Zobacz, jakie nowości wydawnicze pojawią się na rynku w
2021 roku!
Przeczytaj zapowiedzi i recenzje najnowszych książek i dowiedz się, co
będzie na topie w 2021 roku!
John Grisham - Wiatry Camino
Kontynuacja bestsellerowej powieści Johna Grishama Wyspa Camino, która wciąż skrywa
wiele sekretów i tajemnic. Kiedy do wyspy zbliża się huragan Leo, gubernator Florydy
przygotowuje się do obowiązkowej ewakuacji mieszkańców. Jednak nie wszyscy decydują się
na ucieczkę przed burzą.
Właściciel wydawnictwa książkowego, Bruce Cable, postanawia zostać w domu i stawić
czoła potężnemu żywiołowi, który okazuje się wyjątkowo niszczycielski. Większość domów i
budynków została zrównana z ziemią, a ulice zalane wodą. Nie obyło się również bez ofiar,
wśród których znalazł się przyjaciel Bruce’a i autor znakomitych thrillerów Nelson Kerr.
Podejrzliwy wydawca jednak nie wierzy, że pisarza zabił huragan. Obrażenia na jego ciele
sugerują morderstwo. Kto chciał zabić Kerra? Czy sprawca nadal przebywa na wyspie?
Niestety, straty wywołane przez burzę nie pozwalają policji zająć się śledztwem. Bruce
podejrzewa, że opisywane przez Nelsona postacie mogą być bardziej realne niż fikcyjne i sam
zaczyna się interesować kulisami jego śmierci. Czy klucz do rozwiązania tej zagadki znajdzie
w powieściach przyjaciela?

Graham Masterton - Do ostatniej kropli krwi
Detektyw Katie Maguire powraca po raz ostatni. Znana z powieści Grahama Mastertona
bohaterka to oficer irlandzkiej Gardy, która tym razem zmierzy się nie tylko z
niebezpiecznymi gangami, lecz również z nielojalnymi i skorumpowanymi kolegami po
fachu. Czy uda jej się rozwiązać kryminalną zagadkę i zachować dobre imię?
Do ostatniej kropli krwi zamyka serię thrillerów detektywistycznych brytyjskiego pisarza z
Katie Maguire w roli głównej. Oryginalna wersja anglojęzyczna ukazała się w lutym 2020
roku i sprzedała się w milionach egzemplarzy, zachwycając krytyków literackich z całego
świata. W najnowszej powieści bohaterka zostaje przydzielona do sprawy tragicznej śmierci
sędziego Garretta Quinna, który spłonął we własnym samochodzie. Czy to był tylko
nieszczęśliwy wypadek? Komu zależało, aby mężczyzna zginął? Jak się okazuje, śmierć
stróża prawa to dopiero początek, który wywołuje krwawą wojnę gangów. Detektyw Maguire
musi nie tylko stawić czoła zalewającej miasto przemocy, lecz również wybierać pomiędzy
prawdą a etyką zawodową.

Eric-Emmanuel Schmitt - Dziennik utraconej miłości
Dziennik utraconej miłości jest najbardziej osobistą książką w dorobku Érica-Emmanuela
Schmitta, który zasłynął nie tylko jako poczytny powieściopisarz, lecz również wybitny
filozof. Dziś odsłania przed czytelnikami swoje wnętrze, aby przekazać bardzo ważną
wiadomość.

Powieść Francuza to jego świadectwo miłości do matki i niezwykłej relacji, która ich łączyła.
Jej śmierć odcisnęła na nim trwałe piętno, potęgując uczucie pustki, z którym nie może sobie
poradzić. Autor przywołuje słowa kobiety, której życzeniem było jego szczęście. Być może to
właśnie dlatego zdecydował się zaprosić nas do swojego intymnego świata, który odkrywa z
wielką gracją i namaszczeniem. Pod tym względem jest podobny do Oskara – jednego ze
swoich bohaterów, który w chwilach zwątpienia pisał listy do Boga. W ten sposób chciał się
przygotować na nadejście bólu i cierpienia. Schmitt poprzez swoją książkę również stawia
czoła temu, co boli najbardziej – tęsknocie za osobą, którą kochał bezwarunkowo.

Helen Phillips - Wizyta
Molly jest matką małych dzieci, która zrobi dla nich wszystko. Kiedy pewnego dnia podczas
trzęsienia ziemi słyszy czyjeś kroki we własnym domu, próbuje sobie wmówić, że to zwykłe
omamy będące efektem przemęczenia. Czy w jej mieszkaniu pojawił się nieproszony gość,
który chce zrobić krzywdę jej rodzinie? Jak w obliczu niebezpieczeństwa zachowa się Molly?
Kobieta ostatnio słabo sypia i dużo pracuje. Bardzo się martwi o bezpieczeństwo swoich
dzieci, dlatego każdy podejrzany ruch wywołuje w niej najgorsze myśli. Dźwięki, które
słyszy za ścianą, nasilają się coraz bardziej i prowokują Molly, by sprawdziła, co jest ich
przyczyną. Przerażona, lecz również zaciekawiona kobieta podchodzi bliżej, by spotkać się
oko w oko z intruzem. Wizyta to prawdziwy literacki majstersztyk autorstwa jednej z
najbardziej obiecujących współczesnych pisarek, Helen Phillips. Książka trzyma w napięciu i
przyspiesza bicie serca na każdym etapie opowiadanej historii. Ze względu na przewrotną
formę przedstawiania zdarzeń powieść można odbierać w sposób dosłowny, jak i
symboliczny.

Allie Reynolds - Rozgrywka
Grupa przyjaciół wybiera się na górską wycieczkę w samym sercu Alp. Kiedy trafiają do
opuszczonego schroniska, budzą się w nich mroczne instynkty. Aby przetrwać, muszą
rozwiązać zagadkę, która wcale nie musi być kluczem do wolności.
Milla kocha góry i sporty narciarskie. Po tym, jak została zaproszona na spotkanie z dawnymi
przyjaciółmi w alpejskim ośrodku dla narciarzy, nie może oprzeć się pokusie i decyduje się na
wyjazd. Dołączają do niej kolejni znajomi: Dale, Brent, Heather i Curtis, z którymi nie
widziała się od dziesięciu lat. Podobny czas upłynął, gdy ostatni raz rozmawiała z Saskią,
która zaginęła podczas zawodów snowboardowych. Gdy nagle znikają telefony piątki
przyjaciół, a kolejka linowa przestaje działać, niewinny weekend w górach wkrótce okazuje
się śmiertelną łamigłówką, podczas której wychodzą na jaw skrywane sekrety z przeszłości.
Rozgrywka Allie Reynolds to thriller, w którym dawne tajemnice mogą zaważyć na losie
każdego z bohaterów. Czy zniknięcie Saskii ma coś z tym wspólnego? Kto okaże się
najbardziej przebiegłym graczem?

Monika Drzazgowska - Szalej
Lata siedemdziesiąte XX wieku. Na kaszubskiej wsi na świat przychodzi Zosia, która jest
wychowywana w duchu wyrzeczeń i zakazów. W domu brakuje rodzinnego ciepła i miłości, a
surowa rzeczywistość ówczesnego świata wymusza na dziewczynie przestrzeganie
określonych reguł. Czy podda się presji i będzie żyć według narzuconych zasad?

Szalej to debiutancka powieść Moniki Drzazgowskiej, której bohaterką jest Zosia,
symbolizująca wszystkie kobiety zmagające się z niskim poczuciem własnej wartości.
Autorka w dosadny sposób opisuje, jak zaniżona samoocena wpływa na dalsze życie i do
czego prowadzi wpojona w dzieciństwie nieufność wobec najbliższego otoczenia. W książce
zostaje przedstawiona historia czterdziestu lat życia jednej osoby, ale z perspektywy
dwunastu dni, które okazały się przełomowe. Jakie miały znaczenie? Czy chęć podążania za
własnymi pragnieniami jest prawdziwym kluczem do szczęścia, czy jedynie chwilową
fanaberią? Dzięki tej przejmującej książce każdy czytelnik będzie mógł odkryć cząstkę siebie
i nieznane obszary własnej tożsamości.

Dan Morain - Kamala Harris. Pierwsza biografia
Kamala Harris. Pierwsza biografia to opowieść o niezwykłej kobiecie, która objęła
stanowisko pierwszej w historii wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Dan Morain
opowiada o początkach i przebiegu jej politycznej kariery, która wymagała od niej wielu
wyrzeczeń. To portret Kamali Harris, którą pokochała cała Ameryka.
Zmiana władzy w USA przyniosła prawdziwą rewolucję. Nowy prezydent jest symbolem
nadchodzących przemian i obietnicą lepszych czasów. Podobne nadzieje są pokładane w
Harris, która zawsze odważnie wygłaszała swoje poglądy, często uznawane za
kontrowersyjne. Nigdy nie wstydziła się bronić praw osób LGBT i mniejszości etnicznych,
które sama reprezentuje. Jako córka imigrantów hinduskiego i jamajskiego pochodzenia
doskonale rozumie ich problemy i potrzeby, o których nie boi się mówić głośno. Już jako
prawniczka, a później prokuratorka pokazała swoją siłę, determinację i charakter. Dziś, kiedy
przejmuje jedną z najważniejszych funkcji w Stanach Zjednoczonych, staje się ikoną
sprawiedliwości, zapowiadającą triumf prawdy nad kłamstwem i obłudą.

David Attenborough - Życie na naszej planecie. Moja historia, wasza
przyszłość
David Attenborough jest najsłynniejszym na świecie przyrodnikiem i podróżnikiem, który
odwiedził wszystkie rejony świata. Dziś ma 94 lata i status legendy telewizji BBC, w której
rozpoczął swoją karierę. Dzięki niemu ludzie na całym świecie mogli zajrzeć tam, gdzie nikt
wcześniej nie był i poznać nieznane dotąd gatunki zwierząt. Wydał wiele książek
przyrodniczych, ale jego najnowsza publikacja jest inna niż wszystkie.
Życie na naszej planecie to swoistego rodzaju autobiografia podróżnika, w której opisuje on
swoje przeżycia i miejsca, które odwiedził. Zachwyca się pięknem przyrody i cudami natury.
Ale w tej książce nie ma miejsca wyłącznie na słodzenie i komplementy. Attenborough
komentuje także świat współczesny, który tak bardzo się zmienił w ciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat. Te zmiany zachodziły na jego oczach, a czasem nawet z jego udziałem.
Nie szczędzi słów dla postępującej zagłady bioróżnorodności, którą uważa za wielką porażkę
obecnych czasów. Jednak wśród tych gorzkich wniosków jest również nadzieja, że wszystko
da się jeszcze zmienić, o ile zaczniemy działać.

Matt Alt - Czysty wymysł. Jak japońska popkultura podbiła świat
Japońska popkultura już dawno przestała mieć zasięg jedynie lokalny. Jej globalny charakter
sprawia, że cały świat jest zachwycony jej wytworami i wciąż czeka na więcej. To trochę jak

pozytywny narkotyk, który zmienił współczesne życie. Matt Alt w książce Czysty wymysł
przybliża czytelnikom historię popkulturowych rewolucji prosto z Kraju Kwitnącej Wiśni.
Gdyby nie pomysłowość Japończyków, moda na śpiewanie nie byłaby tak powszechna. To
oni wymyślili karaoke, które jest jedną z najpopularniejszych form rozrywki podczas spotkań
towarzyskich. I choć sam Oskar Wilde nazywał Japonię „czystym wymysłem”, to trudno się
nie zgodzić, że zawdzięczamy jej mnóstwo niezwykłych wynalazków, bez których trudno
sobie wyobrazić dzisiejszy świat. Autor książki – jako wybitny japonista – przeprowadził
wnikliwe śledztwo, aby odkryć przed czytelnikami fenomen dalekowschodniej popkultury.
To obowiązkowa lektura nie tylko dla miłośników kultury Japonii, lecz dla wszystkich ludzi,
którzy są ciekawi świata i przemian, jakie w nim zachodzą.

