
 

 

Chcesz podejrzeć osobliwy świat arystokracji, w którym bohaterowie są jak kukiełki 
zmagające się z rolami przypisanymi im przez złośliwą historię? Chcesz spędzić miło 
czas, śmiejąc się i śmiejąc? 

Doskonale, czekamy właśnie na Ciebie, by zacząć przedstawienie. Witamy  
w Czechach i u Czechów, którym niezmiennie dopisuje dobry humor. 
Dowód? Ostatnia arystokratka Evžena Bočka. 

Rodzina Kostków powraca z Ameryki do Czech, by przejąć dawną siedzibę rodu – 
zamek Kostka. W zamku zastają dotychczasowych pracowników: kasztelana, 
ogrodnika oraz kucharkę. Jak nowi właściciele poradzą sobie w nowej rzeczywistości? 
Jak odnajdą się w rolach dotychczas nieodgrywanych? 

Przewrotny humor i galeria nietuzinkowych osobowości gwarantują dobrą zabawę. 
Obok historii opowiedzianej w taki sposób nie można przejść obojętnie. Mamy  
do czynienia z jedną z najzabawniejszych książek XXI wieku! 

"Ostatnia arystokratka Evžena Bočka to pełna perypetii powieść w najlepszym 
czeskim stylu. Obiecuje kalejdoskop komicznych i często surrealistycznych sytuacji 
oraz galerię niezapomnianych postaci, a wszystko to widziane oczami ostatniej 
prawdziwej arytokratki, ostatniej pani na Kostce – młodziutkiej Marii". 



 

 

Bohaterowie przenoszą się do świata dinozaurów. Tylko tam mogą zdobyć lek, który 
uratuje chorego przyjaciela. Walczą z drapieżnymi jaszczurami i olbrzymim 
krokodylem. Ich pojazd zostaje zniszczony i dzieci muszą same odnaleźć drogę  
do swojego czasu. Ściga ich potężny T-rex. Magiczny przedmiot sprawia,  
że tyranozaur zmienia się w istotę jeszcze groźniejszą... 

Opowieści Magicznego Drzewa są podstawą znanego na świecie cyklu filmowego, 
nagrodzonego Emmy – telewizyjnym Oscarem – za wyobraźnię, mądrość i humor. 

Andrzej Maleszka, reżyser filmowy, autor powieści i scenariuszy. Jest zdobywcą wielu 
nagród na międzynarodowych festiwalach. Jego filmy i powieści są pełne 
fantastycznych przygód. A jednocześnie opowiadają o ważnych sprawach. 



 

12 grudnia wcześnie rano pielęgniarka na oddziale C8 szpitala psychiatrycznego  
w Weseliskach dokonuje makabrycznego odkrycia. W nocy jeden z pacjentów został 
brutalnie zamordowany. Podejrzenie pada na pozostałych chorych i personel 
medyczny. Policja, która wkrótce przyjeżdża na miejsce zdarzenia, nie może pozwolić, 
by ktokolwiek opuścił oddział. C8 zostaje zamknięte dla świata. 

Niebawem okaże się, że pytań jest więcej niż odpowiedzi, a przeszłość osób 
zamieszanych w zbrodnię pełna jest mrocznych tajemnic, przemocy, bólu i zła. 
Splątane wątki śledztwa próbuje rozwikłać młoda podkomisarz Nina Warwiłow. 
Jednak morderstwo w szpitalu psychiatrycznym to nie jedyne, co zaprząta jej myśli. 
Musi poradzić sobie ze swoją przeszłością i podjąć trudne decyzje, które zaważą na jej 
przyszłości. 

Czasami własne wspomnienia mogą być więzieniem, z którego najtrudniej się 
wyrwać… 

„Dom bez klamek” to pierwszy tom z cyklu powieści kryminalnych z Niną Warwiłow. 

 "Szpital psychiatryczny budzi grozę, a co dopiero morderstwo na oddziale bez 
klamek. Jędrzej Pasierski zgrabnie prowadzi czytelnika przez zagmatwane śledztwo, 
ale też przez ulice i zaułki warszawskiej Pragi, czasem ślepe, tak jak ślepe bywają tropy 
przy rozwiązywaniu zagadki, kto zabił. Świetnie, że bohaterką jest kobieta - to 
podkomisarz Nina Warwiłow. Postać policjantki pozwala autorowi zmierzyć się  
z dzisiejszymi polskimi realiami bez koloryzowania i bez dosładzania. Kibicuję 
podkomisarz Warwiłow. Pasierski zapewne jeszcze nie raz pokaże nam, co pani 
detektyw potrafi." 



 

Bohaterka: pacjentka (lat 28) depresyjna, bezczynna, zalegająca w łóżku, wycofana  
z relacji towarzyskich, przyjęta do szpitala psychiatrycznego z powodu pogarszania 
się stanu psychicznego i nadużywania leków. 

Miejsce wydarzeń: szpital w Kobierzynie, antyarka załadowana kobietami 
przeznaczonymi do wyginięcia, odrzuconymi egzemplarzami cechującymi się fatalną 
kombinacją genów. 

Cechuje ją postępująca apatia, spadek energii z zaleganiem w łóżku, utrata 
zainteresowań, gorsze skupienie i koncentracja uwagi, unikanie ludzi, płaczliwość  
z myślami i tendencjami samobójczymi. Pierwszej nocy w szpitalu płacze tak głośno  
i mruczy tak żałośnie, że pozostałe pacjentki w akcie zbiorowej zemsty okradają ją  
z gazety i mydła. 



 

Przedstawiamy numer specjalny naszego magazynu! Podróżujące damy, dziewuchy  
i dziewczyny łączą siły i dzielą się swoimi dokonaniami. Odkrywczynie i pionierki w 
końcu głośno opowiadają swoje historie. W tym numerze: 

 korespondencja Nellie Bly – reporterki, która pobiła rekord „W 80 dni dookoła 
świata”, 

 wywiad z Marią Czaplicką – badaczką Syberii, dobrą znajomą tamtejszych 
szamanów, 

 porady dla podróżniczek od Junko Tabei – pierwszej zdobywczyni Mount 
Everest, 

 portret Sacagawei – tłumaczki i przewodniczki po Dzikim Zachodzie, 
 fotoreportaż o Walentynie Tierieszkowej – pierwszej kobiecie w kosmosie. 

…oraz relacje wielu innych kobiet, które przemierzyły świat wzdłuż i wszerz. Poznaj 
nasze autorki i tak jak one odkrywaj nowe lądy! 

 



 

 

Cudze oczy patrzą na was.  
Zawsze. 

Ona ma takie piękne oczy. Muszę je mieć… 

Nowy kryminał autora, który w ciągu jednego tylko roku podbił wszystkie listy 
bestsellerów! 

W pustym mieszkaniu w jednym z gdańskich bloków zostaje znalezione 
makabrycznie okaleczone ciało mężczyzny. Sprawa zostaje przydzielona komisarz 
Lizie Langer, która musi zmierzyć się także z własnymi problemami z przeszłości. 
Do zespołu śledczych dołącza Orest Rembert - młody profiler, który zdaje się bardziej 
zafascynowany tworzeniem portretu psychologicznego komisarz niż zabójcy. Langer 
i Rembert tworzą szczególny duet, razem stawiając czoła seryjnemu mordercy. 
Sprawa jednak stanęła w martwym punkcie do momentu, kiedy morderca znowu daje 
o sobie znać. Po raz kolejny ze szczególnym okrucieństwem upodobał sobie oczy 
swojej ofiary. Kim jest mężczyzna nazywający siebie Ślepcem? Kto będzie kolejną 
ofiarą? 

Bestialstwo zbrodni i presja opinii publicznej napędzają akcję do zawrotnego tempa,  
a Czornyj po raz kolejny udowadnia, że nie zdobył list bestsellerów przez przypadek. 



 

Gdzie jest Maria? 

Maria Jarema. Ona o sobie zawsze: Jarema. O niej najczęściej: Jaremianka. Kobieta 
awangarda. Emancypantka, zaangażowana aktywistka – niekwestionowany 
autorytet. 

Jedna z najzdolniejszych i najbardziej charyzmatycznych artystek XX wieku. 
Dziewczyna ze Starego Sambora na Kresach, która przyjechała do Krakowa,  
by „wymyślić sztukę na nowo”. Studiowała pod kierunkiem Xawerego 
Dunikowskiego, współtworzyła Grupę Krakowską i teatr Cricot, właśnie z nią 
najchętniej współpracował Tadeusz Kantor. 

Ukochana żona Kornela Filipowicza, matka Aleksandra, siostra bliźniaczka Nuny, 
ceniona przyjaciółka m.in. Różewiczów, Sternów, Przybosiów. W ich wspomnieniach 
jawi się jako wcielenie ruchu, zmienna, zachwycająca postać, która pozostawiała  
po sobie wrażenie niedosytu. Gdy poznała diagnozę swojej choroby, pracowała  
w zapamiętaniu, by namalować każdy kolejny obraz – chociaż jeszcze jeden. Jej prace 
wciąż zdumiewają nowatorstwem pomysłów, inspirują i prowokują. „Nie umarła” – 
twierdzili zgodnie jej bliscy. 

"Autorka złapała mnie za gardło już pierwszym zdaniem i trzymała do końca - 
czytałam tę książkę ze ściśniętym sercem. Polecam ją każdemu, kto chciałby poznać 
życie, twórczość, myśli i sekrety Marii Jaremy, wybitnej polskiej artystki 
-  bezkompromisowej i szalenie inteligentnej kobiety. Dawno nie czytałam tak dobrej 
biografii." 



 

 

 

Jest sierpień 1939 roku, nad Polskę nieuchronnie zbliża się widmo wojny. Życie dwóch 
braci zmienia się z dnia na dzień, kiedy staje się jasne, że świat, jaki dotychczas znali, 
chyli się ku upadkowi. 
Starszy sierżant Bronek Zaniewski będzie musiał zmierzyć się z wrogiem na linii 
frontu, podczas gdy Staszek, młodszy z braci, zrobi wszystko, by zapewnić 
bezpieczeństwo Żydówce, której oświadczył się tuż przed niemiecką inwazją… 
Seria Parabellum to nie tylko pełna napięcia opowieść o polskiej historii, ale także 
okazja do spojrzenia na konflikt oczami oficera Wehrmachtu, Christiana Leitnera – 
jednej z ciekawszych postaci na firmamencie współczesnej polskiej literatury. 

 

 



 

Wyznania botaniczki opisującej rozmaite ekspresje roślinnego życia, przypatrującej się 
ruchom pędów mięty i dyni, działaniu wiatru na korony drzew, wodzie płynącej  
od korzeni przez pnie aż do najmniejszych liści, gojeniu się ran sosem, deformacjom  
i pędowi roślin do przeżycia w każdych warunkach. I śmierci. Śledzi spotkania 
człowieka z wnętrzem ciał roślin odczytywanym jako ich język widoczny w budowie 
liści, łodyg czy korzeni. Jest to też opowieść o języku i historii roślin, pisana 
hieroglifami ich anatomii. O przebiegu życia drzew, skrzypów i mchów w świecie 
złożonym z powietrza, światła, grawitacji i wody. O dębie Bartku, chwastach  
i podziwie dla pokrzywy. 

W ludzkim rozumieniu świat roślin toczy się innym torem, stąd nasze niezauważanie 
i niewrażliwość na ich przemiany, co przekłada się na to, że od zawsze rośliny 
traktowane są jak tło naszego życia, ozdoba lub pokarm – a nie jako bogaty świat 
niezależnych istot, które odznaczają się niezwykłą wrażliwością, zdolnością  
do przekształcania własnych ciał i które istniały na długo przed tym, zanim pojawił 
się na ziemi jakikolwiek ssak. 

"Patyki, badyle" to relacja badaczki samotnie podążającej ścieżkami natury.  
To pogranicze fizyki Newtona i poetyki, to matematyka i filozofia, a przede wszystkim 
szczera czułość dla żyjących zielonych istot. 



 

Czy jeden spacer może zmienić całe życie? Ta historia poruszy wasze serca… 

Gdy Magda wraca do mieszkania w pewien listopadowy wieczór, miasto 
niespodziewanie pogrąża się w mroku. Dziewczyna ma wyjątkowego pecha – nie 
dość, że w całej dzielnicy nie ma prądu, to jeszcze rozładował jej się telefon.  
Na szczęście przechodzący akurat z latarką mężczyzna oferuje jej pomoc. Rozmowa 
i wspólny spacer sprawiają, że między dwojgiem nieznajomych rodzi się nić 
porozumienia. 

W domu na Magdę czeka mąż, z którym od lat kobieta dzieli los – przysięgali przecież, 
że to na dobre i na złe. Wydaje się jednak, że łączące ich uczucie dawno wygasło.  
Czy aby na pewno? Ponowne spotkanie z poznanym tamtego pechowego wieczoru 
mężczyzną sprawia, że Magda ma coraz więcej dylematów. Co wybierze, lojalność  
czy własne szczęście?  

"Bądź moim światłem" to niezwykle dojrzała i przejmująca opowieść o wyborach  
z gatunku tych najtrudniejszych.  

 

 


