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Przeczytaj o wybranych nowościach wydawniczych, które ukazały się, bądź ukażą 

 w najbliższym czasie. 

 

 

Data premiery: 05.05.2020 

Gatunek: Fantastyka  

Jana Wagner 

Wciągający thriller o przetrwaniu w czasach zarazy.  

Zmasowany wybuch pandemii nieznanej choroby nie pozostawił ludzkości żadnej nadziei – 

nie ma na nią szczepionki ani skutecznych lekarstw. Społeczeństwa rozpadają się w chaosie i 

anarchii, odcięte od prądu i wody. W tych mrocznych czasach każdy może liczyć tylko na 

siebie.  

W konającym mieście resztka ocalałych wegetuje w strachu przed zarazą i jej nosicielami. 

Anna z rodziną i przyjaciółmi wie, że aby przetrwać, trzeba przejąć inicjatywę. Ucieczka w 

odległe miejsce z dostępem do świeżej wody i żywności, byle jak najdalej od epicentrum 

choroby, wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Wybór pada na małą chatkę na wysepce 

jeziora Wong w Karelii przy granicy z Finlandią. W drodze Anna musi chronić swego syna i 

uporać się z lękiem przed zarażeniem wirusem.  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

https://datapremiery.pl/autor/Jana%20Wagner/


 

Data premiery: 05.05.2020  

Gatunek: Historia 

Michał Krupa 

Z Syberii do Afganistanu ‒ prawdziwa historia ucieczki polskiego więźnia Gułagu. 

W 1939 roku Michał Krupa został aresztowany we wschodniej Polsce, wówczas okupowanej 

przez ZSRR, i oskarżony o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Piekło zaczęło się dla niego od 

przesłuchań i tortur w osławionym więzieniu śledczym na moskiewskiej Łubiance. Uznany za 

winnego, został zesłany na Syberię do łagru Peczora. Tam na co dzień spotykał się z 

wyrafinowanym okrucieństwem i próbował przetrwać w skrajnie trudnych warunkach, w 

których więźniowie skazani na katorżniczą pracę na ogół nie przeżywali roku. Niemalże 

cudem zdołał się wydostać z łagru w ogólnym chaosie, który zapanował po niemieckiej 

inwazji na Związek Radziecki. Odbył morderczą podróż z Syberii do Afganistanu, gdzie 

wreszcie znalazł się w bezpiecznym miejscu.  

Historia życia Michała Krupy to niezwykła opowieść o woli przetrwania człowieka w obliczu 

drastycznych przeciwności losu. Autor daje świadectwo sadyzmu Stalina i opresyjności 

reżimu, który stworzył.  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Data premiery: 05.05.2020 

https://datapremiery.pl/autor/Micha%C5%82%20Krupa/


Gatunek: Powieść 

B.K. Staron 

Nanette po raz ostatni widziała Richarda dwadzieścia jeden dni temu. Po nocy, w której ją 

zranił, wróciła do domu i kolejny raz pozostała ze złamanym sercem. To, co wydarzyło się 

później, odmieniło ją. Dotychczas płaczliwa i strachliwa, teraz stała się silną i odważną 

kobietą, z uporem walcząc o to, co kocha.  

Zrozumiała, że słowa wypowiedziane wtedy przez Richarda okazały się najlepszym, co mógł 

dla niej zrobić. Przez trzy długie tygodnie żałowała, że cokolwiek do niego poczuła. Gdy 

jednak pewnego wieczoru znów stanęła z nim twarzą w twarz, mroczny psycholog postanowił 

odzyskać zranioną kobietę udowadniając jej, że tylko razem zdolni są utrzymać to, co 

przepełnia ich serca.  

Kiedy Richard zdołał przekonać Nanette do powrotu i przysiągł, że już nic nie zakłóci ich 

spokoju, Nanette odkryła jego mroczne tajemnice. Po raz kolejny ożyły minione obawy, a 

zatrzymany w jej sercu ból, znów powrócił.  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Data premiery: 06.05.2020 

Gatunek: Powieść  

Vi Keeland 

Prawda jest taka: jeśli dostajesz od losu drugą szansę, lepiej ją dobrze wykorzystaj.  

Layla Hutton pracuje w nowojorskiej kancelarii i stawia wszystko na karierę zawodową. 

Kiedy więc dostaje od szefa propozycję reprezentowania prestiżowej firmy, przyjmuje ją bez 

wahania. Jej nowy klient to Grayson Westbrook. TEN Grayson Westbrook.  

Ponad rok temu roztrzaskał jej serce na milion kawałków. Teraz stoi przed nią z nadzieją na 

drugą szansę, bardziej pociągający niż kiedykolwiek.  

Prawniczka musi zachować profesjonalizm i nie rezygnuje z obsługi firmy Graya. Jeśli on 

sam chce od niej czegoś więcej, tym razem będzie musiał się naprawdę postarać. O ile Layla 

jako pierwsza nie ulegnie jego seksapilowi.  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

https://datapremiery.pl/autor/B.K.%20Staron/
https://datapremiery.pl/autor/Vi%20Keeland/


 

Data premiery: 06.05.2020 

Gatunek: Audiobook, Sensacja  

Wojciech Chmielarz 

Kiedy Maciej Tomski dowiaduje się, że jego żona Janina zginęła w wypadku 

samochodowym, myśli, że wali mu się cały świat. Jak powiedzieć dwóm córeczkom, że 

właśnie straciły matkę? Jak powiedzieć teściom? Jak ma teraz funkcjonować, gdy 

dotychczasowe, spokojne życie nagle szarzeje i zmienia się w ciąg udręk? 

Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina 

powiedziała mu, że jedzie na delegację pod Kraków. Pomyliła się? Okłamała go? A gdy na jej 

pogrzebie pojawia się tajemniczy mężczyzna, Maciej zaczyna rozumieć, że Janina miała 

wiele sekretów. Znacznie więcej, niż można się spodziewać po kimś tak zagonionym i 

zapracowanym. I że musi się z nimi zmierzyć.  

Pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia w skomplikowaną zagadkę. Maciej jedzie 

na Mazury i wkrótce przekonuje się, że być może tak naprawdę nie znał kobiety, z którą 

spędził ostatnich dwanaście lat życia.  

Wyrwa to opowieść o mężczyznach, którzy kochali tę samą kobietę i którzy będą musieli 

zmierzyć się z tajemnicą jej śmierci. O poczuciu straty i głuchej rozpaczy zmieniającej się w 

gniew, który szuka ujścia. To także historia o splątanych uczuciach, o trudnej przyjaźni i o 

konsekwencjach życiowych błędów. I o tym, że można niewiele wiedzieć o kimś, z kim 

mieszka się pod jednym dachem.  

Nowy thriller psychologiczny Wojciecha Chmielarza, autora znakomicie przyjętej Rany i 

zekranizowanego przez Canal+ Żmijowiska.  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

https://datapremiery.pl/wojciech-chmielarz-wyrwa-premiera-ksiazki-26463/
https://datapremiery.pl/autor/Wojciech%20Chmielarz/


 

Data premiery: 06.05.2020 

Gatunek: Sensacja i Kryminał  

Przemysław Piotrowski 

Igor Brudny to twardy warszawski glina, który woli nie wracać do swojej przeszłości. Tym 

razem może jednak nie mieć innego wyjścia.  

Zielona Góra. Mężczyzna bliźniaczo podobny do Brudnego jest poszukiwany w sprawie 

wyjątkowo brutalnego morderstwa. Komisarz musi wrócić do rodzinnego miasta, by oczyścić 

się z podejrzeń i rozwikłać tajemnicę swojego pochodzenia.  

Na miejscu działa już zespół śledczych dowodzony przez inspektora Romualda Czarneckiego. 

Brutalność mordercy nie pozostawia wątpliwości – to dopiero początek. Obecność Brudnego 

dodatkowo komplikuje całą sprawę. Czarnecki jest przekonany, że komisarz może okazać się 

kluczem do złapania sprawcy. Ale czy może mu zaufać? 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Data premiery: 06.05.2020 

Gatunek: Powieść  

https://datapremiery.pl/autor/Przemys%C5%82aw%20Piotrowski/


Ziemowit Szczerek 

Epicka powieść Ziemowita Szczerka, utrzymana w klimacie kryminału noir.  

Posłuchaj, drugiej wojny światowej nie było.  

Warszawa nigdy nie została zniszczona, dzisiaj pod łukami triumfalnymi spacerują Polacy, 

Żydzi i Ukraińcy. Warszawa – Buenos Aires Słowiańszczyzny – swego tanga nikomu nie 

szczędzi.  

Ale teraz, teraz to miasto, które nie przegrało, spływa krwią. Ulica szepcze o Kubie 

Hieroglifie i spisku tajnych stowarzyszeń. Kolejne trupy bez głów walają się po ulicach, a 

świat pogrąża się w chaosie.  

Kary, słuchaj, to sprawa dla ciebie. Ten ktoś zabija równie dobrze jak ty. I chce z tobą 

wyrównać rachunki. Kary, ty jesteś bękart, zdrajca i dezerter. Ale jesteś też detektyw, więc 

rusz tyłek i zajmij się tym. Przestań chlać i wstawaj. Trupy nie będą czekać.  

Zbrodnia, namiętność i wojna na wszystkich szczeblach. Kryminał i epicka powieść w 

jednym. A w tle ulubiony temat pisarza – wielka historia.  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Data premiery: 06.05.2020 

Gatunek: Sensacja i Kryminał  

Dean Koontz 

Matka szukająca syna i toksyczny sekret, który może zagrozić całemu światu. Ta podróż 

otworzy drzwi do najbardziej zabójczej z tajemnic.  

Przed rokiem Tina Evans straciła w tragicznym wypadku syna, Danny'ego. Kiedy w końcu 

udaje jej się pozbierać, by rozpocząć nowe życie, na tablicy w dawnym pokoju Danny'ego 

pojawiają się dwa słowa, które wywracają jej świat do góry nogami: NIE UMARŁ.  

Czy to czyjś ponury żart? Czy coś o wiele gorszego? 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

https://datapremiery.pl/autor/Ziemowit%20Szczerek/
https://datapremiery.pl/autor/Dean%20Koontz/


 

Data premiery: 06.05.2020 

Gatunek: Fantastyka  

Edgar Hryniewicki 

W czasach spisków, zdrad i chwiejnych sojuszy zacierają się granice między dobrem i złem.  

Nadchodzą mroczne czasy dla handlowego miasta Thornis. Zagrażają mu wrogie Królestwa 

Południa, spustoszone przez długotrwałe wojny i suszę, a także bunt powiązanej z 

nieprzyjaciółmi szlachty. Tymczasem Mins, nastoletni syn szkutnika, marzy, by dokonać 

wielkich rzeczy i wyróżnić się spośród rówieśników przytłoczonych szarą rzeczywistością 

metropolii. Los zsyła mu szansę na spełnienie tych snów i już wkrótce chłopak zostaje 

przyjęty do tajnej organizacji, która ma na celu ratowanie Thornis przed skutkami 

nieuchronnie nadciągającej wojny. Czy jednak poświęcenie okaże się warte tego, co czeka go 

na końcu tej trudnej i ryzykownej drogi? Czy będzie umiał odróżnić przyjaciół od wrogów, a 

dobro od zła? Dokąd zaprowadzi go pragnienie walki o ojczyznę? 

„Wiara, siła i honor to hasła, którym winni być oddani członkowie tej organizacji. Wiara 

zarówno w CzworoBoga, jak i w siebie, swą rodzinę oraz przyjaciół, wiara w swe możliwości 

i przekonania. Siła – po równo – fizyczna i psychiczna, bo bez jednej bardzo trudno o drugą. 

By w obliczu strachu zwyciężyła wiara i własna moralność – to trudne zadanie. Honor. 

Bynajmniej nie chodzi tu o już przeżyty kodeks rycerski. Każdy sam sobie powinien stawiać 

wyzwania, zwane właśnie honorem”. 

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

https://datapremiery.pl/autor/Edgar%20Hryniewicki/


 

Data premiery: 20.05.2020 

Gatunek: Sensacja i Kryminał  

Remigiusz Mróz 

Zwyczajna, piątkowa noc w Nowej Hucie. Kamery monitoringu u zbiegu dwóch ulic 

rejestrują młodego chłopaka o drugiej piętnaście. Nie ma go na nagraniu z przecznicy dalej...  

Sześć lat później, podkomisarz Agnieszka Oliwa odnajduje ciało chłopaka w Opolu. 

Wszystko wskazuje na to, że w wyjątkowo osobliwy sposób popełnił samobójstwo.  

Tymczasem z Okęcia startuje samolot z premierem na pokładzie. Zwykły lot do Toronto ma 

potrwać dziewięć godzin i trzydzieści pięć minut. Szybko okazuje się jednak, że 

najprawdopodobniej nigdy nie dotrze do celu... rozpoczyna się wyścig z czasem, a jedyną 

poszlaką jest chłopak, który niegdyś zaginął na krakowskich ulicach.  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Data premiery: 20.05.2020 

Gatunek: Fantastyka  

 

https://datapremiery.pl/autor/Remigiusz%20Mr%C3%B3z/


Tomasz Matera 

Kaleki szermierz Uther Mac Flann nade wszystko pragnął usunąć z drogi Skowronka i 

odzyskać pozycję u boku generał Victorii Dauberg. Nie spodziewał się, że eskortowanie 

czarodziejki Agnes z Rubinowej Wieży wprawi w ruch nieodwracalny bieg wydarzeń.  

Amber, dyplomatka Heptarchii Oryksejskiej, podąża szlakiem zaginionej siostry, jednak los 

drwi z jej poszukiwań. Jedyne, co odnajduje, to grób Agnes, ślady okrutnego mordu... oraz 

trop wskazujący na fechmistrza Mac Flanna. Co wyniknie z ich spotkania? Tymczasem w 

Mieście Wież jego niezłomny obrońca, Koriolan, musi stawić czoła nie tylko żałobie po 

utracie żony i córki. Gebryjczycy podnieśli buńczuk na zachodzie i wkrótce staną u bram 

Oryksu.  

Losy postaci splatają się na tle wojennej zawieruchy w pogmatwany węzeł, tętniący od 

ludzkich przywar i namiętności. Z tygla wydarzeń nikt nie wyjdzie nieodmieniony. Obsesja, 

zdrada i ambicja zaprowadzą bohaterów na skraj przepaści... i na dno upadku.  

Bowiem gdy ceną odkupienia jest wyrzeczenie się zemsty, ludziom wojny pozostaje tylko 

jeden wybór.  

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

 

Data premiery: 05.05.2020 

Gatunek: Czasopisma  

CD-Action 

CD-Action to ekskluzywny magazyn dla mężczyzn i chłopców. Pismo jest liderem na rynku 

magazynów poświęconych grom komputerowym. Zawiera omówienia i recenzje nowych gier, 

zamieszcza testy i opisy programów użytkowych i edukacyjnych, a także informacje o 

nowościach sprzętowych i porady. Do każdego wydania dodana jest płyta DVD, na której 

zamieszczane są pełne wersje gier, programów multimedialnych, użytki i wiele innych 

ciekawostek. 

Źródło: https://datapremiery.pl 

Wybrała i zamieściła: Dorota Dziura 

 

https://datapremiery.pl/autor/Tomasz%20Matera/
https://datapremiery.pl/autor/CD-Action/
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