KATALOG
2013

PRÓSZYŃSKI MEDIA Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 28, 02-697 Warszawa
tel. 22 278 17 40, e-mail: proszynskimedia@proszynskimedia.pl

w w w. p r o s z y n s k i . p l

WYDAWNICZY
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Polecamy także

Stephen King

Joyland

Doctor Sleep

Jeden z najpopularniejszych pisarzy
wszech czasów powraca!

Długo wyczekiwana kontynuacja bestsellerowego „Lśnienia”! Stephen King powraca do bohaterów i historii swojej
kultowej powieści.

Devin Jones, student college’u, zatrudnia się na okres wakacji w lunaparku, by zapomnieć o dziewczynie,
która złamała mu serce. Tam jednak
zmuszony jest zmierzyć się z czymś
dużo straszniejszym: brutalnym morderstwem sprzed lat, losem umierającego dziecka i mrocznymi prawdami o życiu. Wszystko to sprawia, że
jego świat już nigdy nie będzie taki
sam...
Pasjonująca opowieść o miłości
i stracie, o dorastaniu i starzeniu się
– i o tych, którym nie dane jest doświadczyć ani jednego, ani drugiego,
bo śmierć zabiera ich przedwcześnie.
„Joyland” to Stephen King w szczytowej pisarskiej formie, równie poruszający jak „Zielona Mila” czy „Skazani na Shawshank”. To jednocześnie
kryminał, horror i słodko-gorzka powieść o dojrzewaniu, która poruszy
serce nawet najbardziej cynicznego
czytelnika.

Uwielbiam kryminały, uwielbiam
tajemnice i uwielbiam duchy.
Stephen King
w w w . pp rr o s z y n s k i . p l

„Doctor Sleep” to opowieść o dorosłym już Danie Torransie
i niesamowitej dwunastolatce, którą musi ochronić przed
morderczymi istotami. The True Knot – dziwne plemię
przemierzające amerykańskie autostrady w poszukiwaniu
pożywienia – wyglądają jak nieszkodliwi staruszkowie. Ale
Dan Torrance już wie, a Abra Stone wkrótce się przekona, że
to pozory, bo The True Knot do życia potrzebują substancji,
którą można wydobyć tylko od dzieci z lśnieniem. A sposoby
jej pozyskania są dalekie od humanitarnych…
Data wydania: październik 2013

Stephen King

Carrie
Już w październiku także na ekranach kin!
Carrie White jest inna niż jej rówieśnicy. Nie chodzi na prywatki, nie interesują się nią chłopcy, stanowi obiekt kpin i docinków. Matka – religijna fanatyczka – za wszelką cenę usiłuje
uchronić ją przed grzechem.
Jednak pewnego razu Carrie buntuje się i idzie na szkolny
bal. Gdy pada tam ofiarą okrutnego żartu, rozpętuje się piekło... Dziewczyna jest telekinetką o olbrzymiej mocy, której
postanawia użyć, by zemścić się na prześladowcach. Ci, którzy ją dręczyli, gorzko tego pożałują.
Data wydania: październik 2013
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Ho r r o r

Data wydania: 06.06.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 336
Cena detaliczna: 35,90 zł

Stephen King

Anaïs Nin

Anaïs Nin

Dziennik 1934–1939

Dziennik 1939–1944

Drugi tom dziennika podejmuje opowieść tuż po przybyciu Anaïs Nin do
Nowego Jorku. Podobnie jak pierwszy,
stanowi całość samą w sobie, ograniczoną wydarzeniami, które wywołują
ważne zmiany zarówno w życiu pisarki,
jak i w jej rozwoju duchowym.
Anaïs Nin jako kobieta, jako artystka zbudowała swój prywatny świat,
w którym rozprawia się z samą sobą,
z przyjaciółmi, z ludźmi poddanymi
psychoanalizie, z nieśmiertelnym mitem pisarza, twórczości i miłości. Żyjąc więcej niż pełnią życia, dała odpowiedź na odwieczny dylemat ludzkiej
egzystencji: „Życie osobiste głęboko
odczute zawsze sięga prawd leżących poza nim”. I ta odpowiedź nic
nie straciła na aktualności.

W trzecim tomie dzienników Anaïs
Nin ukazuje, jak obłaskawiała Amerykę, jak odnajdywała się w nowym,
wspaniałym świecie. Doświadczenie
to stawało się jej udziałem kilkakrotnie, za każdym razem na innym etapie jej wewnętrznego rozwoju. Zawsze wywoływało oddźwięk, reakcję
o dalekosiężnych skutkach dla jej życia i twórczości. „Dziecko, wypędzone z rodzinnego gniazda – napisała
Anaïs Nin wiele lat później – buduje
sobie takie gniazdo, z którego nikt
go już nie wypędzi”.

ś w i at o wa

Polecamy

L i t e r atu r a

Data wydania: 18.06.2013
Oprawa twarda
Format: 130 x 201 mm
Liczba stron: 568
Cena detaliczna: 52,00 zł

Anaïs Nin

Delta Wenus
Jeden z najwspanialszych utworów literatury erotycznej, książka o zmysłowości, seksualności i miłości, określana przez krytyków jako „radosna manifestacja kobiecej fantazji erotycznej”.

Najpiękniejsza i najbardziej bezpośrednia książka, jaką kiedykolwiek napisała kobieta. Przyjemność płynącą z tej lektury
potęguje jej język – subtelny i giętki, naturalny i zmysłowy.
„New York Times”
Data wydania: wrzesień 2013
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Data wydania:
listopad 2013
Oprawa twarda
Format: 130 x 201 mm

Charles Dickens

Wielkie nadzieje
Od 7 czerwca na ekranach kin!
Młody Pip to sierota mieszkający z siostrą i jej mężem kowalem. Kiedy zostaje zatrudniony do zabawiania ekscentrycznej panny Havisham i jej ślicznej
podopiecznej Estelle, poznaje całkiem
inne życie niż w kuźni. Po latach i mozołach pracy kowala Pip niespodziewanie
dostaje propozycję zagospodarowania
sporej sumy pieniędzy, pod warunkiem, że wyjedzie do Londynu i wykształci się na dżentelmena...

Data wydania: 28.05.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 560
Cena detaliczna: 36,00 zł

Polecamy także

Henry James

Tortilla Flat

Daisy Miller
i inne opowiadania

W niewielkim miasteczku Monterey,
tuż po zakończeniu I wojny światowej żyje grupa lekkoduchów, których
łączy pogarda do pracy, żyją więc
z grabieży, a czas upływa im głównie
na spaniu, zalecaniu się do kobiet
i walce o najcenniejszy kruszec, czyli
wino.
Nawiązując do legend o królu Arturze, Steinbeck stworzył w Kalifornii
prawdziwy Camelot i zasiedlił go
barwną gromadą rycerzy o manierach rodem z Rabelais’go.

Pastwiska Niebieskie
Złota Czara
Nieznanemu bogu
Kolejne znakomite powieści jednego
z największych amerykańskich pisarzy.
W „Nieznanemu bogu” i „Pastwiskach
Niebieskich” powraca temat dwudziestowiecznej Kalifornii i jej mieszkańców,
„Złota Czara” natomiast to historia walijskiego pirata. Każdy tekst Steinbecka
opowiada przede wszystkim o ludziach,
którzy mierzą się z własnymi lękami i namiętnościami.
w w w. p r o s z y n s k i . p l

Data wydania: 11.07.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm

Data wydania: 07.05.2013
Oprawa twarda
Format: 130 x 201 mm
Liczba stron: 304
Cena detaliczna: 34,00 zł

Daisy Miller, jedna z najsłynniejszych
bohaterek Jamesa, to postać figlarna
i pełna uroku, pozornie tylko próżna
i powierzchowna. Swoją odwagą i buntem przeciw snobistycznym postawom
Europejczyków przełomu stulecia wyznacza drogę wielu bohaterkom literatury współczesnej i może uchodzić
za prekursorkę nurtu feministycznego.
„Wychowanek” przedstawia portret
„światowych” ludzi o wygórowanych
ambicjach, widziany przez pryzmat
rozważań nauczyciela ich przedwcześnie dojrzałego syna. W „Łgarzu” znów
na pierwszym planie mamy postać
żeńską, jakże różną od śmiałej Daisy:
to kobieta bez reszty zdemoralizowana miłością do męża, wymykająca się
jednoznacznej ocenie, cyniczna w swej
uległości – a może zakochana bez
pamięci? „Bestia w dżungli” to rzecz
o dobrowolnej samotności człowieka
odciętego od rzeczywistości, który
bezwiednie odtrąca to, co w życiu najistotniejsze.
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ś w i at o wa

John Steinbeck

„Daisy Miller”, „Wychowanek”, „Łgarz”
i „Bestia w dżungli” to cztery spośród
ponad stu opowiadań w bogatym dorobku autora. Każde z nich to świat
w miniaturze i literackie arcydzieło.

L i t e r atu r a

Data wydania: 05.03.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm
Liczba stron: 248
Cena detaliczna: 29,00 zł

John Steinbeck

ś w i at o wa

L i t e r atu r a

Data wydania: 17.01.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm
Liczba stron: 504
Cena detaliczna: 38,00 zł

Georgia Bockoven

Julie Highmore

Rok, który wszystko
zmienił

Uśpione sekrety

Chory na raka, zamożny biznesmen
Jessie Reed pragnie odnaleźć cztery
swoje córki, które opuścił przed laty.
Jego prawniczka składa kobietom
niecodzienną propozycję: 10 milionów dolarów dla każdej z nich, pod
warunkiem że zgodzą się spotkać
i wysłuchać pozostawionych przez
Jessiego taśm. Cztery siostry, które
nigdy nie poznały swojego ojca – ani
siebie nawzajem – spotykają się przy
jego łożu śmierci. Czy będą chciały
dowiedzieć się prawdy? Prawdziwa
perełka współczesnej literatury kobiecej.

Héctor Tobar

The Barbarian Nurseries
Araceli pracuje jako służąca w rezydencji państwa Torres-Thompsonów. Pewnego ranka, po ostrej kłótni między małżonkami, Meksykanka budzi się w pustym – jeśli nie liczyć synów właścicieli – domu. Araceli nie może się dodzwonić do ich
rodziców, a jedynym znanym jej krewnym chłopców jest señor
Torres, uwieczniony na starej rodzinnej fotografii. Niewiele
myśląc, Araceli wsiada z chłopcami do autobusu i udaje się
na poszukiwania ich dziadka. Niewinna przygoda szybko staje
się dla emigrantki koszmarem.
Data wydania: wrzesień 2013
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Data wydania: 24.01.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 384
Cena detaliczna: 34,00 zł

Em spędza kilka upojnych godzin
w ramionach kochanka, po czym odbiera dzieci ze szkoły i wraca do męża.
Jej starszy brat kilka miesięcy temu
stracił pracę i od tamtej pory nie wie,
co ze sobą począć. Oboje muszą zrobić dobrą minę do złej gry i zjawić się
na przyjęciu z okazji sześćdziesiątych
urodzin ich matki. Gdy cała rodzina
zbiera się w domu Fran i Duncana,
jeden zdradzony sekret pociąga za
sobą kolejne. Nikt nie spodziewał się,
że urodzinowe przyjęcie przyniesie
tak nieoczekiwane skutki.

C.J. Clark

Cień pamięci
Annabelle Storm odnajduje list zmarłego męża, Stanleya, do ich córki. List
zawiera druzgocącą diagnozę: u Annabelle wykryto początki choroby
Alzheimera. Kobieta drze list na drobne kawałki, postanawia też zniszczyć
zawartość czerwonego pudełka,
w którym umieściła swoje najmroczniejsze wspomnienia z dzieciństwa,
zanim trafi ono w ręce córki. Poszukiwania tajemnej skrytki stają się coraz
bardziej chaotyczne i rozpaczliwe,
choroba pochłania bowiem kolejne
wspomnienia Annabelle.

Data wydania: 11.07.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm

Polecamy także

Jodi Picoult
Samantha van Leer

Diane Chamberlain

Sekretne życie
CeeCee Wilkes

Z innej bajki

The Storyteller
Numer 1 na liście bestsellerów „New York Timesa”!
Sage to młoda kobieta, której przyjaciel, emerytowany nauczyciel Josef Weber, zdradza, że w czasie II wojny światowej był
strażnikiem w Auschwitz. Babcia Sage ocalała z obozu, więc
targana sprzecznymi emocjami kobieta musi zrewidować swoje dotychczasowe relacje z byłym esesmanem. Czy przyjaźń
może przetrwać taką próbę?
Data wydania: wrzesień 2013
w w w. p r o s z y n s k i . p l

Diane Chamberlain

The Bay at Midnight
Dzieciństwo dwunastoletniej Julie Bauer było idyllą aż do chwili, gdy zamordowano jej starszą siostrę Izzy. Wiele lat później
wspomnienia tych strasznych wydarzeń wciąż prześladują kobietę. Niepodziewanie ktoś, kogo pamięta z przeszłości, zaczyna zadawać pytania o to, co naprawdę zdarzyło się tamtej nocy…
Data wydania: sierpień 2013
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Jodi Picoult

Data wydania: 05.02.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm
Liczba stron: 544
Cena detaliczna: 39,90 zł

W 1977 roku zaginęła ciężarna Genevieve Russell. Dwadzieścia lat później
policja odnajduje jej szczątki, a Timothy Gleason zostaje oskarżony o zabójstwo. Dziecko jednak zniknęło bez
śladu. CeeCee Wilkes wie, w jakich
okolicznościach umarła Genevieve
Russell – widziała wszystko na własne
oczy. I wie, co się stało z jej dzieckiem.
Teraz Timothy’emu Gleasonowi grozi
kara śmierci, a ona stoi w obliczu wyboru: powiedzieć prawdę i zniszczyć
swoją rodzinę albo pozwolić niewinnemu człowiekowi umrzeć, by chronić życie zbudowane na kłamstwie.
Diane Chamberlain przedstawia pełną wzruszeń, pasjonującą opowieść,
w której analizuje konsekwencje matczynej desperacji i zbyt daleko posuniętej miłości.

L i t e r atu r a

Data wydania: 02.04.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 312
Cena detaliczna: 36,90 zł

Opowieść o pierwszej miłości z baśniowym wątkiem w tle, która zachwyci czytelnika bez względu na wiek.
Piętnastoletnia Delilah McPhee ma
pecha. Nielubiana przez rówieśników, najchętniej siedziałaby z nosem
w książce. Pewnego razu czyta bajkę
o Oliverze, księciu spryciarzu – i ku
swemu zdziwieniu nie może się od niej
oderwać. Słyszy głos płynący z kartki i dowiaduje się, że książę planuje
ucieczkę. Czy Delilah pomoże Oliverowi wydostać się z bajki? A może…
sama się w niej znajdzie?
„Z innej bajki” to pierwsza powieść Jodi
Picoult dla młodzieży. Powstała przy
współudziale jej nastoletniej córki.

ś w i at o wa

L i t e r atu r a

Data wydania: 07.03.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 400
Cena detaliczna: 34,00 zł

Chandra Hoffman

Seré Prince Halverson

Dziecko do wzięcia

Druga strona
szczęścia

Chloe, młoda pracownica ośrodka
adopcyjnego, zaczyna niebezpiecznie
angażować się w życie adopcyjnych
i biologicznych rodziców. Jak daleko
odważą się posunąć, by osiągnąć swój
cel? Zdesperowane, zamożne małżeństwo stara się o dziecko pary z nizin
społecznych, nie szczędząc wysiłków
i pieniędzy. Kiedy jednak przychodzi
do ostatecznej decyzji, biologiczni rodzice zaczynają się wahać i snuć plany
na przyszłość swoją i dziecka. Splot zaskakujących zdarzeń prowadzi do niebezpiecznego finału…

Data wydania: 23.05.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 376
Cena detaliczna: 35,00 zł

Lucy Ferriss

Rosalind Noonan

Utracona córka
Brooke O’Connor jest spełnioną kobietą, szczęśliwą żoną i matką, lecz
kategorycznie sprzeciwia się powiększeniu rodziny. Kiedy w mieście niespodziewanie zjawia się Alex, chłopak
Brooke z czasów liceum, Sean zaczyna
podejrzewać żonę o romans. B
 rooke
przez 15 lat ukrywała przed najbliższymi wstydliwy sekret. Tylko Alex wie, co
zrobili jako para lekkomyślnych nastolatków, i rozumie zachowanie dawnej
ukochanej. Jego powrót może całkowicie zniszczyć zbudowane na kłamstwie życie Brooke.
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Życie Elli Beene było pełne rozczarowań, dopóki na jej drodze nie stanął
Joe – porzucony przez żonę młody fotograf i ojciec dwójki dzieci. Wdzięczna
losowi Ella buduje z Joem nowe życie,
przejmując rolę matki Annie i Zacha.
Sielanka nie trwa długo: Joe ginie w tragicznym wypadku, a Ella zostaje wdową
z dwójką dzieci. Na pogrzebie Joego
zjawia się rodzona matka Annie i Zacha.
Okazuje się, że zamierza upomnieć się
o prawo do opieki nad nimi…

Koszmarne
przebudzenie

Data wydania: 21.02.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 520
Cena detaliczna: 39,00 zł

Chelsea Maynard przez długie lata
marzyła o macierzyństwie. Rzeczywistość okazuje się jednak mniej kolorowa niż wyobrażenia. Śmierć matki
Chelsea, odsunięcie od pracy, brak
snu i poczucie wyobcowania, nieustanny płacz Annabelle oraz koszmarne
wizje tego, co może się jej przydarzyć,
sprawiają, że młoda matka zamienia
się w strzępek nerwów i z niczym sobie
nie radzi. Nagle dzieje się coś strasznego – Annabelle znika.

Data wydania:
październik 2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm

Marta Rivera De La Cruz

Ogród wspomnień

Życie na później

Dziesięcioletnia
Eden
znajduje
swojego ojca na podłodze łazienki, bliskiego wykrwawienia. Podjęta
przez Davida próba samobójcza doprowadza do rozwodu, po którym
mężczyzna na wiele lat znika z życia
córki. Eden wie na jego temat tylko
tyle, że mieszka na ulicy i zmaga się
z chorobą psychiczną. Dorosła Eden
postanawia odszukać ojca, by wreszcie mu wybaczyć i zająć się własnym
życiem. Poszukiwania pozwolą jej odkryć wiele bolesnych prawd na temat
siebie i swojej rodziny.

Przyjaźń kobiety na zakręcie i mężczyzny z przeszłością, z historią romansu
Grety Garbo w tle. Victoria pozornie ma wszystko: urodę, apartament
na Manhattanie, karierę uniwersyteckiego wykładowcy i męża kandydującego na stanowisko senatora. Idealne
życie jest jednak fasadą, za którą kryją
się samotność i pozbawione miłości
małżeństwo. Wiadomość o śmierci
przyjaciela ze studiów i odnalezienie
starej taśmy z nieznanym nagraniem
szwedzkiej gwiazdy kina oznaczają dla
Victorii początek wielkich zmian.

Lot motyla

Tańcząc
na rozbitym szkle

w w w. p r o s z y n s k i . p l
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Barbara Kingsolver

Ka Hancock

Poruszający portret małżeństwa zmuszonego do walki z przeciwnościami
losu. Lucy i Mickey pewnie wcale nie
powinni się w sobie zakochiwać. Oboje
są obciążeni genetycznie – on cierpi na
chorobę dwubiegunową, w jej rodzinie
kobiety jedna po drugiej zapadają na
raka piersi. Miłość okazuje się jednak
silniejsza niż rozsądek. Po kilku latach
Lucy dowiaduje się, że jest w ciąży, która zagraża jej życiu. Para musi podjąć
najtrudniejszą z możliwych decyzji.

Data wydania: 12.02.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 480
Cena detaliczna: 37,00 zł

L i t e r atu r a

Data wydania: 09.04.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 456
Cena detaliczna: 35,00 zł

Amy Hatvany

Data wydania: 07.02.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 608
Cena detaliczna: 39,90 zł

Dellarobia jest młodą żoną i matką,
mieszka na podupadającej farmie, ledwie wiążąc koniec z końcem. Jej życie to pasmo rozczarowań. Pewnego
dnia napotyka szokujący widok: jezioro
ognia pośród cichej zalesionej doliny.
Okazuje się, że jest to stado motyli
monarszych, które z niewiadomych
przyczyn zjawiło się w wiosce pośród
Apallachów. Zjawisko wywołuje wielką
konsternację wśród naukowców, przywódców religijnych i dziennikarzy, wywracając życie Dellarobii i okolicznych
mieszkańców do góry nogami.

Data wydania:
listopad 2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
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Polecamy także

Data wydania: 24.09.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm

Elizabeth L. Silver

Samantha Hayes

Przed egzekucją

Moja na zawsze

Noa P. Singleton nie wypowiada nawet słowa podczas krótkiego procesu, po którym zostaje uznana za winną morderstwa pierwszego stopnia.
Dziesięć lat później, sześć miesięcy
przed egzekucją, kobieta czeka
w celi śmierci na wykonanie wyroku.
Niespodziewanie odwiedza ją Marlene Dixon, wpływowa filadelfijska
prawniczka, a jednocześnie zrozpaczona matka kobiety, za zabicie której Noa została skazana. Twierdzi, że
zmieniła zdanie na temat kary śmierci
i wyroku Noa i że zrobi wszystko, co
w jej mocy, aby przekonać gubernatora do złagodzenia kary na dożywocie
– o ile Noa wreszcie zdradzi, co doprowadziło ją do popełnienia zbrodni.

Życie Claudii wydaje się idealne. Spodziewa się upragnionego pierwszego dziecka, ma dwóch przybranych synów, kochającego męża i piękny dom. Ale i bardzo absorbującą pracę.
Dlatego zatrudnienie Zoe w charakterze pomocy domowej
zdaje się rozwiązaniem wszystkich problemów. Lecz… czy aby
na pewno?
Data wydania: lipiec 2013

An End to Silence

Hannah Kent

Nastoletnia córka Sue po próbie samobójczej zapada w śpiączkę. Zrozpaczona matka szuka odpowiedzi na pytanie, co powodowało jej dzieckiem. Zauważa, że chłopak dziewczyny wcale
nie odwiedza jej w szpitalu, podobnie jej najlepsza przyjaciółka. Dowiaduje się, że córka tuż przed „wypadkiem” zerwała
z nimi kontakty, nie podając żadnego powodu, nawiązała natomiast nowe znajomości, o których nikogo nie informowała.
Data wydania: wrzesień 2013

Skazana

Paula Daly

Psychologiczno-historyczna powieść oparta na prawdziwych wydarzeniach. Islandia, 1829 rok. Agnes Magnusdottir zostaje skazana na karę śmierci za morderstwo. Ponieważ obdarzona jest
ponadprzeciętną inteligencją, uznaje się ją za prowodyrkę i nie
przysługuje jej możliwość ubiegania się o zamianę kary śmierci
na dożywocie. Około roku spędza w więzieniu, w potwornych
warunkach, następnie zaczynają się przygotowania do egzekucji
i Agnes, aby mogła się oczyścić duchowo, zostaje umieszczona
w domu lokalnego przedstawiciela władzy, wśród jego rodziny.
Data wydania: wrzesień 2013
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Cal Taylor

Co z ciebie za matka
Lisa Kallisto jest szczęśliwą żoną i matką trójki dzieci. Jednak
w natłoku codziennych spraw staje się nieuważna, przytłoczona, zmęczona. Przepracowana, zapomina poinformować matkę
przyjaciółki swojej nastoletniej córki, że dziewczynka nie będzie
u nich nocowała, tak jak było to wcześniej ustalone. Następnego
dnia dowiaduje się, że mała zaginęła, a na skutek przeoczenia
Lisy policja zaczyna jej szukać o kilkanaście godzin za późno…
Data wydania: październik 2013

Samantha Wilde

Julia Llewellyn

Polecamy

Mama
w czterech ścianach

Data wydania: 29.01.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 472
Cena detaliczna: 36,00 zł

Młodziutka modelka Poppy zachodzi
w ciążę z blisko 50-letnim żonatym
mężczyzną, gwiazdą popularnego programu informacyjnego. Przystojnego
prezentera kocha cały naród! Tymczasem była żona uprzykrza mu życie serią artykułów pod wspólnym tytułem:
„Mój mąż, jego cizia i ja”. Byłe i obecne kochanki Luke’a krążą wokół niego
niczym żarłoczne piranie. Na domiar
złego Poppy, świeżo upieczona mama,
musi się pożegnać z karierą modelki.
W końcu postanawia tupnąć nogą i pokazać wszystkim, na co ją stać.

MamoTata

Zgaga

Poruszająca opowieść o stracie ukochanej żony i losie rodziny po tej tragedii. Jeremy Howe szczerze mówi
o tym, co i jak się stało, pokazuje,
w jaki sposób stawali na nogi, jak
na nowo kawałek po kawałku składali w całość swoje życie, zniszczone
przez dramat, z którym mało co może
się równać. O tym, jak tata stał się
mamotatą, o przeszkodach wyrastających na drodze codziennych zmian,
o dylematach i wątpliwościach wszelkiego rodzaju.

Bestsellerowa powieść reżyserki
kultowych komedii romantycznych
„Masz wiadomość” i „Bezsenność
w Seattle”. Ciężarna Rachel Samstat
przypadkiem odkrywa, że jej mąż kocha inną. Niestety, fakt, że rywalka
jest wysoka jak wieża, ma szyję jak
żyrafa i nos jak trąbę słonia niespecjalnie ją pociesza. Ucieczki szuka za
to w kuchni, gdzie realizuje przepisy
z książek kucharskich własnego autorstwa. Czy Rachel uda się uratować małżeństwo?

w w w. p r o s z y n s k i . p l

Data wydania: 17.01.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 320
Cena detaliczna: 32,00 zł

ś w i at o wa

Nora Ephron

Jeremy Howe

L i t e r atu r a

Data wydania: 04.06.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 464
Cena detaliczna: 35,00 zł

Odkąd na świat przyszedł jej syn, Joy
McGuire chodzi w tych samych dresach.
Kocha swoje dziecko, lecz nie może
znieść nieobecnego ciałem i duchem
męża-pracoholika oraz jego wiecznie
wtrącającej się matki. Na pomoc własnej
mamy, zajętej planowaniem czwartego
ślubu, nie ma co liczyć. Joy jest na skraju
załamania nerwowego, lecz wierzy, że
odrobina snu i czekolady rozwiąże jej
problemy… do chwili gdy w mieście zjawia się jej były chłopak.

Żona idealna

Data wydania: 2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm
Liczba stron: 200
Cena detaliczna: 28,00 zł
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Peter Mayle

Polecamy także

Anna Hunt

Data wydania: 16.04.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 192
Cena detaliczna: 28,00 zł

L i t e r atu r a

ś w i at o wa

Marsylski szwindel
Kontynuacja „Wytrawnego przekrętu”! Uroczy szelma i detektyw Sam
Levitt powraca w kolejnej karkołomnej awanturze na południu Francji.
Po zakończeniu poprzedniej przygody
Sam sądził, że minie sporo czasu, nim
wróci do Francji, zwłaszcza że wdzięki
Eleny Morales działały dostatecznie
mocno, by zatrzymać go w Los Angeles. Jednak gdy bajecznie bogaty Francis Reboul proponuje zlecenie w Marsylii, Sam i Elena nie potrafią oprzeć
się pokusie szukania nowych ekscytujących przeżyć, zwłaszcza w tak atrakcyjnym miejscu. Wkrótce oboje cieszą
się słońcem na plaży, delektują winem
i marsylską bouillabaisse. Quelle joie!
Tymczasem spór o cenny teren na nabrzeżu przybiera na sile… Levitt, reprezentujący Reboula, trafia w sam środek
sieci intryg i jest zmuszony stawić czoło bezwzględnym gangsterom oraz
drapieżnym inwestorom.

Najpierw otworzyłam wino (francuskie, oczywiście), potem otworzyłam książkę Mayle’a (uwielbiam tego
faceta). Wino pozostało nietknięte.
Książkę czytałam dotąd, aż przeczytałam. Wino, kobiety i kryminalna
intryga – najlepszy przepis na pyszną
lekturę.
Dorota Wellman
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Szamanka
na szpilkach

Data wydania: 12.03.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm
Liczba stron: 488
Cena detaliczna: 36,00 zł

Pewnego dnia Anna Hunt rzuca
wszystko i wyrusza na trzymiesięczną wyprawę do Peru. W amazońskiej
dżungli nawiązuje burzliwy romans
z Maximem, charyzmatycznym i rozbrajająco uwodzicielskim szamanem,
od którego otrzymuje zdarzającą się
raz w życiu propozycję: „Zostań moją
uczennicą”. Anna podejmuje wyzwanie i rozpoczyna pasjonującą podróż,
która zmieni jej życie.

Marilyn Brant

Wakacje w Europie
Upewnij się, że masz ważny paszport
– po przeczytaniu tej powieści zechcesz podążyć śladami jej bohaterów.
W dniu 30. urodzin Gwen otrzymuje
od ciotki niespodziewany prezent:
wycieczkę po Europie w towarzystwie
przyjaciół starszej pani. Perspektywa
wyjazdu nie wydaje się jej zbyt zachęcająca, lecz postanawia zaryzykować.
Wędrując po kamiennych schodach
Capri, oglądając dzieła sztuki w Luwrze i kosztując słodyczy w marsylskich
kawiarenkach, Gwen stopniowo zmienia podejście do siebie i życia.

Data wydania: 18.06.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 408
Cena detaliczna: 36,00 zł

Helena Thorfinn

Brzoskwinie dla
księdza proboszcza

Nim zabierze nas
rzeka

Kontynuacja bestsellerowej „Czekolady”.

Sofia Paulin, z zawodu prawniczka,
przeprowadza się z mężem i dziećmi
do Bangladeszu, gdzie rozpoczyna
pracę w ambasadzie. Konfrontacja
z realiami życia w Dhace okazuje się
dla pary zamożnych Szwedów bardzo
trudna. Wkrótce los stawia na ich drodze Minę i Nazrin, zmuszone do ucieczki z rodzinnej wioski i dramatycznej
walki o przetrwanie w miejskich slumsach. Tymczasem Sofia musi stawić
czoło bengalskiej biurokracji, korupcji
i ludziom, którzy zamiast pomagać,
krzywdzą miejscową ludność.

Data wydania: 19.03.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 185 mm
Liczba stron: 488
Cena detaliczna: 36,00 zł

Edward Kelsey Moore

The Supremes at Earl’s
All-You-Can-Eat
Stolik na podeście w knajpce Dużego Earla jest zawsze zarezerwowany dla trzech kobiet z Plainview, małego miasteczka
w Indianie. Przyjaciółki znają się jeszcze z lat szkolnych i nie wyobrażają sobie życia bez siebie. Clarice to pobożna żona i matka, która zmaga się z niewiernością męża, Barbara Jean wciąż
odczuwa konsekwencje młodzieńczej miłości, a silna i niezłomna Odette musi zmierzyć się z ciężką chorobą.
Data wydania: wrzesień 2013
w w w. p r o s z y n s k i . p l

Data wydania: 17.09.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm

ś w i at o wa

Vianne Rocher, znana czytelnikom
bohaterka „Czekolady” i „Rubinowych czółenek”, od lat mieszka
z ukochanym Roux i dwiema córkami
w Paryżu. Pewnego dnia otrzymuje
list, którego autorką jest Armande
Voizin, dawno nieżyjąca mieszkanka
Lansquenet, która prosi w nim dawną przyjaciółkę o przyjazd do swego
starego domu. Komu potrzebna jest
pomoc Vianne? Jak ułożą się jej stosunki z tamtejszą społecznością?

L i t e r atu r a

Joanne Harris

Polecamy

Ru Freeman

On Sal Mal Lane
Pewnego dnia do domu przy Sal Mal Lane, niewielkiej uliczce w stolicy Sri Lanki, wprowadza się rodzina Herath. Przez
pryzmat ich przeprowadzki poznajemy barwną mieszankę
mieszkańców ulicy, różniących się statusem finansowym i społecznym, przekonaniami religijnymi, zwyczajami i kulturą. Życie
społeczności poznajemy z perspektywy dzieci, dla których cechy etniczne nie mają znaczenia. Kiedy jednak napięcia między
tamilską mniejszością i syngaleską większością osiągają punkt
kulminacyjny, a krwawe zamieszki docierają na Sal Mal Lane,
relacje sąsiedzkie nabierają nowego wymiaru.
Data wydania: październik 2013
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L i t e r atu r a

Data wydania: 13.06.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 432
Cena detaliczna: 35,00 zł

Fern Britton

Sarah Rayner

Zmiana planów

Jedna chwila

Pełna uroku opowieść o tym, że na
zmiany nigdy nie jest za późno. 47-letnia
Helen żegna się ze swoim notorycznie
niewiernym mężem Grayem, wygodnym domem w Londynie i błyskotliwą
karierą producentki telewizyjnej, by zamieszkać w małym domku w sercu sielskiej Kornwalii. Szybko rzuca się w wir
wiejskiego życia i nawiązuje nowe znajomości. Kiedy jej przyjaciółka postanawia wykorzystać Pendruggan jako plan
zdjęciowy nowego serialu, dochodzi
do konfrontacji dwóch kompletnie różnych światów. Co z niej wyniknie?

7:44 rano, zatłoczony pociąg relacji
Brighton – Londyn. Jedna z kobiet dla
zabicia czasu obserwuje podróżnych.
Mężczyzna naprzeciwko czule pieści
dłoń żony, gdy nagle dostaje ataku serca. Lou jest świadkiem ostatnich chwil
jego życia. Kiedy okazuje się, że pociąg
dalej nie pojedzie, wsiada do taksówki
z Anną, przyjaciółką Karen. Kim jest
Karen? Żoną zmarłego. „Jedna chwila”
opowiada historię ich trzech, rozgrywającą się w ciągu następnego tygodnia. Bestsellerowa powieść przetłumaczona na 11 języków.

Data wydania: 15.01.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 504
Cena detaliczna: 38,00 zł

Nicky Pellegrino

Beatriz Williams

Rzymska przygoda
Rzym, lata 50. XX wieku. Dziewiętnastoletnia Serafina mieszka z matką
i dwiema siostrami, Carmelą i Rosaliną. Matka, piękna kobieta, która
mimo wieku dba o wygląd i nadal
pozostaje atrakcyjna dla mężczyzn,
utrzymuje rodzinę z prostytucji. Serafina obawia się, że czeka ją taki sam
los. Mierzy jednak znacznie wyżej.
Kiedy do Włoch przyjeżdża znany
śpiewak Mario Lanza, Serafina postanawia wykorzystać nadarzającą się
okazję i odmienić swoje życie.
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Zanim mnie
pokochasz

Data wydania: 01.08.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm

Francja, rok 1916: kapitan Julian Ashford,
brytyjski oficer walczący w okopach
frontu zachodniego, zostaje odszukany
przez młodą Amerykankę. Nowy Jork,
rok 2007: Kate Wilson zakochuje się
bez pamięci w majętnym biznesmenie,
Julianie Laurensie, który długo czekał
na spotkanie z nią – urzekającą kobietą,
która wyłoniła się z mroków wojny, by
uratować mu życie. Teraz muszą wspólnie uwierzyć w miłość wymykającą się
wszelkim wyobrażeniom.

Data wydania: 22.01.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 712
Cena detaliczna: 42,00 zł

Dörthe Binkert

Zapach gorzkich
pomarańczy

Dama w bieli

W przepięknej scenerii wzgórz Walencji
stoi zapomniany dom, który przetrwał
serię niszczycielskich najazdów i rodzinnych dramatów. Emma Temple, znana
i ceniona perfumier, jest pierwszą od 70
lat osobą, która przekroczy jego próg.
Klucz, razem z plikiem starych listów,
otrzymała w spadku po matce. Do Hiszpanii przyjeżdża, by odpocząć od osobistych problemów i przywrócić willi dawny blask. Tymczasem poznaje niezwykłą
historię tego miejsca i swojej rodziny.

Data wydania: 26.02.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 376
Cena detaliczna: 34,00 zł

W lipcu 1904 roku na statek płynący
z Antwerpii do Nowego Jorku wsiada
samotna kobieta bez biletu, bagażu
i pieniędzy, ubrana w białą wieczorową suknię z koronki. Piękna, elegancka i skryta, pasażerka na gapę przykuwa uwagę podróżnych i staje się
obiektem plotek. Na statku Valentina
spotyka szereg intrygujących postaci, z których każda ma coś do ukrycia.
Wszyscy wierzą, że w Nowym Jorku
czeka na nich nowe, lepsze życie. Czy
ich nadzieje się spełnią? I jaką tajemnicę skrywa dama w bieli?

Erica Robuck

Wojna uczuć

Służąca
Hemingwaya

Epicka powieść o miłości, stracie, niespełnionych ambicjach i mrocznych
cieniach rzucanych przez wojnę, autorstwa dwukrotnie nominowanego
do Oscara scenarzysty „Gladiatora”
i „Cienistej doliny”. Latem 1942 roku
Kitty poznaje dwóch żołnierzy: Eda
i Larry’ego. Obaj się w niej zakochują, lecz tylko jeden z wzajemnością.
Mężczyźni idą na wojnę, wkrótce Ed
otrzymuje najwyższe odznaczenie
za odwagę i wraca do domu jako bohater. Niestety, nawet najlepszy żołnierz nie musi być dobrym mężem.
w w w. p r o s z y n s k i . p l

Data wydania: 27.08.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm

Latem 1935 roku do domu państwa Hemingwayów wprowadza się młoda służąca, Mariella Bennet. Przez pryzmat
jej obserwacji zaglądamy do domu
słynnego pisarza, poznajemy sekrety
jego małżeństwa z drugą żoną oraz ludzi, którymi się otaczał. „Papa” traktuje
Mariellę jak córkę, lecz także rozbudza
w niej namiętność. Mirella jest rozdarta między pożądaniem zaborczego
pracodawcy a pragnieniem prostego
szczęścia i miłości.

ś w i at o wa

William Nicholson

L i t e r atu r a

Data wydania: 23.05.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 496
Cena detaliczna: 37,00 zł

Kate Lord Brown

Data wydania:
listopad 2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
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L i t e r atu r a

Data wydania: 13.06.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 456

Dana Sachs

Aly Cha

Tajemnica
Słowiczego Pałacu

Wiosenny śnieg

Anna nie może się pozbierać po śmierci męża. Niespodziewanie dzwoni do
niej ekscentryczna babcia Goldie i namawia wnuczkę na niezwykłą podróż.
Wspólnie mają zawieźć zbiór japońskich rysunki dawno niewidzianemu
przyjacielowi babci, mieszkającemu
w San Francisco. Okazuje się, że Goldie nie była szczera co do motywów
podróży. Jakie sekrety zostaną ujawnione w słynnym Japońskim Ogrodzie
Herbacianym?

Francesca Brill

Alexander Khan

Przystań
na krańcu świata

Islamski bękart

Hongkong, rok 1940. Stevie Steiber
marzy o poważnym dziennikarstwie,
lecz póki co przekazuje czytelnikom
plotki z Orientu. Majora Harry’ego
Fielda, który śledzi podejrzaną aktywność na terenie kolonii, intryguje
fakt, że do Hongkongu przybył Jishang, chiński wydawca publikujący
kontrowersyjny magazyn polityczny.
Jeszcze bardziej fascynuje go Stevie.
Wkrótce losy pięknej Amerykanki
i przebiegłego Anglika splatają się.
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Data wydania: 13.08.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm

Pewnej wietrznej zimowej nocy
Miho przywozi 6-letnią córkę Yuki
do domu swojej matki, Asako. Miho
obiecuje wrócić po córkę w czasie
Święta Kwitnącej Wiśni i zabrać ją
do Stanów. Gdy płatki kwiatów wiśni zaczynają opadać, Asako wie, że
wnuczka już u niej zostanie. Wiele lat
wcześniej Miho opuściła dom zraniona i pełna żalu do matki. Przyczyny,
dla których tak się stało, z początku
nie są jasne. Światło na nie rzuca dopiero opis historii pięciu pokoleń kobiet z rodu Tanaka.

Data wydania: 02.07.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm

Prawdziwa, fascynująca i zarazem
przerażająca opowieść chłopca rozdartego pomiędzy dwiema kulturami. Alexander Khan spędził dzieciństwo jako muzułmanin w północnej
Anglii. Kiedy miał trzy lata jego rodzina się rozpadła, a ojciec zabrał go
do Pakistanu. Po śmierci ojca zaczęły
się dla Alexa prawdziwe kłopoty. Samotny w nieprzyjaznym kraju, gdzie
nie miał nikogo, kto by się za nim ujął,
Alex zdał sobie sprawę, co naprawdę
znaczy być sierotą.

Data wydania: 12.02.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm
Liczba stron: 312
Cena detaliczna: 29,90 zł

Colombe Schneck

Lalki z getta

Odzyskane życie

Przejmujący opis wojny widzianej
oczami dziecka i jego prześladowcy.
Żydowski chłopiec imieniem Mika na
początku wojny dziedziczy po dziadku płaszcz, a wraz z nim kolekcję pacynek ukrytą w jego licznych kieszeniach. Lalki pozwalają mu choć przez
chwilę zapomnieć o potwornościach
wojny i pomóc zapomnieć innym.
Talent Miki zostaje odkryty przez
niemieckiego żołnierza, który zmusza go do rozpoczęcia podwójnego
życia, walki o życie i honor.

Oparta na prawdziwej rodzinnej historii powieść o poszukiwaniu i odzyskiwaniu. Bohaterka, podążając tropem
kilkuletniej dziewczynki, po której nie
zostało więcej niż imię i stara fotografia, przetrząsa pamięć swoich bliskich
– odnajduje w niej tajemnicę, o której
od sześćdziesięciu lat rodzina milczy.
Co się naprawdę wydarzyło w getcie
w Kownie? Jaki los spotkał małą Salomeę Bernstein? „Odzyskane życie” to
książka o Zagładzie, ale również opowieść o niegasnącej woli życia i miłości, która ocala.

Data wydania: 21.05.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 184
Cena detaliczna: 29,90 zł

Sue Eckstein

Wojenna
narzeczona

Przemilczenia

Niezwykła opowieść o pierwszej miłości rozkwitającej w czasach wojny.
Między Lenką, młodą studentką malarstwa, a Josefem, studentem medycyny, rodzi się uczucie. Z nadzieją na
lepszą przyszłość młodzi biorą ślub,
lecz wkrótce rozdziela ich wojna. Po
latach Josef wciąż pamięta o zmarłej, jak mu się wydaje, żonie. Dopiero
przypadkowe spotkanie kilkadziesiąt
lat później uświadamia im, że otrzy
mali od losu jeszcze jedną szansę.
w w w. p r o s z y n s k i . p l

Data wydania: 14.03.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 384
Cena detaliczna: 34,00 zł

Julia Rosenthal wraca po latach do rodzinnego domu. Wycieczka po nim
przywołuje wspomnienia z pozornie
zwyczajnego dzieciństwa, obfitującego
jednak w niepokojące zdarzenia, takie
jak pobyty matki w szpitalu psychiatrycznym czy jej tajemnicze zniknięcia.
Julia próbuje odnaleźć sens we wszystkich tych sekretach i półprawdach.
W zupełnie innym czasie i miejscu
pewna kobieta snuje opowieść o latach
spędzonych w Niemczech, stopniowo
ujawniając bolesne tajemnice swego
życia.

ś w i at o wa

Alyson Richman

L i t e r atu r a

Data wydania: 23.04.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 384
Cena detaliczna: 34,00 zł

Eva Weaver

Data wydania: 04.06.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 272
Cena detaliczna: 32,00 zł
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Polecamy także

Data wydania: 10.01.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 400
Cena detaliczna: 33,00 zł

Jill Shalvis

Roxanne St. Claire

Do szaleństwa

Straceni za miłość

Trzecia wzruszająca i przewrotna powieść w znakomitej serii romansów
o miasteczku Lucky Harbor. Chloe
w przeciwieństwie do sióstr, które
wkrótce wychodzą za mąż, nie jest
gotowa, by się ustatkować i wieść
spokojne życie. Jej miłość do kłopotów – i kłopoty z miłością – przyciągają jednak uwagę bardzo surowego
i bardzo seksownego szeryfa, który
postanawia nieco poskromić jej dzikość…

Trzecia po „Sądzonych za namiętność” i „Skazanych za pożądanie”
część zmysłowej serii Kodeks uczuć.
Trzydzieści lat temu niewinna kobieta
została skazana za morderstwo. Jack
Culver, zajmujący się tą sprawą detektyw, wierzy, że znalazł prawdziwego mordercę, ale żeby ująć jednego
z najwybitniejszych prawników w kraju musi mieć dostęp do informacji.
Niestety, jedyną osobą, która może
mu w tym pomóc, jest jego była szefowa i była kochanka, kobieta, która
wciąż nawiedza jego sny…

Data wydania: 14.02.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 344
Cena detaliczna: 36,00 zł

Jill Shalvis

Lynsay Sands

Szczęściara

Wampir pozna panią

Czwarta część znakomitej serii romansów o miasteczku Lucky Harbor.
Mallory Quinn ma już dość swego
bezpiecznego, przewidywalnego życia. Jako pielęgniarka i oddana córka troszczy się o wszystkich, lecz nie
o siebie. A ona marzy, by podjąć ryzyko i zawrzeć znajomość z Panem Nieodpowiednim. Czy mogłaby znaleźć
lepszego kandydata do tego miana
niż Ty Garrison?

Lucern to wampir i autor poczytnych
rodzinnych biografii, który wiedzie
życie samotnika. Jeszcze nie wie,
że wkrótce pozna kobietę na całą
wieczność. Kate C. Leever jest nową
redaktorką działu powieści, nie znosi
„szorstkich, grubiańskich, nieokrzesanych i upartych twórców”. Jeszcze
nie wie, że wkrótce pozna mężczyznę
zdolnego zaspokoić jej najdziksze
fantazje… Szykuje się krwawy romans!
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Data wydania: 11.06.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 416
Cena detaliczna: 36,00 zł

Data wydania: 14.02.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 384
Cena detaliczna: 34,00 zł

Polecamy także

Nora Roberts

Wołanie miłości

Jedyna i wspaniała

Romantyczna opowieść o sile zakazanej miłości. Heath Rayne, uroczy
południowiec, od zawsze czekał na
okazję poznania Lucindy Caldwell.
Była wszystkim, czego kiedykolwiek
pragnął... Ona zaś obawia się przystojnego nieznajomego o bardzo niebezpiecznej reputacji – mężczyzny,
z którym nie powinna mieć żadnych
kontaktów, gdyż zabraniają jej tego
reguły społeczne i jej własne ostrożne
serce. Przecież Lucinda jest zaręczona z człowiekiem bogatym i zajmującym wysoką pozycję w elitach stanu
Massachusetts, dlatego nawet cień
skandalu mógłby ją zrujnować. Pomimo usilnych starań Lucindy, by stłumić uczucia do czarującego awanturnika, Heath stanowi dla niej pokusę,
której nie może się oprzeć.

Trzecia część bestsellerowego cyklu!

Lisa Kleypas

Because You Are Mine
Lady Madeline Matthews prędzej okryje się hańbą, niż poświęci swoją wolność. Aby uniknąć małżeństwa z podstarzałym
i rozpustnym lordem, szuka towarzystwa Logana Scotta. Gorący romans z tym osławionym kobieciarzem z całą pewnością
skreśli ją w oczach towarzystwa z wyższych sfer.
Data wydania: październik 2013
w w w. p r o s z y n s k i . p l

Data wydania: 09.05.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 384
Cena detaliczna: 36,00 zł

Ze wszystkich braci Montgomery najtrudniej rozgryźć Rydera – twardy jak
skała, opryskliwy i nietowarzyski, ale
żadna kobieta nie może mu się oprzeć.
Najwidoczniej z wyjątkiem Hope
Beaumont, która jest menedżerką Hotelu Boonsboro. Dzięki doświadczeniu
i niezawodnemu instynktowi Hope hotel funkcjonuje bez zarzutu, jednak jej
wielkomiejska przeszłość przypomina
o sobie serią zawstydzających wydarzeń…

Lisa Kleypas

Ścieżka słońca
Pierwsza część trylogii znad Zatoki
Friday – opowieść o miłości, rozstaniu
oraz sile, z jaką magia może wywierać
wpływ na rzeczywistość.
Lucy Marinn, artystka z Friday Harbor,
doświadczyła najgorszej z możliwych
zdrad. Jej narzeczony, Kevin, zostawił
ją dla innej kobiety. Z całą pewnością
byłoby jej łatwiej pogodzić się z tym
faktem, gdyby ta kobieta nie okazała
się jej siostrą…
Na szczęście wkrótce na horyzoncie
pojawia się Sam Nolan, który pomoże
Lucy znów uwierzyć w miłość.

Data wydania: 18.07.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
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Data wydania: 28.05.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm
Liczba stron: 400
Cena detaliczna: 36,00 zł

Lisa Kleypas

p o lska

Polecamy

L i t e r atu r a

Data wydania: 04.04.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 560
Cena detaliczna: 35,00 zł

Anna Karpińska

Karina Bonowicz

Pozwól się uwieść

Pierwsze koty
robaczywki

Marta, kobieta po czterdziestce,
zostaje sama z dorastającymi bliźniakami, córką i synem. Rozstanie
z niewiernym mężem jest dla niej
dramatyczną decyzją, bo nigdy nie
przestała go kochać.
Jej życie rozsypuje się jak domek
z kart, i tylko tajemniczy Szymon,
znajomy z internetowego forum, zdaje się ją rozumieć. Okazuje jej wsparcie, pomaga pokonywać trudności,
podejmować wyzwania zawodowe
i rodzinne. Marta staje się silniejsza
i pewniejsza siebie. Postanawia wziąć
sprawy w swoje ręce i uwolnić się
od rodziny, która nie stanęła po jej
stronie, zrobić wreszcie coś dla siebie. Znajduje piękny dom i marzy, by
kiedyś zamieszkać w urokliwej orłowskiej willi.
Marta wiąże nadzieje na przyszłość
z Szymonem. Internetowy ideał odwleka jednak termin spotkania. Kto
kryje się po drugiej stronie sieci?
Czy wiara w tę ulotną znajomość jest
naiwnością? A może marzenie o wielkiej miłości się spełni?
Anna Karpińska opublikowała także
ciepło przyjętą powieść „Chorwacka
przystań”.
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Data wydania: 15.01.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 384
Cena detaliczna: 32,00 zł

Ida kończy studia, po czym… znów trafia do szkoły średniej, tym razem jako
belferka. Tam przyjdzie jej zmagać się
nie tylko z nową maturą, Myszorem,
Dywanową i resztą niezbyt atrakcyjnego ciała pedagogicznego, ale także
z uczniami, w których buzują hormony. Na dodatek zacznie bić rekord
w stawianiu się na dywaniku (tureckim!) u dyrektora wuefisty i ratowaniu
z opałów współlokatorów…

Nina Gatti

Oczy Kirana
Dwa lata po rozwodzie Nina spontanicznie wyrusza w podróż do Indii
i Nepalu. Nieoczekiwanie poznaje
tam dużo młodszego od siebie Nepalczyka – Kirana. Rozpoczyna się
magiczna podróż przez Indie od
New Delhi, poprzez Tadż Mahal, do
Katmandu w Nepalu. Od tajemniczych pałaców, pięknej przyrody, aż
do świata tysiąca barw i smaków.

Data wydania: 04.06.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 304
Cena detaliczna: 29,90 zł

Polecamy także

Tanya Valko

Arabska księżniczka

Zrób mnie młodszą,
zrób mnie piękną

w w w. p r o s z y n s k i . p l

Cała prawda o operacjach plastycznych. Oparta na doświadczeniach i obserwacjach autorki opowieść o kobietach, które
dochodzą do wniosku, że ich uroda wymaga pomocy. Różne
osoby, inne efekty, odmienne scenariusze.
Data wydania: sierpień 2013

Zygmunt Gołąb

Tylko seks
Paradokumentalna powieść z życia polskiego pornobiznesu. Opowieść o kulisach sesji fotograficznych, zdjęć i pracy
w pornomediach. O ludziach i sytuacjach, z którymi przychodzi
się zmierzyć, o korzyściach i cenie, jaką przychodzi zapłacić.
Data wydania: lipiec 2013

Katarzyna Pisarzewska

Zbieg okoliczności
Nowa powieść obyczajowa autorki bestsellerowych „Halo
Wikta” i „Wikta, ratuj!”. W małym Gosztowie zwykle nic się
nie dzieje, ale gdy przyjrzymy się głębiej tej zamkniętej społeczności, dostrzeżemy, że nękają ją namiętności i tajemnice,
które muszą w końcu wyjść na jaw. Maria – policjantka, i Anita – szkolna pedagożka, znajdą się, nieco wbrew swojej woli,
w samym centrum wydarzeń. Świetnie oddane tło obyczajowe,
wciągająca intryga i ciekawy psychologicznie portret małego
miasteczka, pełnego sekretów i tajemnic z przeszłości.
Data wydania: lipiec 2013
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Kontynuacja bestsellerowych powieści Tanyi Valko: „Arabska żona”,
„Arabska córka” i „Arabska krew”.
Powieść zgłębiająca tajniki ludzkiej natury, uwarunkowane muzułmańskim prawem szariatu. Autorka
opisuje dalsze koleje życia Doroty
– Polki, która w młodości poślubiła Libijczyka, oraz jej dorosłej córki, która
sama zostaje matką. Tym razem ich
dzieje łączą się z zawikłanymi losami
saudyjskiej księżniczki Lamii.
Kraj arabski zostaje przedstawiony
nie tylko oczami Europejek, ale również rodowitych mieszkanek. Książka
ukazuje próby emancypacji arabskich kobiet i znalezienia przez nie
miejsca dla siebie w kraju mężczyzn.
Tanya Valko opisuje okrucieństwo,
pasje i uczucia oraz podłoże psychologiczne ludzkich czynów.
Czy Dorota i Marysia są szczęśliwe w Arabii Saudyjskiej? Czy mają
możliwość spełnienia się? Jak przeszłość wpływa na ich codzienne życie? Czy mała Nadia jest kochanym
dzieckiem? Dlaczego opływająca
w bogactwo księżniczka postępuje
tak, a nie inaczej? Odpowiedzi na te
i wiele innych pytań można odnaleźć
na kartach powieści „Arabska księżniczka”.

L i t e r at u r a

Data wydania: 05.03.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 712
Cena detaliczna: 38,00 zł

Tanya Valko

Data wydania: 07.05.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 440
Cena detaliczna: 32,00 zł

L i t e r atu r a

p o lska

Polecamy także

Maria Ulatowska

Irena Matuszkiewicz

Całkiem nowe życie

Modliszka

To opowieść o uczuciach. O miłości. Tej trudnej, niszczącej, złej. Tej
największej – matczynej. I tej na pozór dobrej, zwyczajnej, która jednak może doprowadzić do tragedii.
O nienawiści, która pojawiła się zupełnie bez powodu, może jedynie
z zazdrości. A także o przyjaźni między kobietą i mężczyzną. Tak bliskiej,
że mogłaby stać się miłością, gdyby…
on nie kochał innej.
Jest rok 1968. Franciszka Janusiak,
niespełna dwudziestoletnia dziewczyna z małego miasteczka, pierwszy raz
w życiu wyjeżdża na wczasy. Znajduje
tam męża. Porzuca dotychczasowe życie i mozolnie buduje nowe. Musi wywalczyć sobie prawo do upragnionej
pracy, bycia matką, do niezależności.
Udaje jej się, bo zdobywa to, co najcenniejsze. Wiarę w siebie i przyjaciół, którzy pomagają jej przetrwać wszystkie
przeciwności i zrealizować marzenia.

Historia o tym, że warto liczyć tylko
na siebie. Udany na pozór związek
Mileny i Lucjana nagle się rozpada,
a każde z małżonków rusza w swoją
stronę. Milena nie zamierza szukać
szczęścia w ramionach kolejnego
męża, gdyż bardzo jej odpowiada
status niezależnej, samodzielnej kobiety. Ma czas dla swoich bliskich
i przyjaciół, a także dla wszystkich,
którzy potrzebują jej pomocy. Szybko się jednak przekonuje, że ludzie
– nie wyłączając jej samej – są trochę
jak modliszki...

Tę książkę napisałam, wspominając
czas, w którym wolałam wędrówki po
górach, niż pływanie w morzu. Z takich wspomnień, ze spotkań i ze zdarzeń z tamtych lat utkałam opowieść
o dziejach pewnej rodziny, mieszkającej na Dolnym Śląsku.
Maria Ulatowska
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Data wydania: 08.01.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 488
Cena detaliczna: 33,00 zł

Irena Matuszkiewicz

Salonowe życie
Dorota, właścicielka gabinetu kosmetycznego, ma młodość, przyjaciół i znajomych, ale tęskni za własną
rodziną, Gabriela, zakompleksiona
matka i żona, całkiem odwrotnie,
natomiast genialny chemik i badacz
perzu Leon jest typowym pustelnikiem, tyle że współczesnym. Mają
swoje plany i cele, ale żyją w miarę
spokojnie, przynajmniej do czasu,
gdy wynalazek Leona, oddany w ręce
Doroty, narobi sporo zamieszania
i zapoczątkuje serię koszmarnych
wydarzeń.

Data wydania: 02.04.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 432
Cena detaliczna: 34,00 zł

Polecamy także

Jak oddech

Kobiety z sąsiedztwa

Co zrobić, gdy ukochana osoba znika
bez śladu?
Jasmin i Staszek obiecali sobie jeszcze w dzieciństwie, że kiedyś się pobiorą. Jako nastolatki zostali parą,
a po ukończeniu szkoły średniej postanowili razem zamieszkać. Kilka dni
później Staszek znika...
Opowieść o miłości i przyjaźni, która
zmienia się w mroczną historię, gdzie
wobec bezradności zostają tylko
uczucia. Wszyscy szukają Staszka na
swój własny sposób. Policja porusza
się podrzuconym jej tropem: wstrząsającą fotografią chłopaka. Rodzina
Staszka szuka odpowiedzi w przeszłości i zdarzeniach mogących mieć
wpływ na zniknięcie. Natomiast Jasmin dociera o wiele dalej niż do rozwikłania tajemnicy. Otwiera się przed
nią świat, w którym wszystko jest
możliwe, gdzie czas można dowolnie
naginać, a miłość nie ma końca.

Siedem kobiet w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Siedem oddzielnych historii. I widok z drugiego piętra
pewnego bloku. Świat kobiecych spraw, gdzie radość miesza
się ze smutkiem. Choć nigdy nie zabraknie miejsca na nowe
grzechy i cierpienia.
Data wydania: czerwiec 2013

Kupując tę książkę, przekazujesz 1 zł
Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która jako
jedyna pozarządowa organizacja poszukuje osób zaginionych i udziela
wsparcia ich rodzinom. Więcej informacji na www.zaginieni.pl.

w w w. p r o s z y n s k i . p l

Katarzyna Kołczewska

Kto jak nie ja
Anna nigdy nie chciała mieć dzieci. Nie lubiła ich. Nie interesowały jej. Jednak kiedy w tragicznym wypadku ginie jej
siostrzenica z mężem, okazuje się, że jest jedyną osobą, która może zająć się trzyletnią, osieroconą Olą. Czy Annie uda
się pokonać nałóg alkoholowy, przeciwności losu, a przede
wszystkim własną niechęć do dziecka? Poruszająca, do bólu
szczera opowieść o trudnej miłości, walce z samą sobą, odpowiedzialności i odnajdywaniu szczęścia tam, gdzie nigdy się
go nie szukało.
Data wydania: wrzesień 2013

Joanna Miszczuk

Miłość i przebaczenie
Trzeci tom sagi o matkach, żonach i czarownicach, w której
losy współczesnych kobiet splatają się z dziejami ich potomkiń,
a przeszłość determinuje całą ich teraźniejszość.
Data wydania: wrzesień 2013
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Iwona Żytkowiak

L i t e r at u r a

Data wydania: 02.04 2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 344
Cena detaliczna: 32, 00 zł

Małgorzata Warda

Data wydania: 16.04.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 312
Cena detaliczna: 30,00 zł

L i t e r atu r a

p o lska

Polecamy także

Sabina Czupryńska

Grażyna Jeromin-Gałuszka

Ta druga, słodka
i ostra

Magnolia

Krystyna, Jacek, Karol – każde egoistyczne, z bagażem kompleksów,
doświadczeń, marzeń – próbują żyć
w nieoczywistym trójkącie wśród
uczuć i rywalizacji. Manipulują, milczą, nie potrafią dokonać wyboru.
Cierpią. I Rafał, dziecko wśród nich,
przejmujące projekcje dorosłych i ich
strach przed prawdziwym życiem,
jednocześnie kochane i nienauczone
miłości. Dorasta. Kobiety go pragną,
mężczyźni z nim piją, ojciec go kocha, matka nie ogarnia... a on? Idealny kochanek. Beznadziejny mąż.
Niespełniony ojciec. Porzucony syn.
Niezawodny przyjaciel. Prawdziwy
profesjonalista. Po prostu ktoś.

Dwa plus jeden. Jeden plus jeden,
plus jeden. Trójkąt, ale nie z wyboru.
Przynajmniej nie z wyboru każdego
uczestnika. „Ta druga, słodka i ostra”
wciąga jak kilka poziomów tego, co
dzieje się w domu bohaterów. W powietrzu czuć rozedrganą membranę.
Coś tyka. Wybuchnie?
Beata Sadowska,
dziennikarka Chilli ZET,
pisze blog beatasadowska.com
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Data wydania: 14.05.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 384
Cena detaliczna: 32,00 zł

Filip Spalski jest pilotem, kocha latać,
robił to całe życie. Pewnego dnia wraca do domu i dowiaduje się, że jego
żona odeszła. Nie chciała dłużej czekać
– na niego, na dziecko, na wspólne życie. Filip nagle widzi, że nic mu nie zostało. Wsiada w samochód i rusza przed
siebie. Dojeżdża na koniec świata, do
małej wioski w Bieszczadach. Na nieczynnej poza sezonem stacji kolejowej
spotyka mężczyznę, od którego kupuje
zaniedbany pensjonat o nazwie Magnolia. Pracuje tam kilka niezwykłych
kobiet, które odmienią jego życie…

Grażyna Jeromin-Gałuszka

Gdybyś mnie kochała
Maksym Bromski wszystkie wakacje spędzał u dziadków na wsi,
gdzie piętnaście lat temu, w dzień po swoim weselu zaginął
jego jedyny kuzyn, Andrzej. I fizycznie, i we wspomnieniach
wieś jest mu ciągle bliska. Wciąż żyją tam najważniejsi dla niego ludzie: babka, równieśnica, z którą spędzał każdą wakacyjną chwilę minionego dzieciństwa oraz jego największa miłość.
Dramatyczne wypadki z przeszłości mają swój finał obecnie,
o czym budząc się pewnej nocy w hotelowym pokoju z ciałem
nieznanej kobiety, jeszcze nie wie. Nie pojmując zdarzeń, nie
panując nad rzeczywistością, która rzuciła go w sam środek
makabrycznej zbrodni, ucieka do czasów, kiedy skończyło się
jego dzieciństwo.
Data wydania: listopad 2013

Jadwiga Czajkowska

Dzidek

Macocha

Dzidek prowadzi łobuzerski tryb życia. Wkrótce wpakuje się w naprawdę poważną aferę. Jego rodzina jest
bowiem w posiadaniu niezwykle cennej ikony, a ta staje się przedmiotem
zainteresowania szemranych postaci
z bandyckich zakamarków Woli…
„Dzidek” to opowieść o Warszawie,
o mieście kamieniczników, kupców,
Żydów, muzyków, awanturników, do
liniarzy i pijaków… Historia o dorastaniu, rodzinie, miłości, o czasach
beztroski, nad którymi nieuchronnie
zbierają się czarne chmury.

Życie bywa przewrotne. Iza zarzekała
się, że nigdy nie wyjdzie za wdowca…
Miłość sprawia jednak, że musi
zmienić zdanie. Biorąc ślub z Piotrem,
w pewnym sensie zawarła transakcję
wiązaną – została macochą. Ich
jest troje, są rodziną, wprawdzie
niekompletną, ale jednak…
Iza nie może po prostu wziąć magicznej gumki i za jej pomocą wymazać
pamięci o Ewie, zmarłej poprzedniczce. Czy uda jej się zostać chociażby
namiastką rodzonej matki?

Data wydania: 12.02.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 504
Cena detaliczna: 34,00 zł

Mirka Jaworska

Ballada o kuternogach

Syndrom
czerwonej hulajnogi

Powieść sensacyjna osadzona w realiach Polski z czasów ustrojowej reformacji. Nowi gangsterzy i starzy złodzieje, dziwne sojusze
policji z dawnymi przestępcami, a w ten tygiel wpada po długiej
odsiadce trójka podstarzałych włamywaczy. Obywatele starego
świata muszą znaleźć się w nowej rzeczywistości, a nie jest to łatwe. Choć tym razem chcą żyć uczciwie, los pisze dla nich zupełnie inny, zaskakujący scenariusz. Wplątani w rozgrywkę między
policją a międzynarodowym gangiem, muszą przywołać w sukurs
wszystkie dawne umiejętności, by wyjść z matni cało, ocalić swoją godność i życie… A może uszczknąć coś więcej?
Powieść w dużej mierze rozgrywa się na warszawskiej Pradze,
która jeszcze jedną nogą tkwi w szemranej przeszłości, choć
to ostatnie chwile dawnego złodziejskiego honoru i tradycji.
Data wydania: maj 2013
w w w. p r o s z y n s k i . p l

Pewnego dnia okazuje się, że Michał
potrzebuje szczególnego wsparcia.
Powodem kłopotów jest autyzm. Szybko staje się jasne, że rodzina zostaje
sama, lekarze i pedagodzy nie potrafią
albo nie chcą pomóc. Mama Michała
nie chce się jednak poddać i wbrew
wszystkiemu wierzy, że może się udać.
Książka o miłości. Wielkiej, prawdziwej,
trudnej i tragicznej. Autentyczna historia walki o szczęście dziecka, które inaczej rozumie świat.

polska

Paweł Szlachetko

L i t e r at u r a

Data wydania: 19.02.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm
Liczba stron: 432
Cena detaliczna: 32,00 zł

Stefan Wroński

Data wydania: 12.03.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 304
Cena detaliczna: 29,90 zł
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Data wydania: 24.01.2013
Oprawa twarda
Format: 130 x 201 mm
Liczba stron: 288
Cena detaliczna: 32,00 zł

L i t e r atu r a

p o lska

Polecamy także

Agata Porczyńska

Agnieszka Osiecka

Wada wymowy

Filmidła

Opowieść w 29 odsłonach o momentach, scenach z życia, w których słowa,
a nawet milczenie, zamiast łączyć, dzielą. Nasze działania nie oddają wszystkich naszych intencji, potrzebne są
słowa. Bywają wśród nich te najświętsze, lecz bywają i te przeklęte, mające
w sobie pewną skazę – wadę wymowy.
Nie chodzi jednak o deformowanie
twardych dźwięków samogłosek czy
miękkiego brzmienia spółgłosek. Od
takiej wymowy zależy cieniutka nić porozumienia pomiędzy dwojgiem ludzi
– naciągana przecinkami oczekiwań
i zrywana kropkami rozczarowań.

Zbiór recenzji filmowych napisanych
w latach 1956–1960 przez Agnieszkę
Osiecką, która wówczas była najbliżej kina w całym swoim życiu. Studiowała w łódzkiej Filmówce, przyjaźniła
się z reżyserami i aktorami. Większość tych recenzji przechowała
sama autorka – pochodzą z jej archiwum, część została odnaleziona po
latach w bibliotecznych archiwach.
Recenzje zilustrowane są ponad 50
plakatami z czasów, kiedy kwitła polska szkoła plakatu (autorstwa m.in.
Jana Lenicy, Franciszka Starowieyskiego, Waldemara Świerzego i Jana
Młodożeńca) – to dodatkowa zachęta do sięgnięcia po „Filmidła”. Wstęp
do książki napisał Tomasz Raczek.

Porczyńska to patologia myśli. Ale patologia błyskotliwa, śmieszna aż do zawstydzenia.
Sylwia Chutnik
„Wada wymowy” to warsztatowy popis
debiutującej pisarki. Autorkę interesuje nasza śmieszność, bezradność, nade
wszystko nieporadność, zwłaszcza ta
komunikacyjna. Czyż nie tak właśnie
trzeba rozumieć tytuł zbioru, który
odsyła nas do kłopotów z porozumieniem, trudnej sztuki mówienia o własnych uczuciach oraz wsłuchiwania się
w uczucia i pragnienia innych?
Dariusz Nowacki, „Gazeta Wyborcza”
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Data wydania: 07.03.2013
Oprawa twarda
Format: 170 x 241 mm
Liczba stron: 216
Cena detaliczna: 39,90 zł

Agnieszka Osiecka

Dzienniki 1945–1956
Tom I
Największe wydarzenie literackie najbliższych lat! Pierwszy
tom, obejmujący lata 1945–1956, otwiera wielotomową edycję
nieznanych dzienników Agnieszki Osieckiej. Mieszają się tutaj
intymne zapiski, wyczulenie na otaczającą rzeczywistość i unikalna kronika epoki. A sama Agnieszka przeistacza się na naszych oczach ze studentki w dziennikarkę, a niebawem w najbardziej kolorową postać polskiej kultury.
Data wydania: październik 2013

Polecamy także

Stefan Kisielewski

Wszystko inaczej

Felietony

Ostatnia w pełni ukończona powieść
Stefana Kisielewskiego, która jest
ukoronowaniem jego twórczości prozatorskiej – tak jak sam Kisiel pełna
jest kontrowersji, budzi irytację, czasem gniew, a czasem rozbawienie. To
powieść-fotografia, w zamierzeniu
autora – polemiczna fotografia polskiego losu. Pisana u kresu PRL-u ma
wydźwięk antytotalitarny. Kisiel nie
oszczędza tu nikogo – ani władzy, ani
opozycji, wszyscy bowiem zatruci są
jadem totalitaryzmu.

Tom II

Stefan Kisielewski

Felietony

Felietony
Tom III

Data wydania: 16.05.2013
Oprawa twarda
Format: 147 x 208 mm
Liczba stron: 688
Cena detaliczna 49,00 zł

Trzeci tom felietonów zebranych Stefana Kisielewskiego zawiera wybór jego tekstów drukowanych w latach 1945–1987,
które autor zebrał w książce „Lata pozłacane, lat szare” oraz
w emigracyjnym tomie „Moje dzwony trzydziestolecia”. Felietony te tworzą, wedle słów Kisiela, „swego rodzaju duchowy
kalejdoskop”, który dla autora jest zarazem jego „– dziennikiem
duszy”, wielką panoramą naszych czasów utkaną z błyskotliwych, przenikliwych i niekiedy złośliwych obserwacji Stefana
Kisielewskiego.
Data wydania: listopad 2013
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Kisiel to był ktoś. W przeciwieństwie do naszych, pożal się
Boże, intelektuałów, nie międlił w kółko różnych banałów, wyświechtanych frazesów, ale lubił rozpatrywać rzeczy z nowego,
często zaskakującego punktu widzenia. Wyszedł z dobrej szkoły filozoficznej zbliżonej do neopozytywizmu i nie miał w głowie chachmętu.
Janusz Szpotański
Data wydania: sierpień 2013

Stefan Kisielewski

Tom I

Pierwszy tom felietonów zebranych
Kisiela zawiera teksty opublikowane w latach 1945–1953 w „Tygodniku
Powszechnym” – wybór ten stanowi
„coś w rodzaju hultajskiego bigosu”.
Wedle słów samego autora „są tu felietony, które kocham, które lubię, które szanuję, których nie chcę, o które
nie dbam i z których żartuję. Żadnych
jednak bym się nie wyrzekł”. Kisiel był
mistrzem felietonu, który cechowała
błyskotliwa inteligencja, duża przenikliwość i poczucie humoru.

Drugi tom felietonów zebranych Stefana Kisielewskiego zbiera jego teksty drukowane w latach 1945–1971 w „Tygodniku Powszechnym” wraz z tymi zatrzymanymi przez cenzurę. Wybór
ten, którego dokonał sam Kisiel, ukazał się w Paryżu w roku
1972 pod tytułem „100 razy głową w ściany” i zawiera felietony
według samego autora – najważniejsze i najlepsze.

L i t e r at u r a

Data wydania: 29.01.2013
Oprawa twarda
Format: 147 x 208 mm
Liczba stron: 416
Cena detaliczna: 44,00 zł

Stefan Kisielewski

K r ym i nał

Polecamy także

Data wydania: 21.02.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 448
Cena detaliczna: 32,00 zł

Mariola Zaczyńska

Olga Rudnicka

Szkodliwy
pakiet cnót

Drugi przekręt
Natalii

Pod rządami nowej naczelnej Kalina
traci w redakcji status gwiazdy i zostaje „zesłana” na offowy tydzień mody
do Siedlec. Jest to dla niej cios, bo
absolutnie nie znosi pisania o modzie.
Na miejscu, podczas budowy wybiegu dla modelek, z ziemi wykopano
setki ludzkich szczątków, a wśród nich
te jedne... współczesne. Na zapleczu
parady próżności także dzieją się rzeczy tajemnicze, a nawet mrożące krew
w żyłach.

Wyśmienity kryminał i pierwszorzędna komedia w jednym!
W mieszkaniu Janusza Zawady,
dawnego wspólnika ojca sióstr Sucharskich, zostają znalezione pozbawione głowy zwłoki młodego
mężczyzny, a sam starszy pan znika
bez śladu. Czy to jego szczątki były
w spalonym, porzuconym nad Wartą samochodzie? Pięciu Nataliom
trudno w to uwierzyć. Dochodzenie
prowadzone przez policję ujawnia,
że Janusz Zawada nie był zwyczajnym starszym panem. W przeszłości
współpracował z potężnym gangiem
złodziei dzieł sztuki, a w skrytce bankowej miał brylanty warte miliony.
Śledztwo trwa, giną kolejni świadkowie. Brylanty znikają, a na scenę
wkraczają siostry Sucharskie...

Iwona Czarkowska

Zdrada pachnie
pomarańczami
Jest maj 1981 roku. W małym pensjonacie na południu Polski grupa ludzi spędza weekend. W tym samym
czasie w pobliskim miasteczku ktoś
napada na bank. Ślad po złodziejach urywa się w pobliżu pensjonatu,
a sprawa włamania pozostaje niewyjaśniona. W 2011 roku zaproszenie do pensjonatu na długi majowy
weekend otrzymują ci sami ludze,
którzy spędzili tutaj kilka majowych
dni w roku 1981.
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Data wydania: 10.01.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 496
Cena detaliczna: 33,00 zł

Izabella Frączyk

Na jakiś czas
Data wydania: 06.06.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 352
Cena detaliczna 32,00 zł

Aleksandra, kobieta sukcesu, dostaje propozycję pracy w wytwórni win. Na miejscu jednak okazuje się, że to… fabryka jaboli, a to
dopiero początek przygód, także tych sercowych. Uwaga! Na każdej stronie humor uderza do głowy jak dobre, wysokoprocentowe
wino!
Data wydania: wrzesień 2013

Polecamy także

Paweł Jaszczuk

Jasnowidz

Akuszer śmierci

Ginie żona znanego wrocławskiego
prawnika. Z jakiegoś powodu do jej
odnalezienia mecenas wynajmuje
człowieka, którego szczerze nienawidzi. W ten sposób Joachim Grefer,
przez niektórych nazywany Jasnowidzem, zostaje wmieszany w brutalny
wyścig o życie. Nie wie, że w lasach
Dolnego Śląska ktoś znajduje ciało
niezidentyfikowanej kobiety i właśnie jemu policja przypisuje udział
w morderstwie.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi podkomisarz Adam Seweryn, który nie
wierzy w winę Grefera, ale chętnie
wykorzysta go jako zasłonę dymną, by
móc odnaleźć prawdziwego sprawcę.
Niespodziewanie wydarzenia te łączą się z wypadkiem młodego małżeństwa. Utonęli w jeziorze Czarna
Woda przed kilkunastu laty. W czasie
poszukiwań żony mecenasa Grefer
spotyka osoby, które nigdy nie zapomniały swoich krzywd i wciąż marzą
o zemście. Bez względu na cenę...

Jakub Stern, dziennikarz śledczy lwowskiego „Kuriera”, na tropie kolejnej zagadki. Krawiec Lille zwany Szczęściarzem powiesił się. U stóp samobójcy Jakub znajduje fotografię zaginionej przed kilkoma dniami siedmioletniej Lei – przybranej
córki Szczęściarza. Ale czy krawiec na pewno popełnił samobójstwo? Opinię publiczną bulwersuje coś jeszcze – zamordowane noworodki, które w ciągu kilku dni zostają znalezione w różnych miejscach miasta. Każde z dzieci owinięte jest
drewnianym różańcem. Najnowszy tom serii kryminalnej retro
Pawła Jaszczuka, autora „Planu Sary” i „Marionetek”, laureata
nagrody Wielkiego Kalibru.
Data wydania: wrzesień 2013

„Jasnowidz” jest bez wątpienia kryminałem, ale też książką bardziej
uniwersalną. Każdy czytelnik może
odnaleźć coś interesującego: skomplikowaną intrygę, narastające tempo, dreszczyk thrillera.
Bartłomiej Biesiekirski

Adwokat spraw ostatnich

w w w. p r o s z y n s k i . p l

Krzysztof Kotowski

Złoty Goban
Kotowski nie odpuszcza! Współczesny kryminał z dalekowschodnią tajemnicą sprzed ponad pół wieku oraz kryminalny
duet – komisarz Śmigielski i jego piękna partnerka, Dukoto.
Data wydania: październik 2013

Paweł Szlachetko
Pierwszy tom nowej serii! Jeśli masz niepozałatwiane sprawy
po śmierci, musisz zdać się na pomoc adwokata spraw ostatnich. Bo w świecie, gdzie duchy ingerują w życie ludzi, nie licz
na to, że poradzisz sobie sam.
Data wydania: listopad 2013
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Data wydania: 21.03.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 392
Cena detaliczna: 32,00 zł

Bartłomiej Biesiekirski

K r ym i nał

Data wydania: 05.02.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 440
Cena detaliczna: 32,00 zł

Jacek Skowroński

Dennis Lehane

Zabić, zniknąć,
zapomnieć

Nocne życie

Do świata płatnych morderców nie
wchodzi się z ulicy i nie wychodzi jak
z knajpy. Czasem jest wybór, ale gdy
od dzieciństwa ktoś decyduje za nas,
można już tylko próbować przeżyć za
wszelką cenę. Czy pozostaje wtedy
miejsce na lojalność i miłość? Ile warte są uczucia tam, gdzie normy ustala
się samemu, a za błędy płaci śmiercią?
Splątane losy ludzi umiejących zabijać i,
na przekór wszystkiemu, także kochać.
Choć to wydaje się najtrudniejsze…

Data wydania: 16.04.2013
Oprawa miękka
Format: 140 x 205 mm
Liczba stron: 504
Cena detaliczna: 39,00 zł

Boston, rok 1926. Szalone lata dwudzieste w pełnym rozkwicie. Joe Coughlin,
najmłodszy syn znanego w Bostonie
kapitana policji, już dawno odrzucił
surowe zasady, w których go wychowano. Teraz zajął się pracą dla najgroźniejszych gangsterów w mieście. Robi
to dla zysku, dreszczu emocji i smaku
życia na marginesie społeczeństwa.
„Nocne życie” to fascynująca opowieść o wiernych przyjaciołach i zapamiętałych wrogach, bezwzględnych
przemytnikach rumu i mrocznych
femme fatale.

Jeffery Deaver

Koethi Zan

Pokój straceń

Siła strachu

Kolejna powieść z cyklu o Amelii
Sachs i Lincolnie Rhymie, którzy tym
razem dostają specjalne zlecenie od
amerykańskiej prokuratury. Jako niezwykle sprawni i niezależni konsultanci są bowiem w stanie zapewnić
poufność prowadzonego śledztwa w
sprawie morderstwa Amerykanina,
którego na Bahamach zastrzelił snajper. Ofiara była znana z jawnie antyamerykańskich wystąpień oraz ostrej
krytyki rządu. Śledczy dochodzą do
wniosku, że za zamachem stoją amerykańskie służby. Czy na pewno?

Trzydziestojednoletnia bohaterka powieści Koethi Zan była przez trzy lata
więziona i torturowana w piwnicy
psychopaty. Po dziesięciu latach od
tych dramatycznych wydarzeń jej
oprawca może zostać zwolniony warunkowo. Żeby temu zapobiec, wraz
z innymi ofiarami będzie musiała stawić mu czoło i odkryć całą odrażającą prawdę o jego okrucieństwie, wykraczającą daleko poza to, co działo
się w piwnicy…
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Data wydania: 10.09.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm

Data wydania: 09.07.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm

Polecamy także

Sara Blædel

Ósme przykazanie

Tylko jedno życie

Piąta część cyklu najbardziej cenionej norweskiej autorki kryminałów.

Pierwsze miejsca list bestsellerów
w Danii! Trzecia część cyklu o Louise
Rick.

Komisarz Hanne Wilhelmsen prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa
żony prokuratora okręgowego. Zwłoki kobiety zostały brutalnie okaleczone, głowę odcięto od ciała. Wszystko
wskazuje na to, że zabójstwa dokonał
mąż ofiary… Hanne nie może jednak
w to uwierzyć, ale jest osamotniona
w swoim przekonaniu o niewinności
podejrzanego...

Kristina Ohlsson

Na skraju ciszy
Bestseller w Szwecji!
Trzecia część cyklu z Fredriką Bergman. W lesie w Midsommarkransen
pod Sztokholmem policja znajduje
poćwiartowane zwłoki młodej kobiety. Okazuje się, że to studentka,
która zaginęła dwa lata wcześniej.
Wkrótce w tym samym miejscu policja odkrywa kolejne zwłoki. Miejsce
zbrodni kryje wiele tajemnic, których
wyjaśnienia należy szukać kilkadziesiąt lat wcześniej…

w w w. p r o s z y n s k i . p l

Data wydania: 14.05.2012
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm
Liczba stron: 400
Cena detaliczna: 38,00 zł

Pewnego wrześniowego poranka na
północy Zelandii wędkarz odkrywa
leżące w wodzie zwłoki kobiety. Lokalna policja od razu postanawia wezwać posiłki z Kopenhagi. Okazuje
się bowiem, że ciało obciążono, a zamordowana została młoda cudzo
ziemka.
Do sprawy zostaje oddelegowana
Louise Rick, asystent kryminalna
z Wydziału Zabójstw kopenhaskiej
komendy policji, która miała już do
czynienia z przestępstwami popełnianymi w środowiskach imigranckich. Czyżby doszło do honorowego
zabójstwa?

Sara Blædel

Pożegnanie wolności
Data wydania: 07.02.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm
Liczba stron: 584
Cena detaliczna 39,90 zł

Czwarta część cyklu o Louise Rick. Na jednej z ulic Kopenhagi
znaleziono okaleczone ciało kobiety. Podczas gdy Louise Rick
rozpoczyna śledztwo w sprawie tego makabrycznego morderstwa, dzwoni jej przyjaciółka Camilla Lind. Okazuje się, że jej
dziesięcioletni syn znalazł w drodze do szkoły porzucone niemowlę. Czy obie sprawy mogą mieć ze sobą coś wspólnego?
Data wydania: październik 2013
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Data wydania: 18.04.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 512
Cena detaliczna: 42,00 zł

Anne Holt

K r ym i nał

Polecamy także

Data wydania: 21.02.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm
Liczba stron: 464
Cena detaliczna: 37,00 zł

Gregg Olsen

Val McDermid

Wszędzie śnieg

Trujący ogród

Hannah Griffin była dzieckiem, gdy
na rodzinnej farmie doszło do tragedii. Wciąż pamięta blask płomieni odbijający się od świeżego śniegu i trupy, które znalazła policja – w tym ciało
jej matki. Było to jedno z najbardziej
makabrycznych miejsc zbrodni, jakie
Ameryka widziała od dziesięcioleci,
a mordercy nigdy nie znaleziono...
Zabójca po latach pragnie wyrównać
rachunki. Anonimowa wiadomość
mrozi Hannah krew w żyłach: Dzwoniła Twoja matka...

Kolejna część cyklu z Tonym Hillem
i Carol Jordan. Umiera Robbie Bishop, genialny rozgrywający drużyny
futbolowej Bradfield Victoria. Kiedy
okazuje się, że został otruty rzadką
toksyną, wybitny profiler Tony Hill
i nadinspektor Carol Jordan stają
przed poważnym zadaniem odnalezienia zabójcy działającego z ukrycia.
Sprawę komplikuje zamach bombowy na stadionie Victorii, w którego
wyniku zniszczona zostaje cała trybuna dla VIP-ów. Ginie kilkadziesiąt
osób. Ale to nie koniec morderstw.
Czy te zbrodnie się łączą, czy atak
terrorystyczny jest tylko zbiegiem
okoliczności? Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie utrudnia detektywom jednostka antyterrorystyczna, która podważa prawo policji
do rozwikłania tej sprawy.

Gregg Olsen

Zgliszcza
W domu na farmie na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych zostaje zamordowana rodzina – a nastoletni
syn znika. Emily Kenyon – samotna matka i policjantka – staje na czele poszukiwań zabójcy. Ale jej nastoletnia córka
Jenna jest o krok przed nią... Jenna zna
chłopaka podejrzewanego o wymordowanie rodziny i pragnie mu pomóc
– może wręcz za bardzo. Kiedy Emily
dopasowuje do siebie elementy układanki, zdaje sobie sprawę, że zagrożenie, w jakim znalazła się jej córka, jest
znacznie większe, niż sobie wyobrażała.

30

Data wydania: 21.03.2013
Oprawa miękka
Format: 140 x 205 mm
Liczba stron: 560
Cena detaliczna: 42,00 zł

Val McDermid

Odpłata
Data wydania: 13.06.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm
Liczba stron: 464
Cena detaliczna: 38,00 zł

Kolejna część cyklu z psychologiem kryminalnym Tonym Hillem oraz detektyw Carol Jordan. Z pilnie strzeżonego więzienia ucieka psychopatyczny morderca, skazany na dożywocie,
który winą za osadzenie go w więzieniu obarczał Carol Jordan.
Postanawia się zemścić…
Data wydania: sierpień 2013

Rick Reed

Seryjny

Wściekły

Ofiarę obdzierano ze skóry żywcem.
Ból bił z każdego rysu twarzy kobiety, jakby wciąż cierpiała, nawet po
śmierci. Podobnie jak przy poprzednim morderstwie, w powietrzu czuć
było amoniak. Kolejne zabójstwa cechuje coraz większe okrucieństwo.
Detektyw Frank Quinn wie, że aby
schwytać „Rzeźnika” musi najpierw
zrozumieć motywy jego działania.
Żeby dojść do szokującej prawdy,
będzie musiał cofnąć się w przeszłość.

Śmierć kolejnych ofiar nie zbliża detektywa Jacka Murphy’ego do rozwiązania zagadki. Jaki jest cel mordercy? Czemu ma służyć śmierć
kolejnych osób, zabijanych z zimną
krwią? Czy wybór ofiar na pewno
jest przypadkowy? Żeby powstrzymać mordercę, Murphy musi odpowiedzieć na te pytania. Jednak nie
zdaje sobie sprawy, że odpowiedzi są
bliżej, niż przypuszcza… niebezpiecznie blisko.

Gregory Funaro

Data wydania: 13.08.2013
Oprawa miękka
Format: 110 x 175 mm

Polecamy

Arno Strobel

Palownik

Der Trakt

Wróciłem – to słowo zapisane w języku arabskim, aramejskim hebrajskim i greckim, za pomocą babilońskiego pisma klinowego i egipskich
hieroglifów odkryto na ciele ofiary
nabitym na pal. Żeby zrozumieć jego
znaczenie, agent specjalny FBI, Sam
Markham będzie musiał daleko wykroczyć poza rutynowe dochodzenie i zagłębić się w meandry historii,
astronomii i starożytnych wierzeń.

Gdy Sibylle Aurich budzi się ze śpiączki, odkrywa, że jej świat
przestał istnieć. Według policji nosi inne imię i nazwisko i… nigdy
nie miała syna, którego – zdaniem Sibylle – porwano. Czy kobieta cierpi na chorobę psychiczną? A może padła ofiarą spisku?
Data wydania: wrzesień 2013

w w w. p r o s z y n s k i . p l

Arno Strobel

Das Wesen
Data wydania: 09.05.2013
Oprawa miękka
Format: 110 x 175 mm
Liczba stron: 600
Cena detaliczna 32,00 zł

Policja w Akwizgranie dostaje anonimową informację o porwaniu małej dziewczynki. Okazuje się, że ojcem dziecka jest doktor Joachim Lichner, psychiatra, który piętnaście lat wcześniej
trafił do więzienia za zamordowanie dziecka.
Data wydania: listopad 2013
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Data wydania: 08.01.2013
Oprawa miękka
Format: 110 x 175 mm
Liczba stron: 664
Cena detaliczna: 29,90 zł

John Lutz

K r ym i nał

Polecamy także

Data wydania: 11.04.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 408
Cena detaliczna: 34,00 zł
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J.D. Robb

J.D. Robb

Psychoza i śmierć

Anioł śmierci

Najnowsza część cyklu z Eve Dallas.

Szósta część serii z Eve Dallas (pierwsze polskie wydanie nosiło tytuł
„Anioł Zemsty”).

Po latach służby w policji Eve Dallas
uważa, że już nic jej nie zaszokuje.
A jednak... To był jeden z tych barów
w centrum miasta, gdzie pracownicy firm odprężają się przy drinkach,
narzekają na szefa, czasem umawiają
z kimś na wieczór. Początkowo dało
się jedynie odczuć pewne napięcie
w powietrzu. Gwar się wzmógł. Goście stali się męczący. Padło kilka
ostrych słów, doszło do przepychanek. Potem zaczęło się szaleństwo.
Po dwunastu minutach chaosu i przemocy zginęło osiemdziesiąt osób.
Eve Dallas próbuje zrozumieć niewytłumaczalny ciąg zdarzeń. Świadkowie, którzy przeżyli, mówią, że widzieli jakieś potwory i roje pszczół.
Opisują nagłe, przemożne uczucie
strachu, gniewu i szaleństwa. Kiedy kryminolodzy składają raport,
wszystko zaczyna wskazywać na to,
że doszło do zbiorowej psychozy…
Tak się składa, że właścicielem baru
jest mąż Eve, Roarke. Nie przypuszczają jednak, że ten atak był wymierzony
przeciwko niemu. To coś znacznie poważniejszego. I jeśli Eve nie uda się
szybko rozwikłać tej zagadki, sytuacja
może się powtórzyć… w każdej chwili,
wszędzie. Bo bierze się to z powietrza...

Data wydania: 08.01.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 384
Cena detaliczna: 33,00 zł

Porucznik nowojorskiej policji, Eve
Dallas, znajduje pierwsze zmasakrowane ciało w domu ofiary, drugie
w opuszczonym luksusowym apartamencie. Zamordowani nie mieli
ze sobą nic wspólnego, poza tym, że
obaj cierpieli przed śmiercią niewyobrażalne męki. Okazuje się jednak,
że łączy ich również straszliwy sekret
z przeszłości.

J.D. Robb

Święta ze śmiercią
Siódma część cyklu z Eve Dallas
(wydana wcześniej jako „Randka ze
śmiercią”).
W święta Bożego Narodzenia nikt
nie chce być sam, nic więc dziwnego, że w agencjach matrymonialnych
panuje wzmożony ruch. Ten właśnie
okres wybrał sobie psychopatyczny morderca, który przebiera się
za Świętego Mikołaja i pod pretekstem dostarczania prezentów odwiedza samotne kobiety…

Data wydania:
listopad 2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm

Annick Cojean

Horacio Verbitsky

Kobiety Kaddafiego

Milczenie
Tajne stosunki Kościoła
katolickiego z argentyńską
dyktaturą wojskową.
Od papieża Pawła VI
do kardynała Bergoglia.

Bestseller we Francji!

Emire Khidayer

Data wydania: 07.05.2012
Oprawa twarda
Format: 147 x 208 mm
Liczba stron: 264
Cena detaliczna: 38,00 zł
Polecamy

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych książek ostatnich miesięcy autorstwa sławnego publicysty tropiącego zbrodnie argentyńskiej junty.
Autor odkrywa kontakty Kościoła
z dyktaturą wojskową i opisuje fascynację złem w instytucji, której
deklarowanym celem jest czynić
dobro...

L i t e r atu r a

Data wydania: 24.01.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm
Liczba stron: 320
Cena detaliczna: 32,00 zł

Prawdziwa, wstrząsająca historia seksualnej niewolnicy Muammara Kaddafiego. Soraya jako piętnastolatka
została porwana i wcielona do jego
żeńskiej gwardii przybocznej, była
przetrzymywana i przez wiele lat wykorzystywana. Ucieczka w przededniu
rewolucji nie zwróciła jej jednak wolności – doświadczenie życia w twierdzy Bab al-Azizia u boku Kaddafiego
złamało jej życie.

Życie po arabsku

w w w. p r o s z y n s k i . p l

Paula Varisella

The Propagandist

Data wydania: 07.02.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 360
Cena detaliczna 29,90 zł

Podobno w miłości i na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone – czy rzeczywiście tak jest? To pytanie zadaje autorka
pod wpływem własnych doświadczeń z pobytu w Afganistanie,
ukazując trudną sytuację odbywających tam służbę żołnierzy,
pracowników organizacji pozarządowych, dyplomatów, dziennikarzy. Niektórzy wyobrażają sobie, że ich działalność uratuje
kraj, inni liczą pieniądze, jeszcze inni szybko popadają we frustrację i wracają do domu pełni żalu i goryczy. Jaki los spotkał
Paulę?
Data wydania: listopad 2013
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faktu

Emire Khidayer przybliża czytelnikowi arabską obyczajowość, przełamuje stereotypy i weryfikuje naszą
wiedzę o niezwykle ciekawym kręgu kulturowym. Jak więc wygląda
arabska codzienność? Jaka jest rola
mężczyzny i kobiety w arabskim małżeństwie? Jacy są Arabowie? Próbując znaleźć odpowiedzi na te i wiele
innych pytań, autorka zabiera nas
w podróż do barwnego świata, który
– choć różni się bardzo od tego, co
znamy na co dzień – fascynuje i przyciąga.

faktu

L i t e r atu r a

Data wydania: 07.03.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm
Liczba stron: 312
Cena detaliczna: 32,00 zł
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Sam Pivnik

Hannes Rastam

Ocalały

Seryjny morderca
Thomas Quick

Sam Pivnik ocalał ze świata, którego
już nie ma. Mógł zginąć kilkanaście
razy, ale dzięki szczęściu, sile i determinacji przeżył i mógł opowiedzieć
swoją nadzwyczajną historię.
W dniu jego trzynastych urodzin,
1 września 1939 roku, nazistowskie
Niemcy najechały na Polskę, a wraz
z tym wydarzeniem życie Pivnika
zmieniło się nieodwracalnie. Przeżył będzińskie getto, a potem przez
sześć miesięcy pracował jako więzień
na osławionej rampie w obozie Auschwitz-Birkenau, gdzie dokonywano
selekcji ludzi z kolejnych transportów,
kierując niektórych do obozu, a innych wprost do komór gazowych.
Po tych traumatycznych doświadczeniach trafił do obozu przy kopalni Fürstengrube (dzisiaj kopalnia „Wesoła”).
Przeżył morderczy „marsz śmierci” po
obozach w głębi upadającej III Rzeszy
i jest jednym z niewielu, którzy wyszli
cało z ataku samolotów RAF na statek więzienny Cap Arcona, o którym
sądzono mylnie, że przewozi uciekających esesmanów. W końcu dotarł do
Londynu.
Teraz Sam Pivnik, już po osiemdziesiątce, opowiada, jak wyratował się
z najbardziej niebezpiecznych i przerażających opresji wojennych.

Jak stworzyć potwora, czyli
największy skandal sądowy
w historii szwedzkiej kryminalistyki

Data wydania: 20.08.2013
Oprawa miękka
Format: 130 x 200 mm

Dziennikarskie śledztwo w sprawie seryjnego szwedzkiego mordercy Thomasa Quicka, który przyznał się do 33
morderstw, a za 8 został skazany. Teraz
wychodzi na jaw, że być może nikogo
nie zabił. Dlaczego wprowadzał w błąd
szwedzki wymiar sprawiedliwości i dobrowolnie dał skazać się na dożywocie?

Paul Liebermann

Gangster Squad
Pogromcy mafii
W 1946 roku Komenda Policji Los Angeles wypowiedziała bezwzględną wojnę
światu zorganizowanej przestępczości.
W skład specjalnej elitarnej jednostki
o kryptonimie Gangster Squad weszło
ośmiu ludzi, którzy otrzymali rozkaz:
pozbyć się znanego bossa mafii Mickeya Cohena… za wszelką cenę. Opis
wydarzeń stał się kanwą dla znakomitego filmu, w którym wystąpili Josh
Brolin, Ryan Gosling, Sean Penn, Nick
Nolte i Emma Stone.

Data wydania: 22.01.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 544
Cena detaliczna: 35,00 zł

Polecamy także

Charlotte Chandler

Katharine Hepburn

Joan Crawford

Opierając się na serii nagrań, ciesząca się uznaniem biografka Charlotte
Chandler napisała najbardziej intymną i najbardziej osobistą biografię
legendy Hollywood, Katharine Hepburn, jaka została dotąd opublikowana. W rozmowach z Chandler aktorka szczerze mówiła o swoim życiu
osobistym i zawodowym. Jej kariera
aktorska objęła sześć dekad. Katharine Hepburn z równym mistrzostwem
grała w poważnych dramatach, jak
w zwariowanych komediach.

Biografia Joan Crawford autorstwa
Charlotte Chandler to całkiem nowe,
świeże spojrzenie na jedną z największych gwiazd Hollywood. Książka stanowi podsumowanie wielu długich
rozmów, przeprowadzonych z samą
Crawford i osobami z jej najbliższego
otoczenia, między innymi jej pierwszym mężem, Douglasem Fairbanksem Jr., i jej młodszą córką, Catchy.

Charlotte Chandler

Mae West
Kolejna niezwykła biografia autorstwa Charlotte Chandler,
oparta na rozmowach z Mae West, przeprowadzonych tuż
przed śmiercią gwiazdy w 1980 r. Zdradzający intymne szczegóły, wnikliwy portret wyjątkowej kobiety i wyjątkowej aktorki.
Data wydania: sierpień 2013

Charlotte Chandler

Bette Davis
Kolejna świetna biografia autorstwa Charlotte Chandler, która
wielokrotnie prowadziła rozmowy z Bette Davis w ciągu ostatnich dziesięciu lat życia gwiazdy.
Data wydania: listopad 2013
w w w. p r o s z y n s k i . p l

Data wydania: 11.06.2013
Oprawa twarda
Format: 168 x 240 mm
Cena detaliczna: 39,90 zł

Aleksandra Ziółkowska-Boehm

Ingrid Bergman
prywatnie
Niewiele osób wie, że ta urodzona
w Szwecji aktorka miała swoich amerykańskich krewnych. W Stanach wyszła za mąż i osiadła na stałe siostra
ojca Ingrid, Blenda Bergman (po mężu
Boehm). Norman Boehm, od 1990

roku mąż pisarki Aleksandry Ziółkowskiej-Boehm, udostępnił rodzinne listy
i fotografie, a także podzielił się swoimi wspomnieniami o sławnej kuzynce
– i tak oto powstała ta bardzo osobista
opowieść o życiu wielkiej gwiazdy.

Data wydania: 23.05.2013
Oprawa twarda
Format: 130 x 186 mm
Liczba stron: 240
Cena detaliczna: 34,00 zł
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Data wydania: 05.02.2013
Oprawa twarda
Format: 168 x 240 mm
Liczba stron: 328
Cena detaliczna: 39,90 zł

Charlotte Chandler

B i o g r af i e

Polecamy także

Data wydania: 05.03.2013
Oprawa twarda
Format: 168 x 240 mm
Liczba stron: 272
Cena detaliczna: 39,90 zł
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Krystyna Sienkiewicz

Piotr Piotrowski

Cacko

07 zgłasza się

To nie jest biografia. Nie ma tu dat,
nie ma chronologii, nie ma ku pamięci. To zaproszenie do świata lirycznej
komediantki, Krystyny Sienkiewicz.
Cudownej, magicznej, pełnej urody
przestrzeni wrażeń i odczuć wartych
zapisania i zapamiętania. To podróż
po życiowych drogach i bezdrożach
pamięci, po pięknej krainie zdobionej wyjątkowym gustem i talentem.
A raczej wieloma talencikami.
To również manifest urody życia.
Głośny manifest umiejętności cieszenia się z rzeczy małych i dużych,
radzenia sobie w każdych okolicznościach i postrzegania wszystkiego
w jasnych barwach.
To zachęta do czerpania z życia pełnymi garściami i tworzenia własnego,
niepowtarzalnego świata – w sobie
i wokół siebie. Lekcja pokory i umiejętności dzielenia się radością i wiarą.
To zaklęty w opowieściach balsam
dla tych, którzy kiedykolwiek choć
przez chwilę stracili nadzieję i zawahali się.
A wszystko podane w sposób, w jaki
Krystyna Sienkiewicz patrzy na świat
i ludzi – dowcipnie, inteligentnie, czasem komicznie, innym razem tragi
komicznie, a kiedy trzeba melancholijnie i lirycznie.

Serial telewizyjny „07 zgłoś się” cieszy się nieustającą popularnością. Książka opowiada o kulisach jego powstania, ciekawostkach z planu i wszystkim, o czym wiedzieć powinien każdy
szanujący się wielbiciel porucznika Borewicza.
Data wydania: czerwiec 2013

Anna Retmaniak

Portret słowem malowany
Anna Retmaniak od czterdziestu lat prowadzi w Polskim Radiu
audycje o teatrze i ludziach sceny. Przeprowadziła kilka tysięcy
rozmów z największymi polskimi aktorami. Ta książka to opowieść o miłości do teatru, radia i aktorów. Świadectwo i pamięć
o tych, których już nie ma, i wiedza o tych, którzy dziś kształtują
polską kulturę teatralną.
Data wydania: lipiec 2013

Maria Czubaszek, Artur Andrus, Wojciech Karolak

Każdy szczyt ma swój Czubaszek…
i Karolak
Po bestsellerowej książce duetu Czubaszek – Andrus, dołącza
do autorów, tworząc hitowy tercet, Wojciech Karolak. Cała
trójka w nieokiełznanej galopadzie myśli i słów w absolutnie
nieprzewidywalny sposób porywa czytelników do świata abstrakcji i dowcipu.
Data wydania: październik 2013

Roman Kłosowski
Jagoda Opalińska

Z Kłosem przez życie

w w w. p r o s z y n s k i . p l

Mirosław J. Nowik

Tetetka
Opowieści o Teresie Tuszyńskiej
Teresa Tuszyńska, jedna z najpiękniejszych polskich aktorek lat
60., we wspomnieniach osób, które ją znały i pracowały z nią.
Droga od nagłej wielkiej popularności do tajemniczego zniknięcia z ekranu.
Data wydania: sierpień 2013

Wiesław Michnikowski, Marcin Michnikowski

Starszy drań
Wiesław Michnikowski należy do czołowych postaci polskiego
kabaretu i estrady. Całe pokolenia zachwycały się jego piosenkami z Kabaretu Starszych Panów. Młodzi bezbłędnie rozpoznają jego głos jako Papę Smerfa. Unikający wywiadów i przez
ostatnie lata wycofany z życia towarzyskiego, teraz w szczerej rozmowie ze swoim synem, Marcinem. Od przedwojennej
Warszawy, aż po ostatnie lata. A jeśli do tego dodać ujmujący
uśmiech i diabelnie złośliwy dowcip? Proszę państwa, przed
państwem Wiesław Michnikowski.
Data wydania: październik 2013

Irena Santor, Zbigniew Korpolewski

Irena Santor
Genialna rozmowa dwóch osobowości polskiej sceny i estrady – Ireny Santor i Zbigniewa Korpolewskiego – o Irenie
Santor.
Data wydania: listopad 2013
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B i o g r af i e

Data wydania: 25.04.2013
Oprawa twarda
Format: 168 x 240 mm
Liczba stron: 216
Cena detaliczna: 39,90 zł

Bohater tej książki nie wymaga dodatkowej rekomendacji. Jest artystą
wszechstronnym – aktorem, reżyserem, a nawet dyrektorem i w jakimś
sensie celebrytą nominowanym przez
publiczność, mimo swojej wrodzonej
skromności, nieśmiałości i wielkiego poczucia humoru na swój temat.
Jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych współczesnych aktorów
komediowych. Widzowie go pokochali w kultowej postaci Maliniaka. Ta
w gruncie rzeczy drugoplanowa rola
w serialu telewizyjnym „Czterdziestolatek” dzięki kunsztowi aktorskiemu
i wdziękowi Romana Kłosowskiego
stała się jego wielkim sukcesem i…
zmartwieniem zarazem. Zmajoryzowała wszystkie jego dotychczasowe
dokonania artystyczne, a było ich
wiele, zarówno w filmie i teatrze, jak
i na estradzie czy w kabarecie. Swoją pozorną nieporadnością ruchową,
ciągłym zdziwieniem na pełnej naiwności i melancholijnej tęsknoty za wiedzą twarzy – wywołuje huragany śmiechu i zaraża radością całą widownię.
Oczywiście jak każdy rasowy komik
marzy o rolach dramatycznych czy lirycznych, lecz publiczność kocha go
ciągle za… Maliniaka.

Polecamy także

Rolf-Dieter Müller

Andrzej Zieliński

Wspólny wróg

Skandaliści w koronach
Łajdacy, rozpustnicy
i głupcy na polskim tronie

E k o n o m i a H i st o r i a

Hitlerowskie Niemcy
i Polska przeciw Związkowi
Radzieckiemu

Data wydania: 16.04.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 416
Cena detaliczna: 39,90 zł

Skrupulatne badania nieznanych
wcześniej materiałów źródłowych
doprowadziły cenionego niemieckiego historyka do szokującego wniosku: by jak najszybciej zrealizować
plan ataku na Związek Radziecki,
Adolf Hitler chciał zawrzeć sojusz
z Polską. Co więcej, Rolf-Dieter
Müller twierdzi, że idea niemiecko-polskiego sojuszu wcale nie była
z góry skazana na niepowodzenie.
Jego najnowsza książka to mocny
głos w trudnej powojennej debacie
historycznej.

Data wydania: 02.07.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm

W naszej historii nader często poprawiono wizerunki królów, wstydliwie
kryjąc za zasłoną milczenia wszystko,
co nie pasowało do budującej wizji naszych dziejów. Andrzej Zieliński zrywa
kilka takich zasłon, pokazując, że obok
czynów, którymi nasi władcy słusznie
mogli się szczycić, było i wiele takich,
których nie można nazwać inaczej jak
skandalem, głupotą czy zbrodnią.

Grzegorz W. Kołodko

Polecamy

Dokąd zmierza świat
Ekonomia polityczna
przyszłości

Laurence Rees

The Dark Charisma of Adolf Hitler
Książka Laurence’a Reesa to wnikliwe studium kariery Adolfa
Hitlera, jego osobowości i umiejętności, dzięki którym malarz
obrazków dla turystów w Monachium stał się jednym z najpotężniejszych dyktatorów w historii. To odpowiedź na pytanie,
jak to możliwe, że tak wielu ludzi stało się wyznawcami przywódcy, którego równie wielu uważało za żałosną karykaturę
człowieka.
Data wydania: sierpień 2013
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Nowa książka z bestsellerowego cyklu
Grzegorza Kołodki – intelektualisty,
polityka i ekonomisty, który w interdyscyplinarnych pracach pisze o długo
falowych przekształceniach ekonomicznych i politycznych, kulturowych
i demograficznych, technologicznych
i ekologicznych. Tym razem profesor
Kołodko sięga w przyszłość, dotykając
najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi ludzkość.

Data wydania: 05.03.2013
Oprawa miękka
Format: 163 x 234 mm
Liczba stron: 448
Cena detaliczna: 36,00 zł

Polecamy także

Lisa Randall

Leon Lederman
Christopher Hill

Pukając
do nieba bram

Zrozumieć niepojęte
Fizyka kwantowa
i rzeczywistość

Jak fizyka pomaga
zrozumieć Wszechświat

Data wydania: 11.04.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 424
Cena detaliczna: 49,00 zł

Teoria kwantowa stanowi fundament współczesnej fizyki. Jednak
dla wielu z nas pozostaje nieprzeniknioną zagadką. Laureat Nagrody
Nobla Leon Lederman i zatrudniony
w Fermilab fizyk teoretyk Christopher Hill próbują zaradzić tej sytuacji, czerpiąc zarówno ze swojej
wiedzy, jak i z talentu do jej przekazywania.

Paul Davies

Frank Close

Milczenie gwiazd

Zagadka
nieskończoności

Poszukiwania pozaziemskiej
inteligencji
Uczestniczący od trzech dekad w programie SETI Paul Davies uważa, że dotychczasowe poszukiwania pozaziemskiej inteligencji zawiodły ze względu
na antropocentryczny sposób myślenia naukowców. W swojej błyskotliwej
i prowokującej książce Davies analizuje
dotychczasowe badania i stara się odgadnąć, w jaki sposób może próbować
komunikować się z nami pozaziemska
cywilizacja.
w w w. p r o s z y n s k i . p l

Kwantowa teoria pola na tropach
porządku Wszechświata

Data wydania: 26.02.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 328
Cena detaliczna: 39,90 zł

Problem nieskończoności przez dziesię
ciolecia opierał się wysiłkom wybitnych
fizycznych umysłów. Każda próba zastosowania równań elektrodynamiki kwantowej do przypadków wykraczających
poza najprostsze przybliżenia kończyła
się katastrofą. Wynikiem była zawsze nieskończoność. Close opowiada o istocie
tego impasu i historii jego przełamania.

Data wydania: 26.06.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 520
Cena detaliczna: 50,00 zł
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P o pula r n o nauk o w e

Data wydania: 08.01.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 600
Cena detaliczna: 55,00 zł

Najnowsze osiągnięcia fizyki mogą
całkowicie odmienić nasze rozumie
nie Wszechświata: jego składu, ewolucji i podstawowych sił, które decydują
o tym, jak działa. Książka Lisy Randall
„Pukając do nieba bram” jest porywającym i przystępnie napisanym przeglądem tych odkryć, a także gorącą
obroną roli nauki w naszym życiu.

P o pula r n o nauk o w e

Polecamy także

Data wydania: 13.08.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm

Stephen Oppenheimer

John Gribbin

Pożegnanie z Afryką

Dlaczego jesteśmy

Jak człowiek zaludniał świat

Cud powstania życia na Ziemi

W 1987 r. okazało się, że za pomocą
mitochondrialnego DNA można zidentyfikować wspólnych przodków wszystkich ludzi. Dziesięć lat później grupa
genetyków mogła użyć tej nowo odkrytej metody do odnalezienia „mitochondrialnej Ewy”, której genetyczne córki
opuściły Afrykę i zasiedliły inne kontynenty. Stephen Oppenheimer szczegółowo opisuje historię odtwarzania afrykańskiego exodusu ludzi i zasiedlania
przez nich naszej planety.

Czy pojedyncza planeta naprawdę liczy
się w bezkresie Wszechświata? John
Gribbin przekonuje nas, że tak. Jak
twier
dzi, nasze istnienie zawdzięczamy zderzeniu „superkomety” z Wenus
600 milionów lat temu. To jednak tylko
część historii, zaledwie jedna z astronomicznych i geofizycznych przyczyn
szczególnej roli Ziemi. Gribbin po raz
pierwszy łączy ze sobą całą serię kosmicznych zdarzeń, które wpłynęły na
losy Ziemi i dały początek naszej cywilizacji rozumu.

Data wydania: 24.01.2013
Oprawa miękka
Format: 140 x 210 mm
Liczba stron: 256
Cena detaliczna: 32,00 zł

James D. Stein

Jim Baggott

Cosmic Numbers

Teoria kwantowa

Profesor matematyki James D. Stein przedstawia niezwykłe historie, które doprowadziły do odkrycia liczb rządzących naszym
Wszechświatem – liczb, które decydują o podstawowych właściwościach wszystkiego, co nas otacza.
Data wydania: październik 2013

Odkrycia, które zmieniły świat

Bruce Rosenblum, Fred Kuttner

Quantum Enigma
Jak rozumieć to, co mówi nam o świecie mechanika kwantowa? Z tym pytaniem mierzyły się najtęższe umysły. Dlaczego
akt obserwacji wpływał na wynik eksperymentu? Czy Księżyc
istnieje, gdy nikt na niego nie patrzy?
Data wydania: listopad 2013

40

Teoria kwantowa całkowicie zmieniła
tworzony przez naukę obraz świata. Dla
gigantów myśli, takich jak Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg czy Schroedinger, zmagania z mechaniką kwantową
stanowiły dramat przypominający ujarzmianie potwora, który pojawił się, by
wprowadzić chaos do uporządkowanego świata fizyki klasycznej. „Teoria kwantowa” to pierwsza książka przedstawiająca całą historię mechaniki kwantowej
– od początku aż po dzień dzisiejszy.

Data wydania: 21.03.2013
Oprawa miękka
Format: 140 x 210 mm
Liczba stron: 512
Cena detaliczna: 54,00 zł

Bryan Gaensler

John Gribbin

Potęga i piękno

Skąd wziął się
kot Schrödingera

Ekstremalne zjawiska
w kosmosie

Geniusz z Wiednia
i kwantowa rewolucja

Data wydania: 04.07.2013
Oprawa miękka
Format: 140 x 210 mm

Anton Zeilinger

Chad Orzel

Dance of the Photons

Jak nauczyć teorii
względności
swojego psa

W 1997 roku zespół naukowy pod kierownictwem Antona
Zeilingera po raz pierwszy dokonał teleportacji stanu polaryzacji fotonu. Czy kiedyś będzie można dokonać teleportacji człowieka? Rzecz, wydawałoby się, niemożliwa. A może jednak?
Data wydania: wrzesień 2013

Brian Clegg

How to Build a Time Machine
Czy podróż w czasie jest możliwa? Czy związane z nią paradoksy,
które jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, naprawdę są problemem
nie do przezwyciężenia? Jak zbudować „maszynę czasu”? Oto porywająca opowieść o nauce, która mierzy się z tymi pytaniami.
Data wydania: listopad 2013
w w w. p r o s z y n s k i . p l

Psy zazwyczaj nie interesują się fizyką. Istnieją jednak wyjątki. Do takich
właśnie wyjątków należy Emmy –
pies profesora Chada Orzela. W poprzedniej książce profesor Orzel
starał się – nie bez powodzenia – wyjaśnić Emmy zawiłości zachowania
najmniejszych cząstek. Teraz nadeszła pora, by zapoznać ją ze szczególną i ogólną teorią względności.

Erwin Schrödinger to jedna z najbardziej fascynujących postaci we współczesnej fizyce. Bardziej roztargniony
od Einsteina, bezskutecznie próbował
przywrócić mechanice kwantowej zdrowy rozsądek klasycznej fizyki. Jednak
jego arcydzieło, praca, za którą otrzymał Nagrodę Nobla, stało się integralną częścią rewolucyjnej nowej fizyki.
Polecamy

Data wydania: 21.02.2013
Oprawa miękka
Format: 146 x 225 mm
Liczba stron: 400
Cena detaliczna: 39,90 zł
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P o pula r n o nauk o w e

Data wydania: 07.05.2013
Oprawa miękka
Format: 140 x 210 mm
Liczba stron: 216
Cena detaliczna: 39,90 zł

Bryan Gaensler opisuje, jak dalece
Wszechświat wykracza pod każdym
względem poza wszystko, co jesteśmy
sobie w stanie wyobrazić. Tematem
jego książki są niewyobrażalne temperatury, masy, wielkości i siły, które potrafimy zmierzyć i opisać, jednak trudno
uznać, że jesteśmy w stanie je pojąć.
Autor przekonuje, że piękno i różnorodność, które kryją się za tymi wielkościami, zasługują na nasz najwyższy podziw.

Marcus Chown
Govert Schilling

Kitty Ferguson

Krótka historia
Stephena Hawkinga

Po prostu
Wszechświat

P o pula r n o nauk o w e

Proste odpowiedzi
na trudne pytania

Data wydania: 07.03.2013
Oprawa miękka
Format: 146 x 225 mm
Liczba stron: 320
Cena detaliczna: 39,90 zł

Dwóch znakomitych popularyzatorów nauki odpowiada na 140 najważniejszych pytań w fizyce i astronomii,
streszczając istotę każdej kwestii
w twittach o długości 140 znaków.
Chown i Schilling zabierają nas w wyjątkową podróż po Wszechświecie.

Data wydania: 06.06.2013
Oprawa twarda
Format: 168 x 240 mm
Liczba stron: 408
Cena detaliczna: 49,90 zł

Dave Goldberg, Jeff Blomquist

A User’s Guide to the Universe
Zaskakująco prosty i przejrzysty przewodnik po najbardziej fascynujących problemach współczesnej fizyki i kosmologii, wyjaśniający zarówno tak podstawowe tematy jak teoria względności, jak i najnowsze badania, związane z czarnymi dziurami.
Data wydania: październik 2013

Brian Cox, Jeff Forshaw

Why Does E=mc2?
Dwóch profesorów fizyki podąża do granic współczesnej
nauki, by wyjaśnić czytelnikom naturę rzeczywistości i spróbować odpowiedzieć na najbardziej odważne pytania dotyczące Wszechświata.

Data wydania: wrzesień 2013
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Stephen Hawking jest jedną z najwybitniejszych postaci naszych czasów
– geniusz z Cambridge, który zyskał
międzynarodową sławę jako błyskotliwy fizyk teoretyk oraz stał się inspiracją i objawieniem dla tych, którzy byli
świadkami jego triumfu nad niepełnosprawnością. Oto opowieść o życiu
i naukowych dokonaniach Hawkinga
spisana przez Kitty Ferguson, której
nadzwyczajnej pomocy udzielił sam
Hawking i jego bliscy współpracownicy.
Obejmuje ona zarówno prywatne życie
Hawkinga i jego niezwykłe zmagania
z chorobą, jak i – równie niesamowite
– dokonania w pracy naukowej, zmierzającej do zrozumienia i wyjaśnienia
otaczającej nas rzeczywistości.

Ian Stewart

Seventeen Equations That
Changed the World
Znany z niezwykłego talentu do wyjaśniania w prosty sposób nawet najbardziej skomplikowanych problemów profesor Ian Stewart przedstawia 17 najważniejszych równań,
które opisują nasz świat – od równania Pitagorasa aż po
słynne równanie Schrödingera.
Data wydania: październik 2013

Polecamy także

Terry Pratchett

Terry Pratchett
Stephen Baxter

Mgnienie ekranu

Terry Pratchett, Stephen Briggs

Turtle Recall: The Discworld
Companion… So Far
Kolejne kompendium wiedzy o Świecie Dysku, uzupełnione
o nowe informacje uzgodnione osobiście z Terrym Pratchettem. Pozycja, której nie może zabraknąć na półce żadnego
Dyskomaniaka.
Data wydania: listopad 2013
w w w. p r o s z y n s k i . p l

Długa Ziemia

Data wydania: 10.01.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 368
Cena detaliczna: 32,00 zł

Pierwsza część nowej znakomitej
serii! Rok 1916, front zachodni. Szeregowy Percy Blakeney budzi się, leżąc
w świeżej, bujnej trawie. Co się stało
z błotem, krwią i pooranym pociskami
krajobrazem ziemi niczyjej? A skoro
już o tym mowa, co się stało z Percym?
Rok 2015, Madison, stan Wisconsin,
USA. Policjantka Jessica Jansson
bada spalony dom unikającego ludzi
naukowca, który zniknął bez śladu.
Przeszukując pogorzelisko, znajduje
niezwykły przedmiot: pudełko mieszczące w sobie kilka prostych obwodów, trójpozycyjny przełącznik oraz...
ziemniak. To prototyp wynalazku,
który na zawsze zmieni sposób, w jaki
ludzkość widzi świat.

J.R.R. Tolkien

The Fall of Arthur
Poemat dotyczący ostatniej kampanii króla Artura i walki z Mordredem po zdradzie Ginewry i Lancelota. Pisany w latach trzydziestych XX wieku i nieukończony, przez 80 lat leżał niemal
nieznany. Wzbogacony o trzy błyskotliwe eseje, które pokazują
głębię literackiego świata poematu, analizują jego znaczenie, opisują bolesny proces twórczy autora oraz intrygujące powiązania
między tekstem a światem Śródziemia.
Data wydania: listopad 2013
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F A ntastyka

Data wydania: 02.04.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 312
Cena detaliczna: 32,00 zł

W ciągu czterech dekad, jakie upłynęły od druku jego pierwszej książki,
Terry Pratchett stał się jednym z najpopularniejszych i najbardziej cenionych autorów. Tutaj, po raz pierwszy,
w jednym tomie zebrane są jego opowiadania i inne krótkie formy literackie.
„Mgnienie ekranu” kreśli kurs długiej
kariery pisarskiej Pratchetta: od czasów szkolnych, poprzez pierwszą pracę w „Bucks Free Press”, do początków
jego debiutanckiej powieści „Dywan”,
i dalej, po oszałamiające mistrzostwo
fenomenalnego cyklu Świata Dysku.
Znajdziemy tu postacie zarówno znajome, jak i czekające na odkrycie; światy porzucone i inne, które wciąż się
rozwijają; przygody, kurczaki, śmierć,
disco, a wszystko to przesycone jego
niemożliwym do podrobienia poczuciem humoru.

F A ntastyka

Polecamy także

Data wydania: 09.04.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 408
Cena detaliczna: 39,90 zł

Michael J. Sullivan

Liliana Bodoc

Zdradziecki plan

Saga o Rubieżach

Skrząca się od przygód i akcji historia
duetu niezwykłych złodziei, Royce’a
i Hadriana. Nacjonaliści przegrali,
a władze Nowego Imperium planują
uczcić swoje zwycięstwo wyjątkowo
krwawą ceremonią. Nowym władcom
wydaje się, że ich triumf jest całkowity. Nie wzięli jednak pod uwagę, że ich
plan może się nie spodobać pewnym
dwóm złodziejom. Royce i Hadrian po
raz kolejny uratują swoją ojczyznę.
Miecze i sztylety pójdą w ruch!

Tom 2

Data wydania: 14.02.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 552
Cena detaliczna: 39,90 zł

Po odparciu najeźdźców mieszkańcy
Żyznych Ziem odetchnęli. Lecz nie
na długo. Porażki nie osłabiają Nienawiści. Wkrótce do wybrzeży kontynentu
przybija kolejna flota Misaianesa. Żyzne
i Stare Ziemie łączą siły, by stoczyć decydującą wojnę. Syn Śmierci dowodzi
bitwami, nie ruszając się z wnętrza swojej góry. Matka obserwuje go z oddali.
By pokonać Misaianesa, wojna, polityka
i magia muszą działać jak jeden organizm. Tylko czy to możliwe?

Michael J. Sullivan

C.S. Friedman

Pradawna stolica

Dziedzictwo królów

Spadkobierca Novrona został odnaleziony, wojny ustały, a architekci
Nowego Imperium nie żyją. Powinien
nastać czas pokoju i dobrobytu, ale
skończył się Uli Vermar i nadciąga
armia elfów. Ludzkość i świat Elanu
może ocalić starożytny przedmiot,
lecz jego odzyskanie wymaga dotarcia do miasta, które zniknęło przed
wiekami. Imperatorka wysyła wyprawę pod wodzą dwóch złodziei…

Finał magicznej trylogii! Kamala, młoda dziewczyna, która rzuciła wyzwanie
magom, osiągnęła swój cel – opanowała sztukę czarnoksięstwa i jej moc
dorównuje teraz najpotężniejszym
spośród Magistrów. Ludzkość czeka ostateczna bitwa z Duszożercami
– podobnymi do smoków krwiożerczymi stworami, jeszcze do niedawna
odgrodzonymi od południowych krain
magiczną barierą, Gniewem Bogów.
Mur jednak upadł i na świat ludzi padła
groźba totalnego wyniszczenia. Oto
kluczowe starcie Drugiej Ery Królów.
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Data wydania: 25.07.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm

Data wydania: 14.03.2013
Oprawa miękka
Format: 125 x 195 mm
Liczba stron: 624
Cena detaliczna: 45,00 zł

Polecamy także

Orson Scott Card
Aaron Johnston

Orson Scott Card

Ruiny

W przededniu
Prequel znakomitego cyklu o Enderze.

Orson Scott Card

Data wydania: 20.06.2013
Oprawa miękka
Format: 140 x 205 mm
Liczba stron: 384
Cena detaliczna: 35,00 zł

Gra Endera

Ursula K. Le Guin

Filmowe wydanie bestsellerowej powieści Orsona Scotta Carda!

Ziemiomorze

Wobec śmiertelnego zagrożenia nadciągającego z kosmosu Ziemia przygotowuje swoją broń ostatniej nadziei. Jest nią chłopiec,
w którym odkryto zalążki niezwykłego geniuszu wojskowego. Czas
nagli, a przyszłość dwóch cywilizacji spoczywa w rękach dziecka...
Data wydania: listopad 2013

Po raz pierwszy wszystkie części cyklu Ursuli K. Le Guin w jednym tomie: „Czarnoksiężnik z Archipelagu”, „Grobowce Atuanu”, „Najdalszy brzeg”, „Opowieści z Ziemiomorza”, „Tehanu”,
„Inny wiatr”.
Data wydania: listopad 2013

w w w. p r o s z y n s k i . p l
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F A ntastyka

Data wydania: 19.03.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 376
Cena detaliczna: 35,00 zł

Sto lat przed wydarzeniami opisanymi w „Grze Endera” ludzie sądzili, że
są sami w Galaktyce. Kiedy więc teleskopy statku górniczego El Cavador
wykrywają w granicach układu szybko
poruszający się obiekt, nie wiadomo,
co o nim sądzić. Jest olbrzymi i porusza się niemal z prędkością światła.
Lecz statek górniczy ma też inne problemy. Przejmowanie się odległym
obiektem, który może, ale nie musi
być statkiem obcych, wydaje się... nieważne. Ci, którzy tak myślą, mylą się.
To najważniejsze wydarzenie, z jakim
zetknęła się rasa ludzka na przestrzeni miliona lat. To pierwszy kontakt
ludzkości z obcą rasą. W powietrzu
wisi pierwsza wojna z Formidami.

Kontynuacja „Tropiciela”. Gdy Rigg
z przyjaciółmi przeszli Mur, oddzielający jedyny znany im świat od świata,
którego nie potrafią sobie wyobrazić, mieli nadzieję, że prowadzi ich
w bezpieczne miejsce. Ale zagrożenia, jakie niesie ten świat, nie tak
łatwo dostrzec. Rigg, Umbo i Param
wiedzą, że nie mogą ufać Vadeshowi
– maszynie w ludzkiej postaci, stworzonej po to, by oszukiwać i zwodzić
– ale teraz stracili też pewność, że
mogą ufać sobie nawzajem. Jednak
nie mają wielkiego wyboru. Rigg
potrafi odczytać ścieżki przeszłości,
ale jeszcze nie dostrzega czekającego ich niebezpieczeństwa: w stronę Ogrodu zmierza niszczycielska,
śmiertelnie groźna siła. Jeśli Rigg,
Umbo i Param nie zdołają działać
wspólnie, by zmienić przeszłość, nie
będzie już przyszłości…

Polecamy także

Petra Maria Schmitt
Christian Dreller

Skąd się biorą
dziury w serze?

Data wydania: 12.02.2013
Oprawa twarda
Format: 200 x 246 mm
Liczba stron: 128
Cena detaliczna: 26,00 zł

D la

dZieci

Historyjki dla ciekawskich
dzieci
Dlaczego banany są krzywe? Dlaczego
niebo jest niebieskie? Dlaczego samoloty umieją latać? Gdzie jest wiatr, kiedy
nie wieje? Skąd się bierze sól w morzu?
Dlaczego wypadają mleczne zęby? Ta
książeczka wyjaśnia mnóstwo równie
ciekawych kwestii. W dziewiętnastu
zabawnych i trzymających w napięciu
historyjkach dzieci znajdą zaskakujące
odpowiedzi na nurtujące je pytania.

Petra Maria Schmitt, Christian Dreller

Dlaczego rekiny
nie potrzebują dentysty?
Historyjki dla ciekawskich dzieci
Kolejna książka z historyjkami dla ciekawskich dzieci, które
uzyskają odpowiedzi na pytania: Czy rośliny mogą rozmawiać?
Dlaczego pingwinom nie marzną stopy? Dlaczego Indianie nie
mają brody? Jak nietoperze widzą za pomocą uszu? Dlaczego
psy unoszą nogę podczas sikania? Czy Eskimosi potrzebują lodówki? Dlaczego żyrafy mają taką długą szyję? Dlaczego statki mogą pływać? Dlaczego wulkany zioną ogniem? Dlaczego
wielbłądy mają garb? Dlaczego morze jest błękitne?
Data wydania: październik 2013
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Data wydania: 07.05.2013
Oprawa twarda
Format: 351 x 250 mm
Liczba stron: 80
Cena detaliczna: 39,90 zł

Henryk Jerzy Chmielewski

Tytus, Romek i A’Tomek
w wojnie o niepodległość
Ameryki z wyobraźni Papcia
Chmiela narysowani
Najnowszy, piąty już, album historyczny z przygodami
Tytusa, Romka i A’Tomka. Mistrz polskiego komiksu
wysyła tym razem swoich bohaterów do Akademii
Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej. Kultowa postać Tytusa staje ramię w ramię z generałem Tadeuszem Kościuszką i Kazimierzem
Pułaskim, by razem walczyć o niepodległość Ameryki.
Ale będzie to bitwa bez ofiar, bo autor nakreślił wojnę
z właściwym sobie dystansem i humorem. Popularny
rysownik nic nie traci ze swojej genialnej formy! Nowy
komiks zawiera 39 premierowych, kolorowych plansz,
pełnych przygód naszych ukochanych bohaterów.

Najlepsze przepisy
na placki i placuszki

Najlepsze przepisy
na przetwory i nalewki
Istnieje powszechne przekonanie, że z robieniem przetworów jest dużo pracy. Tak naprawdę, to tylko nieliczne z nich są
czasochłonne, większość robi się łatwo, szybko i przyjemnie,
a satysfakcja murowana. 
Data wydania: sierpień 2013

Najlepsze przepisy z ryb
i owoców morza
O zaletach ryb można pisać nieskończenie. Potrawy z nich
należą do lekkostrawnych, niskokalorycznych i najzdrowszych
pokarmów człowieka, dlatego proponujemy ponad 160 przepisów na smaczne i zdrowe dania z ryb i owoców morza.
Data wydania: listopad 2013
w w w. p r o s z y n s k i . p l

Najlepsze przepisy
na potrawki i gulasze

Data wydania: 21.05.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 176
Cena detaliczna: 10,99 zł

Gulasze i potrawki mają wiele zalet.
Jedne i drugie robi się dość łatwo,
choć nie zawsze szybko. Dobrze dobierając składniki, wystarczy tylko, że
odpowiednio często mieszamy potrawę i pilnujemy konsystencji. Można je
przyrządzać jako dania wyrafinowane,
świetnie nadają się też na codzienne
obiady, dają bowiem możliwość miksowania różnych składników, które
akurat mamy w domu. Proponujemy aż
160 przepisów na przeróżne potrawki
i gulasze – polskie i z całego świata.

Serniki, szarlotki,
makowce
Smakowite serniki i ciasta z dodatkiem
sera oraz jabłek zawsze znajdowały
liczne grono wielbicieli. Właśnie dla
nich powstał ten zbiór domowych
przepisów na ciasta, którymi będziemy
się delektować przy różnych okazjach,
w tym świątecznych. Są tu przepisy
na makowce, na serowe i jabłkowe rarytasy oraz na torty i torciki. Znalazły
też swoje miejsce, tak lubiane i szybkie
do przygotowania, serniki na zimno.
Samym swym wyglądem łamią niejedno postanowienie o odchudzaniu.

Data wydania: 05.02.2013
Oprawa miękka
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 176
Cena detaliczna: 11,99 zł
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K ul i na r i a

Data wydania: 19.02.2013
Oprawa miękka
Format: 142 x 202 mm
Liczba stron: 176
Cena detaliczna: 10,99 zł

Placki uważane są przeważnie za desery i potrawy jarskie. Nie całkiem
słusznie. Faktem jest, że jeśli na śniadanie robimy sobie racuchy, najczęściej posypujemy je cukrem pudrem,
że najpopularniejsze w naszym kraju
naleśniki to naleśniki z twarogiem,
a placki smażymy zazwyczaj z jabłkami. Ale przecież istnieją dziesiątki
rodzajów tych potraw z innymi niż
słodkie dodatkami. W tej publikacji
polecamy placki na słodko, słono i pikantne.

Polecamy także

K ul i na r i a

Mięsa
na domowe obiady

Data wydania: 11.04.2013
Oprawa miękka
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 176
Cena detaliczna: 11,99 zł

Planując posiłek, zarówno codzienny,
jak i bardziej uroczysty, często zastanawiamy się, jakie mięso wybrać i jak
je przyrządzić. Aby ułatwić Państwu
decyzję, proponujemy przepisy na mięsa przygotowywane na różne sposoby.
Obok potraw z wołowiny, cielęciny
i wieprzowiny są też propozycje dań
z baraniny, jagnięciny i dziczyzny – te
mięsa zyskują u nas coraz więcej zwolenników.
Na obiad proponujemy potrawy pieczone, smażone, duszone, gotowane,
a nawet przygotowywane na parze.
Sięgnęliśmy po przepisy nie tylko z naszej polskiej, rodzimej kuchni (np. zrazy
zawijane, kotlety schabowe, gęś faszerowaną, flaki), lecz także z kuchni innych
krajów. Każdy znajdzie dla siebie coś, co
uzna za warte wypróbowania.

Ziemniaki na zimno i gorąco
Ach, ziemniaki, napisano o nich całe tomy! My, Polacy, zjadamy
ich rocznie ponad 100 kg na osobę! Co nikogo nie martwi, bo są
zdrowe. Zawierają białko, skrobię, błonnik, sporo potasu i witamin. Porcja 20 dag to tylko 180 kalorii i 25% naszego dziennego
zapotrzebowania na witaminę C. Najwięcej witamin znajduje się
tuż pod skórką, z tego powodu najlepiej gotować ziemniaki w mundurkach i na parze. Warto po nie sięgać dla zdrowia, a my podpowiadamy, jak przygotować z nich ponad 160 smacznych potraw.
Data wydania: sierpień 2013
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Polecamy także

Naleśniki,
placki, omlety

Data wydania: 06.06.2013
Oprawa miękka
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 176
Cena detaliczna: 11,99 zł

Naleśniki, omlety i placki uważane są
za desery i potrawy jarskie. Nie całkiem
słusznie. Nie rezygnując w naszym poradniku z tradycyjnie podawanych na
słodko omletów, naleśników czy racuchów, podajemy też przepisy na ich
wersje pikantne, mniej znane czy też
mniej popularne na polskich stołach.
Sięgnąć tu trzeba było do kuchni krajów, z których przywędrowały. Polecane dania należą do różnych tradycji
– omlety i naleśniki bardziej wytwornej
i bogatej, racuchy uboższej, chłopskiej.

Tradycyjna polska kuchnia
Nasza rodzima kuchnia to cała gama smaków i smaczków
z mnóstwem znakomitych potraw o niepowtarzalnej recepturze. Wszystkich, którzy lubią smaczną domową kuchnię – zarówno zwolenników dań mięsnych, jak i wegetarian – zachęcamy do korzystania z tych sprawdzonych przepisów.
Data wydania: październik 2013

Ciasta na rodzinne spotkania
W czasie świąt nawet największe niezguły kulinarne postanawiają zabłysnąć przed otoczeniem. Wtedy to gorączkowo
powracają do łask dawne przepisy na smaczne tradycyjne ciasta. Zapraszamy Państwa do przestudiowania i wykorzystania
w praktyce niektórych przepisów na pyszne ciasta, torty, serniki, szarlotki i rolady.
Data wydania: grudzień 2013
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