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Pamiętniki
Zofia Tołstoj

BIOGRAFIE

nowość

Zofia Andriejewna nie była idealną partnerką dla geniusza – miała niezależne
zdanie, chciała mieć własne życie, nie rozumiała duchowych rozterek Tołstoja,
była zazdrosna o jego przeszłość i uwagę poświęcaną innym, potrafiła zatruwać
mu życie histerią i wiecznymi pretensjami, ale trwała przy nim niezłomnie i do
końca życia wielokrotnie przepisywała jego utwory na maszynie.
Żyli obok siebie prawie 50 lat, w samotności, niezrozumieniu, wzajemnych pretensjach. Bywało, że porozumiewali się tylko podsuwając sobie własne wpisy
w pamiętnikach, bo słowa nie przechodziły im już przez usta.
Tymczasem, jak napisała w pamiętnikach, lubiła spokój w duszy, dzieci (miała ich
aż trzynaścioro), zabawę, święta, blask, piękno, las, jasność, prostotę. Nie lubiła
jesieni, mężczyzn (z nielicznymi wyjątkami), gospodarstwa, sekretów, nieszczerości, zamroczonych winem i występkami ludzi.

BIOGRAFIE
I WSPOMNIENIA

Wyd. 1, s. 522, opr. twarda, 2014, 59 zł

nowość

Zofia Kossak
Opowieść biograficzna
Joanna Jurgała-Jureczka
Wyd. 1, s. 328, opr. twarda, 2014, 59 zł
„Kossakowie orzą, sieją, chodzą na wojnę i piszą”
Zofia Kossak, primo voto Szczucka, secundo voto Szatkowska była kobietą niezwykłą, „bożym szaleńcem”. Mówili o niej: świetlana postać, najszlachetniejszy
płomień, natchnienie Polski podziemnej, najdzielniejsza z dzielnych, bohaterska
„Weronika”, nieustraszona „Ciotka”. Osoba życzliwa, pełna wdzięku i uśmiechu,
o żywych, rozświetlonych oczach, wspaniała kobieta o miłym sposobie bycia,
przyciągająca ludzi młodych dzięki prostocie, niezachwianej wierze i pogodzie
ducha. Zgodnie z rodzinną tradycją studiowała malarstwo, w końcu jednak została
pisarką. Zofia Kossak z wielkim oddaniem zaangażowała się w niesienie pomocy
Żydom i działalność „Żegoty”. Trafiła na Pawiak, a później do Auschwitz, skąd – jak
napisała – „wyszła w najgorszej formie fizycznej, ale najlepszej duchowej”.
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nowość

Dziennik z internowania
Władysław Bartoszewski

BIOGRAFIE
I WSPOMNIENIA

Wyd. 1, s. 264, opr. miękka, 2014, 44,90 zł
Niedziela, 13 grudnia 1981 roku. Telewizja oraz radio nadają przemówienie generała Jaruzelskiego, który informuje obywateli o wprowadzeniu w Polsce stanu
wojennego. W nocy z soboty na niedzielę profesor Władysław Bartoszewski oraz
wielu innych wybitnych intelektualistów zostaje zatrzymanych i przewiezionych
do więzienia w Białołęce. Po kilku dniach trafiają do ośrodka internowania w Jaworzu koło Drawska. Dziennik z internowania to precyzyjna relacja profesora z czterech miesięcy internowania, podczas których wszystko skrupulatnie i na bieżąco
notował. Książka jest tym bardziej obrazowa, że zawiera między innymi reprinty
kartek z oryginalnego dziennika, zaproszeń na spotkania P.E.N. Clubu, kartek
pocztowych oraz daru od współinternowanych – 116-stronicowej Księgi Pamiątkowej w 60. rocznicę urodzin i 40 lat pracy pisarskiej Władysława Bartoszewskiego.

nowość

Zakochany Einstein
Życie z Milevą
Dennis Overbye
Wyd. 1, s. 592, opr. twarda, 2014, 59 zł
Biograficzna opowieść o płomiennej miłości genialnego naukowca i wybitnej
matematyczki. Alberta Einsteina i Milevę Marić połączyły wspólne pasje. Godzinami mogli rozmawiać o atomach, przewodzeniu ciepła, elektryczności, falach
świetlnych i wszechobecnym, choć niewidzialnym eterze. Piękna baśń nie mogła
jednak trwać wiecznie i małżonków poróżniło twarde starcie z brutalną rzeczywistością. Przedślubne dziecko, problemy na uczelni i ze zdrowiem, trud związany
z poszukiwaniem pracy, liczne przeprowadzki, wychowanie chorowitych synów,
spory z rodziną, wreszcie jej samotność i depresja, jego zdrada. Splot nieszczęśliwych wydarzeń doprowadził ostatecznie do separacji i rozwodu małżonków.

6

Virginia Woolf
Viviane Forrester

BIOGRAFIE

nowość

Stereotyp głosi, że Virginia Woolf była pisarką genialną, ale słabą psychicznie,
neurasteniczną, wykazującą skłonności lesbijskie, zamkniętą w sobie, cierpiącą
na chorobę dwubiegunową. Tymczasem Viviane Forrester, która poświęciła
pisarce dużą część swojej pracy twórczej, analizuje listy i pamiętniki Virginii oraz
jej męża Leonarda i proponuje całkiem nowe spojrzenie na jej biografię. Ukazuje ją jako osobę niezwykle silną, choć skrzywdzoną przez męża i syna, którzy stworzyli zasadnicze zręby legendy o jej wątłości psychicznej oraz oziębłości
seksualnej. Książka rozprawia się z licznymi stereotypami dotyczącymi autorki
Pani Dalloway oraz jej relacji z najbliższymi. Jest nową interpretacją, rozliczeniem
z oficjalną, stworzoną przez rodzinę biografią.

BIOGRAFIE
I WSPOMNIENIA

Wyd. 1, s. 376, opr. twarda, 2014, 59 zł

nowość

Zachwyt i rozpacz
Wspomnienia o Wisławie Szymborskiej
Agnieszka Papieska
Wyd. 1, s. 528, opr. twarda, 2014, 59 zł
Wisława Szymborska – poetka, noblistka, człowiek – widziana oczami bliskich,
przyjaciół, ludzi kultury. Wśród tych, którzy ją wspominają, są między innymi:
Stanisław Barańczak, Anna Bikont, Czesław Czapliński, Tomasz Fiałkowski, Anna
Frajlich, Michał Głowiński, Renata Gorczyńska, Tomasz Jastrun, Agnieszka Kosińska, Ryszard Krynicki, Adam Michnik, Czesław Miłosz, Jerzy Pilch, Marek Skwarnicki, Adam Zagajewski. Z ich wspomnień, czasem wcześniej niepublikowanych,
z odprysków pamięci i licznych anegdot wyłania się nie zawsze oczywisty portret
poetki, kobiety zwyczajnej i genialnej zarazem.
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nowość

Wierność
Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie
Anna Romaniuk

BIOGRAFIE
I WSPOMNIENIA

Wyd. 1, s. 576, opr. twarda, 2014, 59 zł
Czuły – oschły, wielkoduszny – pamiętliwy, zaangażowany – zdystansowany, odważny
– ostrożny, klerk – bon vivant, nieśmiały – awanturnik, uczeń – mistrz, esteta wrażliwy na brzydotę, podróżnik potrzebujący stałego miejsca powrotów, hojny – chciwy,
empatyczny – egoistyczny, stały – zmienny… Wspominają go w tej książce członkowie
rodziny, przyjaciele z młodości, koledzy ze studiów, kochane kobiety, pisarze, malarze, tłumacze, wydawcy, redaktorzy, dziennikarze, aktorzy, „wyznawcy”, uczniowie.

Obecność
Wspomnienia o Czesławie Miłoszu
Anna Romaniuk
Wyd. 1, s. 704, opr. miękka, 2013, 49,90 zł

nowość

J. D. Salinger
Biografia
David Shields, Shane Salerno
Wyd. 1, s. 704, opr. twarda, 2014, 79 zł
Przez przeszło pół wieku J.D. Salinger był jedną z najbardziej tajemniczych postaci
w amerykańskiej historii. Wszelkie próby zmierzające do odkrycia prawdziwej
przyczyny jego wycofania się z życia publicznego spełzły na niczym. Przez kilka
lat David Shields i Shane Salerno przeprowadzili rozmowy z ponad 200 osobami
na pięciu kontynentach, by rozwiązać tę zagadkę i ujawnić nieznane fakty z życia
pisarza. To pomnikowe dzieło o cenie wojny i cenie sztuki.
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Kobiety Kossaków
Joanna Jurgała-Jureczka

BIOGRAFIE

nowość

Piękne, ambitne, nieodgadnione. Kobiety Kossaków żyły w cieniu artystów malarzy, chociaż to one były majętne i dobrze urodzone i to za ich posag Kossakowie
kupowali swoje siedziby. Dostojne matrony i matki, które same siebie nazywały
kurami domowymi; buntowniczki, malarki i literatki, chcące za wszelką cenę
wyjść z cienia by pokazać swój własny talent.
Głównymi bohaterkami opowieści są kobiety związane z Kossakami:
• Aniela z Kurnatowskich Gałczyńska – teściowa Juliusza
• Zofia z Gałczyńskich Kossakowa – żona Juliusza i seniorka rodu
• Zofia z Kossaków Romańska i Jadwiga z Kossaków Unrużyna – córki Zofii i Juliusza
• Maria z Kisielnickich Kossakowa – żona Wojciecha, synowa Juliusza
• Anna z Kisielnickich Kossakowa – żona Tadeusza, synowa Juliusza
• oraz najmłodsze pokolenie: Jadwiga Witkiewiczowa, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Magdalena Samozwaniec i Zofia Kossak – wnuczki Juliusza

BIOGRAFIE
I WSPOMNIENIA

Wyd. 1, s. 320, opr. twarda, 2015, 49,90 zł

W książce wykorzystano niepublikowane materiały, wśród których znalazły się
między innymi: Pamiętniki Anieli z Kurnatowskich Gałczyńskiej, Zapiski z okresu
wojny Magdaleny Samozwaniec, korespondencja Marii Kossakowej, listy jej syna
Jerzego i zięciów (mężów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec), listy Marii do wnuczki Teresy Starzewskiej, córki Magdaleny Samozwaniec, a także bogate archiwum Zofii Kossak.
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nowość

Kryptonim „Bonza”
Życie jednoznacznie podwójne
Władysław Bartoszewski, Michał Komar

BIOGRAFIE
I WSPOMNIENIA

Wyd. 1, s. 272, opr. twarda, 2015, 59 zł
W kolejnym tomie wspomnień Władysław Bartoszewski sięga pamięcią do czasów, gdy stał się, jak sam to określa, „tajnym i dobrowolnym” współpracownikiem
Radia Wolna Europa. O jego życiu jednoznacznie podwójnym wiedzieli wtedy Jan
Nowak-Jeziorański i ksiądz Kirschke – obaj przypomniani w tym tomie wśród
innych, czynnych na emigracji czy w opozycji krajowej, duchowo niezależnych.
To między innymi Gustaw Herling-Grudziński, Kazimierz Wierzyński, Andrzej
Pomian, Bolesław Wierzbiański, Leszek Kołakowski czy Zbigniew Raszewski, Jan
Józef Szczepański, Artur Międzyrzecki i Marek Skwarnicki. Kryptonim „Bonza” to
nazwa operacji rozpoznawczej Służby Bezpieczeństwa, wymierzonej we Władysława Bartoszewskiego i opozycję. Autor był inwigilowany przez SB z powodu
kontaktów ze środowiskiem „mikołajczykowskim” oraz „klerykalnym” i został
– według akt zachowanych w Instytucie Pamięci Narodowej – „objęty rozpracowaniem jako polityczny kontakt reakcyjnej emigracji”.

nowość

Bóg, honor, obczyzna
Przyjaciele znad Jordanu i Tamizy
Władysław Bartoszewski, Michał Komar
Wyd. 1, s. 278, opr. twarda, 2014, 59 zł
Kolejny tom rozmów z Władysławem Bartoszewskim, w którym wspomina lata,
kiedy był związany z „Tygodnikiem Powszechnym”, a także zaangażował się
w proces pojednania polsko-niemieckiego i pracę na rzecz polepszenia stosunków polsko-żydowskich. Ze wspomnień wyłaniają się portrety ludzi, z którymi
Władysław Bartoszewski zetknął się w tamtym czasie, a którzy niejednokrotnie
znaleźli się w gronie jego najbliższych przyjaciół. Wśród nich wymienia: Krzysztofa Kozłowskiego, Edwarda Raczyńskiego, Ryszarda Kaczorowskiego, Antoniego
Słonimskiego czy Lidię i Adama Ciołkoszów.
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Koleżanka
Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

BIOGRAFIE

nowość

Karolina Felberg-Sendecka
Umiała przyciągać do siebie ludzi. Wielu z nich do dziś nie potrafi – i wcale nie
chce – pożegnać się z nią na zawsze. Choć minęło osiemnaście lat od jej śmierci,
poetka pozostaje w sercach i na językach bliskich oraz znajomych; niezmiennie
ich fascynuje, intryguje, skłania do zadawania pytań i snucia na jej temat rozmaitych opowieści.
Ponoć każdy znał inną Osiecką. Nie była ideałem. Nie była wyrozumiałą córką,
wierną dziewczyną, lojalną żoną, oddaną kochanką i skorą do wyrzeczeń oraz
poświęceń matką, nie była także doskonałą poetką i pisarką; z pewnością jednak była fenomenalnym, wyjątkowym, a przez to i trudnym do uchwycenia
człowiekiem.

BIOGRAFIE
I WSPOMNIENIA

Wyd. 1, s. 608, opr. twarda, 2015, 44,90 zł

Pierwszy raz tak otwarcie o poetce opowiadają między innymi: Ewa Błaszczyk, Jan
Borkowski, Stan Borys, Magda Czapińska, Barbara Dziekan, Alina Janowska, Zygmunt Konieczny, Grzegorz Lasota, Zuzanna Łapicka-Olbrychska, Agata Passent,
Barbara Katarzyna Radecka, Krystyna Sienkiewicz, Adam Sławiński, Stanisław
Soyka, Anna Szałapak, Katarzyna Ważyk, Andrzej Zieliński. Ponadto w książce
znajduje się wiele niegdyś już opublikowanych wypowiedzi, na przykład: Jarosława Abramowa-Newerlyego, Janusza Andermana, Henryka Grynberga, Marka
Hłaski, Olgi Lipińskiej, Adama Michnika, Wojciecha Młynarskiego, Daniela Passenta, Jeremiego Przybory, Mieczysława F. Rakowskiego, Maryli Rodowicz,
Magdy Umer, Jerzego Urbana, Barbary Wrzesińskiej. Całości dopełniają wiersze
dedykowane artystce lub nią inspirowane oraz fragmenty wywiadów prasowych
z Osiecką.
Patron medialny
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nowość

Ochotnik
V Dywizja Syberyjska w nietuszowanej relacji rekruta z 1918 roku
Stanisław Bohdanowicz

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 352, opr. miękka, 2014, 39,90 zł
O polskiej V Dywizji Syberyjskiej wiadomo niewiele. Utworzona we wschodniej
Rosji, która w 1918 roku była areną zmagań militarnych bolszewików, wojsk białych, oddziałów czeskich, polskich... zgromadziła 11 tysięcy żołnierzy. Tytułowy
ochotnik – Stanisław Bohdanowicz − daje wyjątkowo cenne świadectwo działalności tej formacji. Autor, choć jako szeregowiec nie mógł wnikliwie obserwować
działań dowództwa, przekazał prawdziwy obraz warunków, w jakich powstawała
Dywizja, losy żołnierzy, a także czas, kiedy w Rosji rodził się bolszewizm.
To nietuszowana, poruszająca relacja kilkunastoletniego żołnierza, który niesiony romantyczną powinnością wobec Ojczyzny trafił na szlak bojowy pełen
okrucieństwa. Bolesne doświadczenia uczyniły go mężczyzną, ale zostawiły ślad
na całe życie.

nowość

Osadnicy
Nowe życie kresowiaków na Ziemiach Zachodnich. Nadzieje
i niemoc wobec władzy ludowej
Wybór i opracowanie Agnieszka Knyt
Wyd. 1, s. 160, opr. miękka, 2014, 34,90 zł
Gorzka prawda o losach setek tysięcy kresowiaków skazanych na wygnanie.
„Każdy obywatel polski i każdy żołnierz muszą dziś dokładnie wiedzieć, co i jak
należy robić, by Śląsk, Pomorze Zachodnie i Prusy Wschodnie zrosły się z Polską
na zawsze”. Ewakuacje ludności z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie to
historia zapisana w życiorysach wielu polskich rodzin. Niektórzy byli zmuszeni
opuścić swoje zasobne domy na Wschodzie, inni sami zdecydowali o wyjeździe
w obawie przed Ukraińcami, jeszcze innymi powodowała ciekawość lub chęć
wzbogacenia się. Wspólne dla wszystkich są nadzieje – te wielkie i te pogrzebane, a także tęsknota za utraconym krajem ojców i bolesne zderzenie z nowym
porządkiem władzy ludowej. Wspomnienia tych, którzy doświadczyli dramatu
przesiedleń, którzy sami relacjonują albo spisali to, co przez kilka dziesięcioleci
ich bliscy bali się publicznie wyjawić, dają prawdziwy obraz powojennej Polski.
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nowość

Łowca
Samotna zemsta na Sowietach okupujących polskie „Ziemie
Odzyskane”
Zbigniew Lubieniecki
Autor książki, Zbigniew Lubieniecki, jako dziecko wraz z matką i rodzeństwem
zostaje zesłany na Syberię, przeżywa ciężkie lata na Wschodzie, a tuż po wojnie
trafia na Ziemie Zachodnie koło Szczecina. Rozczarowany nową Polską nieletni
jeszcze Lubieniecki podejmuje wówczas samotny bunt przeciwko sowieckiej
okupacji. Prywatna wojna na śmierć i życie jest też aktem odwetu za krzywdy
całej swojej rodziny. Jest to pierwsza tego typu wspomnieniowa opowieść czasach tuż po wojnie − o balansowaniu na granicy prawa i bezprawia oraz przeciwstawianiu się bezkarności stacjonujących w Polsce sowieckich żołnierzy.

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 152, opr. miękka, 2014, 34,90 zł

Obserwator
Pogranicze polsko-ukraińskie w krwawych latach 1939–1947.
Pożogi, ucieczki, przesiedlenia, echa Wołynia
ks. Józef Mroczkowski
Wyd. 1, s. 152, opr. miękka, 2013, 34,90 zł

Rosja w łagrze
Świadectwo brawurowej ucieczki z sowieckiego „raju” u progu
Wielkiego Terroru 1937 roku
Iwan Sołoniewicz
Wyd. 1, s. 584, opr. twarda, 2013, 59 zł
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Oblężone
Piekło 900 dni blokady Leningradu w trzech przejmujących
świadectwach przetrwania
Jelena Koczyna, Olga Bergholc, Lidia Ginzburg

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 208, opr. miękka, 2013, 34,90 zł

Wypędzone
Helene Pluschke, Asther Schwerin, Ursula Pless-Damm
Wyd. 1, s. 192, opr. miękka, 2013, 34,90 zł

Egzekutor
Stefan Dąmbski
Wyd. 1, s. 136, opr. miękka, 2013, 34,90 zł

Sołdat
Nikołaj Nikulin
Wyd. 1, s. 320, opr. miękka, 2013, 39,90 zł
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Warszawa
Perła Północy
Maria Barbasiewicz
„Gdyby cofnąć czas i przenieść się do Warszawy lat międzywojennych, miasto
zachwyciłoby nas, zdumiało, ale i przeraziło. Książka Marii Barbasiewicz to fresk
pokazujący stolicę w czasach II Rzeczypospolitej. Metropolię pulsującą życiem,
lecz pełną kontrastów, piękną i brzydką zarazem. Zamożną i ubogą. Jej centrum
to wspaniałe witryny sklepów, tłumy w kawiarniach i cukierniach, nowoczesna
architektura i przestrzeń, która piękniała z każdym rokiem. Przedwojenna Warszawa była sercem życia artystycznego, intelektualnego, naukowego oraz politycznego Polski. Doskonałe kabarety, nowoczesna architektura, nowe dzielnice
otaczające pierścieniem XIX-wieczne miasto.
Jednocześnie w tym mieście wciąż ogromne były obszary biedy, nie brakowało
ulic, gdzie ludzie gnieździli się w ciasnocie, przedmieść przypominających miasteczka z drewnianymi domkami. Warszawa przed 1939 rokiem to także gęsto
zamieszkana dzielnica północna, światowa stolica języka jidysz − egzotyczna dla
mieszkańców innych części kraju. Autorka książki snuje przed nami fascynującą
opowieść o świecie, który druga wojna światowa skazała na zagładę.”

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 256, opr. twarda, 2014, 89 zł

Jerzy S. Majewski

Paryż
Miasto sztuki i miłości w czasach belle époque
Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Marta Orzeszyna
Wyd. 1, s. 408, opr. twarda, 2012, 89 zł

Nowy Jork zbuntowany
Miasto w czasach prohibicji, jazzu i gangsterów
Ewa Winnicka
Wyd. 1, s. 272, opr. twarda, 2013, 89 zł
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Berlin
Szalone lata dwudzieste, nocne życie i sztuka
Iwona Luba

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 288, opr. twarda, 2013, 89 zł

nowość

Lekcje umierania
Erika Hayasaki
Wyd. 1, s. 328, opr. miękka, 2014, 39,90 zł
Kiedy Norma Bowe zaczynała prowadzić zajęcia Śmierć z perspektywy na uniwersytecie, nie spodziewała się, że odniesie tak ogromny sukces. Dziś na warsztaty
„profesorki śmierci” trzeba się zapisywać z trzyletnim wyprzedzeniem.
Norma zabiera swoich studentów na cmentarze, do prosektoriów, domów
pogrzebowych i hospicjów, zadaje zaskakujące prace domowe (na przykład
prosi o wygłoszenie mowy pogrzebowej na cześć samego siebie albo stworzenie
listy rzeczy do zrobienia przed śmiercią). Prowokuje do dyskusji o karze śmierci,
pyta, co dzieje się po tym, gdy umieramy, uczy, jak oswoić śmierć. Przede wszystkim jednak pomaga zrozumieć, jak najlepiej wykorzystać… życie. Jak doceniać
jego piękno i znajdować je w sobie. Jak odnaleźć wartość własnego istnienia. Jak
pokochać samego siebie, aby móc być dobrym dla innych. Jak odkryć ostateczny
sekret spełnienia.
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nowość

Doktor Śmierć
Aribert Heim. Bestia i zwyrodnialec
Nicholas Kulish, Souad Mekhenneh
Aribert Heim uchodził za jednego z najokrutniejszych lekarzy w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Według zeznań ocalałych Heim dokonywał eutanazji,
wstrzykując pacjentom zabójcze substancje prosto w serce. Chciał w ten sposób
sprawdzić, która z trucizn jest najtańsza i najszybsza w użyciu. W celach eksperymentalnych przeprowadzał operacje na zdrowych ludziach. Jednak w powojennym chaosie, dzięki lukom w dokumentacji i własnemu sprytowi, Heim był
w stanie uciec od swojej mrocznej przeszłości i narodzić się na nowo jako godny
zaufania lekarz.

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 384, opr. miękka, 2014, 59 zł

nowość

Niebieskie ptaki PRL-u
Wojciech Kałużyński
Wyd. 1, s. 320, opr. twarda, 2014, 44,90 zł
Ponury pejzaż peerelowskiej rzeczywistości zmieniał się w niekończący karnawał dzięki kolorowym postaciom, ktore na przekor zgrzebności tworzyły własne,
baśniowe światy. Z czasem postaci te stawały się legendą, obrastały mitami, nierozerwalnie złączonymi z ich historią.
Wojciech Kałużyński przywołuje tych najbarwniejszych. Opowiada o nich w anegdocie, weryfikuje mity z faktami, pokazuje miejsca, w ktorych bywali, odkrywa
niecodzienne oblicza PRL-u. Zaczynając od wczesnych lat 50. aż po lata 80. Na
czele orszaku tańczą ci najbardziej znani: Marek Hłasko, Leopold Tyrmand, Zdzisław Maklakiewicz, Janusz Szpotański, Jan Himilsbach, Agnieszka Osiecka, Janusz
Głowacki, Marek Piwowski, Marek Nowakowski, Janusz Atlas, Piotr Skrzynecki
i inni.
Nie brak tu rownież postaci zapomnianych albo wręcz nieznanych, próbujących
znaleźć szczęście w kontrkulturze, jak Michał Tarkowski czy Jacek Kleyff.
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Seks, sztuka i alkohol
Życie towarzyskie lat 60.
Andrzej Klim

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 216, opr. twarda, 2013, 44,90 zł

nowość

Zimne
Polki, które nazwano zbrodniarkami
Marek Łuszczyna
Wyd. 1, s. 200, opr. twarda, 2014, 44,90 zł
Druga część reporterskiej trylogii zapoczątkowana przez bestsellerowe Igły.
Polki, które nazwano zbrodniarkami. Kto tak naprawdę jej nazwał?
Julię Brystygier – współtwórczynię aparatu bezpieczeństwa PRL-u, znajomą Pabla
Picassa, która w dorosłym życiu osobiście znęcała się nad Żołnierzami Wyklętymi, a na starość wspierała Kościół i była inwigilowana przez funkcjonariuszy
departamentu założonego przez nią samą – nazwały zbrodniarką jej ofiary.
Siostrę Zdzisława Marchwickiego – Wampira z Zagłębia – nazwał tak wymiar
sprawiedliwości w czasach PRL-u. Szybko jednak się z tego wycofał.
A czy może nie być zbrodniarką młodziutka dziewczyna, która bez emocji zabija
siekierą swoją matkę, ćwiartuje jej ciało, a potem przyznaje: „kiedy umyłam
w wannie korpus, przestałam mamę nienawidzić”? Prawdopodobnie może.
Nawet jeśli sąd i opinia publiczna tak ją nazwały.

Igły
Polskie agentki, które zmieniły historię
Marek Łuszczyna
Wyd. 1, s. 288, opr. twarda, 2013, 44,90 zł
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nowość

Rozkaz: Trzaskać!
Zapomniane akcje polskiego podziemia
Remigiusz Piotrowski
Tytuły z serii: Ślepy Maks, Igły, Zimne, Niebieskie ptaki PRL-u, Absurdy
PRL-u, Seks, sztuka i alkohol
Książka przedstawia wybrane akcje polskiego podziemia w okupowanej przez
Niemców Warszawie i Krakowie, a także na ziemiach zagarniętych po 1939 roku
przez ZSRR. Zostały w niej opisane zamachy, akcje likwidacyjne, akcje odbicia więźniów – niektóre nieznane lub wręcz zapomniane. Każda z tych historii
nadaje się na scenariusz dobrego kina sensacyjnego…
Autor opisuje przygotowania to wybranych akcji i ich przebieg, ale zwraca także
uwagę na motywację i pomysłowość uczestników oraz podłoże emocjonalne
i konsekwencje.

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 396, opr. twarda, 2015, 44,90 zł

nowość

Ślepy Maks
Historia łódzkiego Ala Capone
Remigiusz Piotrowski
Wyd. 1, s. 280, opr. twarda, 2014, 44,90 zł
Łódzki Al Capone, Don Corleone z Bałut, żydowski Janosik…
Maks Bornsztajn zwany Ślepym Maksem – jeden z największych polskich gangsterów. Przebiegły, sprytny i silny – król mrocznego półświatka Łodzi lat 20. i 30.
XX wieku. Zaczynał jako kieszonkowiec, ale jego kariera błyskawicznie się rozwinęła. Dzięki korzystnym sojuszom z hersztami znaczących szajek zdystansował
przestępczą konkurencję, a najsilniejszego uczynił swoim teściem.
Jego pomysłowość nie miała granic. Ten twardy gracz stanął na czele dintojry
i otworzył Biuro Próśb i Podań, do którego trafiali ubodzy. I tu zaczyna się historia prawdziwej miłości łodzian do Maksa, który odtąd zabierał bogatym, pomagał biednym, wspierał oszukanych, a wyzyskiwaczy tępił.
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nowość

Absurdy PRL-u
Michał Matys, Piotr Lipiński

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 312, opr. twarda, 2014, 44,90 zł
Trudno sobie dziś wyobrazić, jak funkcjonował PRL – to najbardziej tajemniczy czas w powojennej historii polskiego społeczeństwa i państwa. Czas, kiedy
wszędzie ustawiały się kolejki, bez względu na to „za czym kolejka ta stoi” – jak
śpiewała Krystyna Prońko. Absurdalne było wszystko – zaopatrzenie w sklepach,
mechanizmy biurokracji, relacje obywatela z władzą. Zagadki z tamtych lat do
dziś fascynują. Piotr Lipiński i Michał Matys rozwiązują najbardziej niedorzeczne
z nich.
Dlaczego w PRL-u brakowało papieru toaletowego i cukru? Kto zjadł mięso?
Kto pokazał pupę premierowi Jaroszewiczowi? Jak dolar stał się w Polsce drugą
walutą? Co działo się z nastolatkami, którzy nagle znikali z ulic? Kto dokonał
napadu stulecia? W jaki sposób na warzywach można było zbić fortunę? I największa zagadka: jak to się stało, że PRL w ogóle był w stanie istnieć?

nowość

Literaci w przedwojennej Polsce
Remigiusz Piotrowski
Wyd. 1, s. 400, opr. twarda, 2014, 89 zł
Barwny świat literacki przedwojennej Polski. Wielkie nazwiska, kultowe miejsca,
muzy artystów, alkohol, dym − nie tylko papierosowy. Jak świętowali, dokąd
podróżowali i z czego żyli ówcześni literaci? Książka Remigiusza Piotrowskiego,
autora Ślepego Maksa, ukazuje mniej znane oblicze wybranych polskich pisarzy
dwudziestolecia międzywojennego – twórców zarówno znanych i cenionych
w szerokich kręgach, jak i tych, którzy dziś są już zapomniani, jednak w ówczesnych sferach towarzyskich świata artystyczno-literackiego święcili triumfy.
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Ludzie interesu w przedwojennej Polsce
Przedsiębiorcy, filantropi, kapitaliści
Maria Barbasiewicz

Moda w przedwojennej Polsce
Codzienna, sportowa, wieczorowa, ślubna, dziecięca, bielizna
Sieradzka Anna
Wyd. 1, s. 344, opr. twarda, 2013, 89 zł

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 432, opr. twarda, 2013, 89 zł

Dobre maniery w przedwojennej Polsce
Maria Barbasiewicz
Wyd. 1, s. 336, opr. twarda, 2012, 89 zł

Życie przestępcze w przedwojennej Polsce
Monika Piątkowska
Wyd. 1, s. 464, opr. twarda, 2012, 89 zł

Historia polskiego smaku
Kuchnia, stół, obyczaje
Maja i Jan Łozińscy
Wyd. 1, s. 320, opr. twarda, 2013, 89 zł
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nowość

Ziemiański savoir-vivre
Tomasz Adam Pruszak

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 376, opr. twarda, 2014, 89,00 zł
Polskie ziemiaństwo od wieków było ostoją patriotyzmu i walki o wolność ojczyzny, jednak przede wszystkim przez kolejne dekady ukształtowało tradycje,
wzory i kodeksy, z których częściowo do dziś czerpie polska kultura.
Tomasz Adam Pruszak zaprasza do świata dobrych manier, które wpajano kolejnym pokoleniom ziemiańskich rodów już od dziecka. Pokazuje, czym w istocie był
zbiór tych dobrych manier, objaśnia, jak budowano wzajemne relacje, w jaki sposób
się do siebie zwracano i na czym polegała sztuka uprzejmej konwersacji. Odsłania
tajniki garderoby, zasady zachowania przy stole i podstawy dobrego smaku w urządzaniu wnętrz. Barwną opowieść o stylu bycia polskich ziemian ilustruje licznymi
wspomnieniami osób należących do opisywanych sfer, a także własnymi obserwacjami i doświadczeniami dotyczącymi współczesności. Wyjątkowy charakter nadają
albumowi piękne ilustracje, prezentujące bogactwo ziemiańskiej kultury. Ziemiański
savoir-vivre, wraz z publikacjami O ziemiańskim świętowaniu oraz Ziemiańskie święta
i zabawy stanowi kompendium wiedzy o obyczajowości polskiego ziemiaństwa.

O ziemiańskim świętowaniu
Tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy
Tomasz Adam Pruszak
Wyd. 1, s. 376, opr. twarda, 2011, 89 zł

Ziemiańskie święta i zabawy
Tradycje karnawałowe, ślubne, dożynkowe i inne
Tomasz Adam Pruszak
Wyd. 1, s. 392, opr. twarda, 2012, 89 zł
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nowość

Ułani, poeci, dżentelmeni
Męski świat w przedwojennej Polsce
Maja Łozińska, Jan Łoziński
Najnowsza książka Mai i Jana Łozińskich, znanej pary badaczy obyczajowości w przedwojennej Polsce. Tym razem autorzy odsłaniają męski świat w dwudziestoleciu międzywojennym. Świat ułanów, poetów i dżentelmenów. Snują pasjonującą opowieść
o życiu i pozycji mężczyzn, kodeksach honorowych i towarzyskich, obowiązkach
i przywilejach dżentelmenów, męskiej modzie, relacjach z kobietami, o szczególnym
statusie oficerów w ówczesnym społeczeństwie i ich życiu prywatnym. Książka o tym,
jak żyli wszyscy ci mężczyźni, którzy budzili powszechny zachwyt otoczenia, a których
symbolem może być słynący z wielkiej fantazji generał Wieniawa-Długoszowski.

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 224, opr. twarda, 2014, 69 zł

Życie codzienne arystokracji
Maja i Jan Łozińscy
Wyd. 1, s. 296, opr. twarda, 2013, 89 zł

nowość

Magiczne dwudziestolecie
Przemysław Semczuk
Wyd. 1, s. 320, opr. twarda, 2014, 89 zł
Wróżenie z kart, z fusów, horoskopy i media rozmawiające z duchami zmarłych.
W dwudziestoleciu międzywojennym świat materialny na co dzień przenikał się
ze światem duchowym.
Autor zaprasza w podroż do zapomnianego świata „naukowych” badań, proroctw i seansów spirytystycznych. Odnalezione w archiwach historie wzbudzają
dreszcz emocji, a czasem bawią do łez. Ale takie właśnie było magiczne dwudziestolecie. Czasem śmieszne, czasem straszne.
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nowość

Niespokojni
Alina Kietrys

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 296, opr. twarda, 2015, 44,90 zł

Sześć życiorysów z jednego pokolenia, ale każdy inny, choć zdarzało się, że ich losy
przecinały się i plotły jak nici Ariadny. Historia traktowała ich bez taryfy ulgowej.
Lech Bądkowski – żołnierz, pisarz, obywatel, pierwszy oficjalny rzecznik Solidarności. Uczciwy, wymagający wobec siebie.
Jan Karski – kurier legenda, który niedawno powrócił do społecznej świadomości. Łodzianin i świata obywatel. Bohater naznaczony piętnem nieudanej misji.
Stefan Kisielewski – „kochany Kisiel”, felietonista o szlachetnym rodowodzie,
zaczepny, wielbiony i podziwiany, którego bała się nie tylko PRL-owska władza.
Marian Kołodziej – scenograf, artysta najwyższego lotu, twórca słynnych ołtarzy
dla Jana Pawła II w Gdańsku na Zaspie i w Sopocie. Perfekcjonista.
Jacek Kuroń – człowiek instytucja. Opozycjonista wielbiony i przeklinany. Był
sobą, nerwy czasami z trudem trzymał na wodzy, ale umiał przeprosić. Adorował
z wdziękiem, miał więc liczne grono wyznawczyń i wyznawców.
Kazimierz Moczarski – doświadczył podłości od swoich. Polak katowany przez
Polaków, który w celi śmierci poznawał oprawców po… zapachu. A potem wrócił
do żywych.

nowość

Filmowy Paryż
Michał Bąk
Wyd. 1, s. 320, opr. miękka, 2014, 44,90 zł
Paryż – miasto artystów, bezcennych zabytków, wielbicieli dobrego jedzenia,
stolica mody, cel podróży turystów z całego świata. Łatwo zrozumieć, dlaczego
filmowcy pokochali stolicę Francji. Z wzajemnością.
Kod da Vinci, Dzwonnik z Notre Dame, Danton, Maria Antonina, O północy w Paryżu,
Trzy kolory, Amelia… Luwr, Katedra Notre Dame, wieża Eiffla… Wycieczka od średniowiecza do czasów współczesnych. Książka łącząca w sobie film, literaturę
i historię. Nadzwyczajny przewodnik po filmowym Paryżu.
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nowość

Polska Niemcy 1:0, czyli 1000 lat sąsiedzkich potyczek
Andrzej Klim

Dlaczego 1:0? Żeby nie drażnić Niemców dwucyfrowym wynikiem − żartuje
autor. Książka nie jest jednowymiarowa, tylko z przymrużeniem oka. To zupełnie
nowe spojrzenie na polsko-niemiecką historię: z humorem i bez obawy o to, że
dosadne określenia czy niewygodne sądy zaszkodzą dobrosąsiedzkim relacjom.
Ta książka to złośliwy i politycznie niepoprawny zarys historii ponadtysiącletnich
kontaktów Polaków i Niemców. Kontaktów, które – zanim ostygły do obecnej
temperatury – doprowadzały do stanu wrzenia nie tylko nasz zakątek Europy,
ale, bywało, że i cały świat. Dzieje polsko-niemieckich relacji obfitowały w wydarzenia ponure, okrutne i przerażające, a takie najlepiej jest oswajać śmiechem
i żartem. Bo tylko w nienormalnym świecie śmiech budzi obawę. Autor prowadzi
opowieść od czasów Mieszka I po II wojnę światową.

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 280, opr. miękka, 2015, 44,90 zł

nowość

W powojennej Polsce. 1945−1948
Maja i Jan Łozińscy
Wyd. 1, s. 184, opr. twarda, 2015, 44,90 zł
W powojennej Polsce to opowieść o życiu codziennym w niezwykłym okresie
historii naszego kraju, jakim były pierwsze lata po zakończeniu drugiej wojny
światowej. Pomimo wielkich zniszczeń, bolesnych zmian ustrojowych, jakie
nastąpiły wraz z dostaniem się Polski pod bezpośredni wpływ ZSRR, radość
z końca wojny była powszechna. Naród polski, choć stopniowo przegrywał walkę
o polityczną niezależność, przejawiał niezwykłą wolę życia, pragnienie normalności, zdumiewającą przedsiębiorczość.
W Warszawie i innych miastach można było obserwować fenomenalne zjawisko odradzania się życia w ruinach. Rozkwitał handel, rzemiosło, wyrastały jak
grzyby po deszczu kawiarnie i jadłodajnie. Do kraju wracali rodacy z różnych
zakątków świata, odnajdywały się rodziny.
Patron medialny
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W przedwojennej Polsce
Życie codzienne i niecodzienne
Maja i Jan Łozińscy

LITERATURA FAKTU

Wyd. 1, s. 288, opr. twarda, 2011, 89 zł

nowość

Rok zerowy
Historia roku 1945
Ian Buruma
Wyd. 1, s. 432, opr. twarda, 2015, 49,90 zł
Choć o drugiej wojnie światowej napisano wiele książek, niewiele traktuje
o wydarzeniach, które miały miejsce, gdy jej dramat dobiegł końca. Autor pokazuje, że rok 1945 to nie tylko triumf nad Hitlerem i osądzanie zbrodniarzy. To
także czasu zgliszcz i niepojętego wprost okrucieństwa: masowych gwałtów
i dalszej śmierci, chaosu przesiedleń, zemsty, wszechobecnego czarnego rynku.
Wciągająca relacja, która skupia się nie tyle na historii państw, co na losach ludzi.

Wiosna 2015

Mona Lisa. Odkryte życie
Dianne Hales
Wyd. 1, s. 336, opr. miękka, 2015, 39,90 zł
Książka powstała w oparciu o założenie, że Mona Lisa to postać historyczna,
a była nią Lisa Gherargini, żona Francesco del Giocondo. Czytelnik poznaje niemal całe życie Lisy − kobiety, która pięć wieków temu urodziła się i żyła we Florencji, urodziła sześcioro dzieci, zmarła mając sześćdziesiąt trzy lata.
Autorka przy okazji przybliża historię Florencji i postać Leonarda da Vinci. Opisuje jego talenty, osiągnięcia, zainteresowanie nauką i przytacza wiele ciekawostek z jego życia.
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Poza mapą
Alaistar Bonnett

Najnowsza książka Bonnetta to swego rodzaju atlas niezwykłych i nietypowych
miejsc, białych plam na oficjalnych mapach świata. W epoce map Google’a może
się nam wydawać, że cały świat został już dokładnie opisany, oznaczony i obfotografowany. A tymczasem wciąż istnieją przestrzenie, których na oficjalnych
mapach nie znajdziemy: zaginione miasta, zapomniane wyspy, fatalne miejsca.
Autor opisuje na przykład Eyl, stolicę somalijskich piratów, czy Sealand – opuszczoną platformę przeciwlotniczą u wybrzeży Wielkiej Brytanii, którą jej mieszkaniec ogłosił suwerennym narodem, zaś swoją żonę − jego księżniczką. Inne takie
miejsca to New Moore, wyspa, która wyłoniła się z Zatoki Bengalskiej w 1970
roku po przejściu przez jej wody potężnego cyklonu, czy Żeleznogorsk (wcześniej Krasnojarsk-26), zamknięte podziemne miasto na terytorium Rosji, którego
głównym celem jest produkcja plutonu.
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Jesień 2015

Poza kontrolą
Eric Schlosser
Wyd. 1, s. 754, opr. twarda, 2015, 49,90 zł
Poza kontrolą przedstawia przełomowe relacje z wypadków, kiedy o włos uniknięto katastrofy, pokazuje nadzwyczajne bohaterstwo i punkty zwrotne, bada
dylematy, które istnieją niemal od zarania epoki jądrowej: jak rozmieścić broń
masowego zniszczenia i nie zostać przez nią zniszczonym? Tej kwestii nigdy nie
rozwiązano – a Schlosser wskazuje, że połączenie ludzkiej omylności i skomplikowanej technologii nadal stanowi ogromne zagrożenie dla ludzkości.
Opierając się na niedawno odtajnionych dokumentach i wywiadach z ludźmi,
którzy projektowali broń jądrową i się nią zajmowali, Poza kontrolą przenosi czytelnika w przerażający, ale fascynujący świat, który dotąd był ukrywany. Śmiała,
porywająca i zapadająca w pamięć książka ujawnia zagrożenia wywołane przez
amerykańską epokę jądrową. Majstersztyk dziennikarstwa śledczego.
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Seks i pieniądze
Kalkulacja w miłości
Marina Adshade
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Wyd. 1, s. 304, opr. miękka, 2014, 44,90 zł
Czy jesteś singlem, czy żyjesz w szczęśliwym związku, twoje życie warunkuje ekonomia. Istnieje rynek seksu i miłości, a ty jesteś jego częścią!
Fascynujące spojrzenie na kluczową rolę, jaką odgrywają zależności zachodzące pomiędzy miłością, popędem płciowym, władzą a siłami ekonomicznymi.
Doktor Marina Adshade przekształca teorię ekonomiczną w seksowną naukę,
demonstrując zastosowanie zasady podaży i popytu oraz innych sił rynkowych
w sprawach miłości i libido. Pokazuje, że każdą możliwość, każdą decyzję, każdy
wybór, jakiego dokonujemy w kwestii seksu i miłości, zrozumiemy lepiej, jeśli
spojrzymy na nie przez pryzmat ekonomii. Korzystając z intrygujących badań,
analizy ekonomicznej oraz humoru, autorka odkrywa tajemnice kryjące się za
naszymi zachowaniami, sądami i preferencjami.

nowość

Siła podświadomości
Co wpływa na nasze myśli, odczucia i zachowanie
Adam Alter
Wyd. 1, s. 328, opr. miękka, 2014, 44,90 zł
Podświadomość – umiejętnie wykorzystana – może być źródłem życiowego
powodzenia.
• Widok pieniędzy sprawia, że stajemy się bardziej samowystarczalni, mniej pomocni i mniej wrażliwi na ból.
• Ciepłe, słoneczne dni nastrajają optymistycznie, lecz zarazem wzmagają niecierpliwość i agresję.
• Jesteśmy tak silnie przywiązani do swoich inicjałów, że przekazujemy więcej pieniędzy ofiarom akurat tych huraganów, których nazwa zaczyna się na tę samą literę,
co noszone przez nas imię: Katarzyna przeleje pokaźną sumę na konto fundacji dla
ofiar Katriny, a Renata chętniej wesprze poszkodowanych przez huragan Rita.
Świat jest pełen słów i obrazów, które zmuszają nas do podejmowania nieoczekiwanych decyzji. Siła podświadomości ze szczegółami opisuje, w jaki sposób
środowisko wpływa na myśli, uczucia i zachowania. Książka skrzy się od odkrywczych spostrzeżeń, rozbrajających anegdot i nowatorskich eksperymentów.
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Krótka historia niczego
Kryminał filozoficzny
Jim Holt

Czy da się rozwikłać zagadkę istnienia?
Pośród wszystkich tajemnic, z jakimi mierzyła się ludzkość, najbardziej nieprzenikniona pozostaje tajemnica istnienia. Dlaczego w ogóle istnieje wszechświat
i dlaczego jesteśmy jego częścią?
SPRAWA: Dlaczego jest raczej coś niż nic? Jakie są nasze początki?
DETEKTYW: Jim Holt
GŁÓWNI PODEJRZANI: Bóg i Wielki Wybuch
ŚWIADKOWIE: laureat Nagrody Nobla z fizyki Steven Weinberg, teolog Richard
Swinburne, matematyk Roger Penrose, powieściopisarz John Updike i wielu,
wielu innych
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BIEGLI: Stephen Hawking, Richard Dawkins i Christopher Hitchens
MIEJSCE ZDARZEŃ: nowojorski Greenwich Village, Pittsburgh, Teksas, Londyn,
oksfordzki All Souls College, paryska Café de Flore (strefa zero tajemnicy istnienia)
KLUCZOWE POJĘCIA: czas, nieskończoność, świadomość, multiświat, metafizyczna natura Boga oraz możliwość istnienia absolutnej nicości
Zabawne połączenie fizyki i teologii, filozofii i matematyki, a także książki reporterskiej i podróżniczej, które rzuca nowe światło na dyskusję pomiędzy naukowymi racjonalistami a religijnymi wyznawcami na temat pochodzenia kosmosu
oraz nas samych.
Jedna z 10 najlepszych książek 2012 roku według „New York Timesa”.
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Zaufaj życiu
Nie zakochuj się w przelatującym wróblu
Marcin Fabjański
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Wyd. 1, s. 256, opr. miękka, 2014, 39,90 zł
Życie cieszy! Wystarczy mu zaufać!
Dlaczego starożytni mędrcy radzą, żebyś nie zakochiwał się w przelatującym wróblu? Bo za chwilę zniknie ci z oczu, zostawiając w sercu pustkę. A ty nic na to nie
poradzisz. O wiele rozsądniej jest budować swoją egzystencję na czymś trwałym.
Czy samo „bycie” może być radosne? Bez dodatkowych warunków? Autor twierdzi, że tak.
Trzeba tylko zawierzyć rozumowi i porządkowi natury! Ta książka namawia, byś
przestał zaklinać rzeczywistość za pomocą cudownych recept, a zamiast tego
starał się pojąć logikę oraz piękno procesu życiowego.
Jeśli walczysz z życiem – przegrasz. Jeśli jednak zdołasz się z nim zaprzyjaźnić
– zrozumiesz, że nie może cię ono zawieść.

nowość

Dylemat wagonika
Thomas Cathcart
Wyd. 1, s. 176, opr. twarda, 2014, 34,90 zł

Wagonik pędzi po torach w niekontrolowany sposób. Przed nim znajduje się pięć
osób, a na bocznym torze stoi jeden człowiek. Wyobraź sobie, że znajdujesz się
akurat tuż obok zwrotnicy, która może zmienić tor wagonika. W ten sposób uratujesz pięć osób, ale poświęcisz jedną. Czy zdecydujesz się pociągnąć za wajchę? Albo
obserwujesz zdarzenie z kładki. Jedyną możliwością uratowania ludzi jest zrzucenie
ciężkiego przedmiotu na tory. A ty stoisz tuż obok bardzo grubego faceta...
Ta zagadka etyczna, oparta na eksperymencie myślowym z 1967 roku przeprowadzonym przez brytyjską filozof Philippę Foot, zainspirowała wiele żywych dyskusji
na całym świecie. Thomas Cathcart w inteligentny i zabawny sposób popularyzuje
wiele poważnych teorii. Dylemat wagonika dla większości ludzi był inteligentną,
filozoficzną układanką, dopóki taka historia nie zdarzyła się naprawdę.
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Wyloguj się do życia
William Powers

Czy jesteś już uzależniony od Facebooka? Jak odróżnić iPoda od iPada? Czy są
chwile, kiedy wyłączasz telefon komórkowy? Ile czasu spędzasz przed komputerem? Do czego tak naprawdę służy ci firmowy tablet? Na jak długo potrafisz się
rozłączyć?
Tymczasem XXI wiek wcale nie jest pod tym względem wyjątkowy: już Platon
udowadniał, że mieszkańcy starożytnej Grecji niepokoili się wpływem najnowszych technologii na ludzki umysł i szukali sposobów, aby uciec od tłumu.
Smartfony, laptopy, tablety służą nam na wiele wspaniałych sposobów. Jednocześnie jednak utrudniają skupienie, efektywną pracę, budowanie relacji
z innymi oraz osiągnięcie życiowego spełnienia.
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Jak się uwolnić od niszczącego wpływu technologii? Jak nie zwariować w cyfrowym świecie? William Powers proponuje nowy sposób myślenia, codzienną
filozofię życia z ekranami. Cyfrowa łączność służy nam najlepiej, gdy jest zrównoważona przez… brak łączności.
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Szczęśliwy X
Matematyka na co dzień
Steven Strogatz
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Wyd. 1, s. 296, opr. miękka, 2014, 39,90 zł
Światowej klasy matematyk oprowadza po największych ideach matematyki,
pokazując, jak wiąże się ona − często w sposób zaskakujący − z literaturą, filozofią, prawem, medycyną, biznesem, a nawet popkulturą.
• Jakie tajemnice skrywa liczba Π?
• Z iloma osobami należy się spotykać, zanim podejmie się decyzję o małżeństwie?
• Co widać w paskach zebry?
• Na czym polega życie liczb?
• W jaki sposób najskuteczniej nauczyć dzieci matematyki?
• Do czego służą tańczące kwadraty?
• Gdzie jest najsłynniejsza galeria szeptów?

nowość

O stawaniu się stoikiem
Czy jesteście gotowi na sukces
Tomasz Mazur
Wyd. 1, s. 312, opr. miękka, 2014, 39,90 zł
Eryk, biznesmen w średnim wieku, ma żonę, z którą coraz trudniej mu się dogadać, trójkę dzieci, które przestaje rozumieć, niewielu przyjaciół i sporo znajomych, którzy zaczynają go często irytować. Niejedno już przeżył i z różnych
powodów czuje się nieszczęśliwy. Żeby przezwyciężyć kłopoty, stał się stoikiem.
Jak rozpoznać współczesnego stoika? Czy łatwo nim zostać w XXI wieku? Czy dzisiaj stoicyzm ma w ogóle jakiś sens i w czym może ci pomóc?
Jeżeli nie radzisz sobie z silnymi emocjami, które utrudniają ci życie − stań się
stoikiem. Jeżeli właściwa organizacja czasu i hierarchia celów cię przerastają,
a na dodatek zapominasz, co jest naprawdę ważne – stań się stoikiem. Jeżeli
masz problemy z ludźmi w relacjach zawodowych czy prywatnych – stań się stoikiem. Jeżeli w twoim życiu brakuje pogody ducha i wewnętrznej harmonii – stań
się stoikiem.
Nie jest to proste i nie dzieje się nagle, ale jest możliwe. Sprawdź jak to osiągnąć.
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Bestia
Dlaczego zło nas fascynuje
Borwin Bandelow
Borwin Bandelow – wybitny psycholog i znawca ludzkiej duszy – bada osobliwą
fascynację złem. Opisuje konkretne przypadki, między innymi seryjnego mordercę, terrorystę czy kanibala. Opowiada o sprawcach, ofiarach i świadkach. Analizuje procesy zachodzące w mózgach ludzi, którzy uprowadzają, torturują, gwałcą,
zmieniają osobowość, manipulują. Jak rodzi się zło i czy można mu zapobiec? Dlaczego ludzie stają się seryjnymi mordercami? Co sprawia, że ofiary dają się zastraszać chorym psychicznie przestępcom? Czym wytłumaczyć współczucie, jakie
ofiary nierzadko okazują swoim oprawcom? W książce próbuje odpowiedzieć na
pytanie, dlaczego pozwalamy się uwodzić sympatycznemu obliczu szatana.

LITERATURA
POPULARNONAUKOWA

Wyd. 1, s. 296, opr. miękka, 2014, 44,90 zł

nowość

Od zwierząt do bogów
Yuval Noah Harari
Wyd. 1, s. 519, opr. miękka, 2014, 44,90 zł
Ludzie istnieli na długo przed narodzeniem się historii. Sto tysięcy lat temu na ziemi
żyło sześć gatunków ludzkich, które nie wyróżniały się niczym szczególnym wśród nieprzebranej liczby innych organizmów. Jak to się stało, że homo sapiens podbił świat
i zdominował planetę, a jego zachowania i idee stały się decydujące dla losów Ziemi?
Autor zabiera nas w podróż do przeszłości i wraca do korzeni ludzkości, aby
wyjaśnić najbardziej nurtujące pytania, na przykład:
• Czym tak naprawdę jest pieniądz (czyżby jedyny pomost między kulturami)?
• Dlaczego staliśmy się tacy grubi?
• Czy może być coś nienaturalnego w ludzkich zachowaniach z punktu widzenia
biologii?
• Skąd się wziął patriarchat w tak wielu kulturach?
• Czy kapitalizm jest religią?
• Które wydarzenia najbardziej wpłynęły na losy ludzkości?
• Czy na pewno wojny, podboje i koalicje? A może raczej udomowienie zwierząt,
wynalazki, ideologie i religie?
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Pomyleni
Chorzy bez winy
Irena Cieślińska
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Wyd. 1, s. 232, opr. twarda, 2014, 39,90 zł
Uczymy się normalnie traktować niepełnosprawnych – jeżdżących na wózku czy
niewidomych. Gorzej z tymi, których niepełnosprawność nie jest widoczna na
pierwszy rzut oka, którzy mogą zachowywać się dziwnie, a nie mają na twarzy
wypisanej diagnozy. Chorzy na pląsawicę Huntingtona czy miastenię bywają
brani za alkoholików, a dzieci z zespołem Pradera-Williego – wyśmiewane
z powodu obżarstwa. Narkoleptycy unikają silnych uczuć, tłumią porywy pasji,
gdyż – bardzo rozemocjonowani – mogą zapaść znienacka w sen. Jak ktokolwiek mógłby zrozumieć, co oznacza utrata propriocepcji, skoro większość ludzi
nie ma nawet pojęcia, że ją posiada? A czy osoba cierpiąca na szczególnie silną
fobię może umrzeć ze strachu? Jak czuje się człowiek, któremu brak sił, by unieść
powieki, przełknąć jedzenie, oddychać?

nowość

Siła serca
Baptist de Pape
Wyd. 1, s. 232, opr. twarda, 2015, 39,90 zł
Czego właściwie oczekuję od życia? Co jest moim celem? Jakie jest moje nastawienie wobec wartości takich jak zdrowie i relacje międzyludzkie? Jakie są moje
ukryte talenty i możliwości? Czym są dla mnie pieniądze?
Książka podejmuje te i inne pytania odnoszące się zarówno do naszych codziennych wyborów, jak i rozwoju trwającego całe życie. W ciągu rocznej podróży
po świecie autor książki przeprowadził rozmowy z 18 osobami − przywódcami
duchowymi, naukowcami i myślicielami reprezentującymi różne kultury i środowiska. Wśród nich znaleźli się: Isabel Allende, Maya Angelou, Michael Beckwith,
Paulo Coelho, Deepak Chopra, Joe Dispenza, Linda Francis, Jane Goodall, John
Gray, Rollin McCraty, Howard Martin, Ruediger Schache, Marci Shimoff, Dean
Shrock, Eckhart Tolle, Neale Donald Walsch, Marianne Williamson, Gary Zukav.
Obejrzyj trailer Siły serca
Polub nas na Facebooku
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Siła innych
Michael Bond

Czy to prawda, że lepsze wyniki w pracy łatwiej jest uzyskać za sprawą sympatycznej pogawędki i miłej atmosfery niż przez rywalizację? Czy prościej jest mieć
odmienne zdanie, gdy inni mają je razem z nami? Co sprawia, że wszechobecna
pogoń za sensacją, która napędza sprzedaż gazet, zniekształca nasze wyobrażenie o świecie i innych ludziach?
Ta książka napisana jest po to, by rzucić więcej światła na cieszące się niesłabnącą popularnością zagadnienie nieprzewidywalności zachowania grupy oraz
na naszą zależność od grupy pod niemal każdym względem. Dzięki psychologii
społecznej mamy możliwość wiedzieć o sobie więcej, bez niej nie mielibyśmy
pojęcia, jakie są prawdziwe motywacje ludzkie.
Siła innych prezentuje najnowsze odkrycia z zakresu psychologii społecznej.
Uczy, jak nie wpaść w pułapkę syndromu grupowego myślenia, a także jak stworzyć zgrany zespół, wyznaczać wspólne cele, postępować etycznie i przetrwać
w samotności. Jest to fascynujące zestawienie teorii ewolucji, nauk o zachowaniu oraz intrygujących studiów przypadku. Michael Bond pokazuje, w jaki sposób człowiek może ujarzmić wewnętrzny głos instynktu społecznego.
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Siła nawyku
Dlaczego robimy to, co robimy i jak można to zmienić w życiu
i biznesie
Charles Duhigg
Wyd. 1, s. 424, opr. miękka, 2013, 44,90 zł
Wyd. 2, s. 424, opr. twarda, 2013, 49,90 zł
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Bez znieczulenia
Jak powstaje człowiek
Magdalena Rigamonti, Marzena Dębska, Romuald Dębski
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Wyjątkowa rozmowa o życiu! Małżeństwo ginekologów – dr n. med. Marzena
Dębska i prof. dr hab. med. Romuald Dębski ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie – opowiada o tajemnicach życia płodowego, kobietach i ich nienarodzonych
dzieciach, a także o najtrudniejszych wyborach. Ogromne doświadczenie tych
dwojga, poruszające, niekiedy wręcz wstrząsające historie kobiet pokazują, że
nic w życiu nie jest oczywiste.
Rodzenie naprawdę boli. Jestem w stanie przychylić się do tezy, że poród naturalny
ma dużo wspólnego z nabijaniem na pal Azji Tuchajbejowicza. Są kobiety, które
warunkują fakt zachodzenia w ciążę od tego, że nie będą musiały rodzić drogami
natury. I ja je rozumiem. Mówię: jeżeli pani uważa, że psychicznie nie dojrzała do
tego, by podjąć próbę porodu drogami natury, boi się pani tego porodu i chce mieć
pani zrobione cięcie, to proszę bardzo. Ma pani prawo decydować o sobie.
Fragment książki
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Bez ograniczeń
Jak rządzi nami mózg
Jerzy Vetulani, Maria Mazurek
Gdyby ludzki mózg był tak prosty, że moglibyśmy go zrozumieć, bylibyśmy tak
głupi, że nie zrozumielibyśmy go i tak.
Gdzie tkwi dobro człowieka, a gdzie zło?
Co odróżnia nas od zwierząt?
Po co nam emocje?
Czy normy etyczne u polityków są zaniżone?
Czy pornografia rzeczywiście szkodzi?
Co dzieje się w mózgu seksoholików?
Czy marihuana ma właściwości lecznicze?
Czemu tak lubimy jeść, a nawet się opychać?
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Czy starzenie się jest nie do uniknięcia?
Czy w mózgu znajdziemy kiedyś odpowiedź na pytanie, czy Bóg istnieje?
Wybitny neurobiolog Jerzy Vetulani w rozmowie z Marią Mazurek opowiada
o tajemnicach skomplikowanego i wciąż nie do końca poznanego organu:
ludzkiego mózgu. Podejmuje niełatwe i często kontrowersyjne kwestie, takie
jak: narkotyki i uzależnienia, płeć mózgu, neurobiologia polityki i religii. Wyjaśnia działanie naszego wewnętrznego kompasu, zastanawia się nad rolą sztuki
w kształtowaniu mózgu, mówi o konsekwencjach zdrowotnych stresu i metodach walki z nim, a także o wielu innych zjawiskach.
Patroni medialni
Dowiedz się więcej: www.beztajemnic.pwn.pl
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Bez strachu
Jak umiera człowiek
Magdalena Rigamonti, Adam Ragiel

LITERATURA
POPULARNONAUKOWA

Wyd. 1, s. 176, opr. twarda, 2015, 39,90 zł
Tajemnica śmierci, zagadka odchodzenia, ciało i dusza…
Magdalena Rigamonti odsłania fizyczność i metafizykę śmierci w rozmowie
z jedynym polskim balsamistą, przed którym ludzkie ciało nie ma żadnych tajemnic. Rozmawia o znakach, energii, zdarzeniach niewyjaśnionych i fizjologii człowieka, z którą mierzy się balsamista, przygotowując go do ostatniej drogi. Na co
dzień nie przyjaźnimy się ze śmiercią, nie chcemy oglądać wypadków, chorób,
zmarłych… To wszystko zmienia się w chwili, kiedy odchodzą najbliżsi. Wtedy
zaczynają się trudne rozmowy i decyzje. Bliscy przychodzą do prosektorium
pełni bólu, żalu, w rozpaczy i z poczuciem straty. A balsamista…? Ma ich zrozumieć, opanować emocje, przyjąć na siebie pierwsze uderzenie. Zapytać, czy
mama chciałaby trzymać w rękach książeczkę do nabożeństwa, bo skoro tata nie
trzymał, to ona mu w niebie przekaże. Jakiego koloru ma być szminka, jakie rajstopy, jak uczesać grzywkę. I dzieci, maleńkie nieżywe płody, które zaprzeczają
logice istnienia, i zmarłe kobiety w ciąży. Czy do balsamisty przychodzą duchy?
Podobno nie, bo on robi wszystko tak, jak zmarli by sobie życzyli. Nie boi się
z nimi przebywać.
Dowiedz się więcej: www.beztajemnic.pwn.pl

Jesień 2015

Bez pruderii
Andrzej Depko
Wyd. 1, s. 356, opr. miękka, 2015, 39,90 zł
Relacje damsko-męskie oczami mężczyzny: seksuologa, psychologa, neurologa.
Jak właściwie ułożyć sobie swoje kontakty z płcią przeciwną? Co jest ważne dla
mężczyzn, co dla kobiet? Jak powinien wyglądać idealny związek? Co mężczyźni
myślą, mówią o kobietach?
Dowiedz się więcej: www.beztajemnic.pwn.pl
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Zasada 1%
Tom O’neil
Książka Zasada 1% jest uogólnieniem zasady znanej z treningu sportowego
(zawodnik zwiększa co pewien czas dystans przebiegany w trakcie treningu o 1%,
czyli dosłownie o kilka metrów, co nie powoduje wielkich przeciążeń, a skutkuje
konsekwentną poprawą osiągów). Autor poradnika proponuje przenieść zasadę
treningową do życia codziennego i zawodowego. Polega ona na stopniowym
zwiększaniu swojego zaangażowania w danej dziedzinie, czyli przybliżaniu się do
celu o symboliczny „jeden procent”. Zasada jest o tyle skuteczna, że nie wymaga
forsowania się i niemal niepostrzeżenie kształtuje dobre nawyki. „Jednoprocentowiec” stawia sobie realistyczne cele i może szybko poczuć własne sprawstwo
i satysfakcję z osiągniętego małego sukcesu (czyli jest to właściwie stara dobra
autoterapia behawioralna).

LITERATURA
POPULARNONAUKOWA

Wyd. 1, s. 196, opr. miękka, 2015, 29,90 zł

39

nowość

Odwaga jest kobietą
Praca zbiorowa pod red. Marty Szarejko
Wyd. 1, s. 312, opr. miękka, 2014, 44,90 zł

REPORTAŻ

Bo odwaga jest kobietą!
Dwanaście reporterek, dwanaście odważnych historii, które dzieją się blisko. Pozbawione sensacji, a trzymające w napięciu do ostatniego zdania. W każdej pozornie
zwyczajne sprawy, a jednak bardzo niezwykłe. No bo jak opisać kobietę, która od lat
szuka ciała swojej córki? Albo ortodoksyjną katoliczkę, która wychodzi za ortodoksyjnego muzułmanina? A lesbijkę, która żyje w szczęśliwym związku, ale w nieszczęśliwym miejscu? Często waży drobiazg – przypadkiem znaleziony papierek po batonie,
kolory szlafroków w łazience, lodówka wypełniona fasolą… Wszystko ma znaczenie.
Każdą z bohaterek cechuje nieprzeciętna odwaga, czasem wrodzona, częściej
pochodząca nie wiadomo skąd, przecież odwaga jest kobietą!

nowość

Walka jest kobietą
Praca zbiorowa pod red. Urszuli Jabłońskiej
Wyd. 1, s. 232, opr. miękka, 2014, 39,90 zł

Kiedy walczą mężczyźni, wybuchają bomby i latają koktajle Mołotowa. Kiedy walczą mężczyźni, rozbrzmiewają fanfary i przypinane są ordery. Walka mężczyzn
tworzy historię, o której możemy przeczytać w tysiącach książek. A walka kobiet?
Wiele z nich prowadzi swoją walkę po cichu.
Łączniczki z Powstania Warszawskiego walczą o to, by nie być zapamiętane jako
seksowne pin-up girls na gruzach Warszawy. Żołnierki w Afganistanie muszą
zmierzyć się nie tylko z wrogiem, lecz także z dyskryminacją i protekcjonalnym
traktowaniem. Niepełnosprawne kobiety chcą wreszcie zrobić sobie makijaż
i włożyć krótką spódnicę. Matki Polki walczą o to, by wychować dzieci w kraju,
w którym aborcja jest nielegalna, ale nikogo nie interesuje, skąd po porodzie
wezmą pieniądze. Katoliczki muszą wybierać – wiara albo dziecko.
Walka, o której mówi się dopiero od niedawna i ciągle za mało – z czym, o co,
dlaczego i jak walczą w Polsce kobiety.

40

nowość

Grzech jest kobietą
Praca zbiorowa pod red. Ewy Wołkanowskiej-Kołodziej
Wyd. 1, s. 264, opr. miękka, 2014, 44,90 zł

Dwunastu wspaniałych reportażystów opowiada o kobietach, z którymi coś jest
nie tak.
Jedna ma dużo kotów (a mieszka w bloku), druga – żadnego mężczyzny (za to
dużo pracy i marzeń), trzecia nie umie uprawiać seksu (choć jest po ślubie),
czwarta zabija córkę (choć mówi, że wcale nie). Kolejna nie może spać (odkąd
jej matka śpi w domu opieki), inna żyje z żonatym (w latach dwudziestych), jeszcze inna nie kocha tego, co ją uratował od śmierci (w latach czterdziestych).
Następna odpisuje na esemes, na który odpisywać się nie powinno: „Napisz coś
o sobie, bo ja jestem facetem, który zawsze dostaje to, co chce”.

REPORTAŻ

Historie kobiet nieidealnych, które zrobiły coś, czego robić się nie powinno.

nowość

Zemsta yakuzy
Mroczne kulisy japońskiego półświatka
Jake Adelstein
Wyd. 1, s. 432, opr. miękka, 2014, 44,90 zł
Wciągająca, prawdziwa opowieść o mrocznej stronie dziennikarstwa i kulisach
japońskiej przestępczości zorganizowanej, która pokazuje obraz japońskiej kultury, jakiego nikt nie zna. To intrygująca kronika przemiany młodego dziennikarza w doświadczonego reportera, za którego głowę yakuza wyznaczyła wysoką
cenę. Jake Adelstein jest jedynym amerykańskim dziennikarzem śledczym, który
poznał od środka hermetyczne biuro prasowe tokijskiej policji. Przez dwanaście
lat pisał o mrocznej stronie Japonii: wyłudzeniach, morderstwach, handlu ludźmi,
przekrętach podatkowych, korupcji oraz, oczywiście, o yakuzie. Kiedy jeden
z jego artykułów wywołał skandal, który wstrząsnął tonącymi w blasku neonów
ulicami Tokio, odbił się echem od lśniących korytarzy siedziby FBI, a nawet sprowokował groźby pod adresem autora i jego rodziny, Adelstein zszedł ze sceny.
Jednak nie na długo – wrócił, aby walczyć.
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Katiusza z bagnetem
14 sekretów ZSRR
Igor T. Miecik

REPORTAŻ

Wyd. 1, s. 176, opr. miękka, 2014, 34,90 zł
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„O jak wielu przeżyciach trzeba było w ZSRR milczeć!”. Milczała nie tylko moja
babcia. Milczeli wszyscy. Milczał cały naród. Milczeli dziadkowie, babcie, nauczyciele, profesorowie, politycy, milczały gazety i podręczniki. Bywały co prawda
odwilże, był Sołżenicyn, była euforia Gorbaczowskiej głasnosti i wielkie odkłamywanie historii w czasach Jelcyna. A jednak nadal sowiecka historia jest niczym
pole minowe, na które Rosjanie boją się wejść. Każdy krok grozi poranieniem
imperialnej świadomości, rozerwaniem płótna z portretem pięknej, wielkiej
i szlachetnej „matki Rosji”. Rosja ucieka od swojej historii. Od historycznej
prawdy. Najnowsze dzieje to jedna wielka biała plama. Jej zamalowanie stało
się niemożliwe, zagroziło wręcz tożsamości Rosjan. Na czym się oprzeć, skoro
zewsząd wyzierają zbrodnie reżimu i kłamstwa? Bohaterowie okazują się łotrami,
wybitne jednostki miernotami, zbawcy ojczyzny mordercami, i na odwrót: ci,
których okrzyknięto zdrajcami, zostają uznani za gorliwych patriotów, szpiedzy
zmieniają się w niewinne ofiary, a kułacy w zdolnych gospodarzy. Diaboliczne
eksperymenty na ludziach, seksualne wybryki Lenina i Berii, masowa kolaboracja z nazistami, straszliwa cena zwycięstwa w wielkiej wojnie ojczyźnianej, trupy
w kosmosie, robotnicza krew na ulicach Nowoczerkaska i zbrodnia katyńska.
Wszystko to czyha na polu minowym sowieckiej historii. Wszystko to jest też na
kartach tej książki.

nowość

Indie Spółka z o.o.
Joanna Irzabek

Indie stoją w rozkroku między XXI wiekiem a głębokim średniowieczem. Są krajem wielkich ambicji i groźnych frustracji. To właśnie nowa klasa średnia jest
przyszłością Indii – na razie to tylko 25 procent społeczeństwa, ale do 2025 roku
jej szeregi wzrosną do 600 milionów. Już teraz przeciętny Hindus to żądny dobrobytu dwudziestopięciolatek, który chce się szybko wzbogacić. O czym marzy? Na
co wydaje zarobione pieniądze? Czy jest religijny? Na kogo zagłosuje w najbliższych wyborach? Kim dla niego jest kobieta i jaką powinna pełnić rolę? A to właśnie głos kobiet jest teraz w Indiach tak wyraźnie słyszalny! Hinduski kształtują
oblicze współczesnych Indii prowokując zmiany, sięgają po władzę polityczną,
anulują zaaranżowane jeszcze w kołysce małżeństwo. Autorka przemawia głosem samych Hindusów, pokazuje zmiany i nadejście nowej ery.

REPORTAŻ

Wyd. 1, s. 208, opr. miękka, 2014, 39,90 zł

Za Chiny ludowe
Zapiski z codzienności Państwa Środka
Katarzyna Pawlak
Wyd. 1, s. 248, opr. miękka, 2013, 39,90 zł

Lalki w ogniu
Opowieści z Indii
Paulina Wilk
Wyd. 1, s. 264, opr. miękka, 2011, 34,90 zł
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Zwyczajne pakistańskie życie
Zapiski z Karaczi
Joanna Kusy

REPORTAŻ

Wyd. 1, s. 328, opr. miękka, 2015, 34,90 zł
Dziewczyna – Joanna – zmaga się z depresją, potem dowiaduje się, że ma raka;
pięć lat zmaga się z chorobą, wygrywa. Wraca do życia, w Internecie poznaje
Wakara, Pakistańczyka pracującego w Karaczi dla BBC. Zakochują się w sobie,
Joanna postanawia wyjechać do Karaczi i tam przynajmniej przez pewien czas
zamieszkać – ku niezadowoleniu rodziców i najbliższego otoczenia. W końcu
decyduje się wyjść za mąż za Wakara. Na blogu opisuje swoje życie jako kobiety
i Europejki w muzułmańskim Karaczi – pokonywanie różnić kulturowych, nabywanie pewnych nawyków, wyścig z teściową o względy męża, konieczność noszenia burki, depresja poporodowa, mnóstwo zapisków o zwykłej codzienności.

nowość

Straty
Żołnierze z Afganistanu
Magdalena Rigamonti, Maksymilian Rigamonti
Wyd. 1, s. 256, opr. miękka, 2015, 39,90 zł
Jadę samochodem. Zatrzymuję się przy drodze na siku. I się zaczyna. Rozglądam się,
patrzę pod nogi. Boję się przeskoczyć przez rów i iść za drzewo. Boję się, że coś wybuchnie tak, jak w Afganistanie wybuchało. Ten strach trwa chwilę. Wiem, że to wariactwo,
ale w głowie zostało. Teraz i tak jest lepiej. Śpię, nic mi w snach nie wybucha.
Fragment książki
Tak się zaczyna jedna z dwunastu powojennych opowieści. Powojennych, bo choć
politycy o dziesięciu latach stacjonowania polskich żołnierzy w Afganistanie mówią
„misja stabilizacyjna”, to tam była wojna. Prawdziwa, ze strzałami, minami, ranami
i śmiercią. Magdalena i Maksymilian Rigamonti, dziennikarka i fotograf, spróbowali
opowiedzieć o tej wojnie poprzez historie tych, którzy tam, w Afganistanie stracili ręce,
nogi, kolegów, synów, mężów, ojców, spokój ducha. Mają za sobą dwanaście długich
rozmów o stracie, rozmów o wojnie, uzależnieniu od niej, tęsknocie i miłości. Raz
w miesiącu spotykali się z jednym bohaterem tej książki, prawie zawsze w jego domu.
Dowiedz się więcej: www.biegunywojny.pwn.pl
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Państwo Islamskie
Patrick Cockburn

Analiza wydarzeń, które doprowadziły do przejęcia iracko-syryjskiego pogranicza
przez bojowników dżihadu. Pomimo spektakularnych ataków z 11 września 2001
r. u progu nowego tysiąclecia organizacje dżihadystów pokroju osławionej Al-Ka’idy nie miały większego znaczenia w regionie bliskowschodnim. Początkowe
sukcesy zachodnich wojsk podczas inwazji na Afganistan w 2001 r. doprowadziły
do dalszego osłabienia ich sił. Sytuacja uległa jednak drastycznej zmianie. Wykorzystując błędy popełnione przez Zachód w czasie wojen w Afganistanie, Iraku
oraz Libii oraz zafałszowany obraz sytuacji w Syrii i tak zwanej Arabskiej Wiosny,
ekstremiści odnieśli serię oszałamiających zwycięstw, które doprowadziły do
utworzenia kalifatu rozciągłego się od sunnickich terytoriów Iraku po północno-wschodnią Syrię. Powrót dżihadystów pogrzebał świecką, prodemokratyczną
opozycję, która miała stanąć na czele Arabskiej Wiosny. Wszystko wskazuje też
na to, że Zachód ponownie znalazł się na celownikach ekstremistów. W jaki sposób doszło do tej katastrofy? Autor wyjaśnia jej przyczyny, wykorzystując swoją
niezrównaną wiedzę, zdobytą podczas wielu lat pracy w tym regionie, i przekonująco analizuje zjawiska stojące u źródeł jednej z największych porażek politycznych zachodniego świata.

REPORTAŻ

Wyd. 1, s. 208, opr. miękka, 2015, 34,90 zł

Dowiedz się więcej: www.biegunywojny.pwn.pl
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Minuty
Reportaże o starości
Iza Klementowska

REPORTAŻ

Wyd. 1, s. 288, opr. miękka, 2014, 39,90 zł
Mówi się, że starość może być dobra, ale co to znaczy: dobra starość? Jak wygląda
dzień emeryta w Anglii i w Polsce? Czy starsi ludzie jeżdżą na wakacje? I czy istnieje jakiś stereotyp starości?
Iza Klementowska towarzyszy seniorom na spacerze, w kawiarni, na potancówkach, odwiedza ich w pustych ogromnych domach, gdzie samotność doskwiera
najbardziej, i w maleńkich pokojach – minikrólestwach „wykrojonych” z mieszkań ich dzieci lub współdzielonych z innymi pensjonariuszami domu spokojnej
starości. Słucha o tęsknocie za miłością utraconą zbyt wcześnie i o miłości odnalezionej dopiero w jesieni życia.
Ta książka pomaga oswoić starość, przyzwyczaja nas do myśli, że wszyscy się
zestarzejemy. A przynajmniej ten, kto dożyje starości.

nowość

Jak wysłać psa na wakacje
Felietony
Leszek Talko
Wyd. 1, s. 360, opr. miękka, 2014, 39,90 zł
To książka na styku gatunków: poradnika, humoru, felietonu, a nawet leksykonu.
Każdy rozdział to w sferze dosłownej próba odpowiedzi na problem, z którym się
zetkniemy lub pytania, które każdemu wcześniej czy później przyjdą do głowy.
Jak zwabić do domu solidnego rzemieślnika i sprawić, by naprawił cieknący kran?
Jak wyszukać idealną opiekunkę do dziecka? Jak znaleźć miłość lub okazję życia?
A może idealnie przygotować się do rozmowy o pracę, dać sobie powróżyć przez
internet lub wyhodować na poczekaniu mięśnie brzucha?
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Zaduch
Reportaże o wstydzie
Marta Szarejko
Historie trzydziestolatków, którzy kilkanaście lat temu przyjechali z małych miejscowości do Warszawy. I tu robią kariery. O tym, jak po latach patrzą na miejsce,
z którego pochodzą; co myślą, kiedy tam wracają; czego brakuje im w mieście ze
wsi, a czego na wsi z miasta. Jak miasto wpływa na całe ich rodziny, jak zmieniły
się ich relacje z rodzicami i przyjaciółmi, którzy tam zostali. To książka o osobach,
które wiedzą, że nie wrócą już na wieś, a jednocześnie zawsze będą miały świadomość, że nie pochodzą z miasta. Że nigdzie nie są u siebie.

REPORTAŻ

Wyd. 1, s. 280, opr. miękka, 2015, 34,90 zł

Jesień 2015

Ukraina
Majdan i wojna
Bianka Zalewska
Wyd. 1, s. 288, opr. miękka, 2015, 34,90 zł
Książka przybliża nam wszystkim to, co działo i dzieje się na Ukrainie, wśród
zwykłych obywateli. Autentyczne historie opowiedziane przez Biankę Zalewską
dopowiadają to, co przemilczały media.
Autorka – polska dziennikarka (ur. 1979) pracująca dla niezależnej ukraińskiej
telewizji Espreso TV. Korespondentka z Majdanu, od początku przebywała
w rejonie walk na Wschodzie. Zrobiło się o niej głośno, gdy została poważnie
ranna latem 2014 roku.
Dowiedz się więcej: www.biegunywojny.pwn.pl
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W głowie Brunona Schulza
Maxim Biller

BELETRYSTYKA

Wyd. 1, s. 96, opr. twarda, 2014, 34,90 zł

Jest ciepły listopad 1938 roku. Bruno Schulz, drobny, niepozorny nauczyciel
rysunku, próbuje napisać uniżony list do Tomasza Manna i zawiadomić go o rzeczy niesłychanej. Do Drohobycza zawitał człowiek podający się za Manna we własnej osobie. Człowiek ten nie tylko nieładnie pachnie i dziwnie wygląda, ale też
zachowuje się w sposób niegodny noblisty. Początkowo z ociąganiem, a potem
z narastającą furią batoży płaszczących się przed nim obywateli miasteczka,
a paniom podszczypuje pośladki. Dla Schulza jest jasne – podszywający się pod
wielkiego myśliciela hochsztapler ma na celu szpiegowanie ludności żydowskiej,
w czym najpewniej pomaga mu ubrany w czarny błyszczący skórzany płaszcz
mężczyzna. Kiedy okazuje się, że tajemniczy samozwaniec zamierza wyjechać,
mieszkańcy miasteczka wpadają w panikę. W końcu, jeśli Europę zaczynają
opuszczać intelektualiści i możni, klęska jest pewna.

nowość

Lalki
James Carol
Wyd. 1, s. 416, opr. miękka, 2014, 39,90 zł

Cztery ofiary, cztery młode kobiety, a każda z nich po okrutnych torturach i lobotomii. Żadna z nich nie jest w stanie powiedzieć policji, kto był jej oprawcą, żadna
nie może prowadzić normalnego życia. Są jak lalki, którymi ktoś się pobawił,
a następnie wyrzucił.
Były policjant FBI, profiler Jefferson Winter, nie jest zwykłym śledczym. Jego
ojciec był jednym z najsłynniejszych amerykańskich seryjnych morderców. Winter próbuje trzymać się z dala od spuścizny swojego ojca, ale ten tuż przed egzekucją mówi do syna „Jesteśmy tacy sami”... Czy Winter nie potrafi przyznać się do
ciemnej strony swojej osobowości?
Kiedy pojawia się kolejna ofiara, Winter rozpoczyna wyścig z czasem zanim
sprawca zrobi krzywdę następnej kobiecie...
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Francuski romans
Jennifer Robson

Londyn, początek XX wieku. Lady Elizabeth Neville-Ashford jest zauroczona
przystojnym lekarzem – przyjacielem jej brata, Robertem Fraserem. Niestety,
mężczyzna nie pochodzi z arystokratycznej sfery, więc na drodze tego uczucia
staje wierna konwenansom matka dziewczyny, która dla ukochanej córki widzi
zupełnie inną przyszłość. W celu pokrzyżowania planów córce sprytnie manipuluje informacjami, przechwytuje listy między kochankami. Wybucha wojna, która
okazuje się dla Lilly zbawienna. Nie mogąc wytrzymać presji rodziny, wyprowadza się z domu. Podejmuje się nie lada zadania, ekscytującego, ale zarazem
bardzo niebezpiecznego. Zostaje kierowcą karetki w Pomocniczym Korpusie
Wojskowym Kobiet. Wysłana do szpitala polowego we Francji Lilly ponownie
spotyka ukochanego Robbiego. Czy ich miłość będzie w stanie przetrwać w obliczu różnic klasowych i Wielkiej Wojny?

BELETRYSTYKA

Wyd. 1, s. 408, opr. miękka, 2014, 34,90 zł

nowość

Kiedy zapadła cisza
Jesse Ball
Wyd. 1, s. 240, opr. miękka, 2014, 34,90 zł

Japonia, 1977 rok. Z małego miasteczka w niewyjaśnionych okolicznościach
znika kilku mieszkańców. Władze są bezradne do czasu, gdy na policję wpływa
zeznanie podpisane przez Odę Sotatsu, prostego handlarza nićmi. W tym dokumencie mężczyzna przyznaje się do popełnionych zbrodni. Jest jednak pewien
problem – Oda uparcie milczy. Ta niezwykła historia przyciąga dziennikarza Jessego Balla, który postanawia rozwikłać tajemnicę poprzez dotarcie do rodziny
i przyjaciół Ody. Czy Oda Sotatsu rzeczywiście jest winien zarzucanych mu czynów? Dlaczego wybrał milczenie?
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nowość

Caffe criminale
Śledztwo Rose Strickland
Terri Austin

BELETRYSTYKA

Wyd. 1, s. 368, opr. miękka, 2014, 34,90 zł
Pierwsza książka z serii o niepozornej studentce i kelnerce Rose Strickland, która
ma całkiem zwyczajne, dosyć nudne życie. Wszystko jednak zaczyna się zmieniać,
gdy w niewyjaśnionych okolicznościach znika jej najlepszy przyjaciel Axton. Pewnego dnia odwiedza Rose w restauracji i, nic nie wyjaśniając, zostawia jej swój
plecak. Od tego czasu nie ma z nim żadnego kontaktu, a Rose zaczyna mieć na
głowie coś więcej niż tylko serwowanie kawy i naleśników. Wspomagana przez
zaprzyjaźnioną fankę mangi i dziwnych strojów, swoją siedemdziesięcioletnią
szefową i dwóch życzliwych komputerowców, Rose rozpoczyna prywatne śledztwo, które doprowadzi ją do świata politycznej korupcji, nielegalnego hazardu
i podejrzanych interesów.

nowość

Ostatni pociąg do Paryża
Michele Zackheim
Wyd. 1, s. 318, opr. miękka, 2014, 34,90 zł
Oparta na prawdziwej historii, porównywana do Casablanki, wzruszająca
opowieść o miłości, zaufaniu, trudnych relacjach, wojnie i prześladowaniach, a także o antysemityzmie po obu stronach niemiecko-francuskiej
granicy.
Połowa lat trzydziestych XX wieku. Wychowana w Nevadzie Rose Manon, nowojorska dziennikarka, córka amerykańskiej Żydówki, dostaje wymarzoną pracę
jako zagraniczna reporterka w Paryżu. W uznaniu jej profesjonalizmu szef przydziela ją do pracy w Berlinie. Jako korespondentka polityczna Rose pisze reportaże o okrucieństwach wobec ludności żydowskiej. Przypadkiem poznaje Leona,
grawera i antynazistę. Ich romans z czasem przeradza się w głębokie uczucie.
Młoda kobieta nie wie jednak, że jej kochanek skrywa niebezpieczną tajemnicę.
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nowość

Miasto 44
Marcin Mastalerz
Wyd. 1, s. 352, opr. twarda, 2014, 44,90 zł

Przed wojną snują plany na przyszłość. Podczas wojny działają w konspiracji. Dla
nich to nie tylko patriotyczny obowiązek, lecz także młodzieńcza przygoda, okazja do zabłyśnięcia przed rówieśnikami, zaimponowania dziewczynom. Na podziemnych szkoleniach romansują, popisują się, wygłupiają. Nie wiedzą jeszcze,
ze nadchodzące lato będzie dla nich prawdziwym egzaminem życia. Nie wiedzą
też, że historia ma wobec nich własne plany...
Połączeni przyjaźnią bohaterowie tworzą jeden z najodważniejszych powstańczych oddziałów. Stają sie świadkami poświęcenia i bohaterstwa, ale także
okrucieństwa, zdrady, wreszcie zbrodni. Uczą się miłości i poznają, czym jest nienawiść. Otrzymują od historii krwawą i brutalną lekcję dojrzewania.

BELETRYSTYKA

Opowieść o młodych, pełnych życia i namiętności warszawiakach. Żyją tak, jakby
każdy ich dzień miał się okazać tym ostatnim.

nowość

Testament Marii
Colm Tóibín
Wyd. 1, s. 152, opr. twarda, 2014, 34,90 zł

W starożytnym Efezie, wiele lat po ukrzyżowaniu jej syna, mieszka samotnie
Maria. Nie obchodzi jej rozmowa z autorami Ewangelii, którzy się nią opiekują.
Nie uważa, że Jezus był Synem Bożym ani że warto było umierać na krzyżu.
Samą siebie ocenia bezlitośnie (nie doczekała śmierci syna, uciekła spod krzyża),
chociaż innych osądza równie surowo. Kobieta, którą z Pisma Świętego i tworzonych przez stule¬cia obrazów znamy jako uległą, kochającą, cichą, cierpiącą,
posłuszną i pełną szacunku matkę Chrystusa, staje się tra¬giczną heroiną
o nieposkromionej elokwencji Elektry, Medei lub Antygony. Dzięki wyobraźni
i mistrzowskiemu językowi Tóibína powstał portret tak żywy i przekonujący, że
nasze wyobrażenie o Marii zmieni się na zawsze.
Książka nominowana do Nagrody Bookera 2013.
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nowość

Niewierny
Diane Brasseur
Wyd. 1, s. 184, opr. twarda, 2014, 34,90 zł

BELETRYSTYKA

Czy można kochać dwie kobiety naraz i oba te uczucia nazywać miłością?
Na kilka godzin przed wyjazdem na święta, które ma spędzić w rodzinnym gronie, pięćdziesięcioczteroletni mężczyzna, ojciec rodziny, zaszywa się w gabinecie
i postanawia, że nie wyjdzie, dopóki nie uporządkuje swojego życia. Od wielu
miesięcy prowadzi podwójne życie. W tygodniu mieszka u kochanki w Paryżu,
zaś weekendy spędza z żoną i córką w Marsylii. Poczucie winy staje się nieznośne, nie takiego życia pragnie… Musi dokonać wyboru. Czy ma porzucić żonę
i ułożyć sobie życie z młodą Alix, tak jak robi to wielu mężczyzn w jego wieku?
Czy może powinien zakończyć romans, by ochronić żonę i córkę, swoje życie
rodzinne, które tak bardzo ceni? Co dzieje się w głowie mężczyzny, który darzy
uczuciem i swoją żonę, i kochankę, ale nie gardzi niewiernością?

nowość

Tango lunatyków
Mira Jacob
Wyd. 1, s. 608, opr. miękka, 2014, 44,90 zł
Tango lunatyków jest chwytającym za serce, niepokornym debiutem literackim,
opisującym desperackie siłowanie się pewnej rodziny z przyszłością i przeszłością. Autorka zabiera nas w podróż w czasie do lat 70. w Indiach, lat 80. w stanie
Nowy Meksyk i lat 90. w Seattle. Czasem jedna kłótnia doprowadza do tragedii,
która niszczy życie całej rodziny.
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nowość

Kryptonim Verity
Elizabeth Wein

11 października 1943 roku brytyjski samolot szpiegowski rozbija się w okupowanej przez nazistowskie Niemcy Francji. Pilotka i pasażerka to serdeczne przyjaciółki. Jedna z nich ma możliwość przetrwania, druga odpada z gry, zanim ta
zdąży się na dobre rozpocząć.
Kiedy „Verity” wpada w ręce gestapo, jest pewna, że nie ma żadnych szans. Jako
tajna agentka pojmana na terytorium wroga przeżywa najgorszy koszmar szpiega.
Śledczy dają jej prosty wybór: ujawnienie misji albo makabryczna egzekucja.
Misternie snując swoje zeznanie, Verity wspomina własną przeszłość. Opowiada,
jak zaprzyjaźniła się z pilotką Maddie, dlaczego ją porzuciła w kadłubie rozbitego
samolotu. Na każdym skrawku papieru toczy walkę o życie, mierząc się ze swoimi poglądami na odwagę, porażkę i desperacką nadzieję na powrót do kraju.
Czy wystarczy przehandlować wrogowi sekrety, żeby uratować życie?

BELETRYSTYKA

Wyd. 1, s. 368, opr. miękka, 2014, 34,90 zł

nowość

Trupiarz
Ian Weir
Wyd. 1, s. 472, opr. miękka, 2014, 39,90 zł
Will Starling po zakończeniu wojen napoleońskich przyjeżdża do Londynu
i pomaga Alecowi Comriemu prowadzić lekarską praktykę w szemranej londyńskiej dzielnicy. Ich działalność wymaga nawiązania trudnego sojuszu z trupiarzami: rabusiami grobów zaopatrującymi chirurgów i anatomów w zwłoki
do sekcji oraz uzyskania przychylności wszechmocnego Dionysusa Athertona,
najjaśniejszej spośród gwiazd wschodzących na firmamencie londyńskiej chirurgii. Krążą o nim szalone pogłoski. Szepcze się o eksperymentach na trupach nie
całkiem martwych − a nawet na trupach całkiem przytomnych i wrzeszczących
wniebogłosy − które mają na celu odkrycie zagadki śmierci i tajemnicy nieśmiertelności. Will obsesyjnie stara się dociec prawdy. Śledztwo kluczy wśród burdeli,
tawern i bogatych domów w dzielnicy Mayfair, by w finale obnażyć szokującą
prawdę na temat wielkiego Athertona i samego Willa.
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Zabij, jeśli potrafisz
Susanne Mischke

BELETRYSTYKA

Wyd. 1, s. 432, opr. miękka, 2014, 39,90 zł

Jak daleko można się posunąć, by uratować własne dziecko? Tince Hansson
przytrafia się najstraszniejszy koszmar każdej matki. Podczas zakupów w hali
targowej na jeden fatalny moment spuszcza z oczu swoją śpiącą córkę. Kiedy się
odwraca, Lucie już nie ma, jakby zapadła się pod ziemię…
Mijają cztery lata. Przykurzona już sprawa zaginięcia Lucie nurtuje komisarza
Gregora Forsberga, który wznawia śledztwo. Kiedy do pomocy zostaje przydzielona mu dziwna policjantka Selma Valkonen, w sprawie zaczyna się coś ruszać.
W tym samym czasie ojciec Lucie otrzymuje anonimową wiadomość: „Chcesz
swoją córkę z powrotem? Wiem, gdzie jest Lucie”. Chcąc odnaleźć ukochaną
córkę, będzie musiał posunąć się do niewyobrażalnych czynów.

nowość

Kłamstwo
Hesh Kestin
Wyd. 1, s. 328, opr. miękka, 2014, 34,90 zł
Dahlia Barr – adwokat specjalizująca się w obronie Palestyńczyków oskarżonych o terroryzm – staje przed dramatycznym wyborem pomiędzy ochroną
swojej rodziny a obroną wartości, którymi dotychczas kierowała się w życiu.
Jest rozwódką, oddaną matką, kochanką amerykańskiego korespondenta telewizyjnego, a jednocześnie kobietą piękną, przebiegłą i bezczelną. Pewnego
dnia otrzymuje intrygującą i kuszącą propozycję od przedstawicieli izraelskiego
aparatu bezpieczeństwa. W tym czasie jej syn Ari, dwudziestoletni porucznik Izraelskich Sił Obronnych, zostaje porwany przez Hezbollah i przerzucony
na terytorium Libanu. Jedyny człowiek, który stanowi klucz do odbicia Ariego,
przebywa w areszcie. Nazywa się Edward Al-Masri, jest profesorem, aktywistą
i dziennikarzem. Mężczyzna nie chce mówić. Na razie…
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Pani Poe
Lynn Cullen
Wyd. 1, s. 504, opr. twarda, 2014, 59 zł

Dzieje Edgara Allana Poe, spowiedź jego kochanki i przerażająca obsesja jego
żony w literackim miłosnym trójkącie wszech czasów.
Rok 1845, Nowy Jork w świetle gazowych latarń. Optymizm i możliwości, ubóstwo i przestępczość. Kłębowisko imigrantów i bogatych arystokratów. Poemat
Kruk jest na ustach wszystkich – sukces, o jakim początkująca, borykająca się
z codziennymi problemami poetka może tylko pomarzyć. Zdradzona i opuszczona przez męża Frances stara się zarobić na utrzymanie dwójki dzieci. Dla
dobra kariery decyduje się przyjść na spotkanie intelektualistów, aby poznać
słynnego pana Poe. Chociaż nie podobają jej się utwory pisarza, jest zafascynowana jego charyzmą i mile zaskoczona faktem, że ten zna i ceni jej twórczość.

BELETRYSTYKA

Pisarz i jego demony. Kobieta i jej pragnienia. Żona i jej zemsta...

Niewinny flirt przeradza się w namiętny romans. Każde potajemne spotkanie
z intrygującym kochankiem nieubłaganie wciąga kobietę w sidła Amora...

nowość

Żona złotnika
Sophia Tobin
Wyd. 1, s. 432, opr. miękka, 2014, 39,90 zł
Londyn, zima 1792 roku. Miasto śpi, a stróż nocny bacznie kontroluje ulice i ciemne
zaułki. Pewnej pamiętnej nocy znajduje ciało złotnika Pierre’a Renarda, który leży
ograbiony z podciętym gardłem. Mogłoby się wydawać, że to zwyczajne morderstwo na tle rabunkowym, ale wkrótce, kiedy wieść o śmierci się rozchodzi, okazuje
się, ze Renard miał wielu wrogów i przynajmniej tyle samo tajemnic.
Nagle w centrum historii znajduje się żona złotnika, Mary. Choć z pozoru wydawali
się szczęśliwą parą, ich małżeństwo było mroczne, burzliwe i pełne okrucieństwa.
Mary jest słabą i zamkniętą w sobie kobietą, którą prześladuje jej przeszłość, prawie doprowadzoną do szaleństwa przez poczucie winy. Czy doczeka się odkupienia i czy naprawdę go potrzebuje? Bogata, pełna zawiłości, pięknie napisana
historia o morderstwie, miłości i głęboko skrywanych sekretach.
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Co było przed tobą
Sarah Cornwell

BELETRYSTYKA

Wyd. 1, s. 288, opr. miękka, 2014, 34,90 zł
Rozpaczliwe poszukiwania zaginionego dziewięciolatka doprowadzają jego
matkę do odkrycia przerażających tajemnic, które rozbiją jej świat na drobne
kawałki. Poruszająca powieść o rodzicach i dzieciach, poczuciu winy i wybaczaniu.
Olivia miała zaledwie piętnaście lat, kiedy opuściła dom rodzinny w Ocean Vista.
Dwadzieścia lat później rozpada się jej małżeństwo i kobieta wraca do miasta,
w którym się wychowywała, wraz z dziećmi. Niestety podczas wizyty dochodzi
do tragicznego wydarzenia – niespodziewanie znika dziewięcioletni syn Olivii,
u którego została zdiagnozowana choroba dwubiegunowa. Paniczne poszukiwania dziecka przywołują bolesne wspomnienia Olivii z dzieciństwa. Kobieta będzie
musiała zmierzyć się z demonami przeszłości, aby odnaleźć ukochanego syna.

nowość

Ostatnia posługa
Christiane Fux
Wyd. 1, s. 340, opr. miękka, 2014, 34,90 zł

Ciało nie jest dla Theo niczym nadzwyczajnym, ponieważ jest lekarzem. A martwe ciało tym bardziej, ponieważ prowadzi on zakład pogrzebowy. Jednak śmierć
starszej kobiety, Anny, którą znaleziono zamarzniętą na plaży nad Łabą, budzi
jego podejrzenia. Policja zamyka sprawę, a Theo wszczyna prywatne dochodzenie. Odkrywa przy tym straszliwą zbrodnię, sięgającą czasów drugiej wojny światowej – i zbrodniarza, który oficjalnie nie żyje od kilkudziesięciu lat.
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Miłość pisana na maszynie
Alison Atlee

Kiedy Betsey wysiadła z londyńskiego pociągu na stacji nadmorskiego kurortu
Idensea, miała ze sobą jedynie starą walizkę i równie starą klatkę z kanarkiem.
Dopiero co zwolniono ją z posady maszynistki, gdy wyszło na ja, że przygotowała
fałszywy list polecający. Pozbawiona środków do życia i referencji, nie spodziewała się, że życie szykuje dla niej niespodziankę. Na peronie spotkała młodego
Walijczyka, czekającego na zupełnie inną kobietę. I to on okazał się jedynym
mężczyzną, który uwierzył w Betsey.

BELETRYSTYKA

Wyd. 1, s. 456, opr. miękka, 2014, 34,90 zł

nowość

Malowane dziewczęta Degasa
Carhy Marie Buchanan
Wyd. 1, s. 424, opr. miękka, 2014, 34,90 zł
Taniec, sztuka, ambicje i intrygi w Paryżu pod koniec XIX wieku.
Gdy umiera ojciec rodziny, siostry van Goethem stają w obliczu eksmisji. Marie
zostaje przyjęta do Opery Paryskiej, otrzymuje niewielkie wynagrodzenie, ale za
to może uczestniczyć w zajęciach, dzięki czemu ma szansę dołączyć do słynnego
zespołu baletowego. Wkrótce zaczyna pozować dla artysty Edgara Degasa, który
uwiecznia jej postać w słynnej rzeźbie Mała czternastoletnia tancerka. W tym czasie
jej starsza siostra Antoinette próbuje sił na deskach teatru. W jej życie wkracza
niebezpieczny Émile Abadi. Dziewczyna staje przed wyborem między uczciwą
pracą a łatwym zarobkiem dostępnym dla młodej kobiety w paryskim półświatku.
Porywająca historia o przeznaczeniu i siostrzanej miłości, przedstawia losy kobiet
narażonych na mroczne pragnienia „cywilizowanego społeczeństwa” w mieście
sztuki i miłości.
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Tropicielka cieni
Meg Gardiner

BELETRYSTYKA

Wyd. 1, s. 440, opr. miękka, 2014, 34,90 zł

Przez pięć lat były bezpieczne, nikt nie wiedział, gdzie się ukrywają… Sarah Keller na co dzień tropi ludzi unikających wymiaru sprawiedliwości. Jest też młodą
samotną matką mieszkającą w Oklahomie z pięcioletnią córeczką Zoe. Ich życie
wywraca się do góry nogami, kiedy wychodzi na jaw głęboko skrywana tajemnica – Sarah nie jest biologiczną matką Zoe. Odtąd obie muszą uciekać przed
policją i FBI.
Kim jest Zoe? Co łączy ją z Sarah? Dlaczego grozi jej śmiertelne niebezpieczeństwo? Kim są ludzie, którzy za wszelką cenę chcą dostać dziewczynkę w swoje
ręce i nie spoczną, dopóki nie osiągną tego celu?

nowość

Orfeusz
Richard Powers
Wyd. 1, s. 408, opr. miękka, 2014, 39,90 zł
Richard Powers – wybitny powieściopisarz, autor 11 książek, zdobywca National Book Award za The Echo Maker. Jego najnowsza powieść Orfeusz to długo
wyczekiwany debiut na polskim rynku. Powers z niesamowitą wrażliwością pisze
o złożoności tego świata i zgłębia takie dziedziny jak muzyka, sztuka, literatura
i technika.

58

nowość

Kora
Opowiadania
Lorrie Moore
Najnowszy zbiór opowiadań jednej z najbardziej podziwianych autorek krótkiej
formy – pierwszy po 15 latach milczenia od ukazania się Birds of America („Różnorodne, postrzelone, zjadliwe, kolokwialne… Pozostaną jedną z najzabawniejszych, najwięcej mówiących anatomii ludzkiej miłości i słabości” − „The New York
Times Book Review”).
W niniejszych ośmiu opowiadaniach Lorrie Moore udowadnia swą dojrzałość oraz
umiejętność idealnego połączenia sztuki pisarskiej, intelektu i zaczarowanego ducha.
Pochylając się nad upływem czasu i przywołując nieuniknione smutki i komiczne
pułapki życia, autorka dzieli się z czytelnikiem własną osobliwą mądrością.

BELETRYSTYKA

Wyd. 1, s. 248, opr. miękka, 2015, 34,90 zł

nowość

Ostatni bus do Coffeeville
Zabawna opowieść o smutnych sprawach
J. Paul Henderson
Wyd. 1, s. 416, opr. miękka, 2015, 34,90 zł
Nancy ma alzheimera, a Eugene znowu ma w życiu jakiś cel – pomóc jej umrzeć.
Gdy nadchodzi czas, aby Eugene zabrał Nancy do Coffeeville w stanie Missisipi –
idealnego miejsca, gdzie można zakończyć życie − kobieta nieoczekiwanie trafia
na oddział zamknięty domu spokojnej starości. By wydostać stamtąd ukochaną,
Eugene musi wezwać na pomoc dwóch przyjaciół, którzy mu jeszcze pozostali.
Jednym z nich jest jego syn chrzestny, skompromitowany prezenter pogody przeżywający kryzys wieku średniego, a drugim – były snajper wojskowy, który oficjalnie nie żyje od 40 lat.
W szaloną podróż wybierają się autokarem, niegdyś skradzionym podczas trasy
koncertowej Paulowi McCartneyowi, w towarzystwie małego osieroconego
chłopca, który szuka swojej kuzynki. Po drodze ta banda odmieńców wspomina
czasy walki z segregacją rasową, roztrząsa problemy wojny i eutanazji, przeżywa
rozterki religijne, a przy okazji odkrywa prawdziwe znaczenie miłości, rodziny
i przede wszystkim przyjaźni.
Patron medialny
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Noc przed festynem
Saša Stanišić
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Wyd. 1, s.312, opr. miękka, 2015, 39,90 zł
Noc poprzedzająca festyn w prowincjonalnym Fürstenfelde w krainie Uckermark. Wieś śpi. Z wyjątkiem przewoźnika – ten nie żyje. I pani Kranz, cierpiącej na kurzą ślepotę malarki, która po raz pierwszy pragnie pokazać swoją wieś
w nocy. Dzwonnik i jego uczeń chcą uderzyć w dzwony, ale jest jeden problem:
dzwony zniknęły. Lisica szuka jajek dla swoich młodych, a pan Schramm, były
podpułkownik armii NRD, znajduje więcej argumentów przeciw życiu niż przeciw
paleniu.
Nikt nie widział włamania do Domu Regionalnego, ale wiejskie archiwum jest
otwarte. Jednak bezsennych mieszkańców martwi nie to, co zostało skradzione,
ale to, co się wydostało na zewnątrz. Dawne historie, baśnie i legendy snują się
po wsi wraz z ludźmi. Składają się na powieść o długiej nocy, na mozaikę wiejskiego życia, w której spotykają się zasiedziali i napływowi, zmarli i żywi, rzemieślnicy, emeryci i szlachetni rabusie w piłkarskich trykotach. Każdy chce coś
doprowadzić do końca w noc przed festynem.

nowość

W głąb labiryntu
Sigge Eklund
Wyd. 1, s. 320, opr. miękka, 2015, 34,90 zł

Pewnego majowego dnia, kiedy rodzice wychodzą na kolację do okolicznej
restauracji, jedenastoletnia Magda Horn znika z domu. Choć jest przedmiotem
licznych kłótni i częstych trosk, w rzeczywistości od dawna pozostaje niewidoczna, zagubiona, ignorowana. Zarówno ojciec, wysoce poważany wydawca,
jak i matka, zaangażowana psycholożka, są mistrzami w analizowaniu siebie,
przeglądaniu się w sobie nawzajem. Magdy jednak nie dostrzegają. Aż dziewczynka któregoś dnia znika…
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Uczeń Gutenberga
Alix Christie

Johann Gutenberg, niepokorny, zgryźliwy wynalazca, opracował rewolucyjną
– a zdaniem niektórych bluźnierczą – metodę produkcji ksiąg: urządzenie
nazwane przez niego prasą drukarską. Johann Fust, majętny kupiec i sprzedawca ksiąg, który wspiera wynalazcę finansowo, żąda, by jego przybrany syn
Peter został uczniem Gutenberga. Niezadowolony, że musi porzucić prestiżową
karierę skryby, Peter staje sie adeptem „najczarniejszej ze sztuk”. W miarę jak
poznaje jej tajniki, rośnie jego podziw dla Gutenberga i oddanie, z jakim poświęca
się ich śmiałemu przedsięwzięciu: stworzeniu drukowanych kopii Biblii. Jednak
gdy nad warsztatem zbiorą się czarne chmury, Peter będzie musiał wybierać
pomiędzy dwoma mentorami – hojnym Fustem a kreatywnym, nieprzewidywalnym Gutenbergiem, który zachęca Petera do rozwijania swoich umiejętności.
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Wyd. 1, s. 456, opr. miękka, 2015, 34,90 zł

nowość

Kanada
Richard Ford
Wyd. 1, s. 504, opr. miękka, 2015, 39,90 zł
„Najpierw opowiem o napadzie dokonanym przez moich rodziców, a później
o zabójstwach”.
Rodziców Della Parsonsa do napadu na bank pchnęły błędne myślenie i życiowy
pech. Choć nie byli lekkomyślnymi ludźmi, te działania w jednej chwili na zawsze
zmieniły los ich piętnastoletniego syna.
Gdy rodzice Della trafiają do więzienia, chłopak cudem unika umieszczenia
w domu opieki dla nieletnich. Wyrusza przez Montanę na spotkanie nieznanego,
aby w końcu wylądować w obcej Kanadzie w hotelu na prerii, zdany na łaskę
gwałtownego i zagadkowego Arthura Remlingera. Wkrótce Dell przekonuje się,
że nowy świat skrywa własne mroczne tajemnice, a on sam nie jest jedynym,
który pozostawił przeszłość po drugiej stronie granicy.
Patroni medialni:
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Germania
Harald Gilbers
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Wyd. 1, s. 472, opr. miękka, 2015, 34,90 zł

Berlin 1944. W zbombardowanej stolicy III Rzeszy seryjny morderca poluje na
kobiety, a ich okaleczone zwłoki składa pod pomnikami wojennymi. Ofiary były
w różny sposób powiązane z NSDAP. Jednak z listu, w którym morderca przyznaje
się do zbrodni, wynika, że nie jest przeciwnikiem reżimu, tylko lojalnym nazistą.
Komisarz Richard Oppenheimer, Żyd i niegdyś jeden z najskuteczniejszych śledczych berlińskiej policji kryminalnej, zostaje reaktywowany przez SS. Oppenheimer wie, że jego życie wisi na włosku, zwłaszcza gdyby rzeczywiście udało mu się
schwytać zabójcę. Gorączkowo szuka wyjścia z sytuacji…
Patron medialny:
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Ludzie od A do Z
Matt Haig
Wyd. 1, s. 328, opr. miękka, 2015, 39,90 zł
Czarna komedia, pseudoreportaż z planety Ziemia – pamiętnik z podróży na
Ziemię nieśmiertelnego przybysza mającego za zadanie zlikwidować profesora
matematyki, który odkrył rozwiązanie tak zwanej hipotezy Riemanna (jednego
z problemów milenijnych); to odkrycie może bowiem przynieść rewolucyjne
zmiany na Ziemi, co z kolei zagrozi cywilizacji Obcych.
Główny bohater pozbywa się łebskiego matematyka i „wchodzi” w jego życie ze
wszystkimi tego konsekwencjami – od zabawnych perypetii ze zmywarką i telewizorem, przez problemy w kontaktach międzyludzkich (nie lubi ubrań, najlepiej
dogaduje się z psem, nie pojmuje emocjonalnych reakcji Ziemian), po krótkotrwały pobyt w szpitalu psychiatrycznym (gdzie spotyka pacjenta, któremu
wydaje się, że jest kosmitą).
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Słodki smak miłości
Sarah Vaughan
Wyd. 1, s. 410, opr. miękka, 2015, 34,90 zł

Weź pięcioro nieznajomych, którzy nie mają ze sobą nic wspólnego, oprócz
zamiłowania do pieczenia. Dodaj ostrą walkę o zwycięstwo w konkursie i ubij
na sztywno. Podgrzewaj napięcie do właściwej temperatury. Udekoruj słodko-gorzką opowieścią o legendarnej kobiecie, która ich zainspirowała. Ciesz się
smakiem, spożywając po kawałeczku lub za jednym razem.
Rok 1966. Kathleen Eaden, autorka felietonów kulinarnych i żona właściciela
sieci supermarketów, wydaje Sztukę pieczenia, książkę kucharską pełną porad,
jak stworzyć szczęśliwą rodzinę, piekąc smakowite ciasta, ciastka i ciasteczka.

BELETRYSTYKA

Kimkolwiek jesteś – jeśli kiedykolwiek zdarzyło ci się coś upiec – ta opowieść jest
dla ciebie.

Teraz pięcioro piekarzy amatorów staje do konkursu o tytuł Nowej Pani Eaden.
Jest wśród nich Jenny, której dzieci wyfrunęły już z gniazda; Claire, która dla córki
poświęciła własne marzenia; Mike, po śmierci żony wychowujący samotnie syna
i córkę; niepracująca młoda mama Vicki, która dla synka zrezygnowała z wielu
rzeczy, i Karen, doskonała Karen, której życie pełne jest starannie skrywanych,
wstydliwych tajemnic.
Tworzą się zaskakujące sojusze, wychodzą na jaw sekrety, przy których stworzenie skomplikowanego dzieła sztuki cukierniczej wyda się zawodnikom dziecinną
igraszką. Przekonają się – tak jak kiedyś pani Eaden – że jeśli nawet w kuchni
udaje się osiągnąć doskonałość, to w życiu jest o nią o wiele trudniej.

63

nowość

Gretel i ciemność
Eliza Granville
Wyd. 1, s. 384, opr. miękka, 2015, 34,90 zł
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WIEDEŃ, 1899 rok
Słynny psychoanalityk Josef Breuer spotyka najdziwniejszą ze swoich pacjentek.
Znaleziona nieopodal szpitala dla psychicznie chorych, chuda, z ogoloną głową,
twierdzi, że nie ma imienia ani uczuć – że w ogóle nie jest człowiekiem. Breuer
postanawia zgłębić przyczyny jej stanu.
NAZISTOWSKIE NIEMCY, WIELE LAT PÓŹNIEJ
Mała zagubiona Krysta całymi dniami bawi się sama. Jej mama zmarła. Jej ojciec
pracuje w lecznicy z „ludźmi-zwierzętami”. Dziewczynka, zatopiona w historiach
o Hanselu i Gretel, Fleciście i innych baśniowych postaciach, nie dostrzega niebezpieczeństwa, jakie czai się wokoło. A kiedy wszystko się zmienia i świat staje
się straszniejszy od jakiejkolwiek opowieści, odkrywa, że wyobraźnia ma większą
moc, niż kiedykolwiek podejrzewała…
Te dwa światy staną się częściami jednej znacznie większej opowieści, która
wnika w najciemniejsze, najbardziej wstydliwe miejsca historii XX wieku i ukazuje
– w oszałamiającym finałowym zwrocie akcji – drogę prowadzącą z powrotem ku
światłu.
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Memento dla Stambułu
Ahmet Ümit

Pełna emocji kryminalna opowieść, w której zaskakującą rolę odgrywa magiczny
Stambuł – miasto skradzionych marzeń.
Ciało znalezione u stóp pomnika Atatürka. Antyczna moneta ukryta w dłoni
ofiary. Przerażające przesłanie pozostawione przez mordercę. I doświadczony
nadkomisarz, który za wszelką cenę próbuje rozwikłać śmiertelnie niebezpieczną zagadkę.
Wkrótce okazuje się, że to dopiero początek zbrodni – ofiar przybywa, każda
kolejna jest odnajdywana w ważnym miejscu Stambułu, np. pod kolumną Konstantyna, przed wejściem do Hagii Sophii, przy Złotej Bramie, w okolicach pałacu
Topkapı, na dziedzińcu meczetu Sulejmana Wspaniałego. Każda ściska w ręku
monetę z innego okresu historycznego z wizerunkiem różnych władców. Rozpoczyna się śledztwo, które doprowadzi do zaskakującej prawdy…

BELETRYSTYKA

Wyd. 1, s. 608, opr. miękka, 2015, 44,90 zł

Siedem ofiar, siedem monet, siedmiu władców, siedem historycznych miejsc
Stambułu. I jeden wątek, który łączy wszystkie morderstwa: tajemnica wielkiej
metropolii.

Lato 2015

Ty
Caroline Kepnes
Wyd. 1, s. 416, opr. miękka, 2015, 39,90 zł
Perwersyjnie romantyczny thriller
Miłość rani…
Kiedy do księgarni w nowojorskiej East Village wchodzi początkująca pisarka
Guinevere Beck, pracujący tam Joe traci dla niej głowę. Beck jest bowiem wszystkim, czego Joe pragnie: kobietą obdarzoną nieustępliwością i ciętym językiem,
a przy tym olśniewająco piękną i seksowną.
Ich związek oparty na wzajemnej fascynacji nabiera tempa, a obsesja ma zgubne
konsekwencje…
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W pogoni za miłością
Sabine Heinrich
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Wyd. 1, s. 341, opr. miękka, 2015, 29,90 zł
W wieczór sylwestrowy Ewa dowiaduje się nieoczekiwanie, że jej ukochana babcia zamierza odejść od dziadka i wprowadzić się do nowego mieszkania – po
sześćdziesięciu latach małżeństwa. Szok! Ewa od sześciu lat jest w szczęśliwym
związku z nauczycielem matematyki. A może nie do końca czuje się spełniona?
Mają piękne mieszkanie, dużo podróżują i oboje kochają swoją pracę. Ewa chce
mieć dziecko, Johannes nie. Nie rozmawiają o tym, ponieważ decyzja w tej sprawie właściwie już zapadła. Ale wtedy Ewa spotyka w kolońskim klubie zabójczo
przystojnego Tobiasza. Nagle wszystko się zmienia, sprawy nabierają tempa.
Kiedy dzwoni do niej babcia i żali się na trudną do zniesienia sytuację w domu,
obie postanawiają jednomyślnie: „Raz kozie śmierć! Pryskamy!”.
Na południe, nad morze. Rozpoczyna się ekscytująca podróż na Elbę.

Lato 2015

Belle Époque
Powieść o pięknie i zdradzie
Elizabeth Ross
Wyd. 1, s. 334, opr. miękka, 2015, 34,90 zł
Kiedy Maude Pichon ucieka z rodzinnej Bretanii do Paryża, jej marzenia rozwiewają się, a oszczędności topnieją w zastraszającym tempie. Szesnastoletnia
prowincjuszka, rozpaczliwie pragnąc pracy, odpowiada na nietypowe ogłoszenie. Agencja pana Durandeau świadczy swoim klientkom osobliwe usługi – brzydotą podkreśla piękno. Wystarczy wynająć dziewczynę o pospolitej urodzie, by
natychmiast stać się przy niej urodziwą damą.
Monsieur Durandeau dorobił się fortuny, odpowiadając na potrzeby wyższych
sfer. Kiedy hrabina Dubern poszukuje odpychającej towarzyszki dla swojej upartej córki Isabelle, Maude wydaje się kandydatką idealną.
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Morderstwo w dobrym guście
Joanna Sokolińska
Wyd. 1, s. 280, opr. miękka, 2015, 29,90 zł

Dorota Sadowska, córka Ewy i Romana, żona Filipa, specjalistka od szyitów od
półtora roku szuka pracy. I kiedy ją znajduje - a jest to praca marzeń - okazuje
się, że nie może jej przyjąć.
To nie wszystko. Dorota, córka niepraktykującego złodzieja kieszonkowego,
miłośniczka drogiego chablis, sklepów z używaną odzieżą i amerykańskich seriali
kryminalnych klasy B, staje się świadkiem próby zabójstwa. Jedynym świadkiem,
jeśli nie liczyć bardzo dziwnie wyglądającego psa. Filip, doktorant na wydziale
filozofii, prowadzi zajęcia dla mało pojętnych studentów, a po godzinach, z niezrozumiałych przyczyn, dorabia w przedsiębiorstwie pogrzebowym. To tam trafiają kolejne ciała ofiar zagadkowych wypadków.

BELETRYSTYKA

Zabawna i w pełni realistyczna powieść o przygodzie kryminalnej, w którą wplątuje się młode małżeństwo z warszawskiego Żoliborza.

Dorota szuka zabójcy, w istnienie którego nikt oprócz niej nie wierzy. Filip szuka
sposobu, żeby wybić żonie z głowy całą tę historię z morderstwami, a trzy tajemnicze panie snują się po Żoliborzu i knują w niewiadomych sprawach. Kto będzie
miał rację? Racjonalny Filip, którzy wierzy w przypadki, czy racjonalna Dorota,
która wierzy w to, co widzi?
I czyj, do cholery, jest ten dziwny pies, do którego przyznają się wszyscy?!
„Morderstwo w dobrym guście” to kryminalny debiut Joanny Sokolińskiej, socjolożki, reporterki i felietonistki „Wysokich Obcasów”. Miłośniczki chablis, sklepów
z używaną odzieżą, amerykańskich seriali kryminalnych klasy B i wczesnych kryminałów Joanny Chmielewskiej.
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Kobiety, które dmuchają na węzły
Ece Temulkuran

BELETRYSTYKA

Wyd. 1, s. 384, opr. miękka, 2015, 39,90 zł
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Mężczyzna, który w okrutny sposób złamał serce kobiety… Cztery kobiety, które
wyruszyły w drogę przez pustynię, by go zabić… Kobiety, które dmuchają na węzły
to powieść o tej podróży. Jej akcja toczy się na Bliskim Wschodzie, w regionie, który
– jak bardzo nie byłby kochany – nie staje się lepszy. Gdy walą się pałace, a ulice
wypełniają tłumy, pozostają nam pytania. Bowiem w każdą podróż wyrusza się
z przynajmniej jednym pytaniem: Jak tak naprawdę kochać kobietę albo kraj?
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