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EPOK A OBRAZU

Rudolf Arnheim
Myślenie wzrokowe
Przełożył Marek Chojnacki
„Moje wcześniejsze badania nauczyły mnie, że działalność
artystyczna jest formą rozumowania, w której nierozdzielnie splatają się ze sobą postrzeganie i myślenie. Uznałem,
że muszę stwierdzić, iż ktoś, kto maluje, pisze, komponuje
czy tańczy, myśli zmysłami. Ta jedność postrzegania i myśli okazała się zresztą cechować nie tylko sztukę. Analiza
naszej wiedzy na temat percepcji wzrokowej uświadomiła
mi, że niezwykłe mechanizmy, za których pomocą zmysły
ujmują doświadczenie, są niemal identyczne z działaniami
opisywanymi przez psychologię myślenia. I odwrotnie – bardzo wiele wskazuje na to, że domeną naprawdę twórczego
myślenia w każdej sferze poznania jest dziedzina wyobraźni” (Rudolf Arnheim).
ISBN 978-83-7453-056-9, 402 strony, 165 × 235, ilustracje
czarno-białe, oprawa zintegrowana

cena 69 zł

Kontynuacja klasycznego tekstu Rudolfa Arnheima Sztuka i percepcja wzrokowa
„Przełomowa w roku 1969, w którym ukazała się po raz
pierwszy, książka ta dzisiaj jeszcze silniej przekonuje
czytelnika do tego, by kształcił swój zmysł wzroku”.
Peter Selz

Epoka Obrazu

Victor Stoichita
Ustanowienie obrazu. Malarstwo u progu
ery nowoczesnej
Przełożyła Katarzyna Thiel-Jańczuk
Płótno w znaczeniu „namalowany obraz” to stosunkowo
nowy wynalazek. W odróżnieniu od dawnych obrazów płótno jest przedmiotem, którego nie sposób określić ani poprzez jego funkcję liturgiczną, ani poprzez stałe miejsce
eksponowania. Narodziny płótna zbieżne są z uświadomieniem sobie malarstwa jako takiego, z narodzinami „nowoczesnej” koncepcji artysty.
ISBN 978-83-7453-033-0, 400 stron, 155 × 240, ilustracje
czarno-białe, oprawa zintegrowana
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Hans Belting

Obraz i kult

Prze³o¿y³ Tadeusz Zatorski
Wed³ug Beltinga erê sztuki poprzedza³a era obrazu, trwaj¹ca od póŸnego antyku po
wczesny renesans. Obraz traktowano wówczas jako przedmiot kultu, zwi¹zany z konkretnym miejscem, reprezentuj¹cy lokalny kult lub autorytet, maj¹cy moc aktywnego
dzia³ania. Belting przedstawia historiê obrazu kultowego woln¹ od uproszczeñ nowo¿ytnej estetyki i œredniowiecznej teologii. Poruszane przez niego problemy s¹ wa¿ne równie¿ dlatego, ¿e w Polsce kult obrazów jest wci¹¿ ¿ywym doœwiadczeniem, a nie tylko
przedmiotem naukowej rekonstrukcji.
ISBN 978-83-7453-006-4, 720 stron, 155 × 240, ilustracje czarno-bia³e i kolorowe, oprawa zintegrowana, cena 95 z³

„Jedna z najbardziej ekscytuj¹cych intelektualnie i ugruntowanych historycznie interpretacji chrzeœcijañskiej ikonografii”.
Graham Howes, „Times Literary Supplement”
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EPOK A OBRAZU / PODRĘCZNIK HUMANIST Y

Georges Didi-Huberman
Przed obrazem. Pytania o cele historii
sztuki
Przełożyła Barbara Brzezicka
Didi-Huberman odpowiada na pytanie od lat nurtujące historyków i teoretyków sztuki: jak patrzymy? Otóż nie tylko
za pomocą oczu. W jego ujęciu widzenie (voir) wiąże się z wiedzą (savoir), dlatego obrazy obejmujemy również słowami,
procesami poznania i kategoriami myślowymi. Twierdzenie
to nabiera znaczenia w perspektywie nowożytnej historii sztuki, której precyzja, naukowy charakter oraz rola w rynku sztuki dają pozorną pewność w obcowaniu z obrazem. Autor pewność tę podważa, wykazując jej bezsilność oraz fałszywość
wobec zmiennej natury obrazu.
ISBN 978-83-7453-036-1, 232 strony, 155 × 240, ilustracje
czarno-białe, oprawa zintegrowana

cena 48 zł

„Przed obrazem okazuje się książką tyleż intrygująca,
inspirującą, co intelektualną prowokacją”.
Marta Leśniakowska, „Nowe Książki”

Jean-Jacques Wunenburger
Filozofia obrazów
Przełożyła Monika Szuba
Autor, analizując najpierw „świat obrazów”, następnie ich
naturę, a wreszcie funkcjonowanie i wartościowanie, pozwala ogarnąć wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane z obrazem, a przy tym porządkuje wiedzę, którą wielu
uczonych bezskutecznie próbowało ująć w karby niemożliwej chyba „teorii obrazu”. Od rozważań teoretycznych Wunenburger przechodzi do praktyki myśli figuratywnej, pokazując, jak obraz kształtuje nie tylko nasze tu i teraz, ale
też przeszłość i przyszłość.
ISBN 978-83-7453-055-2, 155 × 240, ilustracje czarno-białe,
oprawa zintegrowana

Podręcznik Humanisty

czerwiec 2012

Tzvetan Todorov
Teorie symbolu
Przełożył Tomasz Stróżyński
Teorie symbolu – pierwsza część historyczno-teoretycznego dyptyku – nie są historią semiotyki. Owszem, jest
tu mowa o semiotyce. A raczej o całym zespole dyscyplin,
które w przeszłości dzieliły między siebie dziedzinę zna-
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P ODR ĘCZN I K HUM A N I ST Y / BACZKO. PI SM A

ku i symbolu: o semantyce, logice, retoryce, hermeneutyce, estetyce, filozofii, etnologii, psychoanalizie i poetyce. I o niektórych z ich przedmiotów, którymi były: piękno i imitacja, docere et placere, tropy i figury, kondensacja
i przemieszczenie… Czyż nie jest zresztą historią próba rekonstrukcji tych konceptualnych systemów oraz ustalenia
praw, jakie rządziły dyskursem o dyskursie? Być może, z tą
wszakże różnicą, że „historia” i „semiotyka” nie są jakimiś
niezmiennymi zjawiskami pozwalającymi opisać pewien projekt, lecz należą do pojęć, które w toku rozważań muszą zostać
zakwestionowane. Z historii pozostaje tylko kryzys przeciwstawiający „klasyków” i „romantyków”, z semiotyki zaś – myląca być może jedność znaku i symbolu. Z ich analizy wyłania się, niczym trzecia droga, myśl o niedocenionej różnicy,
o wielości i o typologii.
ISBN 978-83-7453-805-3, 364 strony, 165 × 235, oprawa zintegrowana
cena 59 zł

Bronisław Baczko
Rewolucja. Władza, nadzieje, rozterki

Baczko. Pisma

Przełożył Wiktor Dłuski
„Jest to książka o zachowaniach i działaniach politycznych
w czasach rewolucji francuskiej, ujętych jednak z zupełnie
nowej perspektywy. Autora interesują nie tyle oficjalne instytucje trzymane w ramach regulaminów, przemówienia
przygotowane zgodnie z kanonami retoryki, wyreżyserowane zgromadzenia. Zajmuje się nimi, ale tylko o tyle, o ile
wiąże się to z jego przedmiotem, którym jest psychospołeczne zaplecze rewolucyjnych polityk, niejawne, często
nieświadome motywacje zachowań zbiorowych i poczynań jednostek: namiętności, porywy, emocje, wyobrażenia, urojenia, złudzenia, nadzieje i rozczarowania. Książka
pokazuje rolę, jaką działania spontaniczne, powodowane uczuciami i uniesieniami zbiorowymi, odegrały w podejmowaniu decyzji i w kształtowaniu biegu wydarzeń”
(Krzysztof Pomian).
ISBN 978-83-7453-005-7, 512 stron, 165 × 235, oprawa twarda
z obwolutą

cena 79 zł

„Dzieło podstawowe dla wszystkich, którzy wiedzą, że
nowoczesność to nie frazes, lecz proces. Ma i tę właściwość, że uczy pokory”.
Andrzej Mencwel
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PR Z YG ODY CI A Ł A / HISTOR IE

Przygody Ciała

Gregoire Chamayou
Podłe ciała. Eksperymenty na ludziach
w XVIII i XIX wieku
Przełożyły Jadwiga Bodzińska i Katarzyna Thiel-Jańczuk
Podłe ciała to skazani na śmierć, galernicy, więźniowie, sieroty, prostytutki, umysłowo chorzy, pacjenci szpitali, paralitycy, niewolnicy i konający, którzy na przestrzeni wieków
służyli za materiał doświadczalny w eksperymentach tworzących współczesne nauki medyczne. Praca ta bada dzieje podmiotów eksperymentów, spychane dotąd w cień przez
historyków nauki. Wychodząc od centralnej kwestii społecznej dystrybucji ryzyka, autor analizuje zależność wynikającą z logiki poświęcania podmiotów o mniejszym znaczeniu, czyli ścisły związek pomiędzy współczesną praktyką
naukową a upodleniem niektórych rodzajów egzystencji.
ISBN 978-83-7453-077-4, 163 × 225, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka

Historie

cena 55 zł

Historia ciała. Tom 1: Od renesansu do
oświecenia
Pod redakcją Georges’a Vigarello
Przełożył Tomasz Stróżyński
Pierwszy tom bogato ilustrowanej trylogii, opisującej dzieje ciała od renesansu aż po współczesność. Książka ta zajmuje
się ciałem w jego aspekcie fizycznym, materialnym – ciałem z krwi i kości, ciałem dającym życie, energię, skazanym na unicestwienie, ciałem anatomów i fizjologów.
Bada również codzienne gesty ciała i jego biologiczne
funkcje: chodzenie, jedzenie, spanie, uprawianie miłości,
wydalanie, głód, pragnienie, marznięcie i chorowanie.
Ale wprowadza także w obszar ciała fantazmatycznego, jego mentalnych wyobrażeń, nieświadomego obrazu
i przekształceń, jakim ulegało na przestrzeni dziejów.
ISBN 978-83-7453-034-7, 662 strony, 165 × 235, ilustracje
kolorowe, oprawa twarda

cena 98 zł

„Człowiek zaczął reżyserować swoje ciało. Szczegóły tej
reżyserii opisane przez autorów Historii ciała są pasjonujące, a w ich poznaniu pomaga nam doskonale dobrany, obszerny materiał ilustracyjny”.
Darek Foks, „Bluszcz”
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Ksi¹¿ka o glinianych bogach, których ludzkoœæ przez wieki lepi³a na w³asn¹ zgubê. O odwiecznym d¹¿eniu cz³owieka do boskoœci i o – jak¿e czêsto niebezpiecznych – zwi¹zkach miêdzy w³adz¹ a sacrum.
ISBN 978-83-7453-081-1, 336 stron, 145 × 235, ilustracje czarno-bia³e, oprawa miêkka

cena 45 z³

ALEKSANDER WIELKI, GAJUSZ JULIUSZ CEZAR, KALIGULA, NAPOLEON, LENIN,
MUSSOLINI, HITLER, STALIN, CEAUSESCU
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Léon Krier
CZĘŚĆ 1

Architektura
wspólnoty
Przełożył Piotr Choynowski

We współczesnym bałaganie przestrzen8
nym, w którym kaplice przypominają magazyny, a centra handlowe – statki kosmiczne, brakuje autentyzmu, pełno jest
form „tak zwanych”, ubranych w monumentalne kostiumy. Nic więc dziwnego,
że na ulicach współczesnych miast czujemy się zwykle zniesmaczeni i wyobcowani. Krier ukazuje różnice pomiędzy
chaotycznym modernizmem a klasyczną
i regionalną architekturą i urbanistyką.
Architektura wspólnoty to manifest architektury opartej na rozsądku i tradycji, skoncentrowanej wokół człowieka
i utrwalającej cywilizacyjny dialog między budowlą a żywą przestrzenią.
„Buduj w taki sposób, by ty
i twoi ukochani mogli znaleźć
przyjemność za każdym razem, kiedy robią użytek z twoich budynków, patrząc na nie,
pracując, spędzając wakacje
czy wzrastając w nich”.
Léon Krier
ISBN 978-83-7453-054-5, 506 stron,
159 × 254, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda, cena 85 zł
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R ZECZ Y BIOGR A F ICZNE / R ZECZ Y BEL ET RYST YCZNE

Rzeczy Biograficzne

Barthes Roland
Roland Barthes
Przełożył Tomasz Swoboda
To powieść, nie biografia. Barthes opowiada w niej o swoich zmaganiach z tym, co określa mianem Doksy: z powszechnymi przekonaniami, z ustalonymi prawdami. To,
co oczywiste, jest bowiem najbardziej podejrzane. Barthes poddaje tu jednak krytyce przede wszystkim samego
siebie, swoje myśli i koncepcje, szukając „trzeciego członu”, który uwolniłby go od opozycji Doksy i paradoksu.
Takim elementem okazuje się ciało i związana z nim przyjemność życia – to one właśnie tworzą materię tej wyjątkowej książki, której bohaterem jest wielki samotnik późnej nowoczesności.
ISBN 978-83-7453-980-7, 226 stron, 163 × 215, ilustracje
czarno-białe i kolorowe, oprawa miękka

cena 44 zł

„Książka Barthes’a, kapitalnie ciekawa i po prostu niezbędna, skrzy inteligencją, która zatyka mnie z podziwu”.
Marek Bieńczyk, „Książki. Magazyn do czytania”

„Barthes jako myśliciel i człowiek w pigułce, którą sam
przygotował”.
Leszek Bugajski, „Newsweek Polska”

Rzeczy Beletrystyczne

Michel Leiris
Noce bez nocy i kilka dni bez dnia
Przełożyła Anna Wasilewska
Śnienie było – obok podróżowania i pisania – jednym z najważniejszych zajęć w życiu Michela Leirisa. Jako sposób poszukiwania samego siebie stało się istotnym składnikiem
jego wielkiego projektu autobiograficznego. Autor Wieku męskiego doprowadził do perfekcji technikę notowania marzeń
sennych, czyniąc z niej klasyczną formę literacką, a zarazem – jak zwykle – otwierając przed czytelnikiem wrota do
własnych lęków i obsesji. W odróżnieniu od surrealistycznych prób na tym polu stworzył coś w rodzaju onirycznego
realizmu, którego Noce bez nocy są najdoskonalszym spełnieniem.
ISBN 978-83-7453-037-8, 176 stron, 145 × 235, oprawa miękka
cena 35 zł
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F O T OGR A F I A / WOKÓ Ł L I T ER AT U RY

Fotografia

Frédéric Rousseau
Żydowskie dziecko z Warszawy
Przełożył Tomasz Swoboda
Wszyscy znają dziś fotografię żydowskiego dziecka z warszawskiego getta; z biegiem czasu jej bohater stał się ikoną
Shoah. Często reprodukowana w czasopismach i na okładkach książek, stała się źródłem inspiracji dla artystów.
Frédéric Rousseau dekonstruuje i interpretuje tę historyczną opowieść od roku 1943 do dzisiaj i zastanawia się nad
naszym stosunkiem do tego obrazu, który jest już częścią
zbiorowej pamięci i na który patrzymy, nie widząc go.
ISBN 978-83-7453-079-8, 258 stron, 162 × 215, ilustracje kolorowe,
oprawa miękka

Wokół Literatury

cena 49 zł

Dariusz K. Sikorski
Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera
Książka prezentuje spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Autor stara się ochronić ważny element dziedzictwa
narodowego, ale także przedstawia dramatyzm walki o uznanie
prawa do tworzenia kultury przez polskich Żydów. Ważnym
elementem książki jest ukazanie, jak poprzez komunikację
prasową polscy Żydzi starali się odmitologizować narodowe
wyznaczniki historii oraz patriotyczne fantazmaty. Autor udowadnia, że zrozumienie człowieczeństwa, jako głównej wartości kultury europejskiej, łączyło się u twórców kultury polsko-żydowskiej z bohaterstwem bycia Żydem.
ISBN: 978-83-7453-076-7, 534 strony, 140 × 225, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka
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DR AMAT Y DO CZ Y TANI A / HISTORIE / ESEJE O SZTUCE

Tadeusz Słobodzianek
Nasza klasa. Historia w XIV lekcjach
NAGRODA LITERACKA

NIKE 2010

Historia dziesięciu uczniów z jednej klasy – Polaków i Żydów – opowiedziana od roku 1925 aż po współczesność.
Wstrząsająca opowieść o skomplikowanych relacjach polsko-żydowskich w XX wieku, o zbiorowej winie i o prawdzie, która okazuje się nikomu niepotrzebna, a także o historii, której nie da się osądzić.
ISBN: 978-83-7453-956-2, 112 stron, 140 × 225, oprawa miękka
cena 25 zł

Historie

Krzysztof Pomian
Zbieracze i osobliwości. Paryż–Wenecja
XVI–XVIII wiek
Przełożył Andrzej Pieńkos
Książka odsłania dzieje kolekcjonerstwa i dostarcza wiedzy o różnych drogach narodzin europejskich muzeów, ale
stanowi także pasjonującą opowieść o historii intelektualnej Włoch i Francji, znaczoną sylwetkami wielu zapomnianych dzisiaj postaci o fundamentalnym znaczeniu dla dziejów nauki i sztuki.
ISBN 978-83-7453-080-4, 400 stron, 165 × 235, ilustracje
czarno-białe i kolorowe, oprawa twarda z obwolutą

Eseje o Sztuce

cena 65 zł

Hubert Damisch
Teoria /obłoku/. W stronę historii malarstwa
Przełożyła Paulina Tarasewicz
Obłok wdziera się na niebo zachodniego malarstwa od średniowiecza aż po wiek XIX. Jest nie tyle fragmentem opisu,
ile elementem semiotyki obrazu, którego funkcja zmienia
się w zależności od epoki. Stosowany wpierw jako sposób
unaoczniania sacrum, zaczyna odgrywać niejednoznaczną
rolę w czasach renesansu, gdy o regułach obrazu decyduje
perspektywa: obłok przysłania wówczas nieprzedstawialną
nieskończoność, a zarazem do niej odsyła, decydując o paradoksalnej równowadze malarstwa ściśle związanego z nauką. Analizując kolejne funkcje obłoku, autor podejmuje
także próbę krytycznego spojrzenia na zadania i role przypisywane sztuce, nauce i ideologii w strukturze przedstawienia.
ISBN 978-83-7453-072-9, 392 strony, 162 × 215, ilustracje
kolorowe, oprawa miękka
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ESEJE O SZTUCE

Michał Rusinek
Retoryka obrazu
Książka ta stanowi próbę odczytania obrazu za pomocą narzędzi wypracowanych przez retorykę – rozumianą jako teorię
dyskursu, skoncentrowaną wokół perswazji, topiki i figuratywności. Można też rozumieć ją na odwrót: jako próbę potraktowania struktur dyskursywnych tak, jakby to były
struktury obrazowe. Mówi więc zarazem o obrazie – językiem literaturoznawstwa, jak i o słowie – językiem teorii
sztuk plastycznych; nosi tytuł Retoryka obrazu, ale dotyczy
także obrazowości retoryki.
ISBN 978-83-7453-086-6, 162×215, ilustracje czarno-białe, oprawa
miękka
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E SE J E O SZ T UCE / K L A S Y K A ŚW I AT OW E J H U M A N I ST Y K I

Rosalind Krauss
Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne
Przełożyła Monika Szuba
Zbiór esejów o sztuce modernizmu i postmodernizmu.
W piętnastu esejach wybitna historyk i teoretyk sztuki
rozprawia się z mitem oryginalności, łączonym do tej pory
głównie ze sztuką modernizmu. Książka pokazuje także przejście od modernizmu do postmodernizmu w sztukach plastycznych. Autorka śledzi, jak do owego postmodernistycznego przełomu doszło, jak zareagowała na niego
krytyka, a także jak ów przełom zmienił nasze rozumienie sztuki XX wieku.
ISBN 978-83-7453-074-3, 163 × 235, ilustracje czarno-białe,
oprawa miękka

Klasyka
Światowej Humanistyki

sierpień 2012

Albert Béguin
Dusza romantyczna i marzenie senne. Esej
o romantyzmie niemieckim i poezji francuskiej
Przełożył Tomasz Stróżyński
Każdą epokę ludzkiej myśli można by zdefiniować dostatecznie głęboko przez relacje, jakie ustanawia między marzeniem sennym a życiem na jawie. Każda istota ludzka prędzej czy później zadaje sobie owo natrętne pytanie: czy ja
jestem tym, który śni? To jedno z owych trzech lub czterech
pytań, na które nie wolno nam udzielić odpowiedzi. Nie stawiamy ich bowiem w ramach autonomicznej refleksji, lecz
są one niejako rzucane nam w twarz przez jakąś nieokreśloną rzeczywistość, przerastającą nas samych, od której jednak zależymy na tyle, że nie możemy odmówić z nią dialogu bez skazywania się na życie niepełne.
ISBN 978-83-7453-813-8, 524 strony, 165 × 235, oprawa twarda
cena 59 zł

Monika Osiecka
Fragmenty lustra
Fragmenty lustra Moniki Osieckiej to fascynujący zapis
kobiecego doświadczenia i autorefleksji artystki. Intymny dziennik zbudowany ze słów, prac rzeźbiarskich i autorskich fotografii.
ISBN 978-83-7453-048-4, 272 strony, 223 × 276, ilustracje
kolorowe, oprawa twarda
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Krzysztof Kornacki
„Popiół i diament” Andrzeja Wajdy
Popiół i diament to pierwsze polskie arcydzieło filmowe,
bez którego nie sposób zrozumieć rodzimej kinematografii. Autor na podstawie rozmów z twórcami, niepublikowanych dokumentów, brulionów reżysera, zdjęć, recenzji, wywiadów i relacji z planu rekonstruuje proces powstawania
filmu – od pierwszego pomysłu aż do reakcji krytyki i publiczności. Szczegółowa analiza ukazuje ewolucję poszczególnych wątków i postaci, wyjaśnia motywacje twórców,
ujawnia tajniki pracy Andrzeja Wajdy oraz pozwala zajrzeć
za kulisy produkcji filmowej w czasach PRL-u.
ISBN 978-83-7453-858-9, 452 strony, 205 × 260, ilustracje
kolorowe, oprawa twarda

cena 75 zł

KSI¥¯KA ROKU 2011 W KONKURSIE „PIÓRO FREDRY”

Terytoria Kina

Tadeusz Miczka
Kino włoskie
Włoskie filmy wyznaczały nowe kierunki rozwoju kina od
początków jego istnienia: pokazywały, że kino ma nieograniczone możliwości kreacji, że filmowe dramaty rozgrywają się także wśród zwykłych ludzi, że kino stało się sztuką
ukazującą najważniejsze problemy społeczne, artystyczne
i polityczne i że jest w stanie zgłębić zakamarki ludzkiej
świadomości. Tadeusz Miczka przygląda się zarówno arcydziełom, jak i filmom faszystowskim, spaghetti westernom,
komediom, filmom erotycznym i zwykłym kiczom, tworząc
pełen portret wielkiego kina tworzonego 10 000 kilometrów od Hollywood.
ISBN 978-83-7453-953-1, 676 stron, 165 × 235, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka

cena 74 zł

Peter Hames
Czechosłowacka Nowa Fala
Książka śledzi początki i opisuje rozwój tego niecodziennego ruchu filmowego. Przygląda się również najistotniejszym dziełom czechosłowackim powstałym od roku 1930,
ukazuje dalsze losy reżyserów debiutujących w latach 60.
oraz analizuje wpływ Nowej Fali na współczesne kino czeskie i słowackie.
ISBN 978-83-7453-946-3, 356 stron, 165 × 235, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka
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CZĘŚĆ 1

DUM AŁ A
Nietypowy autoportret jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich reżyserów.
Podróż po wyobraźni, wspomnieniach i twórczości artysty, zagadkowa, ale zachęcająca do rozmaitych interpretacji – utkana z dawnych prac, ale tworząca nowe, intrygujące dzieło plastyczne. Uzupełnieniem malarsko-graficznej opowieści jest rozmowa
z Piotrem Dumałą o jego życiu i twórczości, o sztuce i planach na przyszłość, a także
fragmenty literackie – od młodzieńczych prób, poprzez opowiadania, aż do wykładu
wyjaśniającego jego rozumienie animacji i filmu fabularnego.
ISBN 978-83-7453-059-0, 288 stron, 210 × 290, ilustracje kolorowe, oprawa twarda
cena 99 zł
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Linda Williams
Seks na ekranie

Rzeczy Filmowe

Przełożył Miłosz Wojtyna
Przez długi czas pocałunek był jedynym aktem seksualnym, który można było zobaczyć na amerykańskich ekranach. W latach 60. i 70., pod wpływem rewolucji seksualnej, kino przeżyło bardzo specyficzny okres dojrzewania.
Widzowie zrozumieli, że od filmu można wymagać szczegółowych informacji na temat łóżkowych wydarzeń. Linda
Williams opowiada zarówno o tym, jak przedstawienia seksu rozwijały się w historii kina, jak i o naszych reakcjach na
zmieniające się sposoby reprezentacji. Rzuca tym samym
nowe światło na różne formy przyjemności i wiedzy, które
poznajemy dzięki filmowym obrazom seksu.
ISBN 978-83-7453-067-5, 428 stron, 145 × 235, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka

sierpień 2012

Jerzy Szyłak i inni
Kino Nowej Przygody
Steven Spielberg i George Lucas stwierdzili, że chcą kręcić takie filmy, jakie kiedyś sami oglądali. W ten sposób
zdefiniowali nowy gatunek filmowy, który zrewolucjonizował kino pod koniec lat 70. XX wieku. Kino Nowej Przygody miało z powrotem przyciągnąć do kin widzów, których
przejęła telewizja, było widowiskowe, odwoływało się do popularnych gatunków, chętnie posługiwało się pastiszem, ale
przede wszystkim stawiało na nieskrępowaną wyobraźnię
twórców. Dzisiaj, choć musi walczyć z internetem, przeżywa renesans. I chociaż oczarowuje widzów coraz większym
rozmachem trójwymiarowych efektów, pozostaje wierne zasadom, które przyświecały mu w chwili narodzin.
ISBN 978-83-7453-069-9, 162 × 215, oprawa miękka czerwiec 2012

Paweł Sitkiewicz
Polska szkoła animacji
Książka ukazuje, jak kształtowała się polska szkoła animacji w kontekście politycznych przemian oraz na tle kultury
kilku epok – od dwudziestolecia międzywojennego po czasy dzisiejsze. Przedstawia ją z punktu widzenia publiczności, zagranicznej i rodzimej krytyki, środowiska artystycznego, władzy i cenzury. Podpowiada, jak odczytywać filmy
animowane z okresu PRL-u. Szuka też odpowiedzi na pytanie o przyczynę ich sukcesów.
ISBN 978-83-7453-063-7, 320 stron, 154 × 240, ilustracje
czarno-białe i kolorowe, oprawa miękka
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Michael Nyman
Muzyka eksperymentalna. Cage i po Cage’u
Przełożył Michał Mendyk
Muzyka eksperymentalna jest naocznym świadectwem powstania powojennej
anglo-amerykańskiej muzycznej tradycji związanej z muzyką i koncepcjami Johna Cage’a. Opublikowana w roku 1974, stała się klasycznym tekstem poświęconym radykalnej alternatywie wobec mainstreamowej muzycznej awangardy. Po
przeszło trzydziestu latach możemy dostrzec, jak bardzo rewolucyjne koncepcje
tego marginalizowanego niegdyś nurtu wpłynęły na nasze myślenie i zmieniły
muzyczny repertuar. Wielu kompozytorów, którzy obecnie zdobywają masową publiczność – takich jak Steve Reich czy Philip Glass – ma korzenie w tradycji eksperymentalnej opisanej przez Michaela Nymana.
ISBN 978-83-7453-070-5, 165 × 225, ilustracje czarno-białe, oprawa miękka

czerwiec 2012

„Fenomen, który kiełkował wówczas na peryferiach muzycznego świata, staje
się właśnie jego głównym nurtem. Niniejsza książka bada jego pierwotne źródła,
a lektura po wielu latach uświadamia mi, że są to źródła wciąż niewyczerpane”.
Brian Eno
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Witold Lutosławski
O muzyce
Pod redakcją Zbigniewa Skowrona
Działalność pisarska Witolda Lutosławskiego pozostawała
dotychczas w cieniu jego dokonań kompozytorskich. Przyczynił się do tego fakt, iż pisma Lutosławskiego były rozproszone w rozmaitych, niełatwo dostępnych źródłach,
a spora ich część pozostawała dotychczas niewydana. Tymczasem ów pisarski dorobek ujawnia bogactwo i wielokierunkowość zainteresowań jego autora, świadczy o tym, że
angażował się on zarówno w ujawnianie tajników własnej
techniki kompozytorskiej i budowy poszczególnych utworów, ale też był uważnym, a zarazem krytycznym obserwatorem polskiego życia muzycznego, również w jego wymiarze społecznym i politycznym.
ISBN 978-83-7453-078-1, 486 stron, 165 × 215, ilustracje
czarno-białe, oprawa twarda z obwolutą

cena 68 zł

„Talent nie jest osobistą zasługą artysty, lecz darem mu
powierzonym, którym ma się dzielić bez reszty ze swymi słuchaczami”.
Witold Lutosławski

Terytoria Muzyki

Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej
Wybór i redakcja Christoph Cox i Daniel Warner
Najbardziej wyczerpujący zbiór tekstów źródłowych, manifestów i komentarzy na temat muzyki XX wieku. Jego autorami są wybitni filozofowie, muzykolodzy, socjologowie,
kompozytorzy, publicyści i pisarze, którzy omawiając najistotniejsze zjawiska we współczesnej muzyce, przyglądają się również głównym problemom współczesnego świata.
ISBN 978-83-7453-952-4, 534 strony, 165 × 225, oprawa miękka
cena 61 zł

„Nareszcie ukazał się po polsku fundamentalny zbiór
tekstów o muzyce XX wieku. Lektura obowiązkowa dla
wszystkich, którzy chcą zrozumieć współczesną muzykę, sztukę i świat”.
Jędrzej Słodkowski, „Gazeta Wyborcza”
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Noël Carroll
Filozofia sztuki masowej
Przełożył Mirosław Przylipiak
Żyjemy w epoce sztuki masowej i większość z nas zgodziłaby się, że bywa ona dobra lub zła, a mimo to brakuje nam
teorii, które pomogłyby ją scharakteryzować. Książka niniejsza ma być krokiem w tym kierunku.
ISBN 978-83-7453-991-3, 416 stron, 165 × 235, oprawa zintegrowana
cena 66 zł

„Największą zaletą tej książki jest próba nakłonienia
czytelnika do przemyślenia na nowo poglądów, które
w refleksji estetycznej pełnią funkcję nieomal aksjomatów. Czegóż więcej oczekiwać od filozofii?”
Tomasz Zarębski, „Arteon”

Alfredo Stussi
Wprowadzenie do edytorstwa tekstów
Podręcznik Humanisty

Przełożyli Mateusz i Piotr Salwa
Podręcznik podejmujący podstawowe i uniwersalne zagadnienia filologii-edytorstwa. Pole zainteresowań filologa wyznacza pewien cel praktyczny: ustalenie oryginalnej,
prawidłowej formy tekstu, usytuowanie go w pewnej tradycji, wyjaśnienie niezrozumiałych aspektów oraz zaproponowanie interpretacji. Filologia i edytorstwo stanowią zatem jedność. Rozważania zawarte w tej książce pokazują,
że filologię trudno kojarzyć ze zmurszałą wiedzą potrzebną jedynie tym, których interesuje zamierzchła przeszłość.
Nowoczesna filologia często decyduje o kształcie współczesnych tekstów, które proponują nam wydawcy. Trudno
toteż wyobrazić sobie nowoczesnego wydawcę, który nie
ma w tym zakresie żadnej orientacji.
ISBN 978-83-7453-071-2, 165 × 235, ilustracje czarno-białe,
oprawa zintegrowana

czerwiec 2012

Maria Kalinowska
Juliusza Słowackiego „Podróż do Ziemi
Świętej z Neapolu”. Glosy
Nowe, kompletne i aktualne opracowanie edytorskie poematu Juliusza Słowackiego, oparte na odkrytym niedawno autorskim rękopisie. Prócz tekstu poematu wydanie to
zawiera wstęp historycznoliteracki oraz edytorsko-tekstolo-
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giczny, a także obszerne komentarze, nakreślające szerokie
konteksty kulturowe, literackie i polityczne, niezbędne do
zrozumienia utworu Słowackiego.
ISBN 978-83-7453-066-8, 440 stron, 163 × 225, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka

cena 54 zł

Danuta Danek
Śmierć wewnętrzna
Próby

Doświadczenie śmierci wewnętrznej zostało opisane jako
szczególna reakcja psychiczna niektórych więźniów w niemieckich obozach koncentracyjnych. Ale owa postawa swoistego znieczulenia na otoczenie, a zarazem uwewnętrznienia doznawanego niszczenia, stawanie się stopniowo żywym
trupem – zdaniem badaczki charakteryzowała już Edypa czy
bohaterów Mickiewicza. Rozpoznawana jest wreszcie
w „kontristnieniu” Krasińskiego i „urodzonej w pustym
gnieździe” Orzeszkowej. Śmierć wewnętrzna to cztery rozprawy o wewnętrznych przepaściach, cztery portrety duszy.
ISBN 978-83-7453-073-6, 184 strony, 140 × 225, oprawa miękka
cena 44 zł

Andrzej C. Leszczyński
Ojciec człowieka. Szkice afiniczne
Żyć to znaczy filozofować – taki jest stan będący skutkiem
zerwania owocu z drzewa poznania. Filozofowanie, jak
próbuję o nim myśleć, nie oznacza wyłącznie studiowania
ksiąg ani wpisywania się w określone już myślowe nurty.
To raczej każdy akt świadomej i poszukującej sensu obecności w życiowych czynnościach, nawet najbardziej zwyczajnych. Kilkanaście niedługich, określonych tematycznie tekstów i kilkadziesiąt, dość umownie zatytułowanych,
drobiazgów związanych z życiem, które z kolei w znacznym
stopniu związane jest z czytaniem innych tekstów. A wszystko ledwie naszkicowane. Afiniczne.
ISBN 978-83-7453-075-0, 472 strony, 140 × 225, oprawa miękka cena 49 zł

Beata Gryzio
Muzeum czarnej sztuki. Katalog inkunabułów PAN Biblioteki Gdańskiej
Biblioteka Gdańska
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książki. Pierwsza część jest prezentacją wizualną inkunabułowej kolekcji, zaopatrzoną w komentarz prowadzący
czytelnika przez barwny pejzaż zawartych w niej tekstów
oraz indywidualnych losów niektórych ksiąg.
ISBN 978-83-7453-058-3, 366 stron, 162 × 215, ilustracje kolorowe,
oprawa twarda z obwolutą

cena 85 zł

Andrzej Woziński
W świetle gwiazd
Gedania Artistica

Książka poświęcona trzem gdańskim zabytkom z przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych: zegarowi astronomicznemu w kościele Panny Marii, retabulum ołtarza
głównego w tej samej świątyni oraz wystrojowi Dworu Artusa. Dzieła te mają jeden wspólny aspekt: odwołują się do
wiedzy zakładającej istnienie rozlicznych więzi łączących
człowieka z wszechświatem. Była nią astrologia – dziedzina niegdyś wszechobecna, mająca daleko idący wpływ na
światopogląd ludzi i ich życie codzienne. Książka ta jest
pierwszą próbą dogłębnego odczytania treści astrologicznych zawartych w tych dziełach, analizowanych w kontekście kultury miasta, regionu i epoki.
ISBN 978-83-7453-052-1, 416 stron, 167 × 235, ilustracje
czarno-białe i kolorowe, oprawa zintegrowana
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Peter Loew
Gdańsk i jego przeszłość
Przełożył Janusz Mosakowski
Autor analizuje rolę Gdańska w historycznym, mentalnym
i politycznym dyskursie polsko-niemieckim, a także bada
przeszłość Gdańska i jego ponadregionalne znaczenie historyczne. Gdańsk w książce Loewa ukazany został jako
miejsce ścierania się wpływów dwóch narodów. Dramatyzm
jego dziejów oraz zakorzenienie w literaturze światowej czy
we współczesnej ikonografii politycznej wciąż przyczyniają się do tworzenia nowych impulsów mitotwórczych.
ISBN 978-83-7453-087-3, 165 × 235, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda

czerwiec 2012

Marcin Gawlicki
Zabytkowa architektura Gdańska w latach
1945–1951. Kształtowanie koncepcji
konserwacji i odbudowy
Powojenne dzieje kilkudziesięciu zniszczonych lub uszkodzonych monumentalnych budowli zabytkowych (kościołów, ratuszy, bram miejskich i fortyfikacji) pozostawały na
marginesie zainteresowań badaczy zabytkowej architektury Gdańska. Wartość tej książki wynika z wykorzystania
dotychczas nieznanych i niepublikowanych dokumentów
źródłowych, dzięki którym udało się odtworzyć proces odbudowy Gdańska po wojnie. Książka zawiera liczne ilustracje, obrazujące nieznane do tej pory rysunki projektowe oraz
niepublikowane fotografie ukazujące stan zabytków podczas kolejnych etapów odbudowy.
ISBN 978-83-7453-088-0, 205 × 260, ilustracje czarno-białe,
oprawa twarda
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Nagroda
Europejski Poeta Wolnoœci 2012

We własnej sprawie
Od luksusu psuje się styl, rzekł Seneka.
Zapewne wiedział, co mówi.
Ach, drogi Lucyliuszu,

Durs Grünbein
Mizantrop na Capri.
Historie/wiersze
Przełożył Andrzej Kopacki
Dialog z antykiem jako sposób pojmowania
własnych doświadczeń w świecie przełomu
XX i XXI wieku, wizja „równoczesności nierównoczesnego”, powrót z przyszłości do prawzoru kultury europejskiej, przejęta po Juwenalu bezsenność w metropolii i medytacje
wokół Seneki, refleksja o władzy i archeologia codzienności, polityka i erotyzm, zmaganie z twardym tworzywem języka i marmurem pomników – wszystko to składa się na
wiersze, w których starorzymski „anachronizm” jest nowoczesnym narzędziem poetyckim, a tytułowy mizantrop na Capri to
nie tylko okrutny Tyberiusz, lecz także sarkastyczny wygnaniec: podróżujący w głąb
dziejów poeta.
ISBN 978-83-7453-044-6, 224 strony,
157 × 215, oprawa miękka

cena 34 zł

Przekręcają słowa. Mówią
Zagadkowo, wyszukane
Metafory to ich duma.
Mowa musi być mocna. Myśli
Wiszą bezładnie w powietrzu.
Ten i ów hoduje błędy:
Przyniosły mu poklask wśród ludu.
Pospolitość jest w cenie,
Bo godzi nędzę z bogactwem.
R o b i ć – tyrańskie verbum,
Słówko modne w tych czasach.
Z największego nonsensu r o b i s i ę sens.
Wszystko da się powiedzieć w Rzymie.
Według greckiego przysłowia
„Człowiek mówi tak, jak żyje”.
Nic dziwnego, przy tej rozrzutności
Ucho tęskni za czymś słodkim,
Język staje się sprośny.
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Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut
Sztuka pierdzenia
Przełożył Krzysztof Rutkowski
Sztuka pierdzenia ukazała się we Francji w roku 1751. Szybko zdobyła ogromną popularność, a jej najbardziej rubaszne ustępy czytano na salonach po spożyciu ostatniego dania wystawnej kolacji. Lektura dzieła, wzbudziwszy śmiech,
ułatwiała trawienie. Dziś jego przenikliwość docenią nie
tylko amatorzy owej pożytecznej sztuki, ale i wszyscy, którzy lubią podróżować po krainie absurdu.
ISBN 978-83-7453-935-7, 136 stron, 100 × 170, ilustracje
czarno-białe, oprawa miękka

cena 18 zł

„Jest to lektura tak zajmująca i z gracją napisana, że
nadaje się na każdą porę dnia i nocy niezależnie od porządku posiłków”.
Filip Łobodziński, „Newsweek Polska”
„Czytając Hurtauta, będziecie płakać ze śmiechu”.
Cezary Polak, „Dziennik Gazeta Prawna”

Jacques-Louis Doussin-Dubreuil
Niebezpieczeństwa onanizmu
Przełożył Krzysztof Rutkowski
Zatrważająca opowieść o zgubnych skutkach nałogu, który od niepamiętnych czasów wyniszcza nasze społeczeństwa. Autor przytacza liczne świadectwa spisane przez nierozważnych młodzieńców, którzy powierzają mu sekretne
szczegóły swoich niecnych praktyk. Powołując się na najuczeńszych mężów, wyjaśnia, jak wykrywać onanistów, jak
czuwać nad ich cnotą i jakie kuracje im aplikować. Nade
wszystko zaś przytacza niezliczone przykłady straszliwych
dolegliwości, jakie wynikają z masturbacji – nałogu wiodącego wprost ku śmierci.
ISBN 978-83-7453-029-3, 176 stron, 100 × 170, ilustracje kolorowe,
oprawa miękka

cena 19,90 zł

„Świetnie spolszczona przez Rutkowskiego książka to
nie tylko staroświecki rarytas. To nie tyle medyczne, ile
kulturowe świadectwo swoich czasów”.
Cezary Polak, „Dziennik Gazeta Prawna”
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Przełożył
Krzysztof Rutkowski
Czytelnicy szlachetni i czuli!
Wy, których ucho nigdy nie posłyszało ani słowa swawolnego,
ani sprośnej frazy, miejcie odwagę mię wysłuchać! Miłość przypomina Marsa, w boju potrzeba
osiłków. Wdzięk, dowcip i talenty
się przydają, ale tylko moc miłość spełnić zdoła. Przeto wypełniając obowiązki gorliwego medyka, ku chwale Ojczyzny i Miłości za pióro chwytam, by najbardziej odpowiednie środki dla
pobudzenia miłosnych wyczynów
wykazać. Nie zamierzam zachęcać do rozpusty i libertyństwa.
Odsłaniam sekrety sztuki wyłącznie dla wspomożenia zmrożonych mężów i małżonek wzdychających próżno w małżeńskim
łożu. Ze wszystkich środków wywołujących miłosne podniecenie najskuteczniejszym jest biczyk – zatem skutkom jego zażywania główną część mego dzieła
poświęcam.
ISBN 978-83-7453-085-9, 172
strony, 100 × 170, ilustracje
kolorowe, oprawa miękka
cena 19,90
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Agnieszka Taborska

Senny żywot
Leonory de la Cruz
Ilustracje: Selena Kimball Smith
Utrzymana w tradycji czarnego humoru, pełna zagadek, oniryczna opowieść o fikcyjnej
osiemnastowiecznej wizjonerce, dwieście lat później odkrytej przez francuskich surrealistów. Historię świętej Leonory, czytającej w snach przyszłość ludzkości, oraz dzieje zafascynowanych nią surrealistów ilustruje 35 kolaży w duchu Maxa Ernsta, tworzących nastrój tajemnicy i niesamowitości.
Wydanie 2, ISBN 978-83-7453-062-0, 168 stron, 165 × 235, ilustracje kolorowe, oprawa miękka

cena 44 zł

„Elegancki artbook, perełka w wąskiej dziedzinie polskich literackich mistyfikacji. Piękne, smakowite i bardzo kobiece”.
Łukasz Modelski, „Twój Styl”
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KSIĄ ŻK I DO CZ Y TANIA

Kajsa Ingemarsson
Żółte cytrynki

Książki do Czytania

Przełożyła Natalia Januszewska
Agnes to prawdziwa szczęściara. Wyrwała się z sennego
miasteczka, pracuje w najlepszej restauracji w Sztokholmie, ma kochającego chłopaka. Czy musi martwić się o swoją przyszłość? Tak – bo szczęście nagle ją opuszcza. Agnes
nie ma jednak zamiaru się poddać. Przecież każdy koniec
jest tylko początkiem czegoś nowego… Żółte cytrynki to powieść o poszukiwaniu samej siebie, o miłości i przyjaźni,
ale zwłaszcza o odwadze, która pozwala postawić wszystko
na jedną kartę i podjąć właściwą decyzję.
ISBN 978-83-7453-922-7, 304 strony, 129 × 197, oprawa miękka
cena 34 zł

„Wyciągnij wtyczkę telefonu, to nie jest książka, od której zechcesz się oderwać!”
„Söndagsmorgon TV4”

Bodo Kirchhoff
Mała Garbo
Przełożyła Anna Taraska-Pietrzak
Hoederer ucieka po nieudanym napadzie na bank. Uprowadzając samochód, staje się porywaczem. Nie wie, że na tylnym
siedzeniu schowała się Malu – dwunastoipółletnia gwiazda filmowa. Hoederer, zamiast ratować się z opresji i uwolnić dziewczynkę, żąda za nią okupu. Szukając odpowiedniej kryjówki,
docierają do zasypanego śniegiem lasu. Czy coś może połączyć tych dwoje ludzi – przestępcę wiecznie prześladowanego przez pech i dziecko, któremu wszystko się zawsze udaje?
ISBN 978-83-7453-030-9, 280 stron, 129 × 197, oprawa miękka
cena 34,90 zł

„Podręcznik dla rodzimych prozaików, jak powinna wyglądać literatura środka”.
Grzegorz Wysocki, „Gazeta Wyborcza”

Erlend Loe
Muleum
Przełożyła Milena Skoczko
Julie traci najbliższą rodzinę w katastrofie lotniczej. Jest
młoda, piękna, zdolna i bardzo bogata. I dobrze wie, co

Katalog 2012_wiosna-lato.indd 27

2012-04-24 15:52:49

28

KSIĄ ŻK I DO CZ Y TANIA

Książki do Czytania

powinna zrobić: zabić się w niebanalny sposób. Psychoterapeuta każe jej prowadzić pamiętnik, notuje więc rozmaite plany samobójcze, a przy okazji odreagowuje traumę,
rozlicza się z rodzicami i z najbliższym otoczeniem. Gdy
w poszukiwaniu nowych możliwości autodestrukcji opuszcza rodzinne Oslo, zabiera czytelnika w szaloną podróż po
najbardziej egzotycznych zakątkach świata. Czy pragnienie śmierci może być początkiem nowego życia?
ISBN 978-83-7453-019-4, 196 stron, 127 × 197, oprawa miękka
cena 35 zł

„Recepta na niebanalna powieść współczesną? Weź
Buszującego w zbożu, wymieszaj go z Wniebowziętymi,
a tematem uczyń chęć popełnienia samobójstwa. Może
brzmi to idiotycznie, ale w wykonaniu Erlenda Loe ów
koktajl się sprawdza”.
Piotr Kofta, „Wprost”

Hallgrímur Helgason
Poradnik domowy kilera
Przełożyła Justyna Burzyńska
Toxic, hitman z chorwackiej mafii w Nowym Jorku, uciekając przed FBI, przypadkowo trafia na Islandię w przebraniu
amerykańskiego telekaznodziei, którego właśnie sprzątnął.
Czy uwięziony w tym lodowym raju twardziel o miękkim sercu poradzi sobie z policją, polskimi robotnikami, księdzem
karateką i demonami przeszłości?
ISBN 978-83-7453-967-8, 242 strony, 129 × 197, oprawa miękka
cena 34 zł

„Pisarza z takim poczuciem humoru nie da się nie lubić”.
„Playboy”
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międzynarodowy
bestseller

1 milion
sprzedanych
egzemplarzy

ZABÓJCY
BAZ• ANTÓW
Jussi Adler-Olsen
Prze³o¿y³a Joanna Cymbrykiewicz

Po powrocie z urlopu Carl Mørck, szef Departamentu Q, zastaje swojego asystenta Assada zagrzebanego w aktach starej, zamkniętej sprawy. Mimo że zapadł wyrok, ktoś
ciągle podrzuca dowody świadczące, że w zbrodnię zamieszana jest grupa prominentów. Dalsze śledztwo wymaga przeciwstawienia się skorumpowanym strukturom w polityce i policji. Rozpoczyna się polowanie z nagonką… Zabójców bażantów entuzjastycznie przyjęła krytyka i czytelnicy. Książka trafiła na szczyty list bestsellerów. Sprzedano
ponad milion egzemplarzy w całej Europie.
ISBN 978-83-7453-060-6, 432 strony, 129 × 197, oprawa miękka

cena 39,90 zł

„Rasowy thriller – ciê¿ko wypuœciæ go z rêki, zanim dotrze siê do samego koñca”.
„Deutschlandradio Kultur”
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D E PA R T A M E N T Q

Departament Q

Jussi Adler-Olsen
Kobieta w klatce
Przełożyła Joanna Cymbrykiewicz
Merete Lynggaard, młoda przebojowa parlamentarzystka,
znika pewnego dnia bez śladu. Policja natychmiast rozpoczyna poszukiwania na szeroką skalę, ale wszystkie tropy kolejno się urywają i sprawa zostaje odłożona na półkę.
Śledztwo rusza z miejsca dopiero po kilku latach, gdy podkomisarz Carl Mørck zostaje szefem Departamentu Q, nowo
utworzonego wydziału policji do zadań specjalnych. Mørck
wraz z tajemniczym arabskim pomocnikiem Assadem trafia
na trop przestępcy, który gnany nienawiścią i chęcią zemsty
uknuł szaleńczy plan. Czy Mørck i Assad zdołają pokrzyżować plany szaleńca, czy też sami staną się jego ofiarą?
ISBN 978-83-7453-027-9, 416 stron 129 × 197, oprawa miękka
cena 39,90 zł
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TROLL

„Troll” to seria podręczników do nauki gramatyki języka
szwedzkiego, norweskiego i duńskiego. Każdy z podręczników łączy dwie funkcje: teoretyczną i praktyczną, oraz zawiera szczegółowy opis podstawowych zagadnień gramatyki,
wzbogacony przykładami oraz uzupełniony licznymi ćwiczeniami. Przejrzysta struktura ułatwia korzystanie z podręczników zarówno podczas samodzielnej pracy, jak i na kursach językowych, w szkołach i na uczelniach.

Maciej Balicki
Troll 1. Język duński: teoria i praktyka.
Poziom podstawowy
ISBN 978-83-7453-867-1, 192 strony, 210 × 280, oprawa miękka
cena 48 zł

Maciej Balicki, Helena Garczyńska
Troll 2. Język duński: teoria i praktyka.
Poziom średnio zaawansowany
ISBN 978-83-7453-867-1, 190 stron, 210 × 280, oprawa miękka
cena 49,99 zł

Ewa Mrozek-Sadowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska
Troll 1. Język szwedzki: teoria i praktyka.
Poziom podstawowy
Wydanie 2 poprawione, ISBN 978-83-7453-014-9, 208 stron,
210 × 280, oprawa miękka

cena 49,99 zł

Ewa Mrozek-Sadowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska
Troll 2. Język szwedzki: teoria i praktyka.
Poziom średnio zaawansowany
ISBN 978-83-7453-868-8, 202 strony, 210 × 280, oprawa miękka
cena 48 zł

Helena Garczyńska
Troll 1. Język norweski: teoria i praktyka.
Poziom podstawowy
ISBN 978-83-7453-855-8, 200 stron, 210 × 280, oprawa miękka

Helena Garczyńska, Maciej Balicki
Troll 2. Język norweski: teoria i praktyka.
Poziom średnio zaawansowany
ISBN 978-83-7453-919-7, 200 stron, 210 × 280, oprawa miękka
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wydawnictwo słowo/obraz terytoria
80-244 Gdańsk, al. Grunwaldzka 74/3
tel.: (58) 345 47 07 (dział handlowy)
tel.: (58) 341 44 13 (redakcja)
fax: (58) 520 80 63
e-mail: slowo-obraz@terytoria.com.pl
redakcja@terytoria.com.pl
handel@terytoria.com.pl

www.terytoria.com.pl

szukaj nas tak¿e:
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