050648

Kobiety,
które walczą
Sylwia Chutnik
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4751-8
978-83-280-4751-8

9 788328 037052 9 788328 047518

Wyścig o Paryż
Meg Watie
Clayton
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4395-4
978-83-280-4395-4

9 788328 043954

BACKLISTA

Muszę
to wiedzieć
Karen Cleveland
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5382-3
978-83-280-5382-3

Grzechy
śmiertelne
Michael
D’Antonio
W. A. B.
59,99 zł

ISBN
978-83-280-3692-5
978-83-280-3692-5

Lala
Jacek Dehnel
W. A. B.
44,99 zł

Życie Lali
przez nią samą
opowiedziane
Helena
Karpińska
W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-3697-0
978-83-280-3697-0

ISBN
978-83-280-3728-1
978-83-280-3728-1

Kuba. Dogrywka Ktokolwiek
widział
Małgorzata
Claire Douglas
Domagalik
BUCHMANN
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5569-8
978-83-280-5569-8

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4527-9
978-83-280-4527-9

Siostry (pocket)
Claire Douglas
W. A. B.
14,99 zł

ISBN
978-83-280-5768-5
978-83-280-5768-5

9 788328 053823

9 788328 036925

9 788328 036970 9 788328 037281 9 788328 055698

9 788328 045279 9 788328 057685

Izabela.
Wojownicza
królowa
Kirstin Downey

Festiwal
Andrzej
Dziurawiec

Przeprowadzka
Jenny Eclair

Helisa
Marc Elsberg

W. A. B.
59,99 zł

ISBN
978-83-280-3666-6
978-83-280-3666-6

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4286-5
978-83-280-4286-5

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4683-2
978-83-280-4683-2

Blackout
Marc Elsberg
W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-1472-5
978-83-280-1472-5

Zero
Marc Elsberg
W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-2165-5
978-83-280-2165-5

W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-4231-5
978-83-280-4231-5

9 788328 036666

9 788328 042865 9 788328 046832

9 788328 014725 9 788328 021655

Szalone życie
Rudolfa
Joanna Fabicka

Świńskim
truchtem
Joanna Fabicka

Tango ortodonto Rudolf Gąbczak Tęsknota
i stan wyjątkowy Gaël Faye
Joanna Fabicka
Joanna Fabicka
W. A. B.
W. A. B.

W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-3612-3
978-83-280-3612-3

W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-3613-0
978-83-280-3613-0

Seks i inne
przykrości
Joanna Fabicka
W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-3614-7
978-83-280-3614-7

9 788328 036123 9 788328 036130 9 788328 036147

34,99 zł

ISBN
978-83-280-3615-4
978-83-280-3615-4

W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-3611-6
978-83-280-3611-6

9 788328 036154 9 788328 036116

9 788328 042315

39,99 zł

ISBN
978-83-280-4479-1
978-83-280-4479-1

Siracusa
Delia Ephron
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4478-4
978-83-280-4478-4

9 788328 044784

Czasami kłamię
Alice Feney
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4757-0
978-83-280-4757-0

9 788328 044791 9 788328 047570
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BACKLISTA

Kobieta w oknie
A.J. Finn
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5036-5
978-83-280-5036-5

Oto jestem
Jonathan Safran
Foer
W. A. B.
49,99 zł

ISBN
978-83-280-3698-7
978-83-280-3698-7

Strasznie głośno,
niesamowicie
blisko
Jonathan Safran
Foer
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4418-0
978-83-280-4418-0

9 788328 050365

9 788328 036987 9 788328 044180

Apartament
w Paryżu
(pocket)
Michelle Gable

Pewnego
rodzaju miłość
Alicja Gęścińska

W. A. B.
14,99 zł

ISBN
978-83-280-5770-8
978-83-280-5770-8

W. A. B.
34,99 zł

Wszystko jest
iluminacją
Jonathan Safran
Foer
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4417-3
978-83-280-4417-3

9 788328 044173

Czas krwawego Zaginione
księżyca.
miasto Z
Zabójstwa Indian David Grann
Osagów
W. A. B.
i narodziny FBI
44,99 zł
David Grann
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4758-7
978-83-280-4758-7

ISBN
978-83-280-5033-4
978-83-280-5033-4

ISBN
978-83-280-5220-8
978-83-280-5220-8

Łączniczki
Maria
Fredro-Boniecka,
Wiktor Krajewski
W. A. B.
39,99 zł

ISBN 978-83-280-1900-3
978-83-280-1900-3

Łączniczki
(pocket)
Maria
Fredro-Boniecka,
Wiktor Krajewski
W. A. B.
14,99 zł

ISBN
978-83-280-5767-8
978-83-280-5767-8

Wołyń. Siła
traumy
Maria
Fredro-Boniecka
W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-2690-2
978-83-280-2690-2

9 788328 019003 9 788328 057678 9 788328 026902

Wszystkie
r@ndki
Stelli Grey
Stella Grey
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-3773-1
978-83-280-3773-1

Przeszłość
Tessa Hadley
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4627-6
978-83-280-4627-6

Moja córka
komunistka
Agnieszka
Wolny-Hamkało
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4817-1
978-83-280-4817-1

9 788328 057708

9 788328 047587

9 788328 050334 9 788328 052208 9 788328 037731

9 788328 046276 9 788328 048171

Miejsce
odosobnienia
Cezary
Harasimowicz

Znaleźć.
Naprawić.
Wykończyć
Cezary
Harasimowicz

Saga czyli
filiżanka,
której nie ma
Cezary
Harasimowicz

Costello.
Przebudzenie
Liliana Hermetz

W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-3602-4
978-83-280-3602-4

9 788328 036024
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W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-3700-7
978-83-280-3700-7

W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-4813-3
978-83-280-4813-3

9 788328 037007 9 788328 048133

Hańba!
Opowieści
o polskiej
zdradzie
Agnieszka Haska

Inna od siebie
Brygida Helbig
W. A. B.
39,99 zł

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5347-2
978-83-280-5347-2

ISBN
978-83-280-2137-2
978-83-280-2137-2

9 788328 053472 9 788328 021372

W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-4434-0
978-83-280-4434-0

9 788328 044340

Vivian

Christina
Hesselholdt
W. A. B.
36,99 zł

ISBN
978-83-280-5349-6
978-83-280-5349-6

9 788328 053496

BACKLISTA

Uległość
Michel
Houellebecq
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2120-4
978-83-280-2120-4

Cząstki
elementarne
Michel
Houellebecq
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2122-8
978-83-280-2122-8

Platforma
Michel
Houellebecq
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2188-4
978-83-280-2188-4

Możliwość
wyspy
Michel
Houellebecq
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2189-1
978-83-280-2189-1

Poszerzenie
pola walki
Michel
Houellebecq
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2190-7
978-83-280-2190-7

Mapa
i terytorium
Michel
Houellebecq
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2125-9
978-83-280-2125-9

Fashion Victim
Corrie Jackson
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4814-0
978-83-280-4814-0

9 788328 021204 9 788328 021228 9 788328 021884 9 788328 021891 9 788328 021907 9 788328 021259 9 788328 048140

Fashion Victim
(pocket)
Corrie Jackson
W. A. B.
14,99 zł

ISBN
978-83-280-5769-2
978-83-280-5769-2

Negroland
Margo Jefferson
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-3689-5
978-83-280-3689-5

Zimowe serca
Belinda Jones
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4922-2
978-83-280-4922-2

Rosario Tijeras
Jorge Franco
W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-5422-6
978-83-280-5422-6

Czarne
powietrza
Arnaldur
Indriðason
W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-5122-5
978-83-280-5122-5

Umami
Laia Jufresa
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4588-0
978-83-280-4588-0

Tylko Lola
Jarosław
Kamiński
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2631-5
978-83-280-2631-5

9 788328 057692 9 788328 036895 9 788328 049222 9 788328 054226 9 788328 051225 9 788328 045880 9 788328 026315

Wiwarium
Jarosław
Kamiński
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-0943-1
978-83-280-0943-1

Rozwiązła
Jarosław
Kamiński
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5446-2
978-83-280-5446-2

Osobowość
na talerzu
Barbara J. King
W. A. B.
36,99 zł

ISBN
978-83-280-5408-0
978-83-280-5408-0

Inni niż my
Stopa Od Nogi
Patrioci
Tommi Kinnunen Marta Kozłowska Sana Krasikov
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4759-4
978-83-280-4759-4

W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-5363-2
978-83-280-5363-2

W. A. B.
54,99 zł

ISBN
978-83-280-5063-1
978-83-280-5063-1

Prowincja
Marcin Król
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-3718-2
978-83-280-3718-2

9 788328 009431 9 788328 054462 9 788328 054080 9 788328 047594 9 788328 053632 9 788328 050631 9 788328 037182
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Księga śmiechu
i zapomnienia
Milan Kundera
W. A. B.
39,90 zł

ISBN
978-83-774-7908-7
978-83-774-7908-7

Kubuś i jego Pan Nieśmiertelność
Milan Kundera
Milan Kundera
W. A. B.
29,99 zł

ISBN
978-83-280-2663-6
978-83-280-2663-6

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2152-5
978-83-280-2152-5

9 788377 479087 9 788328 026636 9 788328 021525

Sztuka powieści
Milan Kundera
W. A. B.
29,99 zł

ISBN
978-83-280-1579-1
978-83-280-1579-1

Święto
nieistotności
Milan Kundera
W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-1445-9
978-83-280-1445-9

Tożsamość
Milan Kundera
W. A. B.
29,99 zł

ISBN
978-83-280-1485-5
978-83-280-1485-5

9 788328 015791 9 788328 014459 9 788328 014855

Życie jest gdzie
indziej
Milan Kundera
W. A. B.
39,90 zł

ISBN
978-83-788-1484-9
978-83-788-1484-9

Białe łzy
Hari Kunzru
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5031-0
978-83-280-5031-0

W. A. B.
29,99 zł

ISBN
978-83-280-1483-1
978-83-280-1483-1

W. A. B.
49,99 zł

ISBN
978-83-280-2793-0
978-83-280-2793-0

Nieznośna
lekkość bytu
Milan Kundera
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-774-7910-0
978-83-774-7910-0

Powolność
Milan Kundera
W. A. B.
29,99 zł

ISBN
978-83-280-1546-3
978-83-280-1546-3

Spotkanie
Milan Kundera
W. A. B.
24,99 zł

ISBN
978-83-280-3663-5
978-83-280-3663-5

9 788328 014831 9 788377 479100

9 788328 015463 9 788328 036635

Walc
pożegnalny
Milan Kundera

Zdradzone
testamenty
Milan Kundera

W. A. B.
39,90 zł

ISBN
978-83-788-1485-6
978-83-788-1485-6

Zasłona
Milan Kundera
W. A. B.
24,99 zł

ISBN
978-83-280-2787-9
978-83-280-2787-9

9 788378 814856 9 788328 027879

Wowa, Wołodia, Znowu pragnę
Władimir
ciemnej miłości
Krystyna
Joanna Lech
Kurczab-Redlich W. A. B.

9 788378 814849 9 788328 050310 9 788328 027930

80

Niewiedza
Milan Kundera

34,99 zł

ISBN
978-83-280-5392-2
978-83-280-5392-2

Prorocy
znad Fiordu
Wieczności
Kim Leine
W. A. B.
59,99 zł

ISBN
978-83-280-2114-3
978-83-280-2114-3

9 788328 053922 9 788328 021143

W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-1484-8
978-83-280-1484-8

Żart
Milan Kundera
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-774-7909-4
978-83-774-7909-4

9 788328 014848 9 788377 479094

Nikt mnie
nie ma
Åsa Linderborg
W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-4344-2
978-83-280-4344-2

Dzikusy, t. 1
Francuskie
wesele
Sabri Louatah
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4345-9
978-83-280-4345-9

9 788328 043442 9 788328 043459

BACKLISTA

Dzikusy, t. 2
Upiór nawiedził
Europę
Sabri Louatah
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4765-5
978-83-280-4765-5

Za tobą
Kelly Luce
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4628-3
978-83-280-4628-3

Nieważcy
Valeria Luiselli
W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-2617-9
978-83-280-2617-9

Sen Kolumba
Emil Marat
W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-2733-6
978-83-280-2733-6

Gaumardżos
Anna
Dziewit-Meller,
Marcin Meller
W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-5318-2
978-83-280-5318-2

9 788328 047655

9 788328 046283

9 788328 026179

9 788328 027336 9 788328 053182

Jak zawsze
Zygmunt
Miłoszewski

Uwikłanie
Zygmunt
Miłoszewski

Ziarno prawdy
Zygmunt
Miłoszewski

Gniew
Zygmunt
Miłoszewski

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-3607-9
978-83-280-3607-9

9 788328 036079

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-1435-0
978-83-280-1435-0

9 788328 014350

Szkło | Człowiek Wszystko się
honoru
stało
Paweł
Joanna Mucha
Mossakowski
W. A. B.
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4761-7
978-83-280-4761-7

9 788328 047617

34,99 zł

ISBN
978-83-280-4499-9
978-83-280-4499-9

9 788328 044999

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-1434-3
978-83-280-1434-3

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-0935-6
978-83-280-0935-6

Trylogia
kryminalna
Zygmunt
Miłoszewski
W. A. B.
69,99 zł

ISBN
978-83-280-3609-3
978-83-280-3609-3

Bezcenny
Zygmunt
Miłoszewski
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-774-7888-2
978-83-774-7888-2

Domofon
Zygmunt
Miłoszewski
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-0802-1
978-83-280-0802-1

9 788377 478882

9 788328 008021

Szacki. Box
Zygmunt
Miłoszewski

Znajdź mnie
J.S. Monroe

W. A. B.
79,99 zł

ISBN
978-83-280-1440-4
978-83-280-1440-4

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5062-4
978-83-280-5062-4

9 788328 014343

9 788328 009356 9 788328 036093

9 788328 014404

9 788328 050624

Jak oni pracują?
Rozmowy
z polskimi
twórcami
Agata Napiórska

Żony pana
Sekretne życie
Glassa (pocket)
samotnej lalki
Amy Sue Nathan Jean Nathan

Nielegalny.
Moje
dzieciństwo
w RPA
Trevor Noah

Wymarzony
dom Dziuni
Anna Maria
Nowakowska

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4232-2
978-83-280-4232-2

9 788328 042322

W. A. B.
14,99 zł

ISBN
978-83-280-4200-1
978-83-280-4200-1

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4753-2
978-83-280-4753-2

9 788328 042001 9 788328 047532

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5132-4
978-83-280-5132-4

9 788328 051324

W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-3604-8
978-83-280-3604-8

9 788328 036048
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Rodzinny klan.
Steczkowscy
Beata Nowicka,
Agata
Steczkowska
W. A. B.
49,99 zł

ISBN
978-83-280-3660-4
978-83-280-3660-4

Basia Stuhr:
szczęśliwą
się bywa
Beata Nowicka
W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-4554-5
978-83-280-4554-5

O matko!
Alejandro
Palomas
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4350-3
978-83-280-4350-3

9 788328 036604 9 788328 045545 9 788328 043503

Czarodziejka
Agnieszka
Płoszaj
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-3619-2
978-83-280-3619-2

Ogrodnik
Agnieszka
Płoszaj
W. A. B.
36,99 zł

ISBN
978-83-280-3620-8
978-83-280-3620-8

W. A. B.
34,99 zł

39,99 zł

ISBN
978-83-280-4528-6
978-83-280-4528-6

ISBN
978-83-280-3696-3
978-83-280-3696-3

Krótka wymiana Szczęśliwy
ognia
jak Duńczyk
Zyta Rudzka
Malene Rydahl
W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-5061-7
978-83-280-5061-7

W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-4346-6
978-83-280-4346-6

9 788328 036963 9 788328 050617 9 788328 043466
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W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5403-5
978-83-280-5403-5

Zdobycz
i wierność
Jerzy
Pietrkiewicz
W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-5181-2
978-83-280-5181-2

9 788328 054035 9 788328 051812

Barcelońskie sny Kongo
Nuria Pradas
David
W. A. B.
van Reybrouck

9 788328 036192 9 788328 036208 9 788328 045286

Życiorysta dwa
Janusz Rudnicki

Psiakość!
Alejandro
Palomas

W. A. B.
69,99 zł

ISBN
978-83-280-2643-8
978-83-280-2643-8

Warszawa 1944
Alexandra Richie
W. A. B.
69,99 zł

ISBN
978-83-280-0986-8
978-83-280-0986-8

Skoruń
Maciej Płaza
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2136-5
978-83-280-2136-5

Robinson
w Bolechowie
Maciej Płaza
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4630-6
978-83-280-4630-6

9 788328 021365 9 788328 046306

Wszystko przez Śmierć
ten Nowy Jork
czeskiego psa
Cassandra Rocca Janusz Rudnicki
W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-1200-4
978-83-280-1200-4

W. A. B.
29,99 zł

ISBN
978-83-280-4279-7
978-83-280-4279-7

9 788328 026438 9 788328 009868

9 788328 012004 9 788328 042797

Spokój ducha.
Co zyskujemy
z wiekiem?
Wilhelm Schmid

Dwie siostry
Åsne Seierstad

W. A. B.
29,99 zł

ISBN
978-83-280-3735-9
978-83-280-3735-9

Zobacz,
co zrobiłam
Sarah Schmidt
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5350-2
978-83-280-5350-2

9 788328 037359 9 788328 053502

W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-5317-5
978-83-280-5317-5

Jeden z nas.
Opowieść
o Norwegii

Åsne Seierstad
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2065-8
978-83-280-2065-8

9 788328 053175 9 788328 020658

BACKLISTA

Księgarz
z Kabulu
Åsne Seierstad
W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-2703-9
978-83-280-2703-9

Kryptonim
„Frankenstein”
Przemysław
Semczuk
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4636-8
978-83-280-4636-8

Dziś będzie
inaczej
Maria Semple
W. A. B.
36,99 zł

ISBN
978-83-280-5381-6
978-83-280-5381-6

Nowakowie.
Tom 1. Kruchy
fundament
Barbara Sęk
W. A. B.
36,99 zł

ISBN
978-83-280-5222-2
978-83-280-5222-2

Ból
Zeruya Shalev
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2757-2
978-83-280-2757-2

Nie przysyłajcie
kwiatów
Martín Solares
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2722-0
978-83-280-2722-0

Sport nie
istnieje. Igrzyska
w społeczeństwie
spektaklu
Jan Sowa
W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-3729-8
978-83-280-3729-8

9 788328 027039 9 788328 046368 9 788328 053816 9 788328 052222 9 788328 027572 9 788328 027220

9 788328 037298

Sztuka życia
Sznurówki
według stoików Domenico
Piotr Stankiewicz Starnone

Czym jest
człowiek
David Szalay

W. A. B.
39,90 zł

ISBN
978-83-280-0905-9
978-83-280-0905-9

W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-4435-7
978-83-280-4435-7

Psikus
Domenico
Starnone
W. A. B.
36,99 zł

ISBN
978-83-280-5348-9
978-83-280-5348-9

Zbrodnie roślin
Amy Stewart
W. A. B.
39,99 zł

Nowe życie.
Jak Polacy
pomogli
uchodźcom
Dionis Sturis
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5393-9
978-83-280-5393-9

ISBN
978-83-280-2745-9
978-83-280-2745-9

Merhaba.
Reportaże
z tomu “Zabójca
z miasta moreli”
Witold
Szabłowski

W. A. B.
39,99 zł

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5486-8
978-83-280-5486-8

ISBN
978-83-280-4816-4
978-83-280-4816-4

9 788328 009059 9 788328 044357 9 788328 053489 9 788328 053939 9 788328 027459 9 788328 054868

9 788328 048164

Pierwsze
damy III
Rzeczpospolitej
Aleksandra
Szarłat

Nora Webster
Colm Tóibín

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-3434-1
978-83-280-3434-1

Wira
z Powstania
George
Szlachetko
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-3618-5
978-83-280-3618-5

Czarna Ręka
Stephan Talty
W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-5377-9
978-83-280-5377-9

Powieść bez O
Judith
W. Taschler
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4480-7
978-83-280-4480-7

Zostać
Judith
W. Taschler
W. A. B.
36,99 zł

ISBN
978-83-280-5388-5
978-83-280-5388-5

Urwany trop
Lone Theils
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-3608-6
978-83-280-3608-6

9 788328 034341 9 788328 036185 9 788328 053779 9 788328 044807 9 788328 053885 9 788328 036086

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2772-5
978-83-280-2772-5

9 788328 027725
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Lepiej, byś tam
Nie wiedzą,
umarł
co czynią
Szczepan
Jussi Valtonen
Twardoch,
W. A. B.
Mamed Khalidov 59,99 zł

Dietoland
Sarai Walker
W. A. B.
39,99 zł

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-3732-8
978-83-280-3732-8

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-3691-8
978-83-280-3691-8

Niepamięć
David Foster
Wallace
W. A. B.
39,99 zł

W. A. B.
39,99 zł
ISBN
978-83-280-2124-2
978-83-280-2124-2

ISBN
978-83-280-5411-0
978-83-280-5411-0

9 788328 037328 9 788328 021242 9 788328 054110

Księga ludzkich
uczuć
Tiffany
Watt-Smith

Krótkie
wywiady
z paskudnymi
ludźmi
David Foster
Wallace

Małe sekrety
Tiny
Beatriz Williams
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2199-0
978-83-280-2199-0

ISBN
978-83-280-2098-6
978-83-280-2098-6

Rzekomo fajna
rzecz, której
nigdy więcej
nie zrobię
David Foster
Wallace
W. A. B.
29,99 zł

ISBN
978-83-280-2743-5
978-83-280-2743-5

ISBN
978-83-280-2744-2
978-83-280-2744-2

ISBN
978-83-280-4626-9
978-83-280-4626-9

W. A. B.
49,99 zł

ISBN
978-83-280-3723-6
978-83-280-3723-6

9 788328 020986 9 788328 027435 9 788328 027442 9 788328 037236

To nie jest kraj
Morderstwo
Patrz, jak tańczę Alan Stoob,
łowca nazistów dla pracowników pod cenzurą
Sari Wilson
Saul Wordsworth Rafał Woś
Marcin Wroński
W. A. B.
36,99 zł

Czarne flagi.
Geneza Państwa
Islamskiego
Joby Warrick

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2155-6
978-83-280-2155-6

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-3627-7
978-83-280-3627-7

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-1454-1
978-83-280-1454-1

Kino Venus
Marcin Wroński
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-1455-8
978-83-280-1455-8

9 788328 036918 9 788328 021990

9 788328 046269 9 788328 021556 9 788328 036277 9 788328 014541 9 788328 014558

A na imię jej
będzie Aniela
Marcin Wroński

Pogrom
w przyszły
wtorek
Marcin Wroński

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-1456-5
978-83-280-1456-5

Skrzydlata
trumna
Marcin Wroński
W. A. B.
36,90 zł

ISBN
978-83-280-0887-8
978-83-280-0887-8

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-1457-2
978-83-280-1457-2

Haiti
Marcin Wroński
W. A. B.
39,90 zł

ISBN
978-83-280-0899-1
978-83-280-0899-1

Kwestja krwi
Marcin Wroński
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-1458-9
978-83-280-1458-9

Portret wisielca
Marcin Wroński
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2670-4
978-83-280-2670-4

Czas
Herkulesów
Marcin Wroński
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4343-5
978-83-280-4343-5

9 788328 014565 9 788328 008878 9 788328 014572 9 788328 008991 9 788328 014589 9 788328 026704 9 788328 043435
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Gliny z innej
gliny
Marcin Wroński
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5034-1
978-83-280-5034-1

9 788328 050341

Ludzie na
drzewach
Hanya
Yanagihara
W. A. B.
49,99 zł

ISBN
978-83-280-4629-0
978-83-280-4629-0

9 788328 046290

Hotel Varsovie 2.
Bunt chimery
Sylwia Zientek
W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-2648-3
978-83-280-2648-3

Alyssa i czary
A.G. Howard
UROBOROS
39,99 zł

9 788328 037748

ISBN
978-83-280-5407-3
978-83-280-5407-3

9 788328 054073

W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5395-3
978-83-280-5395-3

Wzloty i upadki
młodej Jane
Young
Gabrielle Zevin
W. A. B.
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5400-4
978-83-280-5400-4

Kijanki
i kretowiska
Aleksandra
Zielińska
W. A. B.
34,99 zł

ISBN
978-83-280-4743-3
978-83-280-4743-3

Hotel Varsovie 1.
Klątwa lutnisty
Sylwia Zientek
W. A. B.
44,99 zł

ISBN
978-83-280-1487-9
978-83-280-1487-9

9 788328 053953

9 788328 054004

9 788328 047433 9 788328 014879

Triskel. Gwardia
Krystyna
Chodorowska

Poszukiwaczka
Arwen Elys
Dayton

Podróżniczka
Arwen Elys
Dayton

Rozrywacz
Arwen Elys
Dayton

UROBOROS
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2130-3
978-83-280-2130-3

UROBOROS
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4481-4
978-83-280-4481-4

UROBOROS
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5200-0
978-83-280-5200-0

Ogniste
oczyszczenie
Francesca Haig
UROBOROS
39,99 zł

ISBN
978-83-280-1489-3
978-83-280-1489-3

9 788328 051072

9 788328 021303

9 788328 044814

9 788328 052000 9 788328 014893

Dom
Wschodzącego
Słońca
Aleksandra
Janusz

Tajemnica
Diabelskiego
Kręgu
Anna Kańtoch

Tajemnica
Nawiedzonego
Lasu
Anna Kańtoch

Tajemnica
Godziny
Trzynastej
Anna Kańtoch

UROBOROS
39,99 zł

ISBN
978-83-280-3774-8
978-83-280-3774-8

Wczoraj
Felicia Yap

9 788328 026483

ISBN
978-83-280-5107-2
978-83-280-5107-2

9 788328 048614

UROBOROS
39,99 zł

W. A. B.
59,99 zł

UROBOROS
39,99 zł

ISBN
978-83-280-4861-4
978-83-280-4861-4

Mapa kości
Francesca Haig

Małe życie
Hanya
Yanagihara

ISBN
978-83-280-4815-7
978-83-280-4815-7

9 788328 048157

UROBOROS
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5494-3
978-83-280-5494-3

9 788328 054943

UROBOROS
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5495-0
978-83-280-5495-0

9 788328 054950

UROBOROS
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5048-8
978-83-280-5048-8

Tancerze burzy
Jay Kristoff
UROBOROS
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5138-6
978-83-280-5138-6

9 788328 050488 9 788328 051386
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Bratobójca
Jay Kristoff
UROBOROS
44,99 zł

ISBN
978-83-280-1490-9
978-83-280-1490-9

Głosząca kres
Jay Kristoff
UROBOROS
49,99 zł

ISBN
978-83-280-5360-1
978-83-280-5360-1

Immersja
Erick Pol

UROBOROS
44,99 zł

ISBN
978-83-280-4756-3
978-83-280-4756-3

Król kruków
Maggie
Stiefvater
UROBOROS
39,99 zł

ISBN
978-83-788-1711-6
978-83-788-1711-6

Wiedźma
z lustra
Maggie
Stiefvater

UROBOROS
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2148-8
978-83-280-2148-8

Złodzieje snów
Maggie
Stiefvater
UROBOROS
39,99 zł

ISBN
978-83-280-1496-1
978-83-280-1496-1

Przebudzenie
króla
Maggie
Stiefvater
UROBOROS
39,99 zł

ISBN
978-83-280-3717-5
978-83-280-3717-5

9 788328 014909 9 788328 053601

9 788328 047563

9 788378 817116

9 788328 021488

9 788328 014961 9 788328 037175

Przeklęci święci
Maggie
Stiefvater

Sałatlove.
Zdrowe sałatki
na każdy dzień
roku
David Bez

Śniadanlove.
Zdrowe
śniadania
na każdy dzień
roku
David Bez

BowlLove
David Bez

Pora na lunch.
Trufla. Same
Przepisy na małe dobre rzeczy
dania idealne
Patrycja Dolecka
do zabrania
BUCHMANN
Caroline Craig,
69,99 zł
Sophie Missing

UROBOROS
34,99 zł

BUCHMANN
49,99 zł

ISBN
978-83-280-5385-4
978-83-280-5385-4

ISBN
978-83-280-1267-7
978-83-280-1267-7

9 788328 053854

Chleb. Techniki
wypieku,
przepisy,
wskazówki
Jeffrey
Hamelman

9 788328 012677

Kaukasis
Olia Hercules
BUCHMANN
59,99 zł

Mamuszka
Olia Hercules
BUCHMANN
59,99 zł

BUCHMANN
49,99 zł

ISBN
978-83-280-5380-9
978-83-280-5380-9

ISBN
978-83-280-4658-0
978-83-280-4658-0

9 788328 053809 9 788328 046580
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ISBN
978-83-280-2805-0
978-83-280-2805-0

9 788328 028050

BUCHMANN
39,99 zł

BUCHMANN
49,99 zł

ISBN
978-83-280-2815-9
978-83-280-2815-9

BUCHMANN
39,99 zł
ISBN
978-83-280-4603-0
978-83-280-4603-0

ISBN
978-83-280-5060-0
978-83-280-5060-0

ISBN
978-83-280-4697-9
978-83-280-4697-9

9 788328 028159 9 788328 046030

9 788328 050600

9 788328 046979

Nordicana.
Za co kochamy
Skandynawię
Kajsa Kinsella

Bzdiety
Traci Mann

Wszystkie smaki
Skandynawii
Claus Meyer

BUCHMANN
49,99 zł

ISBN
978-83-280-2864-7
978-83-280-2864-7

Gotuję,
nie marnuję
Sylwia Majcher
BUCHMANN
49,99 zł

ISBN
978-83-280-5304-5
978-83-280-5304-5

9 788328 028647 9 788328 053045

BUCHMANN
34,99 zł

ISBN
978-83-280-2853-1
978-83-280-2853-1

9 788328 028531

BUCHMANN
69,99 zł

ISBN
978-83-280-2856-2
978-83-280-2856-2

9 788328 028562
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Wszystkie
poranki świata.
Elisa Paganelli,
Laura Ascari
BUCHMANN
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5108-9
978-83-280-5108-9

Terapia sokowa
Erin Quon
BUCHMANN
34,99 zł

ISBN
978-83-280-1271-4
978-83-280-1271-4

Leksykon
smaków
Niki Segnit

BUCHMANN
59,99 zł

ISBN
978-83-280-4695-5
978-83-280-4695-5

Kuchnia polska
Niki Segnit
BUCHMANN
49,99 zł

ISBN
978-83-280-3793-9
978-83-280-3793-9

Słodkości.
Ciasta, ciastka
i ciasteczka
Niki Segnit
BUCHMANN
34,99 zł

ISBN
978-83-280-5433-2
978-83-280-5433-2

Smoothies
na zimę
Niki Segnit
BUCHMANN
34,99 zł

ISBN
978-83-280-5067-9
978-83-280-5067-9

Pij zielone
Niki Segnit

BUCHMANN
29,99 zł

ISBN
978-83-280-4519-4
978-83-280-4519-4

9 788328 051089

9 788328 012714

9 788328 046955

9 788328 037939

9 788328 054332 9 788328 050679 9 788328 045194

Wściekły
kucharz
Anthony Warner

Dieta DASH.
Sposób
na nadciśnienie
Beata Woźniak

Złamane serce.
Przewodnik
przetrwania
Amalia Andrade

Odetchnij.
62 wyjątkowe
domy gościnne
w Polsce
Aleksandra
Bogusławska

Bluzgaj zdrowo.
O pożytkach
z przeklinania
Emma Byrne

BUCHMANN
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5406-6
978-83-280-5406-6

9 788328 054066

BUCHMANN
29,99 zł

ISBN
978-83-280-5759-3
978-83-280-5759-3

9 788328 057593

BUCHMANN
34,99 zł

ISBN
978-83-280-5378-6
978-83-280-5378-6

9 788328 053786

365 dni
365 niegłupich
Obsesja piękna
kreatywnej
zabaw po szkole Renee Engeln
zabawy
Niki Segnit
BUCHMANN
Sheila Ellison,
BUCHMANN
39,99 zł
Susan Ferdinandi 36,99 zł
BUCHMANN
36,99 zł

ISBN
978-83-280-4968-0
978-83-280-4968-0

9 788328 049680

ISBN
978-83-280-5762-3
978-83-280-5762-3

9 788328 057623

ISBN
978-83-280-5401-1
978-83-280-5401-1

9 788328 054011

BUCHMANN
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5387-8
978-83-280-5387-8

BUCHMANN
36,99 zł

ISBN
978-83-280-5391-5
978-83-280-5391-5

Fit dla par
Tomasz Choiński
BUCHMANN
44,99 zł

365 dni
z kochanym
maleństwem
Sheila Ellison,
Susan Ferdinandi
BUCHMANN
36,99 zł

ISBN
978-83-280-4702-0
978-83-280-4702-0

ISBN
978-83-280-4969-7
978-83-280-4969-7

9 788328 053878 9 788328 053915 9 788328 047020 9 788328 049697

Sposób
na Hashimoto.
Karen Frazier
BUCHMANN
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5199-7
978-83-280-5199-7

Sekrety
storytellerów
Carmine Gallo
BUCHMANN
39,99 zł

ISBN
978-83-280-2854-8
978-83-280-2854-8

Tak, mam okres,
a co?
Clara Henry
BUCHMANN
36,99 zł

ISBN
978-83-280-4999-4
978-83-280-4999-4

Odpuść sobie
i żyj
Fabrice Midal
BUCHMANN
36,99 zł

ISBN
978-83-280-5185-0
978-83-280-5185-0

9 788328 051997 9 788328 028548 9 788328 049994 9 788328 051850
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Clean Beauty.
Przepisy
na kosmetyki
z lodówki
Dominika
Minarovic,
Elsie Rutterford

Mama wraca
do pracy
Adela Prochyra
BUCHMANN
36,99 zł

BUCHMANN
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5112-6
978-83-280-5112-6

Być w ciąży
Jedno i już
i (nie) zwariować. Lauren Sandler
Antyporadnik
BUCHMANN
dla przyszłych
34,99 zł
rodziców
Jordan Reid,
Erin Williams

Projekt Rośliny
Ola Sieńko,
Weronika
Muszkieta
BUCHMANN
44,99 zł

BUCHMANN
39,99 zł

ISBN
978-83-280-5405-9
978-83-280-5405-9

ISBN
978-83-280-5358-8
978-83-280-5358-8

ISBN
978-83-280-5121-8
978-83-280-5121-8

ISBN
978-83-280-5365-6
978-83-280-5365-6

Kindness
Boomerang.
365 sposobów,
jak zmienić
świat i siebie
Orly Wahba
BUCHMANN
39,99 zł

BUCHMANN
29,99 zł

9 788328 051126 9 788328 054059 9 788328 053588 9 788328 051218 9 788328 053656
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Numerologia
wróżebna
Maciej Skrzątek

ISBN
978-83-280-5114-0
978-83-280-5114-0

ISBN
978-83-280-4818-8
978-83-280-4818-8

9 788328 051140 9 788328 048188
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