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• Nowe wydanie wyjątkowego zbioru opowiadań
• Portrety warszawskich robinsonów, którzy przetrwali w gruzach 
   miasta po upadku Powstania Warszawskiego
• Piękny, literacki język

Nie umieraj do jutra
Wacław Gluth-Nowowiejski

LITER ATUR A FAK TU

272

24 kwietnia 2019

978-83-66140-77-6

gatunek

liczba stron

premiera

ISBN

cena

oprawa

34,90 zł

miękka

takzdjęcia

N O W O Ś Ć
!



• Brak na rynku książki o warszawskich Robinsonach i „Rzeczpospolitej Gruzów”
• Poza filmem Romana Polańskiego „Pianista”, czyli historią  i losem nie znamy 
historii Robinsonów
• Niedopowiedziany zupełnie książkowo, zapomniany i niezwykle ważny i ciekawy 
czas  
• Jest to jeden z ostatnich głosów świadka wydarzeń, Pan Gluth jest bohaterem 
ostatniego opowiadania „Jesień na Marymoncie”. Dzisiaj ma 93 lata.
• Książka jest wznowieniem, pierwszym od 1982 (KAW). Premiera jej była 
w roku 1974 , a ostatnie opowiadanie powstało dokładnie w trzydziestą rodzinę 
opisywanych wydarzeń.  Dzisiaj zupełnie niedostępna na rynku, jest tylko w jednej 
warszawskiej bibliotece na Ochocie. Okładke pierwszego wydania zaprojektował 
Janusz Stanny
• Książka polecana przez Kurzojady i Olgę Wróbel, której opowiedziała o niej 
Małgorzata Halber.
• Wielki potencjał promocyjny ze względu na obecny w Polsce czas mitologizujący 
wręcz tamte chwile, ale też rzeczywiste zainteresowanie młodych ludzi

Nie umieraj do jutra
Wacław Gluth-Nowowiejski

Ruiny Warszawy, ul. Franciszkańska



• Nowe, rozszerzone wydanie
• Eksperymenty ginekologiczne w Auschwitz
• Książka oparta na relacjach kobiet, które przeżyły piekło
• Książka świetnie udokumentowana, wypełnia kolejne 
   białe plamy

Kobiety z bloku 10
Hans Joachim Lang

NON FIC TION

368

30 stycznia 2019

Eliza Borg

978-83-66140-09-7

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

44,90 zł

twarda

takzdjęcia

BESTSELLER





• Nowe wydanie kanonicznej powieści Sylvii Plath
• Żelazna pozycja literatury feministycznej
• Evergreen dla kobiet wchodzących w dorosłość
• Silne wątki autobiograficzne
• Porażające studium choroby psychicznej – depresji
• Trwają prace nad filmem w reżyserii Kirsten Dunst; w roli głównej 
   Dakota Fanning

Szklany klosz
Sylvia Plath

P OWIEŚĆ

344

23 stycznia 2019

Mira Michałowska

978-83-66140-03-5

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

39,90 zł

twarda

niezdjęcia

BESTSELLER



• Najnowsze opowiadania uznanego katalońskiego pisarza
• Doskonale przyjęty zbiór opowiadań opublikowanych 
   w Hiszpanii w 2017 roku

Kiedy zapada mrok
Jaume Cabré

OP OWIADANIA

144

15 maja 2019

Anna Sawicka

978-83-66140-63-9

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

39,90 zł

twarda

niezdjęcia

Z A P O W I E DŹ
!



Książki Jaume Cabrégo:



• Thriller psychologiczny w duchu „Dziewczyny z pociągu” 
   i „Za zamkniętymi drzwiami”
• Napięcie, groza, nieoczekiwany twist na zakończenie
• Wiarygodnie poprowadzone wątki obyczajowe i psychologiczne
• Ciekawa narracja z perspektywy trzech bohaterów
• Debiut sprzedany do 16 krajów

Zamiana
Rebecca Fleet

THRILLER P S YCHOLOGICZNY

320

16 stycznia 2019

Aga Zano

978-83-66140-07-3

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

34,90 zł

miękka

niezdjęcia

BESTSELLER



P OWIEŚĆ

968

13 marca 2019

Witold Kurylak

978-83-66140-45-5

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

59,90 zł

twarda

niezdjęcia

• Książka dla fanów „Shantaram” 
• Indyjski „Ojciec chrzestny” nadchodzi!
• Epicka, wielowątkowa opowieść o przyjaźni i zdradzie, przemocy 
   i wielkiej miłości – oraz o współczesnym Bombaju.
• Serial na podstawie książki; pierwsza indyjska produkcja Netflixa  

Święte gry
Vikram Chandra

H I T





• Pierwsza powieść kryminalna Jakuba Ćwieka
• Aktualny i nieznany temat okradania przez zorganizowane grupy 
  złodziejskie, tzw. kręgi, użytkowników bankowości internetowej
• Powieść oparta na faktach: doskonała znajomość tematu, krok po 
  kroku pokazana niefrasobliwość użytkowników internetu i telefonów     
  komórkowych, a przede wszystkim spryt złodzei
• Wartka akcja, niesamowite zakończenie
• Mocną stroną powieści jest brak podobnej na rynku

Szwindel
Jakub Ćwiek

KRYMINAŁ

400

15 maja 2019

978-83-66140-65-3

gatunek

liczba stron

premiera

ISBN

cena

oprawa

34,90 zł

miękka

niezdjęcia

Z A P O W I E DŹ
!



Raj
Marta Guzowska

KRYMINAŁ

392

3 kwietnia 2019

978-83-66140-60-8

gatunek

liczba stron

premiera

ISBN

cena

oprawa

39,90 zł

miękka

niezdjęcia

• Pierwszy thriller psychologiczny Marty Guzowskiej
• Narracja z perspektywy kilku bohaterów; każdy ma coś 
  do ukrycia
• Akcja mocno osadzona we współczesnym świecie; pokazanie 
  zagrożeń niefrasobliwego korzystania z internetu i publikowania    
  informacji na swój temat w mediach społecznościowych





• Powieść historyczna; dwa plany czasowe 
   (lata 80. XX w. i II wojna światowa)
• Wzruszająca historia miłosna dla czytelniczek 
   „Słowika” i „Tatuażysty z Auschwitz”
• Światowy bestseller

Stracony list
Jillian Cantor

P OWIEŚĆ

328

6 lutego 2019

Katarzyna Rosłan

978-83-66140-19-6

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

37,90 zł

miękka

niezdjęcia



LITERATURA

OBYCZA JOWA



• Napisana z niezwykłą wrażliwością opowieść o małżeństwie,      
   stracie i odkupieniu
• Książka, którą pokochają fanki Lauren Groff i Eleny Ferrante
• Ciekawy opis konserwatywnego, nigeryjskiego społeczeństwa   
   (konflikt nowoczesności z muzułmańską tradycją)
• Poruszająca historia o potrzebie posiadania dziecka

Zostań ze mną
Ayòbámi Adébáyò

P OWIEŚĆ

304

20 marca 2019

Karolina Iwaszkiewicz

978-83-66140-25-7

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

37,90 zł

miękka

niezdjęcia



• Były zakonnik przerywa milczenie.
• Co tak naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami 
  męskich klasztorów?
• O tym, jak trudno jest pożegnać przeszłość klasztorną 
  i stan zakonny
• Historia człowieka, który zawiódł się życiem, które prowadził   
   i rozczarował ideałami, które wyznawał

Mnich
Tadeusz Bartoś

P OWIEŚĆ

272

13 lutego 2019

978-83-65973-94-8

gatunek

liczba stron

premiera

ISBN

cena

oprawa

34,90 zł

miękka

niezdjęcia



• Literatura faktu; autor napisał też książkę „Czas mroku”, opowieść 
   o Winstonie Churchillu, i scenariusz do filmu o tym samym tytule
• Bezkompromisowa, poruszająca opowieść o dwóch papieżach:   
   Franciszku i Benedykcie, diametralnie różnych mężczyznach
• Powstaje film Netflixa z Anthonym Hopkinsem w roli 
   Benedykta i Jonathanem Pryce’em w roli Franciszka  

Papież
Anthony McCarten

BIOGR AFIA

360

27 lutego 2019

Jan Wąsiński, Maria Jaszczurowska

978-83-65973-94-8

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

37,90 zł

miękka

niezdjęcia

WKRÓTCE

FILM

NETFL
IX



• Poruszający opis życia i pracy pielęgniarek i pacjentów
• Bestseller w Wielkiej Brytanii
• Obsypana nagrodami
• „Płakałem. Zamyślałem się. Śmiałem. Bardziej niż zwykle doceniłem 
   tę najbardziej niedocenianą z profesji”. – Adam Key, autor „Będzie   
   bolało”

Pielęgniarki
Christie Watson

REP ORTA Ż

320

13 lutego 2019

Ewa Borówka

978-83-66140-15-8

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

39,90 zł

miękka

niezdjęcia



• Bestseller w USA i Wielkiej Brytanii
• Autor ekspertem, założycielem Instytutu Badań nad Snem
• Mnóstwo cennych porad
• Jak zdrowy sen czyni nas mądrzejszymi, bardziej atrakcyjnymi, 
   szczuplejszymi i odporniejszymi na nowotwory

Dlaczego śpimy
Matthew Walker

P OP SCIENCE

328

27 lutego 2019

Jacek Konieczny

978-83-65973-84-9

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

44,90 zł

twarda

niezdjęcia



BESTSELLEROWA

SERIA



• Odtrutka na coaching, na złote rady Mateusza Grzesiaka; 
  obnaża bezsens trendu self-coachingu
• Wiarygodne, jasne porady, jak znaleźć i utrzymać prawdziwą motywację
• Świadomy wybór terminu premiery; książka pomagająca 
  wytrwać w noworocznych postanowieniach
• Autor ma milion followersów na LinkedInie

Mit motywacji
Jeff Haden

P OR ADNIK

272

16 stycznia 2019

Kaja Gucio

978-83-66140-11-0

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

39,90 zł

miękka

niezdjęcia



• Napisany z dystansem poradnik o menopauzie
• Temat przemilczany, kojarzony z kłopotliwymi objawami, 
   których doświadczają kobiety w okresie przekwitania 
• Odpowiedzi na kwestie, które często są tabu

Czy mnie się wydaje, 
czy tu jest bardzo gorąco? 
Charo Izquierdo, Laura Ruiz de Galarreta

P OP SCIENCE

344

13 marca 2019

Katarzyna Górska

978-83-66140-47-9

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

39,90 zł

miękka

takzdjęcia



Plamka mazurka
Marek Pióro

EKO

400

17 kwietnia 2019

978-83-66140-54-7

gatunek

liczba stron

premiera

ISBN

cena

oprawa

39,90 zł

miękka

takzdjęcia

• Opowieść o ptakach w sposób nieoczywisty 
   – o ich miejscu w kulturze, literaturze i mitologii
• Autor kultowego bloga Plamka mazurka
• Piękne ilustracje
• Autor od jedenastu lat prowadzi kultowego już bloga 
  „Plamka mazurka”



• 100 tys. egz. książek Simony Kossak sprzedanych 
   w Marginesach przez 3 lata
• Nowe wydanie książki od lat nieobecnej na rynku,
  a poszukiwanej przez czytelników
• Opowieści o uczuciach i emocjach zwierząt; 
   ludzka natura zwierząt

Serce i pazur
Simona Kossak

EKO

320

13 lutego 2019

978-83-66140-23-3

gatunek

liczba stron

premiera

ISBN

cena

oprawa

39,90 zł

miękka

takzdjęcia



Seria

Człowiek jest częścią natury, elementem organicznej układanki. 
Nie stoi wyżej ani niżej niż zwierzęta czy rośliny. Wszyscy należymy 
do jednego królestwa – przyrody.

W serii EKO znajdą się książki o relacjach zwierząt, roślin i ludzi. 
O tym, że szacunek należy się każdej istocie, każdemu organizmowi. 
Razem z wybitnymi i wrażliwymi autorami będziemy odkrywać miłość 
do natury.



• Opis pierwszej polskiej wyprawy w Himalaje
• Polecenia znanych polskich himalaistów
• Nieznana historia o początkach polskiego himalaizmu

Polscy himalaiści
Dariusz Jaroń

REP ORTA Ż

304

30 stycznia 2019

978-83-66140-05-9

gatunek

liczba stron

premiera

ISBN

cena

oprawa

39,90 zł

miękka

takzdjęcia



REP ORTA Ż

360

3 kwietnia 2019

Kaja Gucio

978-83-66140-41-7

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

39,90 zł

miękka

takzdjęcia

• Opowieść o Szerpach - ich kulturze i zwyczajach
• Niezwykła historia największej tragedii na K2
• Próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie ryzykują 
   życie w górach 

Pochowani w niebie
Peter Zuckerman, Amanda Padoan



SERIA

GÓRSKA



• Powieść graficzna
• Fascynująca historia jednej z pierwszych malarek Europy, postaci 
   mało znanej szerszej publiczności
• Świetnie udokumentowany i napisany portret niezależnej kobiety 
   o wielkim talencie, która walczyła o swoje prawa w męskim świecie
• Wyrazista bohaterka o feministycznych przekonaniach

Artemizja
Nathalie Ferlut, Tamia Baudouin

BIOGR AFIA

92

24 kwietnia 2019

Olga Mysłowska

978-83-66140-74-5

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

49,90 zł

twarda

takzdjęcia

KO M I K S
!



• Powieść graficzna
• Historia badań nad mózgiem, ciekawostki z dziedziny neurologii
• Autorzy naukowcami, którzy w przystępny sposób potrafią 
  przekazać wiedzę
• Najlepiej sprzedający się komiks w historii brytyjskiego wydawnictwa   
   Nobrow (wydawcy m.in. netflixowej Hildy)

Neurokomiks
Hana Ross, Matteo Farinella

P OP-SCIENCE

144

24 kwietnia 2019

Jacek Konieczny

978-83-66140-76-9

gatunek

liczba stron

premiera

przekład

ISBN

cena

oprawa

37,90 zł

twarda

takzdjęcia

KO M I K S
!



Nasi autorzy chętnie przyjadą 
do Państwa biblioteki 
na spotkanie autorskie. 
Zapraszamy do kontaktu.


