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ALBATROS to nazwa rodzinnej grupy wydawniczej, w której skład wchodzą dwa imprinty: Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz s.c. oraz
Wydawnictwo Aleksandra i Andrzej Kuryłowicz s.c. W tym roku obchodzimy 20-lecie naszej działalności. Wiodąca rola należy do Wydawnictwa
Albatros Andrzej Kuryłowicz, założonego w listopadzie 1994 roku.
ALBATROS wydaje współczesną beletrystykę i literaturę faktu, przede
wszystkim przekłady z języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego.
Do końca 2013 roku ukazało się łącznie ponad 1150 tytułów.
Nasze credo to „najsławniejsi autorzy, najgłośniejsze książki, największe
światowe bestsellery”. Oferta ALBATROSA jest zróżnicowana, obejmuje
zarówno literaturę „z górnej półki”, jak i starannie wybrane, najciekawsze
pozycje z gatunku literatury komercyjnej. Nie stronimy od książek kontrowersyjnych, unikamy tytułów byle jakich. Najmocniejszą stroną wydawnictwa jest jego lista autorów. Bez zbytniej przesady można stwierdzić, że
tworzą ją w przeważającej części najważniejsi (najchętniej czytani lub najwyżej cenieni przez krytykę) pisarze świata, w tym także twórcy uznani za
klasyków współczesnej literatury. Z gatunku sensacji czytelnik znajdzie
u nas praktycznie całą światową czołówkę.
Oferta ALBATROSA obejmuje książki w wersji tradycyjnej, czyli drukowanej, książki audio oraz zyskujące coraz większą popularność e-booki.
Audiobooki w liczbie ponad 130 tytułów, nagranych przez czołowych polskich aktorów, dostępne są na płytach CD, w formacie mp3 oraz jako pliki
do odpłatnego ściągnięcia przez internet. E-booki, które sprzedajemy od
końca 2010 roku, udostępniamy w formatach ePUB i MOBI. Sprzedaż plików prowadzą najpopularniejsze w Polsce platformy cyfrowe, m.in.
Audiobook.pl, Audioteka, Empik.com, Nexto, Ksiazki.pl, Legimi, Publio,
Woblink i Virtualo.
Wśród wielu interesujących tytułów, których wydanie jest zaplanowane
na 2014 rok, szczególną uwagę pragniemy zwrócić na najnowszą powieść
Stephena Kinga Pan Mercedes, debiut mistrza horroru w gatunku kryminału detektywistycznego, oraz na książkę Do zobaczenia w niebie
Pierre’a Lemaitre’a, powieść, która otrzymała Nagrodę Goncourtów 2013,
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najbardziej prestiżowe wyróżnienie literackie we Francji. Czytelników
zachęcamy również do sięgania po najnowsze tytuły wiodących autorów
wydawnictwa: W sieci Thomasa Pynchona, Honor krwi Toma Wolfe’a,
Czas zapłaty Johna Grishama, Nigdy nie wracaj Lee Childa, Czarną listę
Fredericka Forsytha oraz Sześć lat później i Tęsknię za Tobą Harlana
Cobena. Dla nieco młodszych czytelników mamy w ofercie prawdziwą
perełkę, książkę z wyjątkowym przesłaniem, pt. Cud chłopak R.J. Palacio,
przez krytyków na całym świecie oraz amerykańskie magazyny literackie –
„Publishers Weekly”, „Kirkus Review” i „Booklist” uznaną za najlepszą
książkę dziecięcą 2012 roku.
W tegorocznej ofercie ALBATROSA wyróżniają się tytuły z kategorii non-fiction, m.in. biografia założyciela sieci Amazon, Jeff Bezos i era Amazona.
Sklep, w którym kupisz wszystko, czy biografie słynnych pisarzy:
J.D. Salinger. Biografia oraz Życie i czasy Stephena Kinga.
Wiele naszych tytułów doczekało się adaptacji filmowych. Wśród najważniejszych prawdziwym hitem będzie kinowa wersja najnowszej powieści
Harlana Cobena, Tęsknię za Tobą. Premierę książki planujemy na jesień
tego roku.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia naszej strony internetowej:
www.wydawnictwoalbatros.com
na której znajdą Państwo aktualne informacje o publikacjach oraz szczegółowy plan wydawniczy.
W 2014 roku ponieśliśmy nieodżałowaną stratę. Odszedł od nas założyciel
wydawnictwa, Andrzej Kuryłowicz. Będzie nam go bardzo brakowało.
Jednakże jesteśmy przekonani, że jego energia i entuzjazm będą nam
towarzyszyć podczas pracy nad coroczną ofertą ALBATROSA.
Pozdrawiamy naszych Czytelników i Konkurentów, tradycyjnie zapraszając
ich do sięgania po nasze tytuły. Mamy nadzieję, że ich lektura sprawi
Państwu tyle przyjemności, ile nam ich wydawanie.
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Odszedł od nas niespodziewanie, w pierwszy dzień wiosny, 21 marca
2014 r. Zapamiętamy go przede wszystkim jako niezwykle charyzmatycznego wydawcę, pasjonata książek, które towarzyszyły mu od najmłodszych lat.
Andrzej Kuryłowicz od początku lat 90. założył w Polsce kilka wydawnictw,
z których najprężniej rozwinął Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz,
czyniąc je jedną z największych w Polsce oficyn publikujących beletrystykę. Kształtował oblicze polskiego rynku książki, wprowadzając do księgarń
powieści takich mistrzów, jak: Dan Brown, Harlan Coben, Tess Gerritsen,
James Patterson, Jean-Christophe Grangé, Nicholas Sparks, Kazuo
Ishiguro; przypominając tytuły klasyków, m.in. Josepha Hellera, Kurta
Vonneguta, Mario Puzo, J.D. Salingera, Johna D. MacDonalda, Trumana
Capote, Jerzego Kosińskiego, Iana McEwana. W wydawanie książek
zawsze angażował się bez reszty. Wprowadzał na rynek nowe formaty
książek (był prekursorem wydań kieszonkowych w Polsce), realizował
oryginalne kampanie promocyjne swoich autorów (chociażby niezapomniany koncert gitarowy Kena Folletta w Stodole w Warszawie w 1992 r.),
projektował szatę graficzną do wszystkich książek oraz materiałów promocyjnych. W ostatnim czasie podjął zaciętą dyskusję z Polską Izbą Książki,
sprzeciwiając się wprowadzeniu stałych cen na książki.
Kochał książki, podziwiał ich twórców, bardzo często nawiązywał z nimi
relacje osobiste, wręcz przyjacielskie.
Prywatnie był wspaniałym ojcem i przyjacielem. Dzielił z rodziną i przyjaciółmi pasje podróżowania, czytania, oglądania filmów. Córki, Agnieszka
i Ola, od najmłodszych lat towarzyszyły mu na zagranicznych targach
książki i w niezliczonych szalonych podróżach, a syna Adasia znali ze
zdjęć wszyscy zagraniczni agenci – co roku z dumą im je pokazywał.
Fascynacja kinem sprawiła, że wielokrotnie brał udział w polskich produkcjach filmowych kina niezależnego (jako aktor lub współproducent). Nie
zdążył tylko nakręcić własnego filmu, choć tytuł do niego wymyślił już
dawno.
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Był człowiekiem niezwykle zapracowanym, ale zawsze znajdował czas,
aby pomóc potrzebującym, angażując się w różne projekty dobroczynne;
m.in. wspierał fundację „Dobrze, że jesteś”, niosącą pomoc ludziom
dotkniętym chorobą krwi i szpiku kostnego, brał udział w corocznych świątecznych akcjach charytatywnych i wielu innych indywidualnych inicjatywach.
Pozostaną po nim setki, tysiące i miliony książek – pieczołowicie wyselekcjonowane tytuły, którym zapewniał odpowiedni poziom edytorski na każdym etapie procesu wydawniczego, zwłaszcza na tym ostatnim, czyli projektowania okładek, które osobiście „dopieszczał”.
Nigdy o nim nie zapomnimy. Był wyjątkowy.
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„Urodzony fighter”.
Tadeusz Lewandowski,
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„Jeśli istnieje jedno słowo, które charakteryzuje Andrzeja, jest
nim ruch. Przy czym ruch oznacza nie tyle właściwość fizyczną,
ile cechę mentalną. Być w ruchu to znaczy być niezależnym.
Także niepokornym. Czasem też pod prąd. A nade wszystko
nie być nudnym. Nie nudzić się i nie nudzić sobą innych”.
Mariusz Czubaj, autor powieści „Martwe popołudnie”

„Kompletnie odbudował mój
wizerunek na polskim rynku.
Był najbardziej zaangażowanym
i wybijającym się spośród
wydawców moich książek
na całym świecie. Będę mu
za to zawsze wdzięczny”.
Wilbur Smith

Z Nicholasem
Sparksem na
Targach
Książki w War
szawie
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„Andrzej był jednym z najbardziej niezwykłych ludzi,
jakich mogłem spotkać w życiu. Był moim dobrodziejem
w każdym czasie, nawet dla mnie trudnym. Był człowiekiem
uczciwym i prostolinijnym, brzydzącym się hipokryzją”.
Wojtek Dutka, autor powieści „Czerń i purpura”

SA
na Cobena, U
domu u Harla
Gościnnie w
„Był serdeczny, zabawny i niesamowicie pracowity,
i żaden z nas nie obawiał się wyrażać drugiemu
otwarcie swoich myśli. Będę za nim bardzo tęsknił”.
Graham Masterton

„Żył tak, jak chciał, pełnią życia.
Był ogromnym pasjonatem książek,
odniósł wiele sukcesów ze swoim
ukochanym wydawnictwem i zostawił
po sobie niezwykłe dziedzictwo”.
Lucinda Riley, autorka książki
„Dom orchidei”

Wizyta promoc
yjna Kena Fo
lletta
w Polsce
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NAGRODA
IM. JERZEGO I HANNY KURYŁOWICZÓW

Jedyna w Polsce nagroda dla tłumaczy literatury naukowej i popularnonaukowej, przyznawana za najlepszy przekład książki z dziedziny nauk
matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Ustanowiona i ufundowana
w 2003 r. przez Andrzeja Kuryłowicza dla upamiętnienia jego ojca, Jerzego
Kuryłowicza, zmarłego w 2002 r. wybitnego tłumacza literatury technicznej
i naukowej. W 2011 r. drugim patronem Nagrody została Hanna Kuryłowicz,
żona Jerzego, zmarła pod koniec 2010 r.
Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać zarówno wydawnictwa, jak
i sami tłumacze. Wiek tłumacza w momencie publikacji przekładu nie
powinien przekraczać 50 lat. Laureata Nagrody wybiera corocznie jury,
w którego skład wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Tłumaczy
Polskich, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz wydawnictw.
W 2014 r. Nagroda zostanie przyznana po raz dwunasty. Tegoroczne jury
to: Andrzej Janik, Izabela Mika, Jerzy Polaczek, Anna Szemberg, Aniela
Topulos oraz Jarosław Włodarczyk.
Organizatorem Nagrody jest w tym roku Wydawnictwo Albatros Andrzej
Kuryłowicz. Patronat medialny nad konkursem sprawują: Firma Księgarska
Olesiejuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Polskie Towarzystwo Wydawców
Książek, Warszawskie Targi Książki, Księgarnie Świat Książki oraz Sto
warzyszenie Tłumaczy Polskich, którego wiceprezesem w latach 1981–84
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był Jerzy Kuryłowicz. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 maja podczas V War
szawskich Targów Książki.
Jerzy Kuryłowicz ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
w Gliwicach. Przez kilka lat był pracownikiem naukowym Politechniki
Warszawskiej, gdzie obronił pracę doktorską. Jako redaktor i tłumacz
współpracował z największymi wydawnictwami edukacyjnymi i naukowymi
w Polsce: Państwowym Wydawnictwem Technicznym, Państwowym
Wydawnictwem Naukowym, Wiedzą Powszechną, Wydawnictwami
Szkolnymi i Pedagogicznymi, Prószyńskim i spółką oraz w końcowym
okresie z MAC Edukacja. Jego dorobek translatorski obejmuje ponad
60 książek przełożonych na polski z pięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i czeskiego.
Hanna Kuryłowicz, z zawodu inżynier chemik, studiowała na tej samej
uczelni co jej mąż. Aż do przejścia na emeryturę w 1985 roku pracowała w Centralnym Laboratorium Chemicznym Przedsiębiorstwa Geologicz
nego w Warszawie, większość czasu jako jego wiceszef. Wspierała Jerze
go w pracy translatorskiej. Od samego początku była też związana
z Wydawnictwem ALBATROS, które wspierała w ramach swoich możliwości. Uczestniczyła w majowych Targach Książki do roku 2009, imponując
niespożytą energią i poczuciem humoru. Zmarła w październiku 2010 r.
w następstwie nieuleczalnej choroby płuc.

OFERTA WYDAWNICZA
2014

Tytuły i okładki książek zamieszczone w katalogu mogą ulec zmianie.
Najbardziej aktualną informację na temat poszczególnych pozycji niniejszej listy tytułów można znaleźć na stronie
wydawnictwa (www.wydawnictwoalbatros.com).
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W SIECI

HONOR KRWI

tłum. Tomasz Wyżyński

tłum. Jędrzej Polak

Kryminał osnuty wokół wątku zamachów
terrorystycznych z 11 września 2001 roku.
Maxine Tarnow, mieszkanka Nowego Jorku,
właścicielka agencji detektywistycznej, od
krywa, że miliarder Gabriel Ice wspiera
finansowo islamskich terrorystów. Tymcza
sem Justin i Lucas, jej przyjaciele, opraco
wują aplikację, która pozwala na eksplo
rację ukrytych stron www, niedostępnych
dla standardowych wyszukiwarek. Okazuje
się, że w czasie podróży do ukrytej sieci
można spotkać duchy ofiar ataków 11 wrze
śnia. Granica między światem rzeczywistym
a światem wirtualnym zaciera się.

Barwna i przekomiczna powieść jednego
z najlepszych kronikarzy współczesnej Ame
ryki. Oficer policji, Nestor Camacho, ma
wątpliwy dar antagonizowania większości
i mniejszości etnicznych zamieszkujących
wielokulturowe Miami. Zawieszony w służbie
czynnej, nawiązuje przyjaźń z Johnem
Smithem z „Miami Herald”. Reporter prowa
dzi dziennikarskie śledztwo w sprawie war
tych majątek płócien rosyjskich moderni
stów, które oligarcha Siergiej Koroliow
przekazał Muzeum Sztuki w Miami. Smith
i Camacho pogrążają się w przestępczym
półświatku.

Thomas Pynchon błyskotliwie i ze sporą
dozą czarnego humoru opisuje pogrążoną
w paranoi Amerykę po 11 września
The Telegraph

Tom Wolfe jest wielkim admiratorem
Dickensa, i jest coś dickensowskiego
w panoramie społeczeństwa ukazanej
w książce − w tym przypadku
mieszkańców współczesnego Miami
zamiast wiktoriańskiego Londynu
The Independent

Bleeding Edge

Back to Blood
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DO ZOBACZENIA W NIEBIE

PAMIĘĆ MIŁOŚCI

Au revoir la-haut

The Memory of Love

Albert i Edward mieli szczęście, że ocaleli
z wojennej zawieruchy, ale szybko zrozumie
ją, że jako weterani nie będą mieli łatwego
życia w nowej Francji. Dla kraju o wiele cen
niejsi okazują się ci, którzy zginęli, ocaleni
są tylko problemem. Albert – skromny urzęd
nik, stracił wszystko. Edward, niegdyś wybu
chowy artysta, po śmierci rodziny stał się
wrakiem człowieka. Choć bezbronni i opusz
czeni, postanawiają sięgnąć po zemstę –
organizują akcję, która ma spowodować
rozruchy w całym kraju.

Fascynująca epicka opowieść o miłości,
zdradzie, przyjaźni i wierności młodzieńczym
ideałom, osadzona w ogarniętej wojną do
mową zachodniej Afryce. Historie trojga lu
dzi, których życie połączy się w nieprzewi
dziany sposób.

tłum. Joanna Polachowska

Grand Prix Nagrody Goncourtów 2013,
określanej często mianem
„małego Nobla”
Jedna z najbardziej wartościowych
książek, do których po prostu
trzeba wracać
Pierre Assouline, La République des livres

tłum. Andrzej Szulc

PAMIĘĆ MIŁOŚCI zdobyła prestiżową
nagrodę „Commonwealth Writers' Prize”
za Najlepszą Powieść Roku 2011.
Krytycy uznali również autorkę za jedną
z najbardziej utalentowanych
współczesnych pisarek w Wielkiej Brytanii
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SYN

Le fils

tłum. Wiktoria Melech
Niecodzienne, pozbawione sentymentali
zmu i zbędnego patosu połączenie literac
kiej fikcji z wątkami autobiograficznymi. Poru
szająca, a przy tym pełna humoru opowieść
o miłości, tragedii i stracie. Lion, dwudzie
stojednoletni student psychologii, umiera
nagle na zapalenie opon mózgowych.
Śmierć jedynego dziecka spada jak grom
z jasnego nieba na nieprzygotowanych na
bezmiar bólu rodziców. Przeżycia najbliż
szych, a zwłaszcza ojca, poznajemy z opo
wieści samego Liona, narratora książki.
Nagroda Goncourtów za debiut
powieściowy w 2011 roku
To nie jest książka o śmierci.
To jest książka o życiu i uczuciach
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JEŚLI POWIESZ MI, BYM
PRZYSZEDŁ, RZUCĘ WSZYSTKO
I PRZYJDĘ... ALE MUSISZ MNIE
POPROSIĆ
Si tú me dices ven lo dejo todo...
pero dime ven
tłum. Jerzy Żebrowski

Narrator i główny bohater powieści, Dani, jest
karłem. Zawodowo zajmuje się poszukiwa
niem zaginionych dzieci, twierdząc, że to naj
bliższe mu zajęcie, gdyż dzieciństwo to etap
życia, który rozumie najlepiej. Przyjęcie nowe
go zlecenia stanie się pretekstem do całej
sekwencji wspomnień i rozważań o życiu, mi
łości, przyjaźni… Trop zaginionego chłopca
prowadzi na wyspę Capri, na której Dani
w dzieciństwie również szukał schronienia.
Czy uda mu się odnaleźć zaginione dziecko,
przekonać o tym, co jest w życiu naprawdę
ważne i zacząć wszystko od nowa…?
Opowieść błyskotliwa, magiczna i poruszająca.
I zabawna – bo „zapomnieć się śmiać
to rzecz niewybaczalna w każdym wieku”.
Hiszpański hit literacki
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Jean-Pierre
Cabanes
Ciao bella

Jerzy Kosiński
Pustelnik
z 69 ulicy

Ciao bella

The Hermit of 69th Street

Barbara Kingsolver
Odyseja

Yann Martel
Ja

The Lacuna

Self

Jerzy Kosiński
Cockpit

Annalena McAfee
Psuj

Cockpit

The Spoiler

Jerzy Kosiński
Kroki

Jim Powell
Rozdarta kurtyna

Steps

The Breaking of Eggs

Jerzy Kosiński
Przechodząc
obok

Kurt Vonnegut
Gdy śmiertelnicy
śpią

Passing By

While Mortals Sleep:
Unpublished Short Fiction

PROZA LITERACKA

Kurt Vonnegut
Niech pana Bóg
błogosławi, panie
Rosewater
God Bless You,
Mr. Rosewater

Kurt Vonnegut
Slapstick albo nigdy
więcej samotności
Slapstick or Lonesome
No More

Kurt Vonnegut
Syreny z Tytana
Sirens of Titan

Urban Waite
Na krawędzi
The Terror of Living
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NAJDŁUŻSZA PODRÓŻ
The Longest Ride

tłum. Jacek Manicki
Anna Dobrzańska
W obliczu śmierci Ira wspomina swoje prze
życia z czasów II wojny światowej: radości
i smutki dnia codziennego oraz wielką mi
łość – żonę, Ruth. Równocześnie z historią
Iry poznajemy Sophię, studentkę próbującą
pozbierać się po burzliwym związku, oraz
Luke’a, ujeżdżacza byków, który po ciężkim
wypadku zamierza wrócić na rodeo. Historie
obu par zbiegną się w najmniej oczekiwa
nym momencie, przypominając, że ludzkim
życiem rządzi przypadek oraz że miłość ma
wymiar uniwersalny.
Najnowsza powieść niekwestionowanego
króla prozy obyczajowej – Nicholasa
Sparksa

JUTRO

Demain

tłum. Joanna Prądzyńska
Emma mieszka w Nowym Jorku. Ma 32 lata
i ciągle szuka tego właściwego mężczyzny.
Matthew mieszka w Bostonie. Odkąd jego
żona zginęła w wypadku, samotnie wycho
wuje czteroletnią córeczkę. Koresponden
cyjna znajomość rodzi potrzebę spotkania.
Tego samego dnia, w tym samym czasie,
otwierają drzwi restauracji… Ich drogi jed
nak się nie krzyżują. Gra kłamstw? Żart wy
obraźni? Manipulacja?
Musso ujawnia swoje mistrzostwo
w kreowaniu atmosfery tajemnicy
Paris Match

PROZA WSPÓŁCZESNA/OBYCZAJOWA

NIĆ
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DZIECI DRZEWA JAKARANDY

The Thread

The Children of the Jacaranda Tree

Autorka ponownie zabiera czytelnika do
Grecji, miejsca, któremu zawdzięcza sukces
swojego debiutu literackiego – Wyspy.
NIĆ to przepiękna, zapadająca w pamięć
opowieść o miłości, przyjaźni i lojalności,
saga rodzinna, która rozpoczyna się pod
czas wielkiego pożaru w 1917 roku i rozgry
wa się na tle wydarzeń II wojny światowej,
w okresie junty czarnych pułkowników, aż do
czasów współczesnych, gdy młody Anglik
greckiego pochodzenia poznaje przeszłość
swoich dziadków i sekretną nić łączącą te
raźniejszość z przeszłością…

Niezwykle sugestywna opowieść o losach
trzech pokoleń boleśnie doświadczonych
przez rewolucję islamską w Iranie. W sied
miu różnych historiach, w których losy bo
haterów luźno splatają się ze sobą, debiutująca autorka pisze o nadziei na życie
w wolności, okrutnych represjach oraz o bo
lesnej przeszłości, ciążącej na losach zwy
czajnych ludzi, którzy próbują się odnaleźć,
podejmować słuszne decyzje, chronić swo
ich bliskich, kochać.

tłum. Maria Olejniczak-Skarsgård

Wspaniała opowieść o bezgranicznej
miłości i nieprawdopodobnych
uprzedzeniach
Daily Express

tłum. Anna Esden-Tempska

Oszałamiająca książka, która ma swoje
źródło w irańskiej rewolucji
The Guardian (UK)
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KLUB JULIETTY

SZALEŃSTWO ZMYSŁÓW

tłum. Anna Dobrzańska

tłum. Magdalena Słysz

Literacki debiut kontrowersyjnej Sashy Grey.
Książka określana jako erotyczna wersja
„Podziemnego kręgu”. Klub Julietty to tajne
stowarzyszenie, do którego należą najbar
dziej wpływowi ludzie biznesu i polityki,
miejsce, w którym spełniają się najdziwniej
sze seksualne fantazje. Wkraczającą do te
go świata perwersji Catherine czekają za
skakujące i przerażające odkrycia.

Trylogia erotyczna (SZALEŃSTWO ZMYSŁÓW, GORĄCZKA CIAŁA, POŻAR KRWI)
powstała na fali popularności powieści
E.L. James. Trzech przyjaciół – Gabe, Jace
i Ash – wspólnie zarządza potężną firmą.
Młodzi, przystojni, bogaci i bezwzględni
w interesach, lubią też dominować w życiu
prywatnym, szczególnie w łóżku. Bez naj
mniejszych skrupułów realizują swoje naj
skrytsze fantazje seksualne.

The Juliette Society

KLUB JULIETTY to wyjątkowa powieść
erotyczna... pozycja obowiązkowa
na liście lektur do przeczytania
Cosmopolitan

Rush

Proza erotyczna, która zaspokoi wszystkie
oczekiwania czytelniczek
USA Today

PROZA WSPÓŁCZESNA/OBYCZAJOWA

19

TANIEC CIENI

PIĘKNA KATASTROFA

tłum. Danuta Górska

tłum. Agata Karolak

Vanessa jest uczennicą elitarnej szkoły bale
towej – tej samej, do której uczęszczała jej
zaginiona starsza siostra, Margaret. Czuje,
że nigdy nie przestanie żyć w cieniu siostry.
Posiada jednak niezwykłą moc ujawniającą
się podczas tańca – zatraca się w muzyce,
oddycha innym powietrzem, a świat wokół
niej płonie… Kiedy zostaje poproszona o za
granie głównej roli w balecie „Ognisty ptak”,
nie ma pojęcia o niebezpieczeństwie, które
się za tym kryje…

Opowieść o trudnej miłości i namiętności,
pojawiających się na przekór zdrowemu
rozsądkowi. Abby, dziewczyna z burzliwą
przeszłością, pragnie stabilnej egzystencji.
Travis z pozoru uosabia wszystko to, od cze
go planowała uciec – to pewny siebie,
uczestniczący w nielegalnych walkach pod
rywacz, „zaliczający” kolejne dziewczyny.
A jednak przyciąga ich do siebie niewytłu
maczalna siła.

Dance of Shadow

Beautiful Disaster

Pięknie seksowna, pięknie intensywna
i pięknie doskonała. Jamie McGuire
napisała cholernie dobrą książkę
Jessica Park, NYT Bestsellering Autor
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Brunonia Barry
Powrót do Salem

Laurie Frankel
Atlas miłości

The Map of True Places

The Atlas of Love

Andrea Busfield
Wojna Afrodyty

Laurie Frankel
Na razie żegnaj

Aphrodite’s War

Goodbye for Now

Jackie Collins
Bogini zemsty

Nell Freudenberger
Nowożeńcy

Goddess of Vengeance

The Newlyweds

Andrew Dilger
Suka z klasą

Tracey
Garvis-Graves
Na wyspie

Dash: Bitch of the Year

On the Island

Nicholas Evans
W pętli
The Loop

Roberta Gately
Szminka
w Afganistanie
Lipstick in Afghanistan
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Kelly Jones
Dziewczyna, która
słyszała kolory

Marina Lewycka
Różne zwierzęta
żywe i martwe

The Woman Who Heard
Color

Various Pets Alive
and Dead

Dorothy Koomson
Kobieta, którą
kochał

Richard Mason
ŚWIAT SUZIE WONG
The World of Suzie Wong

The Woman He Loved
Before

Dorothy Koomson
Przyjaciółki
The Ice Creams Girls

Rebecca Newberger
Goldstein
36 argumentów
za istnieniem
Boga
36 Arguments for the
Existence of God

Deborah Lawrenson
Latarnia
The Lantern

Hilary Reyl
Lekcje
francuskiego
Lessons in French

Linda Lee
Emily i Einstein

Kristen Tranter
Dziedzictwo

Emily and Einstein

The Legacy
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BOSONOGA KRÓLOWA
La reina descalza

tłum. Teresa Gruszecka-Loiselet
Caridad, kubańska niewolnica, która wła
śnie odzyskała wolność, błąka się po ulicach
miasta. Kiedy spotyka Milagros Carmonę –
młodą, cygańską buntowniczkę – kobiety
stają się nierozłączne. Milagros wprowadza
Caridad do egzotycznej, pełnej kolorów
społeczności cygańskiej, która na zawsze
odmieni jej życie. To opowieść o miłości,
przyjaźni i cygańskich źródłach muzyki fla
menco, osadzona realiach malowniczej Se
willi oraz gorącego Madrytu.
Nowa książka autora bestsellerowych
powieści KATEDRA W BARCELONIE
i RĘKA FATIMY

KRAWĘDŹ WIECZNOŚCI

The Century Trilogy 3: Edge of Eternity
tłum. Grzegorz Kołodziejczyk
Zbigniew A. Królicki

Powieść zamykająca epicką trylogię (UPADEK GIGANTÓW, ZIMA ŚWIATA, KRAWĘDŹ
WIECZNOŚCI) rozgrywającą się na tle burzli
wych wydarzeń kształtujących XX wiek. Pełna
napięcia opowieść o losach pięciu rodzin –
amerykańskiej, niemieckiej, rosyjskiej, an
gielskiej i walijskiej.
Choć Follett napisał już blisko dwadzieścia
powieści, wciąż zadziwia czytelników
dokładnością w opisywaniu realiów epoki,
dzięki której niemal czują smaki i zapachy
USA Today
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OSTATNIE DNI NASZYCH OJCÓW

SCOTLAND YARD

tłum. Oskar Hedemann

tłum. Julita Mirkowicz

Londyn, rok 1940. Winston Churchill powo
łuje do życia tajne służby, które będą pro
wadzić akcję na tyłach wroga. Kilka miesię
cy później Paul-Émile opuszcza Paryż oraz
ukochanego ojca i rozpoczyna specjali
styczny kurs szkoleniowy w Służbach Spe
cjalnych w Anglii. Agenci – komandosi, fran
cuscy „cichociemni” – czekają na rozkaz
udania się z misją do kraju. Podczas jednej
z akcji Paul znajdzie się w Paryżu. Pokusa, by
w jakiś sposób skontaktować się z ojcem,
będzie bardzo silna.

Powieść o początkach Scotland Yardu, zna
komicie osadzona w realiach wiktoriańskiej
Anglii i niepozbawiona szczypty typowo an
gielskiego humoru. Rok po fiasku śledztwa
w sprawie Kuby Rozpruwacza w Londynie
dochodzi do morderstwa inspektora Scotland Yardu. Nowo mianowany komisarz
powierza śledztwo Walterowi Dayowi. Jego
sprzymierzeńcami w walce z bezlitosnym
zbrodniarzem zostają: kolega z wydziału
zabójstw, inspektor Blacker, oddany pracy
posterunkowy Hammersmith oraz doktor
Kingsley, pionier medycyny sądowej i dakty
loskopii.

Les derniers jours de nos pères

Istnienie jednostek specjalnych SOE przez
długi czas utrzymywano w tajemnicy.
65 lat po rzeczywistych wydarzeniach
książka przypomina je i odkrywa
prawdziwe relacje pomiędzy Ruchem
Oporu i Wielką Brytanią
France Culture

The Yard

Debiut Alexa Greciana jest obiecującym
początkiem nowej serii i powinien zostać
najbardziej cenioną i popularną
powieścią detektywistyczną roku
Huffington Post
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UŚWIĘCONA ZDRADA
Sacred Treason

tłum. Izabela Matuszewska

MORDERSTWO JAKO
DZIEŁO SZTUKI
Murder as a Fine Art

tłum. Krzysztof Obłucki
Pierwsza z serii historycznych powieści kry
minalnych (UŚWIĘCONA ZDRADA, KORZENIE ZDRADY), których akcja toczy się w dru
giej połowie XVI wieku w Anglii.
James Forrester to pseudonim historyka,
doktora Iana Mortimera, autora
Przewodnika po średniowiecznej
Anglii dla podróżników w czasie,
który znalazł się w pierwszej dziesiątce
bestsellerów „Sunday Timesa”, a jego
ekranizacja jest jedną z największych
produkcji serialowych kanału BBC 2

Wiktoriański skandalista, Thomas De Quin
cey, wydaje w 1854 roku esej „Morderstwo
jako jedna ze sztuk pięknych”. Wkrótce po
tem w Londynie dochodzi do serii zabójstw
odpowiadających opisom De Quinceya.
Autor zostaje o nie oskarżony i osadzony
w więzieniu, tymczasem prawdziwy zabójca
przygotowuje swoją największą zbrodnię.
De Quincey musi go powstrzymać i oczyś
cić się z zarzutów.
Szokująco prawdziwe... Literacki thriller,
który zaspokoi potrzebę strachu
Waka Tsunoda, Associated Press
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Tracy Chevalier
Dziewczyna
z perłą

Jorge Molist
Obiecaj mi, że
będziesz wolny

Girl with a Pearl Earring

Prométeme que serás
libre

Sam Eastland
Czerwona trumna

S.J. Parris
Profanacja

The Red Coffin

Sacrilege

Karen Essex
Zakochany
Dracula

C.J. Sansom
Inwazja
Heartstone

Dracula in Love

Antonio Garrido
Człowiek, który
czytał umarłych

Jordi Sierra i Fabra
Pięć dni
w październiku

El lector de cadáveres

Cinco días de octubre

Graham Masterton
Imperium

Carey Wallace
Niewidoma
contessa

Empress

The Blind Contessa’s
New Machine
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PAN MERCEDES

NIGDY NIE WRACAJ

tłum. Danuta Górska

tłum. Andrzej Szulc

Debiut Stephena Kinga w gatunku krymina
łu detektywistycznego. Brady, nazywający
sam siebie „sprafcą”, pokochał dotyk śmier
ci pod kołami Mercedesa i chce poczuć go
ponownie. Jeśli kolejna misja Brady’ego się
powiedzie, zabije tysiące osób. Tylko Bill
Hodges wraz z dwójką sprzymierzeńców
może zatrzymać mordercę, zanim ten ude
rzy ponownie. Kto kryje się pod pseudoni
mem Pan Mercedes i jak go odnaleźć?

Osiemnasta powieść z Jackiem Reacherem,
byłym oficerem żandarmerii wojskowej, któ
ry, przemierzając autostopem Stany Zjedno
czone, samotnie wymierza sprawiedliwość.
Tym razem Jack, powodowany impulsem,
powraca do swojej macierzystej 110-tej
jednostki specjalnej żandarmerii wojskowej.
Jednak znajome mu otoczenie wcale nie
okazuje się przyjazne, a rozwikłanie zagadki
nie będzie ani odrobinę łatwiejsze.

Światowa premiera – 3 czerwca 2014 r.
Polska premiera – 4 czerwca 2014 r.

Jack Reacher nie ma sobie równych wśród
bohaterów współczesnego thrillera
Stephen King

Mr. Mercedes

Never Go Back
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SZEŚĆ LAT PÓŹNIEJ

TĘSKNIĘ ZA TOBĄ

tłum. Zbigniew A. Królicki

tłum. Robert Waliś

Sześć lat temu Jake patrzył, jak miłość jego
życia bierze ślub z innym mężczyzną. Gdy
przypadkiem natrafia na nekrolog męża
Natalii, czuje się zwolniony z obietnicy nie
nawiązywania kontaktu. Na pogrzebie cze
ka go niespodzianka... Pogrążona w żało
bie wdowa to nie Natalie, a zupełnie inna
kobieta. Co więcej – była żoną Todda od
ponad dziesięciu lat. Kim zatem była Nata
lie? I czy w ogóle istniała? Dlaczego wszyst
ko, w co dotąd wierzył, okazało się fikcją?

Detektyw nowojorskiej policji, Kat Donovan,
przeglądając profile na portalu randkowym,
natrafia na zdjęcie byłego narzeczonego,
który osiemnaście lat temu porzucił ją i zła
mał jej serce. Dawny ukochany nie chce
jednak odnawiać znajomości. Co więcej,
wygląda na to, że Jeff jest powiązany z gan
giem oszustów zajmujących się porywa
niem, okradaniem i mordowaniem ludzi
zwabionych wizją płomiennego romansu
w internecie. Niewykluczone też, że to on
stoi za zabójstwem ojca Kat.

Six Years

SZEŚĆ LAT PÓŹNIEJ jest najlepiej
sprzedającą się w USA powieścią
ze wszystkich napisanych przez Harlana
Cobena. Trwają też przygotowania
do jej ekranizacji z Hugh Jackmanem
w roli głównej

Missing You

Po raz kolejny Harlan Coben fachowo
skonstruował, a potem rozbroił, bombę
z zapalnikiem czasowym, którą
przypomina fabuła jego książek
Booklist
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CZARNY DOM

CZAS ZAPŁATY

tłum. Jan Kabat

tłum. Lech Z. Żołędziowski
Zbigniew Kościuk

The Blackhouse

Sycamore Row

Bohaterem powieści wchodzących w skład
trylogii (CZARNY DOM, CZŁOWIEK Z WYSPY LEWIS, JEZIORO TAJEMNIC) jest Fin
Macleod, policjant z Edynburga, który uro
dził się i wychował w zamkniętej, surowej
społeczności wyspy Lewis. To właśnie tam
Macleod będzie musiał rozwiązać zagadkę
zbrodni oraz zmierzyć się z tajemnicami,
które kryje jego przeszłość. Kryminał i do
skonała powieść psychologiczna w jednym.

Kontynuacja bestsellerowego CZASU ZABIJANIA. Autor ponownie zabiera nas do
Clanton, gdzie przed kolejną sprawą staje
adwokat Jake Brigance. Nieuleczalnie cho
ry Seth Hubbart popełnia samobójstwo,
przekazując wcześniej cały swój majątek
czarnoskórej gosposi. Czy powtórzy się sytu
acja sprzed lat, kiedy to Clanton tak wyraź
nie podzieliło się na czarnych i białych?

Oszałamia doskonałą, pełną intryg fabułą
USA Today

Wielkie wydarzenie literackie
New York Times
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CZARNA LISTA

KAIKEN

tłum. Andrzej Niewiadomski

tłum. Wiktoria Melech

Najnowsza powieść mistrza thrillera politycz
nego. Rok 2014. Światem wstrząsa seria za
bójstw. Łączy je wspólny mianownik: mor
dercy to nawróceni na fanatyczny dżihad
islamiści, zainspirowani zamieszczanymi
w internecie kazaniami, wzywającymi do
zabijania niewiernych. Ich autor, nazywany
Kaznodzieją, trafia na amerykańską listę
osób „do odstrzału” – groźnych terrorystów,
którzy mają być zlikwidowani bez stawania
przed sądem.

Olivier Passan, oficer policji, prowadzi śledz
two w sprawie seryjnych morderstw kobiet
w ciąży. Sposób zadawania śmierci jest
szczególnie okrutny. Każdy dzień przynosi
nowe odkrycia, które pozwalają na ustale
nie szczegółów dotyczących zabójcy. Wiele
z nich okazuje się podobnych do cech Pas
sana. Czy dojdzie do pojedynku? I jakie
znaczenie będzie miał kaiken – sztylet, który
Passan podarował niegdyś żonie?

The Kill List

Forsyth wie doskonale, jak mieszać
składniki i przyrządzić z nich polityczny
thriller. Trzyma poziom, do jakiego
nas przyzwyczaił
Newsweek

Kaiken

Nowa powieść najmodniejszego obecnie
we Francji twórcy powieści sensacyjnej
i detektywistycznej, autora
megabestsellerów PURPUROWYCH RZEK
i IMPERIUM WILKÓW
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MARTWE POPOŁUDNIE

OGRÓD Z BRĄZU

W hotelu zostaje zastrzelony parlamenta
rzysta. Zabójstwo wyglądające na egzeku
cję budzi niepokój wśród polityków. Kilka
tygodni później Marcin Hłasko dostaje zle
cenie: ma odnaleźć Daniela Okońskiego,
który pracował nad biografią wpływowego
biznesmana, ale zniknął bez śladu. Hłasko
rozpoczyna poszukiwania, krążąc po war
szawskich slumsach i hipsterskich klubach,
wkracza w świat polityki, szantażu, narkoty
ków, dużych pieniędzy i mediów.

tłum. Grzegorz Ostrowski
Joanna Ostrowska

To powieść ciekawie napisana i wnosząca
do polskiej literatury kryminalnej nowy,
świeży oddech gatunkowy
Leszek Koźmiński, Kryminalna Piła

El jardín de bronce

W niewyjaśnionych okolicznościach znikają
w metrze w Buenos Aires czteroletnia Moira
Danubio i jej opiekunka Cecilia. Dla ojca
dziewczynki zaczyna się koszmar, który bę
dzie trwał latami. Gdy policja okazuje się
bezradna, zdesperowany Fabian Danubio
i ekscentryczny prywatny detektyw Doberti
podejmują poszukiwania na własną rękę.
Sprawdzają rozmaite informacje, docierają
do miejscowej mafii. Poszukiwania córki
stają się treścią życia Fabiana.
Subtelny portret psychologiczny ojca,
który walczy o córkę
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OFIARA 44

BEZ OSTRZEŻENIA

tłum. Łukasz Praski

tłum. Zbigniew Kościuk

Lew Stiepanowicz Demidow to młody agent
zaczynający swoją karierę w szeregach KGB.
Gorąco wierzy w rządzącą ZSRR partię i bez
szemrania wykonuje dla niej każdy – nawet
najcięższy – rozkaz. Czy jednak poradzi so
bie ze wspomnieniem straszliwej śmierci
małego chłopca, czy uda mu się przekonać
samego siebie, że to nie było morderstwo?

Współczesny Londyn, poranny szczyt. Sam
Wren, młody finansista z City, wsiada do
pociągu metra i znika bez śladu. Nie ma
świadków, nie ma zapisu na nagraniu moni
toringu. Prywatne śledztwo Davida Rakera
odkrywa tajemnicę Sama – a przynajmniej
tak się wydaje, bo jedno odkrycie pociąga
za sobą kolejne – jeszcze bardziej szokują
ce. Tropy prowadzą do starych tuneli lon
dyńskiego metra i do sprawy seryjnego po
rywacza, a może i seryjnego zabójcy.

Child 44

W ekranizacji książki, która w kinach
pojawi się jeszcze w tym roku,
zobaczymy Gary’ego Oldmana
oraz Vincenta Cassela

Vanished

Niemalże filmowe tempo akcji oraz wielka
wrażliwość na losy ludzi żyjących
w opowiadanych historiach
The Boston Globe
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OFICER I SZPIEG

STOJĄC W CUDZYM GROBIE

An Officer and a Spy

Standing in Another Man’s Grave

Sprawa Alfreda Dreyfusa podzieliła na prze
łomie XIX i XX wieku nie tylko Francję, ale
też całą Europę. Oficer żydowskiego pocho
dzenia oskarżony został o szpiegostwo na
rzecz Niemiec. Nagonka na niego zjedno
czyła narodowców i prawicę. Powieść Harri
sa koncentruje się na postaci, która dotąd
pozostawała w cieniu sprawy. Georges
Picquart, młody francuski oficer i antysemi
ta, odkrywa, że oskarżenie Dreyfusa o szpie
gostwo było fałszywe, i podejmuje walkę
o ujawnienie prawdy.

Kolejna książka z niezwykle popularnej serii
kryminałów z inspektorem policji z Edynbur
ga, Johnem Rebusem. Zgorzkniały szkocki
policjant jest już na emeryturze, ale jako
cywil wciąż pracuje w Wydziale Spraw
Otwartych i Niewyjaśnionych. Tym razem
będzie musiał rozwiązać zagadkę zaginięć
młodych kobiet przy drodze A9 – na trop
naprowadzi go zdjęcie szkockiego krajobra
zu, rozsyłane przez wszystkie ofiary porwań.

tłum. Andrzej Niewiadomski

Harris przewertował ogromną ilość
materiałów poświęconych sprawie
Dreyfusa, a dzięki swoim wybitnym
zdolnościom literackim stworzył powieść
emocjonującą i głęboką
The Washington Post

tłum. Jan Kraśko

Ian Rankin to numer jeden
brytyjskiego kryminału
The Times
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SKORUMPOWANI

DWAJ ŻOŁNIERZE

tłum. Wojciech Łygaś

tłum. Wojciech Łygaś

Sztokholm, 1989 rok. Ktoś zamordował kilka
prostytutek, ale policji nie udaje się schwy
tać sprawcy i z tego powodu śledztwo zo
staje wkrótce umorzone. Annie Lander,
dziennikarka śledcza, przygotowuje cykl ar
tykułów poświęcony zbrodniom. Po rozmo
wach z innymi prostytutkami – co zaniedbała policja – zaczyna rozumieć, że trop
wiedzie do jednego z najbardziej eksklu
zywnych klubów w mieście.

Inspektor Ewert Grens i José Pereira z wy
działu do spraw zwalczania zorganizowanej
przestępczości i gangów, ścigając groźnego
zabójcę, napotykają na swojej drodze
młodocianych przestępców – braci Leona
i Gabriela. Chłopcy zrobią wszystko, by za
pamiętano ich jako najgroźniejszych zbrod
niarzy w historii.

De korrupta

Två soldater

Ta książka pochłonie Cię całkowicie od
pierwszego rozdziału!
Independent
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OKRUTNY KRĄG

EWANGELIA KRWI

tłum. Zbigniew Kościuk

tłum. Grzegorz Kołodziejczyk

Powieść jest kontynuacją bestsellerowego
PIEKŁA NA MORZU. Hector Cross porzuca
niebezpieczne zajęcie, by ustatkować się
i poślubić ukochaną Hazel. Sielanka w wiej
skiej posiadłości zostaje jednak brutalnie
przerwana, gdy ciężarna Hazel ginie zastrze
lona przez nieznanych sprawców. Hector
poprzysięga zemstę dawnym wrogom, są
dząc, że to oni stoją za zbrodnią. Trop oka
zuje się jednak fałszywy…

Gotycka powieść o poszukiwaniu cudownej
księgi znanej jako „Ewangelia krwi”. Trzęsie
nie ziemi w Izraelu ujawnia podziemny gro
bowiec. Trójka detektywów – archeolożka,
policjant i czterystuletni sangwinista – wpa
da na trop starożytnej tajemnicy. Śledztwo
przynosi na pewno jeden wniosek – niektó
re książki nigdy nie powinny były być znale
zione ani, tym bardziej, otwarte…

Vicious Circle

Jeden z najpopularniejszych pisarzy
przygodowych
The Washington Post Book World

The Blood Gospel

Doskonałe połączenie świata nauki oraz
wartkiej akcji sprawia, że książka jest tak
ekscytująca, jak najlepszy film
Chicago Sun-Times

SENSACJA

35

TRYBUNAŁ DUSZ

ANOMALIA

tłum. Jan Jackowicz

tłum. Jan Jackowicz

Marcus i Clemente, agenci Trybunału Su
mienia, tajnej organizacji kościelnej zajmu
jącej się gromadzeniem informacji pozyska
nych w trakcie spowiedzi, próbują wyjaśnić
zagadkę zniknięcia studentki Lary. Marcus
wierzy, że jest jeszcze szansa na uratowanie
dziewczyny. Czy jego przeczucie jest irracjo
nalne, czy wynika z wrodzonego zmysłu
obserwacji? Kto stoi za serią morderstw po
pełnianych na sprawcach okrutnych prze
stępstw, których dotąd nie dosięgła spra
wiedliwość?

Podczas konferencji naukowej we włoskim
Erice umiera Alexander Kaposka, ukraiński
fizyk, twórca niepochlebnego raportu na
temat bezpieczeństwa wokół elektrowni ato
mowej w Czarnobylu. Miasto błyskawicznie
zostaje otoczone kordonem policji i agen
tów tajnych służb. Massimo Redi, profesor
fizyki, i Fabio Moebius, genialny haker,
uświadamiają sobie, że znaleźli się w sa
mym środku międzynarodowej intrygi,
w którą zamieszany jest sam papież i ame
rykańska armia…

Il tribunale delle anime

Genialna, przyprawiająca o gęsią skórkę.
Doskonała książka
Ken Follett o powieści Trybunał dusz

L’Anomalia
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C.J. Box
Na bezludnym
szlaku

Michael Connelly
Piąty świadek
The Fifth Witness

Back of Beyond

Violette Cabesos
Frédéric Lenoir
Utracone słowo

Michael Connelly
Upadek
The Drop

La parole perdue

Lee Child
Najlepsze amerykańskie opowiadania
kryminalne 2010

Glenn Cooper
Dziesiąta komora
The Tenth Chamber

The Best American
Mystery Stories 2010

Lincoln Child
Grobowiec

Glenn Cooper
Nadchodzi diabeł

The Third Gate

The Devil Will Come

Tom Clancy
WEKTOR
ZAGROŻENIA

Patricia Cornwell
Intuicja

Threat Vector

The Scarpetta Factor
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Joseph Finder
Porwanie

John Grisham
Ułaskawienie

Buried Secrets

The Broker

Tana French
Kolonia

Tom Harper
Zagadka katakumb

Broken Harbour

Secrets of the Dead

Kerry Greenwood
Zagadki kryminalne
panny Fisher:
Kokainowy blues

Thomas Harris
Hannibal.
Początek

Cocaine Blues: A Phryne
Fisher Mystery

Kerry Greenwood
Zagadki kryminalne
panny Fisher: Morderstwo w pociągu
Murder on the Ballarat Train:
A Phryne Fisher Mystery

John Grisham
Raport Pelikana
The Pelican Brief

Hannibal Raising

Urlich Hefner
Bractwo
Chrystusa
Die Bruderschaft Christi

Toni Hill
Piękne
samobójstwa
Los buenos suicidas
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Gregg Hurwitz
Będziesz następny

Jeff Lindsay
Demony Dextera

You’re Next

Darkly Dreaming Dexter

Gregg Hurwitz
Ostry dyżur

Jeff Lindsay
Delirium Dextera

Do No Harm

Dexter in the Dark

Simon Kernick
Zapłata

Robert Ludlum
Tożsamość
Bourne’a

The Payback

The Bourne Identity

Dean Koontz
Niewinność
Innocence

Robert Ludlum
Tożsamość
Amblera
The Ambler Warning

Dean Koontz
W mroku nocy
Seize the Night

Eric Van Lustbader
Robert Ludlum
Imperatyw
Bourne’a
The Bourne Imperative
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John D. MacDonald
Purpurowe
miejsce zgonu
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Graham Masterton
Susza
Drought

A Purple Place for Dying

John D. MacDonald
Szybki czerwony
lis

David Morrell
Bractwo Róży

The Quick Red Fox

The Brotherhood
of the Rose

John D. MacDonald
Śmiertelny blask
złota

Michael Palmer
Jedno uderzenie
serca

A Deadly Shade of Gold

A Heartbeat Away

Phillip Margolin
Morderstwo
na Kapitolu

Michael Palmer
Krytyczna terapia
Extreme Measures

Capitol Murder

Michael Marshall
Zmodyfikowany

Michael Palmer
Przysięga

Killer Move

Oath of Office

40

SENSACJA

James Patterson
Alex Cross musi
zginąć

Ian Rankin
Na krawędzi
ciemności

Alex Cross, Run

The Impossible Dead

James Patterson
Zabić Alexa
Crossa

Matthew Reilly
Smocza Wyspa

Kill Alex Cross

Scarecrow Returns/
Scarecrow and the Army
of Thieves

James Patterson
Maxine Paetro
Dziewiąty wyrok

James Rollins
Ekspedycja

James Patterson
Howard Roughan
Drugi miesiąc
miodowy

James Rollins
Linia krwi

The 9th Judgement

Excavation

Bloodline

Second Honeymoon

James Patterson
Howard Roughan
Wycofaj się albo
zginiesz
Don’t Blink

James Rollins
PODZIEMNY
LABIRYNT
Subterrean
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Karen Rose
Należysz do mnie

Trevanian
Shibumi

You Belong to Me

Shibumi

Anders Roslund
Borge Hellstrom
Bestia

Don Winslow
Satori

Odjuret

Elena Sender
Krew czarnych
delfinów
Le sang des dauphins
noirs

Scott Sigler
Transplantacja
Ancesor

Tom Rob Smith
Agent 6
Agent 6

Satori
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FANTASY, SCIENCE-FICTION I HORROR

NOS4A2
NOS4A2

ŚPIĄCZKA

Community

tłum. Maria Frąc

tłum. Małgorzata Rybarczyk

Victoria McQueen odkrywa sposób na prze
noszenie się w przestrzeni. Po pewnym cza
sie staje oko w oko z Nosferatu – upiorem
porywającym dzieci. Choć doprowadza do
jego ujęcia, po latach musi zmierzyć się
z nim ponownie.

Michael wskutek wypadku samochodowe
go stracił pamięć. Lekarze nalegają, by zo
stał w klinice i przeszedł terapię, która przy
wróci mu wspomnienia. Z upływem czasu
chłopak zaczyna zdawać sobie jednak spra
wę, że coś jest nie w porządku. Pewnej nocy
budzi się i widzi za oknem członków lokalnej
wspólnoty stojących w śniegu i wpatrują
cych się w niego. Gdy wychodzi na dwór,
wszyscy znikają, a on nie znajduje żadnych
dowodów ich obecności. Zaczyna wzrastać
jego niepokój dotyczący tego, kim jest i co
się z nim dzieje.

Genialne połączenie klasycznych
i nowoczesnych strachów i mrocznych
fantazji, a wszystko doskonale pocięte
i zmiksowane... Joe Hill stał się mistrzem
swojego rzemiosła
Publishers Weekly

Doskonały horror: wielowymiarowy,
trzymający w napięciu i zaskakujący
zwrotami akcji
Booklist Starred Review

FANTASY, SCIENCE-FICTION I HORROR

DWUNASTU

The Passage Trilogy 2: The Twelve
tłum. Zbigniew Kościuk
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TRZEPOTANIE JEGO SKRZYDEŁ
The Left Hand of God Trilogy 3:
The Beating of His Wings
tłum. Izabela Matuszewska

Drugi tom trylogii Przejście, określanej mia
nem „literackiego superthrillera”. 97 lat temu
Ameryka pogrążyła się w chaosie i śmierci.
W rezultacie nieudanego eksperymentu na
ukowego, zwanego „Projektem Noe”, prowa
dzonego w tajnej bazie wojskowej w Kolora
do, na wolność wydostaje się dwunastu
niebezpiecznych skazańców zarażonych wiru
sem, który przemienia ludzi w wampiry.

Trzeci i ostatni tom trylogii fantasy (LEWA
RĘKA BOGA cz. I i II oraz TRZEPOTANIE
JEGO SKRZYDEŁ) o młodym akolicie Powie
szonego Odkupiciela. Thomas Cale staje
na czele armii w ostatecznym starciu z pa
pieżem Bosco, który konsekwentnie realizu
je swój plan sprowadzenia na ludzkość
Apokalipsy.

Pod względem literackim nie ustępuje
BASTIONOWI Stephena Kinga ani
DRODZE CORMACA McCarthy’ego
Time Magazine

Pisarzy takich jak Hoffman jest zbyt mało.
Ta wspaniała książka zachwyciła mnie
od pierwszego rozdziału
Conn Iggulden, autor Artemis Fowl
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Peter David, Robin
Furth, Stephen King
MROCZNA WIEŻA 6:
POCZĄTEK PODRÓŻY

Dean Koontz
Apokalipsa Odda
Odd Apocalypse

The DT Graphic Novel 6:
The Journey Begins

Stephen King
CUJO

Lisa Price
Starter

Cujo

Starters

Stephen King
Łowca snów
Dreamcatcher

Stephen King
Nocna zmiana
Night Shift

Stephen King
Rok wilkołaka
Cycle of the Werewolf
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CUD CHŁOPAK
Wonder

tłum. Maria Olejniczak-Skarsgård
Wzruszająca opowieść o walce dziecka
z przeciwnościami losu. August urodził się
ze zniekształconą twarzą. W wieku 10 lat po
raz pierwszy idzie do szkoły, gdzie styka się
z nietolerancją i ostracyzmem kolegów. Po
goda ducha i wewnętrzna siła sprawiają
jednak, że chłopiec pokonuje kolejne trud
ności i zdobywa uznanie otoczenia.
Zapadająca w pamięć opowieść o dobroci, odwadze i inności
Kirkus Reviews
Najlepiej sprzedająca się książka
na Amazonie w 2012 r.

Gimnazjum. Najgorsze lata
mojego życia
Middle School. The Worst Years
of My Life
tłum. Magdalena Słysz

Pierwsza powieść nowej serii dla młodzieży –
GIMNAZJUM. Jeśli już jesteś uczniem gim
nazjum albo wkrótce nim będziesz, ta książ
ka pomoże ci przetrwać. I przy każdej stronie
będziesz pękał ze śmiechu, choć mnie
wcale do śmiechu nie było. Zresztą przeko
naj się sam. A przy okazji zobaczysz, że te
najgorsze dni w moim życiu czasami nie
były takie straszne. Ale tylko czasami...
James Patterson został uznany przez
młodych amerykańskich czytelników
za autora roku!
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Theodore Boone: Aktywista

CZAROWNICA

tłum. Lech Z. Żołędziowski

tłum. Izabela Matuszewska

Theo Boone, bohater serii książek (OSKARŻONY, AKTYWISTA) zawsze wychodził obronną
ręką z prawniczych kłopotów. Ale co robić,
gdy prawo wspiera brudne interesy – kontro
wersyjną budowę? Atmosfera jest nerwowa,
tym bardziej że rodzice Theo walczą po
przeciwnych stronach barykady. W dodatku
wygląda na to, że ojciec Theo jest w tę nie
czystą sprawę zamieszany…

Pierwsza z serii powieści o młodych czaro
dziejach (CZAROWNICA, DAR, OGIEŃ).
Rządy w kraju przejmuje zbrodniczy reżim, na
którego czele stoi Ten, Który Jest Jedyny.
Zgodnie z zasadami Nowego Ładu, każdy
aspekt życia jest kontrolowany przez państwo.
Szczególnym zainteresowaniem władz cieszą
się dzieci, uważane za największe zagrożenie.
Wiele z nich znika bez śladu. Funkcjonariusze
reżimu porywają Wisty i Whita. W grotesko
wym procesie rodzeństwo zostaje skazane na
śmierć. Czy młodym czarodziejom uda się
ocalić przed egzekucją siebie i rodziców oraz
pokonać okrutnego dyktatora?

Theodore Boone #4: The Activist

John Grisham jest obecnie niewątpliwie
najlepszym powieściopisarzem
amerykańskim
The New York Times BookReview

Witch & Wizard
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BAŚNIE BRACI GRIMM.
DLA DZIECI I DLA DOROSŁYCH
Grimm Tales for Young and Old
tłum. Tomasz Wyżyński

Autorska wersja „Baśni” braci Grimm opra
cowana przez Philipa Pullmana. Książka za
wiera 50 wybranych baśni niemieckich au
torów, które zostały na nowo opowiedziane
prostym, precyzyjnym językiem, pozbawio
nym czułostkowości, infantylizmu i pseudoli
terackich ozdobników. Nabrały dzięki temu
ogromnej siły. Po każdej baśni zamieszczo
no notę autora z uwagami na temat dane
go utworu oraz informacje o odpowiedni
kach danej baśni w folklorze rosyjskim,
włoskim, francuskim i angielskim.
Porywające. To uczta dla zardzewiałej
wyobraźni dorosłych
The Telegraph
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Royce Buckingham
Pożeracz demonów
Demon Eater

Didier Van Cauwelaert
Koniec świata
wypada w czwartek
Thomas Drimm 1: La fin du
monde tombe un jeudi

Didier Van Cauwelaert
Wojna drzew
zaczyna się
trzynastego
Thomas Drimm 2: La guerre
des arbres commence le 13

Rae Carson
Księżniczka ognia
i cierni
The Girl of Fire and
Thorns
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Jeff Bezos i era Amazona.
Sklep, w którym kupisz
wszystko.

The Everything Store: Jeff Bezos and
The Age of Amazon

J.D. Salinger. Biografia

J.D. Salinger: A Life Raised High
tłum. Anna Esden-Tempska

Biografia Jeffa Bezosa, założyciela firmy
Amazon, wizjonera, geniusza kreatywności,
rekina biznesu i guru cyfrowego kapitalizmu.
To zarówno kronika dziejów firmy – od trud
nych początków po światową ekspansję –
jak i poradnik twórczego myślenia, skutecz
nego zarządzania i marketingu.

Bazując na informacjach pochodzących
z wiarygodnych źródeł – osobiście przepro
wadzonych wywiadach, listach oraz publicz
nie dostępnych dokumentach – Kenneth
Slawenski przedstawia losy i skomplikowaną
osobowość pisarza, splatając je ze szczegó
łową interpretacją jego utworów. Buduje
portret interesującego, trudnego człowieka, który marzył o sukcesie, ale nie mógł
znieść jego konsekwencji, gdy ten przekro
czył wszelkie wyobrażenia.

Biznesowa książka roku 2013
według „Financial Times”
i Goldman Sachs

Zdumiewająca… odkrywcza… wspaniała
biografia literacka
USA Today

tłum. Grzegorz Kołodziejczyk

Książka Roku 2013
według dziennika „Washington Post”
i tygodnika „Forbes”
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Krople deszczu padają mi
na głowę. Autobiografia
Anyone Who Had a Heart
tłum. Andrzej Szulc

Autobiografia niepoprawnego kobieciarza
i nieznośnego perfekcjonisty, jednego z naj
ważniejszych kompozytorów muzyki roz
rywkowej ostatnich 60 lat. Zdobywca 3
Oscarów, 6 nagród Grammy, autor takich
przebojów jak „Raindrops Keep Falling on
My Head”, „What the World Needs Now Is
Love” czy „Walk On By”.
Jeden z największych kompozytorów
naszych czasów otwiera przed nami drzwi
do tajemnic swojego życia, kryjących
się za melodiami, które nuci codziennie
cały świat
Dailymail

ŻYCIE I CZASY STEPHENA KINGA
Haunted Heart: The Life and Times
of Stephen King
tłum. Robert Ziębiński

Biografia króla grozy, Stephena Kinga. Autor
ka, próbując zrozumieć międzynarodowy
fenomen twórczości pisarza, cofa się do
czasów jego dzieciństwa, koncentruje na
jego rodzinie, traumatycznym zniknięciu oj
ca i tym, jaki miało ono wpływ na kształto
wanie się psychiki przyszłego pisarza. Opi
suje stan Maine, w którym wychował się
i mieszka King. Rozmawia z jego znajomymi
i przyjaciółmi, próbując zrozumieć, jak to się
stało, że zwykły chłopak z rozbitej rodziny
został autorem, który wyznaczył kanon roz
woju współczesnego horroru.
Rogak zbudowała przejrzysty wizerunek
Kinga z chaotycznych faktów
z życia autora
Times Online (UK)
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ADOLF HITLER
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LISTY

Adolf Hitler

Kurt Vonnegut Letters

Intrygująca, po mistrzowsku napisana, kom
pletna biografia Adolfa Hitlera, przywódcy
III Rzeszy. W tej obszernie udokumentowa
nej, opartej na wieloletnich badaniach
książce John Toland, zdobywca Nagrody
Pulitzera, pomaga zrozumieć fenomen Adol
fa Hitlera jako człowieka, jednocześnie wy
znaczając nowe standardy w dziedzinie
biografii historycznej, na tle których należy
oceniać inne prace poświęcone przywódcy
III Rzeszy.

Listy Kurta Vonneguta to bogaty zbiór oso
bistej korespondencji obejmujący całe ży
cie pisarza. W tomie znalazły się – w więk
szości wcześniej niepublikowane – listy
do różnych adresatów, zawierające uwagi
autora na temat najważniejszych wydarzeń
w jego życiu prywatnym i zawodowym. Róż
norodna tematyka korespondencji i wyczer
pujący komentarz Dana Wakefielda spra
wiają, że Listy można czytać zarówno jako
zbiór esejów, jak i nigdy nienapisaną auto
biografię Vonneguta.

tłum. Zbigniew Kościuk

Niezwykle odkrywcza... Bardzo
szczegółowa... Zadziwiająco absorbująca...
Należy ją uznać za jeden z najbardziej
kompletnych wizerunków Hitlera
The New York Times

tłum. Rafał Lisowski

Kurt Vonnegut nigdy nie uważał się
za wielkiego pisarza. Miał jednak
niedoceniany dar bycia uroczym
i towarzyskim. Są autorzy, których
podziwiamy lub którym zazdrościmy,
ale niewielu jest takich, których naprawdę
kochamy. Vonnegut jest jednym z nich
The Washington Post
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LATA CHUDE, LATA TŁUSTE.
MOJA AUTOBIOGRAFIA
Through Thick and Thin.
My Autobiography

MOJA MAŁA FRANCUSKA
KUCHNIA
My Little French Kitchen
tłum. Żaneta Delicka

tłum. Anna Esden-Tempska
Gok Wan – stylista, projektant mody i pre
zenter telewizyjny – opowiada o szczęśliwym
dzieciństwie, niełatwym okresie dorastania,
o zmaganiach z nadwagą, a potem anorek
sją, wreszcie – o trudnym procesie akcepto
wania swojej orientacji seksualnej i ujawnia
nia jej przed najbliższymi. Robi to zabawnie,
ciepło, czasem z zadumą. Jego droga na
szczyt nie była usłana różami, ale to właśnie
zmagania z przeciwnościami losu i własny
mi ograniczeniami okazały się pomocne
w poszukiwaniu swojej tożsamości oraz do
dawały siły w dążeniu do celu.
Niezwykle wciągająca, wzruszająca
i zabawna
Sunday Express

Po Małej paryskiej kuchni Rachel
Khoo przygotowała dla wielbicieli sztuki ku
linarnej Moją małą francuską kuchnię, w której dodaje odrobinę nowoczesno
ści klasycznym przepisom ze wszystkich
regionów Francji.
Dzięki książkom kucharskim
bezpretensjonalnej i uroczej Rachel Khoo
oraz jej programom emitowanym przez
BBC, wykwintna kuchnia francuska
znalazła się w zasięgu każdego kucharza
amatora, niezależnie od tego, z jakiego
kraju pochodzi i w jak dużej kuchni
przyrządza swoje dania

LITERATURA FAKTU, HISTORIA, BIOGRAFIE, PORADNIKI, VARIA

Ken Follett
Na skrzydłach
orłów

Jang Jin-Sung
Drogi Przywódca
Dear Leader

On Wings of Eagles

John Grisham
Niewinny człowiek
The Innocent Man

Charles J. Shields
Zdarza się. Kurt
Vonnegut: Życie
And So It Goes. Kurt
Vonnegut: A Life

Mireille Guiliano
Francuzki nie tyją.
Sekret jedzenia
dla przyjemności
French Women Don’t
Get Fat

Mireille Guiliano
Kobiety, praca i sztuka
savoir-vivre’u
Women, Work and the Art
of Savoir-faire

Erica Heller
Spał tu Yossarian
Yossarian Slept Here
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KSIĄŻKI KIESZONKOWE I E-BOOKI
Książki kieszonkowe
Pewna część naszej oferty wydawniczej dostępna jest również w tanich wydaniach kieszonkowych, na ogół 2–3 lata po dacie pierwszej publikacji tytułu. Terminy tych edycji nie
są planowane i zależą od trudnych do przewidzenia czynników rynkowych. Najważniej
szym z nich jest wyczerpanie się oryginalnego wydania w twardej lub miękkiej oprawie.
Czytelników zainteresowanych edycjami kieszonkowymi zachęcamy do zasięgania informacji bezpośrednio w miejscach masowej sprzedaży książek: hipermarketach, salonach
Empiku i sklepach sieci Biedronka.
E-booki
W grudniu 2010 r. rozpoczęliśmy sprzedaż książek w wersjach elektronicznych (e-booków),
przeznaczonych do odczytu w czytnikach, komputerach osobistych, telefonach komórkowych i palmtopach. Nasza początkowa oferta jest systematycznie powiększana. Do końca
2013 roku dostępnych będzie ponad 300 tytułów, przede wszystkim pozycje większości najważniejszych autorów. Docelowo planujemy, by wszystkie nowe książki ukazywały się jednocześnie w wersji papierowej i elektronicznej. Pliki do pobrania dostępne są w formatach ePUB
i MOBI. Ich sprzedaż prowadzą m.in. następujące platformy:

Książki, które już są lub w najbliższym czasie będą dostępne jako e-booki, oznaczono 
w katalogu symbolem  

.
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AUDIOBOOKI
Audiobooki ALBATROSA nagrane są w formacie mp3 i dostępne w dwóch podstawowych
wersjach: (1) jako płyty CD do nabycia w księgarniach całego kraju; (2) jako pliki cyfrowe
dostępne w internecie. Sprzedaż audiobooków to wspólne przedsięwzięcie Wydawnictwa
Albatros Andrzej Kuryłowicz s.c. i Wydawnictwa Olesiejuk. Sprzedaż internetową prowadzą m.in. następujące platformy:

Książki, które już są lub w najbliższym czasie będą dostępne jako audiobooki, oznaczono
w katalogu symbolem  

.
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AUDIOBOOKI

Nasze książki dźwiękowe czytają

Teresa Budzisz-Krzyżanowska Andrzej Chyra

Anna Dereszowska

Krzysztof Globisz

Katarzyna Maternowska Grzegorz Mielczarek

Jarosław Gugała

Marcin Kwaśny

Marian Opania

Jan Peszek

Maria Peszek

Jacek Rozenek

Karol Suszczyński

Zbigniew Zapasiewicz

Wiktor Zborowski

Maria Maj

Krzysztof Gosztyła

Maria Seweryn

