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Ikony przy okładkach informują, w jakim formacie dostępny jest dany tytuł: 
 – książka papierowa,  – e-book,  – audiobook na płycie CD,  – audiobook w postaci plików MP3
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The year 2020 is a jubilee year for RE-
BIS: our publishing house was founded 
thirty years ago, on 1st August 1990 to 
be precise. However, let us talk about 
last year first. Definitely, 2019 was 
marked by history books.

First of all, X, Y & Z: The Real Story 
of How Enigma Was Broken by Dermot 
Turing was awarded the Guardian of 
Memory Prize 2019 as well as the title 
of the Book of the Year 2019 by “Maga-
zyn Literacki KSIĄŻKI”.

Secondly, and in negative circum-
stances, increased popularity affected 
Volhynia betrayed by Piotr Zychowicz, 
scandalously removed from the con-
test for the Historical Book of the Year 
in the course of it, when this title was 
number one in readers’ voting. None-
theless, we would like to thank the 
organizers of the contest: Polish Televi-
sion, Polish Radio, and The Institute of 
National Remembrance for additional 
promotion thanks to which the book 
attracted interest of thousands of new 
people.

As befits the jubilee year, we have 
a lot of new, interesting proposals.

In the first half of the year we will 
publish the latest novel by an already 
well-known in Poland (and not only) 
Carla Montero, Garden of Women, as 

well as the first book in the trilogy by 
Meg Elison – The Book of the Unnamed 
Midwife. Both these titles are placed in 
our Salamander series.

In the Masters of Literature series, the 
attention must be paid to Salman Rush-
die and his new novel, Quichotte, as well 
as to a masterpiece from Brazil – An In-
vincible Memory by João Ubaldo Ribeiro.

In our thrillers and suspense offer we 
recommend new novels by our already 
well-recognized authors: Kallentoft, 
Archer and Cook, and in fantasy and 
science fiction, apart from Goodkind, 
Weber or more works by Dick, also our 
paperback edition of the DUNE series 
(we are very much looking forward to 
the December premiere of the next film 
based on Dune), as well as a new fanta-
sy series written by Sam Sykes. We will 
also continue publishing our SF classics 
series which debuted so successfully 
last year.

There are also a lot of new titles 
in non-fiction series. In biographies, 
a book about the life of Andrzej Zaucha, 
in ancient history, The Rise of Rome by 
Anthony Everitt whom Polish readers 
already know as the author of The Rise 
of Athens. Last but not least, the his-
tory of World War II – Polish Few: Polish 
Airmen in the Battle of Britain by Piotr 

Sikora, the book about Polish pilots in 
Great Britain.

In psychology and self-help titles, 
more and more of our publications 
are written by Polish authors – in the 
coming months there will be books by 
Katarzyna Miller and Suzan Giżyńska 
I have a guy and I have... a problem, 
by Sylwia Sitkowska and Andrzej 
Gryżewski Unlovables. The Fear of Close-
ness, while as for works from the wide 
world, we recommend EQ Applied by 
Justin Bariso.

Polish authors, just to mention Karo-
lina and Maciej Szaciłło, also dominate 
among authors of our new dietary 
proposals and health books, e.g. Osteo-
porosis by Hanna Stolińska.

Finally, it is worth mentioning the 
two “French” proposals for the spring. 
The first is Our Love Guide to France, Or 
the Diplomatic Ratatouille by Tomasz 
Orłowski, the former Polish ambas-
sador, and the second is Parisian Chic 
Encore!, a new book by Ines de la Fres-
sange.

Therefore, in the year of REBIS’ jubi-
lee we heartily invite you to visit book-
shops and we hope that all of you will 
find interesting readings there, not 
only from our offer.

REBIS Team

ABOUT US
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O WYDAWNICTWIE

Rok 2020 to dla REBISU rok jubileu-
szowy – zaczęliśmy działalność 30 lat 
temu, dokładnie 1 sierpnia 1990.

Ale najpierw o roku minionym. Zde-
cydowanie 2019 rok przebiegał pod 
znakiem książek historycznych.

Po pierwsze, X, Y, Z. Prawdziwa histo-
ria złamania szyfru Enigmy autorstwa 
Dermota Turinga zdobyła m.in. nagro-
dę Strażnika Pamięci 2019 i tytuł Książ-
ki Roku 2019 „Magazynu Literackiego 
KSIĄŻKI”.

Po drugie, w negatywnym sensie 
popularność dotknęła Wołyń zdradzo-
ny Piotra Zychowicza, w skandaliczny 
sposób usunięty z konkursu na Książkę 
Historyczną Roku już w jego trakcie, 
kiedy ten tytuł prowadził zdecydowa-
nie w plebiscycie czytelników. Dzięku-
jemy jednak organizatorom konkursu: 
Telewizji Polskiej, Polskiemu Radiu, 
IPN-owi, za dodatkową promocję, dzię-
ki której książka ta zainteresowała ty-
siące nowych osób.

Jeśli chodzi o rok jubileuszowy, to 
czeka na wiele nowych, ciekawych 
propozycji.

W pierwszym półroczu wydamy naj-
nowszą powieść słynnej już w Polsce 
(i nie tylko) Carli Montero, zatytułowa-
ną Ogród kobiet, oraz początek trylogii 

autorstwa Meg Elison – Księgę bez-
imiennej akuszerki. To w Salamandrze.

W serii Mistrzowie Literatury trzeba 
koniecznie zwrócić uwagę na Salma-
na Rushdiego i jego nową powieść 
Quichotte, a także na arcydzieło z Bra-
zylii – Labirynt pamięci. Wiwat naród 
brazylijski! João Ubaldo Ribeiry.

Wśród thrillerów i sensacji poleca-
my kolejne powieści doskonale już 
znanych autorów: Kallentofta, Ar-
chera i Cooka, a z fantastyki oprócz 
Good kinda, Webera czy kolejnych 
dzieł Dicka także broszurowe wyda-
nie serii DIUNA (już nie możemy się 
doczekać grudniowej premiery kolej-
nego filmu, którego scenariusz jest na 
niej oparty) oraz nowa seria fantasy 
Sama Sykesa. Będziemy też kontynu-
ować wydawanie serii klasyki SF, która 
tak udanie zadebiutowała w zeszłym 
roku.

Dużo nowości także w seriach non-
-fiction. Wśród biografii książka o ży-
ciu Andrzeja Zauchy, z zakresu historii 
starożytnej m.in. Chwała Rzymu zna-
nego już z Chwały Aten Anthony’ego 
Everitta, a z czasów drugiej wojny świa-
towej choćby Tych niewielu Piotra Siko-
ry, rzecz o polskich pilotach w Wielkiej 
Brytanii.

Wśród prac z zakresu psychologii 
coraz więcej u nas dzieł autorów pol-
skich – w najbliższych miesiącach będą 
to książki Katarzyny Miller i Suzan Gi-
żyńskiej Mam faceta i mam… problem, 
Sylwii Sitkowskiej i Andrzej Gryżew-
skiego Niekochalni. Lęk przed bliskością, 
a z dzieł z szerokiego świata na przy-
kład Inteligencja emocjonalna w działa-
niu Justina Bariso.

Autorzy polscy, choćby Karolina 
i Maciej Szaciłło, królują również wśród 
nowych propozycji dietetycznych, nie 
zabraknie tu też książek o zdrowiu, jak 
np. Dieta w leczeniu osteoporozy Hanny 
Stolińskiej.

Warto też na koniec wspomnieć 
o dwóch wiosennych propozycjach 
„francuskich”. Pierwsza to Nasz za-
kochany przewodnik po Francji, czyli 
dyplomatyczna ratatouille autorstwa 
Tomasza Orłowskiego, byłego am-
basadora Polski, a druga to Paryski 
szyk jeszcze raz!, kolejna książka Ines 
de la Fressange.

Zapraszamy więc w roku jubileuszu 
REBISU do księgarni i mamy nadzieję, 
że każdy znajdzie tam ciekawe lektury, 
nie tylko wśród naszych książek.

Zespół REBISU
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Z SALAMANDRĄ Właśnie minęło 28 lat od debiutu 
tej jednej z najbardziej znanych 
serii literackich w Polsce.

Zaczęło się w lutym 1992 od 
Dziecka na niebie Jonathana Car-
rolla, który obok Wiliama Whar-
tona i Elizabeth Gilbert pozostaje 
najpopularniejszym autorem ksią-
żek tej serii.

W Salamandrze ukazało się kil-
kaset tytułów w wielomilionowym 
w sumie nakładzie, a niektóre 
z nich – jak Spóźnieni kochankowie 
Wiliama Whartona i Jedz, módl się, 
kochaj Elizabeth Gilbert – osiąg-
nęły status superbestsellerów. 
W najbliższych miesiącach wyda-
my słynną już Carlę Montero i jej 
nową powieść Ogród kobiet oraz 
debiutującą w Polsce Meg Elison 
z Księgą bezimiennej akuszerki, 
pierwszym tomem jej słynnej try-
logii.

Witajcie ponownie w krainie 
Salamandry!

LITERATURA PIĘKNA

SERIA
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Z SALAMANDRĄ

LITERATU
RA

 PIĘKN
A

Jedz, módl się, kochaj 
czyli jak pewna kobieta wybrała się 
do Italii, Indii i Indonezji 
w poszukiwaniu wszystkiego
ISBN 978-83-8062-609-6
Eat, Pray, Love
Przekład: Marta Jabłońska-Majchrzak

Nim osiągnęła trzydziestkę, Elizabeth 
Gilbert miała wszystko, o czym ma-
rzą kobiety – męża, dom, dobrą pracę. 
Mimo to nie była ani szczęśliwa, ani 
spełniona. Przeszła przez wyczerpujący 
rozwód i popadła w depresję, przeżyła 
nieszczęśliwą miłość i całkowicie od-
rzuciła wszystko, czym, jak jej się zda-
wało, miała być.

Jedz, módl się, kochaj mówi o tym, co 
może się zdarzyć, kiedy bierzemy od-
powiedzialność za własne zadowolenie 
z życia.

ELIZABETH GILBERT
to autorka światowego bestselleru Jedz, módl się, 
kochaj oraz jego kontynuacji I że cię nie opusz
czę… Film Jedz, módl się, kochaj z J. Roberts 
i J. Bardemem trafił do kin w 2010 roku, swoją 
premierę miała też wersja DVD.

Zanim E. Gilbert osiągnęła spektakularny 
sukces, napisała powieści Ludzie z wysp i Ostatni 
taki Amerykanin (w finale National Book Award). 
Za zbiór opowiadań Imiona kwiatów i dziewcząt 
otrzymała Pushcart Prize i była nominowana 
do Pen/Hemingway Award. Pracowała też jako 
dziennikarka w „GQ”, jej artykuły uzyskały trzy 
nominacje do National Magazine Award.

REBIS opublikował następujące książki jej 
autorstwa:
• Jedz, módl się, kochaj
• I że cię nie opuszczę…
• Imiona kwiatów i dziewcząt
• Ostatni taki Amerykanin
• Ludzie z wysp
• Botanika duszy
• Wielka Magia
• Miasto dziewcząt

Rekordowa sprzedaż – 48 nakładów 
w ponad 410 000 egzemplarzy.

Największy hit 
w 30-letniej historii REBISU!

Miasto dziewcząt
ISBN 978-83-8062-499-3
City of Girls
Przekład: Katarzyna Karłowska

Najnowsza powieść Elizabeth Gilbert
Wcale nie trzeba być grzeczną 

dziewczynką, by stać się dobrym czło-
wiekiem, czyli opowieść o seksie i uro-
kach życia w Nowym Jorku.

„Życie jest nie tylko ulotne, ale też 
niebezpieczne, dlatego nie ma sensu 
odmawiać sobie przyjemności” – tym 
mottem kieruje się główna bohater-
ka powieści. Wyrzucona z prestiżowej 
uczelni Vivian trafia do Nowego Jorku, 
do ciotki, która prowadzi podupadają-
cy teatr rewiowy.

W Mieście dziewcząt autorka nie 
tylko zgłębia kobiecą seksualność, ale 
także tropi tajemnicze meandry praw-
dziwej miłości. 
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CLARA USÓN
zadebiutowała w roku 1998 powieścią Las no
ches de San Juan, za którą otrzymała Premio 
Femenino Lumen. Kolejne jej książki także zdo-
bywały nagrody literackie, podobnie Nieśmiały 
zabójca (w roku 2018 Premio de Literatura Sor 
Juana Inés de la Cruz dla najlepszej powieści na-
pisanej w języku hiszpańskim przez kobietę).

Nieśmiały zabójca
ISBN 978-83-8062-536-5
El asesino timido
Przekład: Wojciech Charchalis

W krótkiej historii życia Sandry Moza-
rovski, gwiazdki filmów erotycznych, 
rzekomej kochanki króla, Usón znajdu-
je echa własnego procesu autodestruk-
cji i złożonej relacji z matką.

Ta piękna i mądra powieść poświę-
cona jest problemowi samobójstwa, 
uzależnień i poszukiwania sensu.

CARLA MONTERO
hiszpańska pisarka, jest absolwentką prawa i za-
rządzania w biznesie, jednak od zawsze uwiel-
biała pisać. Jej debiutancka bestsellerowa po-
wieść Wiedeńska gra otrzymała nagrodę Círculo 
de Lectores.

Szmaragdowa Tablica
ISBN 978-83-8188-045-9
La tabla esmeralda
Przekład: Wojciech Charchalis

Ana pracuje w Muzeum Prado, prowa-
dzi spokojne życie u boku bogatego 
niemieckiego kolekcjonera dzieł sztuki, 
aż do chwili, gdy pewien list napisa-
ny podczas drugiej wojny światowej 
naprowadza go na ślad tajemniczego 
obrazu Astrolog przypisywanego Gior-
gionemu.

To nie tylko pasjonująca historia 
o poszukiwaniu zagadkowego dzie-
ła sztuki, ale też niezwykła opowieść 
o zakazanej miłości, która zdarzyła się 
wbrew wszystkim i wszystkiemu.

Ponad 70 tysięcy sprzedanych eg-
zemplarzy.

Ogród kobiet
ISBN 978-83-8188-059-6
El jardin de las mujeres Verelli
Przekład: Wojciech Charchalis

Dzielne kobiety i nieobecni mężczyź-
ni. Oto rodzina Verellich. Gianna wy-
chowała się w Barcelonie, na zapleczu 
rodzinnego sklepu. Ta ambitna pani 
architekt jest na życiowym zakręcie, 
więc kiedy po śmierci babci znajduje 
w jej rzeczach klucz do młyna we wło-
skim miasteczku oraz niekompletny 
pamiętnik prababki, postanawia wy-
ruszyć w podróż w poszukiwaniu włas-
nych korzeni.

Znakomita powieść o odkrywaniu 
na nowo siebie i tego, co jest w ży-
ciu naprawdę najważniejsze: miłości, 
przyjaźni i miejsca, które nazywamy 
domem.
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JONATHAN CARROLL
mieszkający w Wiedniu wykładowca literatury 
amerykańskiej, jest jednym z najoryginalniej-
szych współczesnych pisarzy. Twórczość Carrolla 
określa się czasami mianem europejskiej wersji 
realizmu magicznego. Kilka jego książek miało 
światowe prapremiery w Polsce: Oko dnia, Szkla
na zupa, Zakochany duch. Ta ostatnia, opubliko-
wana w 22 językach, znalazła się na liście best-
sellerów „San Francisco Chronicle”.

Autor regularnie odwiedza nasz kraj. RE-
BIS zorganizował do tej pory 13 wizyt, pod-
czas których Carroll spotkał się z czytelnikami 
w 22 miastach.

www.jonathancarroll.com

REBIS opublikował:
• Białe jabłka
• Całując Ul
• Cylinder Heidelberga
• Czarny koktajl
• Drewniane morze
• Durne serce
• Dziecko na niebie
• Głos naszego cienia
• Kąpiąc lwa
• Kobieta, która wyszła za chmurę
• Kolacja dla wrony
• Kości Księżyca
• Kraina Chichów
• Mr. Breakfast
• Muzeum Psów
• Na pastwę aniołów
• Oko dnia
• Poza ciszą
• Szklana zupa
• Śpiąc w płomieniu
• Ucząc psa czytać
• Upiorna dłoń
• Zakochany duch
• Zaślubiny patyków

Mr. Breakfast
ISBN 978-83-8062-588-4
Mr. Breakfast
Przekład: Jacek Wietecki

Kiedy jedno życie to za mało
Niespełniony komik Graham Pat-

terson przejeżdża przez zapyziałe 
miasteczko w Karolinie Północnej, 
gdy nagle psuje mu się samochód. 
Zmuszony czekać dwa dni na napra-
wę, zachodzi do salonu tajemniczej 
tatuażystki. Zachwycony jej kunsztem, 
postanawia zrobić sobie tatuaż, który 

„najmniej mu się podoba”. Nie ma po-
jęcia, że tym samym zyskał moc prze-
mieszczania się między równoległymi 
rzeczywistościami. Od tej pory życie 
Grahama Pattersona rozszczepia się na 
trzy splatające się wersje jego biografii. 
Kłopot w tym, że wersje te zaczynają 
się z sobą mieszać…

Na pastwę aniołów
ISBN 978-83-8062-636-2
From the Teeth of Angels
Przekład: Mirosław P. Jabłoński

Ian McGann spotyka w swoich snach 
śmierć, która obiecuje mu odpowie-
dzieć na każde pytanie. Jeśli jednak 
Ian nie zrozumie odpowiedzi, zapłaci 
życiem. Arlen Ford, gwiazda filmowa, 
porzuciła Hollywood i zamieszkała 
w Austrii. Tu chce wieść nowe życie, tu 
poznaje cudownego mężczyznę – fo-
toreportera, który jeździ wszędzie tam, 
gdzie toczą się wojny. Arlen wie, że 
na tego człowieka czekała całe życie. 
 Wyatt Leonard, śmiertelnie chory Finky 
Linky, odkrywa nagle, że posiadł zdol-
ność wskrzeszania zmarłych.

Splatając losy tych trojga bohaterów, 
Jonathan Carroll stawia podstawowe, 
przeszywające dreszczem pytanie: Czym 
jest śmierć?… i odpowiada na nie.
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MANUEL VILAS
ur. 1962 w Barbastro poeta i prozaik. Autor wielu 
nagradzanych tomików poetyckich, opowiadań 
i powieści, w tym España (2008), uznawanej za 
jedną z dziesięciu najważniejszych powieści języ-
ka hiszpańskiego pierwszej dekady XXI wieku.

Ordesa
ISBN 978-83-8062-489-4
Ordesa
Przekład: Carlos Marrodán Casas

Ordesa to książka osobista. Vilas odwo-
łuje się w niej do własnej historii, poru-
szając tak ważne i uniwersalne tematy, 
jak: przeszłość, rozpad więzów rodzin-
nych, śmierć najbliższych, nieobecność 
ukochanych osób i rozłąka z nimi…

Książka piękna i mocna, szczera do 
bólu, pisana czasem z odrobiną zu-
chwałej bezczelności.

„Mocne, osadzone w życiowym konkre-
cie, a jednocześnie szalenie poetyckie. 
Elegia o śmietniku życia…” 

Paulina Małochleb, „Polityka”

MEG ELISON
ukończyła Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. 
Jej debiutancka powieść Księga bezimiennej aku
szerki zdobyła w 2014 roku Nagrodę im. Philipa K. 
Dicka. Zostala też okrzyknięta „Najlepszą Książką 
Roku 2016” według „Publishers Weekly”.

„Książkowy odpowiednik epidemii wirusa Zika”.
„Slate”

„Debiutancka powieść Księga bezimiennej aku
szerki uchwyciła ducha mistrzostwa Elison. 
Ludzka zdolność do przetrwania to temat, który 
autorzy science fiction poruszali, odkąd tylko 
powstał ten gatunek, lecz Elison wnosi do nie-
go własne rozumienie seksualności, zaradności 
i determinacji”.

„The Daily Californian”

„Elison odmalowuje świat tak zupełnie pozbawio-
ny długoterminowej nadziei i napędzany wyłącz-
nie krótkoterminową desperacją, że ten obraz 
będzie was nawiedzał, nawet gdy odłożycie 
książkę. A jednak nawet najmniejsze światełko 
na horyzoncie będzie kazało wam podążać dalej”.

Adrian Liang, „Amazon Book Review”

„Stworzona przez Elison przyszłość, w której jest 
co najmniej dziesięć razy więcej mężczyzn niż 
kobiet, jest brutalna i przerażająca głównie dla-
tego, że uświadamia nam, jak kruche są pozory 
traktowania kobiet jako jednostek ludzkich”.

„Book Riot”

„Trylogia Droga Donikąd stawia ważne pytania na 
temat świata, który jest o wiele bardziej możli-
wy, niż nam się wydaje. To radykalnie queerowy 
traktat na temat przyszłości płci”.

LitReactor

Księga bezimiennej akuszerki
ISBN 978-83-8188-062-6
The Book of the Unnamed Midwife
Przekład: Maria Smulewska

Przetrwanie apokalipsy to dopiero 
początek.

Tajemnicza gorączka zdziesiątkowa-
ła populację Ziemi, zabijając bardzo 
wielu mężczyzn oraz niemal wszystkie 
kobiety i dzieci. Poród stał się równo-
znaczny z wyrokiem śmierci – zarówno 
dla matki, jak i dla dziecka. Samotna 
położna usiłuje znaleźć sobie miejsce 
w tej nowej, niebezpiecznej rzeczywi-
stości. Odkrywa jednak, że jej zadanie 
nie ogranicza się do chronienia smut-
nej namiastki własnej niezależności. 
Jeśli ludzkość ma się odrodzić, będzie 
potrzebowała akuszerki. 

Meg Elison

KSIĘGA 
BEZIMIENNEJ 

AKUSZERKI

w przygotowaniu
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N.H. KLEINBAUM
była dziennikarką i redaktorką. Pisze powieści na 
podstawie znanych scenariuszy filmowych.

Stowarzyszenie 
Umarłych Poetów
ISBN 978-83-7510-930-6
Dead Poets Society
Przekład: Paweł Laskowicz

Elitarna szkoła średnia. W miejsce od-
chodzącego na emeryturę nauczyciela 
języka angielskiego zjawia się nowy, 
John Keating, który panującym w szko-
le tradycyjnym zasadom przeciwstawia 
inny sposób kształcenia i wychowywa-
nia młodych ludzi.

Wielokrotnie wznawiana (47 razy 
w REBISIE) książka powstała na pod-
stawie nagrodzonego Oscarem sce-
nariusza głośnego filmu Petera Weira 
z Robinem Williamsem w roli głównej.

W REBISIE powieść osiągnęła 
nakład ponad 170 tys. egzemplarzy.

HARPER LEE
studiowała prawo w Oksfordzie. Zabić drozda, 
swój debiut, opublikowała w 1960 r. Książka ta, 
uznawana dziś za arcydzieło, stała się bestselle-
rem, a rok później otrzymała Nagrodę Pulitzera.

W 1962 r. na jej podstawie powstał uhonoro-
wany Oscarem film z Gregorym Peckiem w roli 
głównej.

Zabić drozda
ISBN 978-83-7818-792-9
To Kill a Mockingbird
Przekład: Maciej Szymański

Akcja toczy się w latach trzydziestych 
XX wieku w miasteczku na południu 
USA. Atticus Finch, adwokat i głowa ro-
dziny, broni młodego Murzyna oskar-
żonego o zgwałcenie biednej białej 
dziewczyny Mayelli Ewell. To wstrząsa-
jąca historia o dzieciństwie i kryzysie 
sumienia.

Poruszająca opowieść odwołuje się 
do tego, co w życiu najcenniejsze: mi-
łości, współczucia i dobroci.

CANDACE BUSHNELL
popularna na całym świecie autorka bestsel-
lerów, takich jak m.in.: Seks w wielkim mieście, 
Szminka w wielkim mieście czy Dzienniki Carrie. 
Na podstawie opublikowanego w 1996 roku 
Seksu w wielkim mieście stacja telewizyjna HBO 
nakręciła kultowy serial oraz dwa hity kinowe 
pod tym samym tytułem.

Seks w wielkim mieście… 
i co dalej?
ISBN 978-83-8188-061-9
Is There Still Sex in the City?
Przekład: Magdalena Hermanowska

Candace Bushnell przetarła nowe szla- 
ki w literaturze dzięki Seksowi w wiel-
kim mieście, który zmienił oblicze 
popkultury i randkowania, z wigorem 
i odwagą przedstawiając rytuały go-
dowe elit Manhattanu. Tym razem 
powraca z nową książką, w której z ta-
kim samym wigorem pisze o szalonych 
wzlotach i bolesnych upadkach zwią-
zanych z randkowaniem i seksem po 
pięćdziesiątce.
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MISTRZOWIE 
LITERATURY

Mistrzowie literatury to autorzy, 
którzy zostają z nami na lata, choć 
niemal każdy wydawca czy krytyk 
literacki widziałby w takim mi-
strzowskim kanonie trochę innych 
autorów lub przynajmniej inne 
książki tych samych autorów.

Na początek tego roku pole-
camy dwie nowości, dwóch mi-
strzów. Jeden już znany na całym 
świecie to Salman Rushdie z nową 
powieścią Quichotte inspirowaną 
arcydziełem Cervantesa.

Drugi to wielki klasyk literatury 
brazylijskiej João Ubaldo Ribeiro 
ze swoim dziełem Labirynt pamięci.

Do tego wznowienia innych na-
szych mistrzów (Oza, Remarque’a, 
Saramago czy Bułhakowa) – i ma-
my w ten sposób całkiem długą 
listę obowiązkowych lektur do 
przeczytania.

Zapraszamy więc do lektury!

LITERATURA PIĘKNA
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AMOS OZ
(1939–2018), eseista, prozaik i publicysta, naj-
poczytniejszy na świecie izraelski pisarz. Walczył 
w wojnie sześciodniowej oraz w wojnie Jom 
Kipur. Działał na rzecz pokoju między Izraelem 
a Palestyńczykami. Został uhonorowany litera-
cką Nagrodą Izraela oraz licznymi nagrodami 
międzynarodowymi, a jego książki przełożono 
na trzydzieści siedem języków. W marcu 2013 ro-
ku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersyte-
tu Łódzkiego.

Nakładem REBISU dotychczas ukazały się:
• Do fanatyków. Trzy refleksje
• Dotknij wiatru, dotknij wody
• Fima
• Judasz
• Nagle w głębi lasu
• Opowieść o miłości i mroku
• Pantera w piwnicy
• Poznać kobietę
• Rymy życia i śmierci
• Sceny z życia wiejskiego
• Tam, gdzie wyją szakale
• Wśród swoich
• Z czego powstaje jabłko?

SZIRA CHADAD
absolwentka Columbia University, doktor litera-
turoznawstwa oraz redaktorka książek i scena-
riuszy.

AMOS OZ I SZIRA CHADAD

Z czego powstaje jabłko? 
Sześć rozmów o pisaniu i miłości, 
poczuciu winy i innych rozkoszach
ISBN 978-83-8062-496-2
ang. What’s in an Apple?
Przekład: Leszek Kwiatkowski

Zbiór rozmów Amosa Oza i Sziry Cha-
dad, redaktorki hebrajskich wydań 
dwóch ostatnich książek pisarza. 
Wspólna praca stała się dla nich oka-
zją do długich, szczerych rozmów 
o życiu, literaturze i polityce. To dialog 
między mężczyzną a kobietą, przed-
stawicielami różnych pokoleń, którzy 
rozmawiają o snuciu opowieści i pro-
cesie tworzenia, o dojrzewaniu i rodzi-
cielstwie, o relacjach między płciami, 
o seksie i erotyce, o przemianach spo-
łecznych, których świadkiem był Oz 
w ciągu swojego życia. W tych swo-
bodnych, przyjacielskich rozmowach 
Chadad i Oz nieraz wspólnie się śmieją, 
kiedy indziej zaś zdecydowanie z sobą 
polemizują.

Do fanatyków 
Trzy refleksje
ISBN 978-83-8062-320-0
Szalom la-kana’im
Przekład: Leszek Kwiatkowski

To trzy eseje, w których Amos Oz mie-
rzy się z problemami historycznymi, 
politycznymi i społecznymi, ważnymi 
dziś nie tylko w Izraelu: Co jest isto-
tą fanatyzmu? Skąd on się bierze? 
A może jego ziarno tkwi w każdym 
z nas? Co to znaczy dzisiaj być Żydem? 
Czy rzeczywiście judaizm i demokracja 
się wykluczają? Czy i jak można zażeg-
nać konflikt izraelsko-arabski?

Autor zwraca się w tym tomie prze-
de wszystkim do czytelników, którzy 
nie podzielają jego poglądów. Wyra-
ża niepokój o przyszłość Izraela, ale też 
nadzieję, że lepsza przyszłość wciąż 
jest możliwa.
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Złoty dom Goldenów
ISBN 978-83-8062-197-8
The Golden House
Przekład: Jerzy Kozłowski

Szatańskie wersety
ISBN 978-83-8062-417-7
The Satanic Verses
Przekład: Jerzy Kozłowski

SALMAN RUSHDIE
urodził się w 1947 roku w Indiach. Od czterna-
stego roku życia mieszkał w Wielkiej Brytanii, 
potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. 
Jest absolwentem Cambridge.

Zadebiutował w 1974 roku powieścią Grimus. 
Międzynarodową sławę przyniosły mu dopiero 
opublikowane w 1981 roku Dzieci północy, które 
zdobyły Nagrodę Bookera, a następnie w roku 
1993 Bookera Bookerów i w roku 2008 Best of 
the Booker. W 1988 roku ukazały się Szatańskie 
wersety – jego najsłynniejsza powieść.

Rushdie jest laureatem wielu nagród literac- 
kich. W 2006 i 2017 roku odwiedził Polskę.

Nakładem REBISU ukazały się:
• Czarodziejka z Florencji
• Dwa lata, osiem miesięcy i dwadzieścia osiem nocy
• Dzieci północy
• Furia
• Grimus
• Harun i Morze Opowieści
• Joseph Anton. Autobiografia
• Luka i Ogień Życia
• Ojczyzny wyobrażone
• Ostatnie westchnienie Maura
• Quichotte
• Szatańskie wersety (w nowym tłumaczeniu)
• Śalimar klaun
• Wschód, Zachód
• Wstyd
• Ziemia pod jej stopami
• Złoty dom Goldenów

Quichotte
ISBN 978-83-8188-034-3
Quichotte
Przekład: Jerzy Kozłowski

Don Kichot we współczesnej Ame-
ryce

Drugorzędny autor thrillerów two-
rzy postać Quichotte’a, szarmanckiego 
akwizytora o zmąconym umyśle i ob-
sesji na punkcie telewizji, który niedo-
rzecznie zakochuje się w jej gwieździe, 
Salmie R. W towarzystwie (wymyślone-
go) syna Sancza wyprawia się w awan-
turniczą podróż przez Amerykę, by 
udowodnić, że jest godny jej ręki.

Rushdie zabiera czytelnika na szalo-
ną wyprawę przez kraj w przededniu 
moralnej i duchowej zapaści. Tworzy 
szatańsko zabawny portret czasów, 
w których tak często faktów nie spo-
sób odróżnić od fikcji.
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ERICH MARIA REMARQUE
należał do pokolenia, które straciło młodość 
w okopach I wojny światowej. Nim zyskał sławę 
dzięki pacyfistycznej powieści Na Zachodzie bez 
zmian, parał się dziennikarstwem, był też księ-
gowym, nauczycielem i organistą. Po dojściu 
Hitlera do władzy książki Remarque’a trafiły na 
stos, a ich autor został pozbawiony niemieckiego 
obywatelstwa. Lata II wojny światowej spędził 
w USA, gdzie powstała jedna z jego najlepszych 
powieści – Czas życia i czas śmierci.

Dom Wydawniczy REBIS  spośród jego utworów 
opublikował:
• Cienie w raju
• Czarny obelisk
• Czas życia i czas śmierci
• Dom marzeń
• Droga powrotna
• Gam
• Iskra życia
• Kochaj bliźniego swego
• Łuk triumfalny
• Na Zachodzie bez zmian
• Nim nadejdzie lato
• Noc w Lizbonie
• Przystanek na horyzoncie
• Trzej towarzysze

Noc w Lizbonie
ISBN 978-83-8188-037-4
Die Nacht Von Lissabon
Przekład: Ryszard Wojnakowski

Początek drugiej wojny światowej. 
Wrogowie Trzeciej Rzeszy muszą jak 
najszybciej uciekać z Europy, lecz więk-
szość dróg ucieczki jest już zamknięta. 
Akcja powieści rozgrywa się pewnej 
nocy w Lizbonie, ostatniej bramie do 
wolnego świata. Stojący w porcie ucie-
kinier bezsilnie wpatruje się w statek, 
który następnego dnia ma popłynąć 
do Ameryki. Jego na nim nie będzie. 
Nagle jednak podchodzi do niego 
człowiek, który chce mu oddać swoje 
bilety na ten rejs. Pod warunkiem że 
wysłucha jego opowieści…

Noc w Lizbonie to ostatnia powieść 
wydana za życia autora i jeszcze jeden 
dowód jego wielkiego talentu narra-
cyjnego.

JOSÉ SARAMAGO
(1922–2010), laureat literackiej Nagrody Nobla 
z 1998 r. i najpopularniejszy na świecie prozaik 
portugalski. Nakładem Domu Wydawniczego 
REBIS ukazały się m.in.: Baltazar i Blimunda, Hi
storia oblężenia Lizbony, Miasto białych kart oraz 
Ewangelia według Jezusa Chrystusa.

Miasto ślepców
ISBN 978-83-8188-040-4
Ensaio sobre a Cegueira
Przekład: Zofia Stanisławska

Pewnego dnia na nienazwane miasto 
w nienazwanym kraju spada epidemia 
białej ślepoty. Bez ostrzeżenia dotyka 
ludzi zajętych zwykłymi, codziennymi 
sprawami, nie oszczędzając nikogo – 
starców, dzieci, kobiet, mężczyzn, osób 
prawych i z prawością mających nie-
wiele wspólnego, słabych i silnych.

Władze w pośpiechu zamykają 
pierwszą grupę w nieczynnym szpitalu 
psychiatrycznym. I tylko jedna osoba 
wie, że nie wszyscy są ślepi.

Ta powieść jest wstrząsającym stu-
dium kondycji ludzkiej.
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i pełen rabelaisowskiego poczucia 
humoru – różne warianty języka portu-
galskiego tworzą mozaikę języka bra-
zylijskiego. Niezwykle gęsty poemat 
epicki, będący zarazem krytyką współ-
czesnej autorowi dyktatury i mitolo-
gizacji historii prowadzonej dla celów 
politycznych zachwycił i czytelników, 
i krytyków.

JOÃO UBALDO RIBEIRO
(1941–2014) dziennikarz, wykładowca akade-
micki, dysydent i prozaik, uważany za jednego 
z najważniejszych pisarzy brazylijskich. W 1994 
roku w uznaniu dla jego dzieła wybrano go do 
elitarnego grona członków Brazylijskiej Akade-
mii Literatury. Kilka jego utworów zostało zekra-
nizowanych. Dwukrotnie otrzymał najważniejszą 
brazylijską nagrodę literacką Prémio Jabuti, 
m.in. w roku 1984 za Labirynt pamięci. Wiwat 
naród brazylijski! W 2008 r. wyróżniony najważ-
niejszą w świecie języka portugalskiego nagrodą 
Prémio Camões. W Polsce ukazał się jego Dzien
nik latarni.

Labirynt pamięci 
Wiwat naród brazylijski!
ISBN 978-83-8062-535-8
Viva o povo Brasileiro
Przekład: Wojciech Charchalis

Arcydzieło największego prozaika 
brazylijskiego

Oszałamiający rozmachem fresk 
o narodzinach Brazylii. Saga rodzin-
na obejmująca niemal czterysta lat 
(począwszy od odkrycia przez Portu-
galczyków w XVI wieku do lat osiem-
dziesiątych XX wieku) odsłania historię 
wieloetnicznego narodu: niewolnictwo, 
kanibalizm, wojna, połów wielorybów, 
candomblé, bój o niepodległość… To 
wszystko przewija się w dziejach rodzi-
ny księgowego Amleta Ferreiry i jego 
synów: księdza, poety i żołnierza, oraz 
innych postaci, które nie znalazły miej-
sca na kartach historii. W meandrach 
pamięci prawda miesza się z fikcją, 
realizm z magicznością, obrazy ok-
rucieństwa z niezwykłym liryzmem. 
Bohaterem powieści jest też język, nie-
zwykle sugestywny, wysublimowany 

MALCOLM LOWRY

Pod wulkanem
ISBN 978-83-8062-428-3
Under the Volcano
Przekład: Krystyna Tarnowska

Pod wulkanem to mistrzowska opo-
wieść o ostatnim dniu życia Geof-
freya Firmina, brytyjskiego konsula 
w Cuernavace (tu pod indiańską na-
zwą Quauhnahuac) w Meksyku. Tego 
dnia – w zaduszki 1938 roku – konsul 
dochodzi do kresu drogi znaczonej 
pogrążaniem się w alkoholizmie i po-
szukiwaniem absolutu. Powieść od-
czytywana jest jako nieporównywalna 
ewokacja skrajnego alkoholizmu, jako 
mistrzowska synteza mitów meksykań-
skich, chrześcijańskich i żydowskich, 
ale też jako alegoria upadku świata.

John Huston nakręcił na podstawie 
tej powieści film z udziałem Alberta 
Finneya i Jacqueline Bisset.

João Ubaldo 
Ribeiro

LABIRYNT 
PAMIĘCI

WIWAT NARÓD 
BRAZYLIJSKI!

w przygotowaniu
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MICHAIŁ BUŁHAKOW
(1891–1940) to wybitny rosyjski prozaik i dra-
maturg. Współpracował z wieloma pismami, ale 
znane są głównie jego opowiadania i powieści 
(Notatki na mankietach, Fatalne jaja, Psie ser
ce, Biała Gwardia) oraz dramaty (Dni Turbinów, 
Ucieczka, Ostatnie dni, Zmowa świętoszków).

Mistrz i Małgorzata
ISBN 978-83-8062-451-1
Mastier i Margarita
Przekład: Andrzej Drawicz

Jedna z najważniejszych powieści 
XX wieku

REBIS wydaje tę książkę w mistrzow- 
skim przekładzie Andrzeja Drawicza.

Mistrz i Małgorzata – to powieść 
szkatułkowa. Znaleźć w niej można 
rozważania na temat kondycji sztu-
ki, klasyczny filozoficzny motyw walki 
dobra ze złem, ale również ciętą satyrę 
oraz ironiczne aluzje do ocierającej się 
o absurd radzieckiej rzeczywistości lat 
trzydziestych. A także – rzecz jasna – 
cudowny wątek miłosny. 

BORYS PASTERNAK
(1890–1960), wybitny rosyjski prozaik i poeta. 
Powieść po raz pierwszy ukazała się we Włoszech 
w 1957 roku, przemycona z ZSRR w maszynopisie. 
I choć rok później uhonorowano ją literacką Nagro- 
dą Nobla, pod naciskiem władz i w wyniku na-
gonki autor zrezygnował z jej przyjęcia. W ZSRR 
po raz pierwszy ukazała się legalnie dopiero w ro- 
ku 1988, w PRL-u także była książką zakazaną.

Doktor Żywago
ISBN 978-83-8062-062-9
Doktor Żiwago
Przekład: Ewa Rojewska-Olejarczuk

Nagrodzona literackim Noblem jed-
na z najpiękniejszych historii o miło-
ści i wojnie

Tytułowego bohatera – lekarza, poe-
tę, człowieka o wielkim sercu – pory-
wa fala przetaczająca się przez Rosję: 
pierwsza wojna światowa, rewolucja 
lutowa i październikowa, wojna do- 
mowa. Jurij Żywago, w pełni świado-
my upadku ładu społecznego i moral-
nego, zachowuje jednak wewnętrzną 
wolność.

MIGUEL DE CERVANTES
(1547–1616), pisarz hiszpański. Twórca nowo-
żytnej powieści europejskiej.

Przemyślny rycerz don Kichot 
z Manczy. Część druga
ISBN 978-83-7818-720-2
Segunda parte del ingenioso cavallero don Quijote 
de la Mancha
Przekład: Wojciech Charchalis

W roku 1613, osiem lat po publikacji 
Don Kichota, do Cervantesa dotarła 
krążąca po Madrycie plotka, że ktoś 
pisze kontynuację jego powieści. Obu-
rzony autor zaczął w pośpiechu przy-
gotowywać swoją drugą część. Tym 
sposobem, prawdopodobnie zupełnie 
niechcący, powodowany wyłącznie za-
lewającą go żółcią, Cervantes dopełnił 
Don Kichota nowymi przygodami tytu-
łowego bohatera.

To wydanie – w nowym, znakomi-
tym przekładzie Wojciecha Charchalisa 
i z grafikami Wojciecha Siudmaka – 
przygotowano z okazji obchodów 
czterechsetlecia śmierci autora.



21

SERIA

LITERATURA 
OBYCZAJOWA

Polecamy najnowszą powieść 
Hanny Cygler Po cudze pieniądze – 
trzeci tom trylogii zapoczątkowa-
nej przez W cudzym domu i konty-
nuację Za cudze grzechy.

Hanna Cygler to niezmiennie 
od kilku lat autorka, której książ-
ki są najchętniej wypożyczane 
na Pomorzu, według corocznego 
rankingu wypożyczeni przygo-
towywanego przez Wojewódz-
ką i Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Gdańsku.

W tym roku wydamy już dwu-
dziestą pierwszą jej książkę. Bę-
dzie więc co czytać!

LITERATURA PIĘKNA
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Po cudze pieniądze
ISBN 978-83-8188-030-5

Ostatnia część trylogii
Co łączy zabójstwa w Nowym Jorku 

oraz skandal obyczajowy w armii nie-
mieckiej?

Rodzina Szuszkinów próbuje się 
odnaleźć w realiach gwałtownie rozwi-
jającej się Ameryki. Maksymilian hrabia 
Kwilecki na krańcach Afryki szuka for-
tuny, a w sobie resztek człowieczeń-
stwa. Hannelore Hallmann natomiast 
chce się dowiedzieć, czego może się 
spodziewać po swoim prawdziwym 
ojcu. Czy odnajdą swoje „nowe niebo” 
i odpokutują za dawne grzechy?

Po cudze pieniądze jest nie tylko 
fascynującą powieścią obyczajową 
o ludziach, którzy upadają i powstają, 
kochają i nienawidzą, mszczą się albo 
wybaczają, lecz także barwną opo-
wieścią o świecie u progu XX stulecia, 
kiedy to radość ze zmian, nowych od-
kryć i wynalazków mieszała się z nie-
pewnością jutra.

HANNA CYGLER
z urodzenia i zamiłowania gdańszczanka, jedna 
z najpoczytniejszych polskich pisarek literatury 
obyczajowej. Cygler jest autorką ciekawą świa-
ta i ludzi, chętnie wykorzystuje historie z życia 
wzięte, które ubarwia fabularnie, umiejętnie 
posługując się schematami prozy gatunkowej.

Po cudze pieniądze jest dwudziestą pierwszą 
książką autorki opublikowaną przez REBIS.

REBIS opublikował:
• Czas zamknięty
• Pokonani
• Bratnie dusze
• 3 razy R
• Głowa anioła
• Dwie głowy anioła
• Kolor bursztynu
• Grecka mozaika
• Tryb warunkowy
• Przyszły niedokonany
• Deklinacja męska/żeńska
• Odmiana przez przypadki
• Dobre geny
• Przekład dowolny
• Złodziejki czasu
• W cudzym domu
• Za cudze grzechy
• Po cudze pieniądze
• Nowe niebo
• Tylko kochanka
• Gra na cztery

Gra na cztery
ISBN 978-83-8062-484-9

Wirtuozerska gra na instrumencie nie-
koniecznie się przekłada na biegłość 
w sztuce życia. Przekonują się o tym 
bohaterki powieści: dwie skrzypaczki 
z gdańskiej filharmonii, menedżerka 
kwartetu smyczkowego i dziennikarka.

Trudne relacje z mężczyznami, tok-
syczne związki rodzinne, mroczne 
tajemnice, rywalizacja z kolegami 
muzykami, którzy nie przebierają 
w środkach, by dostać się na muzycz-
ny top – zajmowanie się na co dzień 
kulturą wysoką nie chroni przed takimi 
problemami. Czy sobie z nimi poradzą?

Gra na cztery w charakterystyczny 
dla autorki lekki sposób – momentami 
zabawny, to znowu wzruszający – opo-
wiada o życiowych i emocjonalnych 
sprawach kobiet, które żyją nie tylko 
muzyką.



23

SERIA

THRILLER, 
SENSACJA, 
KRYMINAŁ

W tej serii wśród nowości zarówno 
debiutanci, jak i autorzy dobrze 
już znani polskim czytelnikom.

Wśród tych pierwszych ame-
rykańska autorka Jessica Barry 
(pseudonim), której debiutancki 
thriller Bezwład ukazał się pod ko-
niec stycznia.

Wśród tych drugich m.in. 
dwie powieści Monsa Kallentof-
ta oraz debiutująca w Rebisie 
(choć dobrze znana z książek in-
nych wydawców) Joanna Jodeł-
ka i jej Córka nieboszczyka, która 
zapoczątkuje nową serię. A jeśli 
czekacie na nowe książki innych 
znanych autorów, to ukażą się one 
w drugiej połowie roku:

• wrzesień – Robin Cook,
• październik – Jeffrey Archer,
• listopad – Luis Montero Man-

glano.
Będzie co czytać w tym roku, 

zapewniamy!

LITERATURA PIĘKNA
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BERNARD MINIER
Bernard Minier, którego niesłychanie popularne 
książki tłumaczone są dziś na dwadzieścia ję-
zyków, jest jednym z najsłynniejszych autorów 
thrillerów we Francji. Serial zatytułowany Lód 
(Glacé), nakręcony na podstawie jego pierwszej 
książki Bielszy odcień śmierci (REBIS 2012), jest 
wyświetlany na całym świecie. Kolejnymi po-
wieściami – Kręgiem (REBIS 2013), Nie gaś świat
ła (REBIS 2014), Paskudną historią (REBIS 2015), 
Nocą (REBIS 2018) i Siostrami (REBIS 2019) – 
wypracował sobie niekwestionowaną pozycję na 
scenie francuskiego kryminału.

„Brutalne morderstwa, dręczące wątpliwości, ob-
sesja, wspomnienia, które stają się koszmarem. 
Bernard Minier kolejny raz nie zawodzi i serwuje 
czytelnikom intrygę rodem z mrocznego snu, 
która wbija w fotel i nie pozwala odetchnąć”.

Małgorzata Rogala

• Bielszy odcień śmierci
• Krąg
• Nie gaś światła
• Noc
• Siostry

• Paskudna historia
• Na krawędzi otchłani

Siostry
ISBN 978-83-8062-458-0
Sœurs
Przekład: Monika Szewc-Osiecka

Maj 1993. Zwłoki dwóch sióstr zostają 
znalezione na brzegu Garonny. Dziew-
czyny, ubrane w pierwszokomunijne 
sukienki, siedziały naprzeciwko siebie 
przywiązane do drzew.

Młody Martin Servaz bierze udział 
w swoim pierwszym śledztwie. Szybko 
zwraca uwagę na Erika Langa, autora 
porywających, pełnych okrucieństwa 
kryminałów.

Minęło dwadzieścia pięć lat od po-
dwójnego morderstwa. W mroźną noc 
Erik Lang znajduje zwłoki swojej żony. 
Śledztwo prowadzi… Martin Servaz. 
Dawne wątpliwości powracają i stają 
się obsesją komendanta, która nie daje 
mu spokoju, podobnie jak złowrogi list 
pisany czarnym atramentem…

Na krawędzi otchłani
ISBN 978-83-8062-641-6
M, le bord de l’abime
Przekład: Monika Szewc-Osiecka

Witajcie w Hongkongu! Witajcie w naj- 
bardziej tajemniczej firmie świata! 
Witajcie… na krawędzi otchłani!

Moira, młoda Francuzka, ekspert 
w dziedzinie sztucznej inteligencji, po-
dejmuje pracę w Hongkongu. Jej nowa 
firma to chiński wiodący producent 
nowych technologii. Praca nad proto-
typem wirtualnego asystenta o wiele 
mówiącej nazwie Deus to dla niej ży-
ciowa szansa. Moira szybko się orientu-
je, że firma kryje wiele sekretów. Wśród 
jej pracowników mnożą się morder-
stwa, samobójstwa i wypadki. Moira 
czuje się śledzona i obserwowana. 
Wkrótce uświadamia sobie, że prawda, 
która czeka na nią u kresu nocy, jest 
bardziej przerażająca niż najgorszy 
z sennych koszmarów.Najnowsza powieść z cyklu o ko-

mendancie Martinie Servazie, 
La Valée, ukaże się w listopadzie.
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TOMASZ SEKIELSKI
dziennikarz, reżyser i pisarz. Prowadził wiele 
popularnych programów telewizyjnych w TVN, 
TVN24, TVP1. Jest twórcą filmów dokumental-
nych, w tym najgłośniejszego Tylko nie mów 
nikomu, poświęconego wykorzystywaniu seksu-
alnemu nieletnich w Kościele. Laureat wielu na-
gród, w tym Telekamery, Wiktora, tytułu dzienni-
karza roku Grand Press w latach 2006 i 2019 oraz 
dwóch nagród im. Andrzeja Woyciechowskiego.

Sejf. Trylogia 
Sejf; Sejf. Obraz kontrolny; Sejf. Gniazdo Kruka
ISBN 978-83-8188-036-7

Przekonaj się, jak o służbach, me-
diach, bandytach i wielkich pienią-
dzach pisze Tomasz Sekielski

W jego książkach nieustannie toczy 
się gra, w której każdy ma coś do ukry-
cia i nic nie jest takie, jakie się wydaje. 
Są tu robiący – po trupach, dosłow-
nie – karierę oficerowie wywiadu, jest 
rywalizacja ministerstw i służb, walka 
wywiadów, są rozgrywki polityczne na 
najwyższym szczeblu oraz wielkie me-
dia i jeszcze większe pieniądze.

JESSICA BARRY
to pseudonim amerykańskiej autorki, która wy-
chowała się w małym miasteczku w Massachu-
setts. Studiowała literaturę angielską i historię 
sztuki na Uniwersytecie Bostońskim. Bezwład to 
jej pierwszy thriller.

Bezwład
ISBN 978-83-8062-514-3
Freefall
Przekład: Maria Smulewska

KIEDY ŻYCIE JEST KŁAMSTWEM, 
A PRAWDA MOŻE ZABIĆ!

Katastrofa lotnicza to dopiero po-
czątek walki o życie

Allison Carpenter przeżyła katastro-
fę lotniczą w Górach Skalistych, lecz 
to dopiero początek jej walki o życie. 
Dziewczyna zna straszną tajemnicę, 
a wpływowi ludzie gotowi są ją zabić, 
by ukryć szokującą prawdę.

Maggie Carpenter, matka Allison, 
wciąż ma nadzieję, że jej córka żyje. 
Nie odnaleziono przecież jej cia-
ła. Maggie także skrywa tajemnicę – 
w gruncie rzeczy nic nie wie o swojej 
córce.

Podczas gdy Allison brnie przez 
dzikie góry, Maggie rozpaczliwie szuka 
odpowiedzi na kolejne pytania. Zagłę-
biwszy się w życie Allison, odkrywa, że 
w świecie pieniędzy i luksusu jej córka 

zmieniła się nie do poznania. Czy zdą-
ży ją uratować?

„Zimno, ból, głód… Myślicie, że to naj-
większa udręka Allison? Nie, to dopiero 
łagodna gra wstępna…”.

Joanna Opiat-Bojarska, 
autorka serii „Kryształowi”

„Oddychaj i zapnij pasy, bo Bezwład za-
piera dech. Bardzo polecam”.

Aleksandra Popławska

„Debiutancka powieść Jessiki Barry 
rozpoczyna się od wielkiego uderze-
nia, a napięcie nie maleje do końca… 
Wygospodaruj sobie czas, bo kiedy 
zaczniesz czytać, nie będziesz mógł 
przestać”.

Karin Slaughter
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JEFFREY ARCHER
to od lat jeden z najpopularniejszych pisarzy 
na świecie.

REBIS opublikował dotychczas:
• Ale to nie wszystko
• Co do grosza
• Córka marnotrawna
• Czy powiemy pani prezydent?
• Dzieło przypadku
• Dzienniki więzienne 
• Ewangelia według Judasza
• Fałszywe wrażenie
• I  tak wygrasz
• Jedenaste przykazanie
• Kane i Abel
• Kołczan pełen strzał
• Krótko mówiąc
• Na kocią łapę
• Pierwszy między równymi
• Sprawa honoru
• Stan czwarty
• Synowie fortuny
• Ścieżki chwały
• Więzień urodzenia
• Złodziejski honor

oraz wszystkie tomy serii „Kroniki Cliftonów”: 
Czas pokaże, Sekret najpilniej strzeżony, Za grze
chy ojca, Ostrożnie z marzeniami, Potężniejszy od 
miecza, W godzinie próby i To był człowiek!

Dzieło przypadku
ISBN 978-83-8062-515-0
Tell Tale
Przekład: Maja Justyna

Antologia emocjonujących i niesamo-
witych opowiadań, w których Jeffrey 
Archer przenosi czytelników do lat 
minionych.

Mogą się m.in. dowiedzieć, co spo-
tyka nieco zgorzkniałego, młodego 
detektywa z Neapolu, który przybywa 
do miasteczka położonego na wzgó-
rzu, by rozwiązać zagadkę morder-
stwa, a także jak zmienia swoje życie 
przemądrzały uczeń, który odkrywa 
źródło zamożności swego ojca. Mogą 
też prześledzić losy kobiety, która w la-
tach trzydziestych ubiegłego stulecia 
ośmieliła się rzucić wyzwanie mężczy-
znom na jednym z elitarnych uniwersy-
tetów amerykańskich.

TERRY HAYES
Brytyjczyk z pochodzenia, mieszkał i pracował 
na trzech kontynentach. Był dziennikarzem śled-
czym i scenarzystą filmowym (Godzina zemsty, 
Z piekła rodem, Granice wytrzymałości). Obecnie 
mieszka w Szwajcarii.

Pielgrzym
ISBN 978-83-8062-446-7
I Am Pilgrim
Przekład: Maciej Szymański

„Pielgrzym” to kryptonim człowieka, 
który oficjalnie nie istnieje. Dawniej 
dowodził tajnym wydziałem we-
wnętrznym amerykańskiego wywiadu. 
Zanim wycofał się ze służby i zniknął, 
zawarł swe zawodowe doświadczenie 
w niezrównanej książce na temat tech-
nik śledczych. Nie przewidział jednak, 
że posłuży ona jako podręcznik mor-
dercy…

Dzień Szakala, Homeland, agent 
Bourne – Pielgrzym ma cechy najlep-
szych thrillerów wszech czasów, spra-
wia, że mimowolnie wstrzymujesz 
oddech podczas lektury.
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Patrz, jak spadam
ISBN 978-83-8188-066-4
Se mig falla
Przekład: Natalia Kołaczek

Pierwszy tom nowej serii
Zaginiona nastolatka. Ojciec, który 

nigdy nie przestał jej szukać. Majorka, 
jakiej nie znają turyści.

Minęły trzy lata od czasu, kiedy 
córka Tima Blancka zaginęła podczas 
wakacji na Majorce. Obiecał sobie, że 
nigdy nie przestanie jej szukać, a ta 
obietnica rozbiła jego małżeństwo 
i sprowadziła go do Palmy, gdzie 
mieszka i zarabia na życie jako prywat-
ny detektyw.

Pod połyskującą powierzchnią wa-
kacyjnego raju kryje się ciemność, 
a w mrocznych zakamarkach chciwości 
Tim wydaje się dostrzegać cień córki. 
Ryzykując własne życie, rusza na po-
szukiwanie prawdy o tym, co się z nią 
działo.

MONS KALLENTOFT
okrzyknięty nowym królem skandynawskiej 
powieści kryminalnej. Debiutował w roku 2000 
powieścią Pesetas, za którą otrzymał nagrodę 
Katapultpriset. Napisał kilka dobrze przyjętych 
przez krytykę książek obyczajowych. Seria o Ma-
lin Fors natychmiast zdobyła uznanie krytyków 
oraz czytelników i trafiła na pierwsze miejsca 
list bestsellerów (przetłumaczona na 27 języ-
ków, ponad 2,5 mln sprzedanych egzemplarzy).

Autor kilkakrotnie odwiedził Polskę.

W serii o Malin Fors ukazały się:
• Ofiara w środku zimy
• Śmierć letnią porą
• Jesienna sonata
• Zło budzi się wiosną
• Piąta pora roku

• Wodne anioły
• Duchy wiatru
• Ziemna burza
• Łowcy ognia

• Zapach diabła
• Pocałunek kata
• Krzyk do nieba

W serii o Zacku Herrym (napisanej wspólnie 
z Markusem Luttemanem) ukazały się:
• Na imię mi Zack
• Leon
• Bambi
• Heroina

Krzyk do nieba
ISBN 978-83-8188-026-8
Bödelskyssen
Przekład: Natalia Kołaczek

W skwarny sierpniowy dzień mały chło- 
piec zostaje znaleziony martwy w sa-
mochodzie. Kiedy na miejsce dociera 
komisarz Malin Fors, jego matka siedzi 
pod drzewem, trzymając synka w ob-
jęciach. Wszystko wskazuje na to, że 
zapomniała o chłopcu śpiącym w sa-
mochodzie. Kobieta przeszła niedawno 
załamanie nerwowe i nie może pole-
gać na swoich zmysłach ani pamięci.

Śledztwo szybko zostaje zamknięte. 
Wkrótce w Linköpingu dochodzi do 
kolejnego morderstwa i Malin wraz 
z kolegami musi wrócić do tej sprawy, 
która, jak się okazuje, jest jedną wielką 
grą pozorów…

Mons Kallentoft

PATRZ, 
JAK SPADAM

w przygotowaniu
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ROBIN COOK
uważany jest za mistrza thrillera medycznego. 
Ukończył medycynę na Uniwersytecie Columbia, 
a także studia podyplomowe na Harvardzie. Jest 
autorem wielu powieści.

Nakładem REBISU ukazały się:
• Chromosom 6
• Ciało obce
• Coma
• Czynnik krytyczny
• Dewiacja
• Dopuszczalne ryzyko
• Epidemia
• Gorączka
• Interwencja
• Inwazja
• Komórka
• Kryzys
• Marker
• Mózg
• Mutant
• Nano
• Napad
• Niebezpieczna gra
• Nosiciel
• Oślepienie
• Oznaki życia
• Pandemia
• Polisa śmierci
• Rok interny
• Sfinks
• Stan terminalny
• Szarlatani
• Szkodliwe intencje
• Śmiertelny strach
• Toksyna
• Uprowadzenie
• Wstrząs
• Zabawa w Boga
• Zabójcza kuracja
• Zaraza
• Znieczulenie

Epidemia
ISBN 978-83-8062-497-9
Outbreak
Przekład: Maciej Kański

Gdy założyciel Kliniki Richtera w Los 
Angeles zapada na nieznaną choro-
bę, nikt jeszcze nie wie, że to początek 
epidemii. Już wkrótce jednak chorują 
lekarze i pacjenci, liczba ofiar rośnie la-
winowo, a władze nie potrafią znaleźć 
przyczyny.

Marissa Blumenthal, młoda lekarka 
z Centrum Kontroli Epidemiologicznej 
w Atlancie, próbuje rozwikłać zagadkę, 
z którą nie poradziły sobie autorytety 
medyczne, i powstrzymać epidemię.

Epidemia – klasyczne już dzieło 
Robina Cooka – zawiera wszystkie 
niemal elementy typowe dla thrillera 
medycznego: wartką akcję, ciekawych 
bohaterów, napięcie, trudny problem 
medyczny i… walkę na śmierć i życie. 
Na podstawie powieści powstał znany 
film pod tym samym tytułem z Dusti-
nem Hoffmanem w roli głównej.

Pandemia
ISBN 978-83-8062-513-6
Pandemic
Przekład: Maciej Szymański

Tym razem Robin Cook bierze pod 
lupę światek pionierów nowoczesnej 
technologii medycznej: inżynierii ge-
netycznej.

Niezidentyfikowana, zdrowa, młoda 
kobieta traci przytomność w nowojor-
skim metrze i umiera. Jej przypadek 
budzi w weteranie medycyny sądowej, 
Jacku Stapletonie, skojarzenie z pande-
mią śmiercionośnej grypy z roku 1918. 
Jack przeprowadza sekcję i odkrywa, 
że kobieta miała przeszczepione ser-
ce, którego DNA jest identyczne z jej 
własnym…

Jack nie wie, że już wkrótce stawką 
może być jego życie…
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PRZEMYSŁAW SEMCZUK
dziennikarz, publicysta zajmujący się hi-
storią Polski. Jego reportaże ukazują się 
w „Newsweeku”, „Wprost”, „Focus Historia”, „Wy-
sokich Obcasach Extra”, a nawet w „Gościu Nie-
dzielnym”. Autor m.in. książek Czarna wołga, 
Maluch. Biografia, Magiczne Dwudziestolecie, 
Wampir z Zagłębia oraz Kryptonim Frankenstein.

To nie przypadek
ISBN 978-83-8062-510-5

W Karkonoszach Straż Graniczna od-
najduje ciało zamarzniętego studenta 
AWF. Zawartość jego plecaka nie po-
zostawia wątpliwości… nie był tury-
stą, ale przemytnikiem. W Zgorzelcu 
dochodzi do zaginięcia nastolatki. Gdy 
policja odnajduje kurtkę i ślady wska-
zujące, że dziewczyna mogła zostać 
zamordowana, sprawa przybiera inny 
obrót.

Śledztwo prowadzą funkcjonariusze 
Komendy Wojewódzkiej w Jeleniej Gó-
rze, znani z powieści Tak będzie prościej, 
komisarz Paweł Ciszewski i komisarz 
Albin Plesiński.

JOANNA JODEŁKA
absolwentka historii sztuki na UAM w Poznaniu. 
Jej debiutancka powieść Polichromia. Zbrodnia 
o wielu barwach ukazała się w 2010 roku i zo-
stała uhonorowana Nagrodą Wielkiego Kalibru 
na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we 
Wrocławiu. Jest autorką: Grzechotki, Kamyka 
(2012), Kryminalistki (2015), Wariatki (2016), za 
którą otrzymała wyróżnienie na festiwalu „Kry-
minalna Piła”. Do tematu sztuki autorka powró-
ciła w powieści fantasy Ars Dragonia i książce 
2 miliony za Grunwald (opartej na faktach i opo-
wiadającej o wojennych losach obrazu Bitwa 
pod Grunwaldem Jana Matejki). Autorka prze-
wodnika poświęconego zabytkom województwa 
wielkopolskiego Na ratunek aniołom, diabłom, 
świętym i grzesznikom.

Córka nieboszczyka
ISBN 978-83-8188-063-3

„Siostry Raj” to cykl powieści kryminal-
nych, którego bohaterkami są przyrod-
nie siostry: Tycjana i Angela. Poznają 
się na pogrzebie ich wspólnego ojca. 
Pozornie różni je wszystko.

Tycjana wychowywana przez ojca – 
szanowanego pracownika działu 
zbiorów specjalnych Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Poznaniu – jest sta-
tecznym konserwatorem zabytków, 
specjalizuje się w malarstwie osiem-
nastowiecznym. Rozwiedziona. Ma 

syna Leonarda, który wyprowadził się 
do ojca.

Angela (owoc romansu ojca Tycjany) 
wychowywana była przez matkę ak-
torkę, stale zmieniającą miasta, teatry 
i zajęcia – wyrosła na lekko postrzelo-
ną dziewczynę. Ukończyła charaktery-
zację teatralną. Interesuje się wizażem 
i modą. Singielka. Niechętnie mówi 
o przeszłości.

Z powodu różnych perturbacji ży-
ciowych siostry są zmuszone zamiesz-
kać razem, w mieszkaniu ojca, na 
pierwszym piętrze willi na poznań-
skim Sołaczu. Nie mają ochoty ze sobą 
współpracować, ale będą do tego zmu-
szone okolicznościami. Spadkiem, chę-
cią rozwiązania zagadki i grożącym im 
niebezpieczeństwem.
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LUIS MONTERO MANGLANO
brat Carli Montero, urodził się w Madrycie 
w 1981 roku. Jest wykładowcą historii i sztuki 
średniowiecznej w Ośrodku Studiów Romańskich 
w Madrycie. Stworzył trylogię o fikcyjnym Na-
rodowym Korpusie Poszukiwaczy poszukującym 
dzieł sztuki należących do dziedzictwa Hiszpanii.

Miasto Świętych Mężów
ISBN 978-83-8062-216-6
La ciudad de los hombres santos
Przekład: Katarzyna Okrasko i Agata Ostrowska

Tom III trylogii „Poszukiwacze”
Jak głosi stara wizygocka legenda, 

zanim Arabowie podbili Półwysep Ibe-
ryjski, siedmiu mnichów opuściło kró-
lestwo, by uratować relikwie i skarby 
królów z Toledo. Wyścig w poszukiwa-
niu Miasta Świętych Mężów dopro-
wadzi do ostatecznego starcia z Lilith, 
mrocznym cieniem stojącym za poczy-
naniami Voynicha. 

Nowa książka tego autora pojawi 
się w październiku 2020 roku.

ANTHONY HOROWITZ
był scenarzystą takich seriali, jak Detektyw Foyle, 
Morderstwa w Midsomer i Poirot. REBIS opubli-
kował jego powieści z Sherlockiem Holmesem: 
Dom Jedwabny i Moriarty, oraz Cyngiel śmierci – 
z Jamesem Bondem w roli głównej – i Morder
stwa w Somerset. W 2014 roku Anthony został 
oficerem Orderu Imperium Brytyjskiego.

Pogrzeb na zamówienie
ISBN 978-83-8062-357-6
The Word is Murder
Przekład: Maciej Szymański

Gdy sześć godzin po ustaleniach 
w sprawie własnego pogrzebu umiera 
kobieta, Daniel Hawthorne, krnąbrny 
detektyw, który pilnie strzeże włas-
nych tajemnic, zabiera się do pracy. 
U swego boku ma towarzysza, który 
po raz pierwszy styka się ze światem 
prawdziwej zbrodni. Razem spróbują 
rozwiązać jedną z najbardziej niezwy-
kłych zagadek kryminalnych.

Żaden z nich jeszcze nie wie, że wkra- 
czają na ścieżkę pełną niespodzianek, 
z których każda ma kolor krwi…

LUKE JENNINGS
jest dziennikarzem współpracującym m.in. 
z „ Vanity Fair”, „New Yorkerem” i „Timem” oraz 
autorem książek, w tym Atlantic nominowanej 
do Nagrody Bookera.

Obsesja Eve 
Jutra nie ma
ISBN 978-83-8062-600-3
Killing Eve. No Tomorrow
Przekład: Maciej Szymański

Na podstawie książek Luke’a Jen-
ningsa powstał wyróżniony nagrodą 
BAFTA i nominowany do Emmy serial 
OBSESJA EVE

W kontynuacji Kryptonimu Villanelle 
brytyjska agentka i rosyjska zabójczyni 
toczą grę o najwyższą stawkę.

Eve Polastri i Villanelle uczestniczą 
w szpiegowskim wyścigu dookoła 
świata, wchodząc w drogę wpływo-
wym organizacjom i niebezpiecznym 
rządom walczącym o prymat.

Czy Eve zdoła wytropić i pokonać 
zręczną i nieuchwytną Villanelle?
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HORROR Horror należał do najpopularniej-
szych gatunków w naszym kraju 
w pierwszej połowie lat dziewięć-
dziesiątych.

Pewnie dlatego, że do czasu 
zmiany ustroju bardzo mało wyda-
wano książek z tego gatunku.

Dziś już ta popularność nie jest 
tak wielka, ale ciągle czekamy na 
przykład na nowe książki Grahama 
Mastertona (u nas nowa ukaże się 
jesienią).

Debiutuje też w Rebisie z no-
wym horrorem Robert Ziębiński, 
autor znany już dobrze czytelni-
kom z kilku książek opublikowa-
nych w innych wydawnictwach.

Tak więc bój się, ale czytaj, dro-
gi czytelniku!

LITERATURA PIĘKNA
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ROBERT ZIĘBIŃSKI
dziennikarz, pisarz. Prowadził portal dzika- 
banda.pl. Był redaktorem naczelnym polskiej 
edycji „Playboya”. Opublikował m.in. książki 
Wspaniałe życie, Londyn. Przewodnik POPkul
turowy, Dżentelmen. Autor polskiej monografii 
poświęconej twórczości Stephena Kinga Sprze
dawca strachu.

Dzień wagarowicza
ISBN 978-83-8188-067-1

Dla byłego Naczelnego Lekarza Armii 
Krajowej gęste mazurskie lasy są ide-
alnym miejscem, aby nie rzucać się 
zanadto w oczy władcom nowej, ko-
munistycznej Polski. Nieliczni polscy 
osadnicy żyją tu w ustawicznym lęku. 
COŚ niezwykle silnego i okrutnego roz-
szarpuje w puszczy kolejne ofiary…

W Moskwie referat Nikity Chrusz-
czowa ujawnia bezmiar zbrodni Józefa 
Stalina. Zszokowany Bolesław Bierut 
umiera na miejscu. W Warszawie roz-
poczyna się gra o władzę między dog-
matykami a zwolennikami reform. To 
jednak mało interesuje Ingę Ochab, 
córkę najważniejszego człowieka 
w państwie. Nastolatka wraz z przy-
jaciółmi planuje szalony wyjazd nad 
jezioro Mamry, aby uczcić Dzień Wa-
garowicza.

Wilkołaki czy „ruskie” z pobliskiej 

GRAHAM MASTERTON
urodził się w 1946 roku w Edynburgu. W roku 
1976 debiutował horrorem Manitou, który stał 
się światowym bestsellerem.

www.grahammasterton.co.uk

Nakładem REBISU ukazały się: Dziedzictwo, In
fekcja, Kostnica, Nocna plaga, Panika, Rytuał, 
Tengu, Wirus, Wojownicy nocy i Wyklęty.

Wirus
ISBN 978-83-8188-024-4
Ghost Virus
Przekład: Piotr Kuś

W peryferyjnej dzielnicy Londynu, 
Tooting, dochodzi do tajemniczych 
zgonów. Detektywi Jeremy Thomas 
Pardoe i Jamila Patel usiłują rozwikłać 
tę zagadkę. Wkrótce odkrywają, że 
jedynym elementem łączącym sa-
mobójczynię i morderców są ubrania 
pochodzące z pewnego londyńskiego 
second handu. 

tajnej bazy? Kto jest sprawcą krwa-
wej masakry w mazurskich lasach? 
Tylko wyklęty Roman „Trop” Kielecki 
wie, że prawda jest jeszcze bardziej 
przerażająca. Aby ratować bananową 
komunistyczną młodzież, dzieci znie-
nawidzonych wrogów, będzie musiał 
sobie przypomnieć wszystko, co wie 
o zabijaniu…



33

SERIA

FANTASY Fantasy ciągle wabi współczesne-
go człowieka swoimi magicznymi, 
choć częściowo osadzonymi w re-
aliach historycznych światami.

Oczywiście te realia to naj-
częściej średniowiecze i Europa, 
a ogromnie popularne seriale tele-
wizyjne, jak choćby Gra o tron czy 
Wiedźmin, jeszcze bardziej utrwa-
lają przewagę średniowiecznych 
światów.

Ale coraz więcej też na Zacho-
dzie książek osadzonych w rea-
liach światów innych kultur: arab-
skiej, chińskiej czy japońskiej, choć 
i tam królują najczęściej wieki 
średnie.

My jednak proponujemy naj-
popularniejsze realia: kontynua-
cję słynnej serii Terry’ego Good-
kinda, znakomity pierwszy tom 
serii autorstwa Sama Sykesa oraz 
wznowienia najbardziej znanych 
naszym autorów, choćby Glena 
Cooka czy Siri Pettersen.

Zapraszamy do magicznych 
światów, gdzie trudno się nudzić 
i być obojętnym!

LITERATURA PIĘKNA
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Księgi Południa
ISBN 978-83-8062-645-4
The Books of South
Przekład: Grażyna Sudoł i Jan Karłowski

GLEN COOK
debiutował w 1971 r. tomem opowiadań Clarion. 
Cykle „Czarna Kompania” i „Imperium Grozy”, oba 
wydane przez REBIS, weszły do klasyki gatunku.

„Czarna Kompania” ma teraz nową szatę gra-
ficzną i nowy format, wydawana jest też w czte-
rech tomach mieszczących dziesięć tworzących 
ją powieści.
• „Kroniki Czarnej Kompanii” (Czarna Kompa

nia, Cień w ukryciu, Biała Róża)
• „Księgi Południa” (Srebrny grot, Gry cienia, 

Sny o stali)
• „Powrót Czarnej Kompanii” (Ponure lata, 

A imię jej Ciemność)
• „Zagłada Czarnej Kompanii” (Woda śpi, Żoł

nierze żyją)

DW REBIS wydaje też cykl „Delegatury nocy”:
• Tyrania nocy
• Pan Milczącego Królestwa
• W okowach mroku

oraz cykl „Imperium Grozy”:
• „Okrutny wiatr”, zawierający trzy główne 

powieści cyklu (Zapada cień wszystkich nocy, 
Październikowe dziecko, Zgromadziła się ciem
ność wszelaka)

• „Forteca w cieniu”, a w nim dwa prequele 
(Ogień w jego dłoniach, Nie będzie litości)

• „Imperium nieznające porażki” (Dojrzewa 
wschodni wiatr, Nadciąga zły los oraz zbiór 
nietłumaczonych dotąd opowiadań)

• „Droga zimnego serca”

Zagłada Czarnej Kompanii
ISBN 978-83-7510-561-2
The Many Deaths of the Black Company
Przekład: Jan Karłowski

Port Cieni
ISBN 978-83-8062-524-2
Port of Shadows
Przekład: Tomasz Nowak

Znakomity powrót kultowych „Kro-
nik Czarnej Kompanii”. Pierwsza po 
18 latach powieść z cyklu zaliczone-
go przez Andrzeja Sapkowskiego do 
kanonu fantasy.

Najemnicy z Czarnej Kompanii nie 
zadają pytań, biorą zapłatę i robią, co 
do nich należy. A jednak to, że są fawo-
rytami Pani, przyciąga ku nim uwagę 
niewłaściwych osób i sprawia, że stają 
się celem w niebezpiecznych rozgryw-
kach – zwłaszcza Konował, kompanijny 
medyk i kronikarz.

Jedyny człowiek, który został osadzo- 
ny w Wieży i wyszedł z niej niezmie-
niony, staje się przedmiotem zaintere-
sowania kręgu czarowników zwanych 
Dziesięcioma Których Schwytano.
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NICHOLAS EAMES
jest Kanadyjczykiem, urodzonym i mieszkającym 
w Ontario. Studiował sztuki teatralne, ale nie 
został aktorem, uznał bowiem, że woli pisanie 
i sławę autora fantasy. Lubi czarną kawę, czystą 
whisky, październik i gry wideo.

Krwawa Róża
ISBN 978-83-8062-509-9
Bloody Rose
Przekład: Robert J. Szmidt

Drugi tom cyklu „SAGA”
Żyj szybko, umieraj młodo.
Tam Hashford ma już dość pracy 

w podrzędnej spelunce, w której jej 
głównym zadaniem jest nalewanie 
piwa sławnym na cały świat najemni-
kom i wysłuchiwanie pieśni chwalą-
cych ich czyny, wyśpiewywanych przez 
podchmielonych bardów.

Gdy w mieście pojawia się najsłyn-
niejsza grupa, prowadzona przez 
niesławną Krwawą Różę, Tam wykorzy-
stuje pierwszą nadarzającą się okazję, 
by dołączyć do znanych awanturników 
jako ich bard.

Wojenna nawałnica
ISBN 978-83-8062-507-5
Siege of Stones
Przekład: Lucyna Targosz

Trzeci tom nowego cyklu „Kroniki 
Nicci”

Czarodziejka Nicci, czarodziej Na-
than i ich młody towarzysz Bannon 
Farmer są świadkami rewolty niewol-
ników w legendarnym Ildakarze i oba-
lenia rady czarodziejów. Na skutek 
tych wydarzeń budzą się setki tysięcy 
żołnierzy generała Utrosa, który przed 
wiekami oblegał Ildakar.

Nicci, Nathan i Bannon muszą nie 
tylko pomóc Ildakarowi przerwać to 
oblężenie, ale i powstrzymać generała 
przed wyruszeniem na podbój całego 
Starego Świata.

TERRY GOODKIND
to amerykański pisarz fantasy. Jego cykl „Miecz 
Prawdy” – przełożony na 20 języków i wydany 
w ponad 25 milionach egzemplarzy – należy już 
do klasyki gatunku. Prawa do sfilmowania twór-
czości Goodkinda kupił Sam Raimi.

Cykl „Miecz Prawdy” obejmuje tomy:
• Pierwsza Spowiedniczka
• Pierwsze prawo magii
• Kamień Łez
• Bractwo Czystej Krwi
• Świątynia Wichrów
• Dusza ognia
• Nadzieja pokonanych
• Filary Świata
• Bezbronne imperium
• Pożoga
• Fantom
• Spowiedniczka
• Dług wdzięczności – prequel cyklu
• Wróżebna machina
• Trzecie królestwo
• Skradzione dusze
• Serce wojny
• Wojenna nawałnica

W Polsce książki Terry’ego Goodkinda z cyklu 
„Miecz Prawdy” ukazały się w łącznym nakładzie 

ponad 260 tysięcy egzemplarzy, a w TVP1 kil-
kakrotnie emitowany był serial fantasy MIECZ 
PRAWDY.
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SIRI PETTERSEN
(ur. 1971), norweska pisarka, projektantka stron 
internetowych i ilustratorka. Za Dziecko Odyna – 
pierwszy tom cyklu „Krucze pierścienie” – zosta-
ła uhonorowana norweskimi nagrodami Fabel-
prisen i SPROING dla debiutujących autorów.

Cykl „Krucze pierścienie”:
• Dziecko Odyna
• Zgnilizna
• Evna

Dziecko Odyna
ISBN 978-83-8188-022-0
Odinsbarn
Przekład: Anna Krochmal i Robert Kędzierski

Pierwszy tom cyklu „Krucze pierścienie”
Piętnastoletnia Hirka dowiaduje się, 

że jest dzieckiem Odyna – bezogonia- 
stą zgnilizną z innego świata. Pogardza- 
ną. Budzącą lęk. I ściganą. Ktoś chce ją 
zabić, by pozostało to tajemnicą. Istnie- 
ją jednak gorsze rzeczy niż dzieci Ody-
na, a Hirka nie jest jedyną istotą, która 
przedarła się przez bramy…

Zgnilizna
ISBN 978-83-8062-028-5
Råta
Przekład: Anna Krochmal i Robert Kędzierski

Evna
ISBN 978-83-8062-029-2
Evna
Przekład: Anna Krochmal i Robert Kędzierski

TAD WILLIAMS
(ur. 1957) to człowiek o niemal renesansowej 
osobowości. Światową sławę przyniósł mu pierw- 
szy tom cyklu „Pamięć, Smutek i Cierń”. Jego 
książki przełożono na kilkadziesiąt języków. Po 
raz pierwszy autor gościł w Polsce w 2007 roku, 
a w 2014 był gościem PYRKONU (Poznań).

REBIS opublikował dotąd pięć cykli fantasy 
jego autorstwa: „Pamięć, Smutek i Cierń”, „Inny 
Świat”, „Marchia Cienia”, „Zwyczajna Farma” 
(z Deborah Beale) i „Bobby Dolar”.

Korona z czarodrzewu
ISBN 978-83-8062-308-8
The Last King of Osten Ard Book 1: The Witchwood 
Crown
Przekład: Janusz Szczepański

Pierwszy tom cyklu „Ostatni król 
Osten Ard”

Król Simon i królowa Miriamele dzier- 
żą Wielkie Berło Osten Ard od trzech 
dziesięcioleci. Niegdyś brali udział 
w tragicznej wojnie z nieumarłym Kró-
lem Burz i nieśmiertelnymi Nornami. 
Teraz najniebezpieczniejsza sojusznicz-
ka Króla Burz przebudziła się ze snu… 



37DOM WYDAWNICZY REBIS • KATALOG 2020

FANTASY
LITERATU

RA
 PIĘKN

A

DJANGO WEXLER
ukończył Carnegie Mellon University w Pittsbur-
ghu. Jest także autorem powieści The Forbidden 
Library, która rozgrywa się w średniowieczu.

W cyklu „Kampanie Cienia” ukazały się dotąd:
• Tysiąc Imion
• Mroczny tron
• Cena męstwa
• Działa imperium
• Piekielny batalion

Piekielny batalion
ISBN 978-83-8062-490-0
The Infernal Battalion
Przekład: Zbigniew A. Królicki

Bestia, prastary demon uwięziony 
w twierdzy Elysium, została uwolniona 
i grasuje na dalekiej Północy. Opano-
wuje ludzkie umysły, rozprzestrzenia-
jąc się jak zaraza, a zebrana przez nią 
armia zniewolonych zagraża stolicy 
Vordanu.

SAM SYKES
amerykański pisarz fantasy. Jego debiutancka 
trylogia Aeons’ Gate została doceniona przez 
krytyków. Jest synem Diany Gabaldon, autorki 
serii „Outlander”.

Siedem czarnych mieczy
ISBN 978-83-8188-011-4
Seven Blades in Black
Przekład: Mirosław P. Jabłoński

„Sykes jest mistrzem, który wykorzystu-
je znane elementy fantasy i wspaniale 
je miesza, tworząc całkowicie oryginal-
ną jakość”.

Pierce Brown

„Przedstawia łotrów, którzy są równie 
niezapomniani i wyjątkowi jak prota-
goniści. Akcja, magia, romans i humor 
dobrze się mieszają w tej obszernej 
opowieści”.

Robin Hobb

„Pod koniec pierwszej strony poznacie, 
że Sam jest zakochany w swoich posta-
ciach. Pod koniec drugiej się przekona-
cie, że wy też”.

Myke Cole

Sal Kakofonii, zdradzonej przez tych, 
którym ufała najmocniej, i odartej 
z magii, nie pozostało nic prócz imie-
nia, historii i broni. Ma jednak wolę 
silniejszą od czarów i dokładnie wie, 
dokąd pójść. Blizna to kraina rozdarta 
przez potężne imperia, do której zbun-
towani magowie się udają, żeby znik-
nąć, zhańbieni żołnierze umrzeć, Sal 
zaś idzie tam z mieczem, bronią i listą 
siedmiu nazwisk. Zemsta sama w sobie 
jest nagrodą.

Drugi tom trylogii, 
Ten Arrows of Iron, ukaże się 
w pierwszej połowie 2021.

Sam Sykes

SIEDEM 
CZARNYCH 

MIECZY

w przygotowaniu
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AGNIESZKA HAŁAS
(ur. 1980) doktor nauk biologicznych, obecnie 
tłumaczka i autorka fantasy. Od 1996 r. należy 
do Lubelskiego Klubu Fantastyki „Syriusz”, jest 
redaktorką portalu Esensja. Oprócz cyklu „Teatr 
węży” opublikowała m.in. zbiory opowiadań 
Między otchłanią a morzem i Po stronie mroku 
oraz baśniową opowieść Olga i osty.

Śpiew potępionych
ISBN 978-83-8062-504-4

Czwarty tom cyklu „Teatr węży”
Krzyczący w Ciemności, ścigany za 

zabicie mistrza Elity, znalazł schronie-
nie w dominium sylfów. Zawarłszy 
ugodę ze srebrnymi magami, wyrusza 
na tropikalne Wyspy Śpiewu w tajnej 
misji, której od początku towarzyszą 
kłopoty i nieprzewidziane zdarzenia. 
Równowaga Zmroczy uległa zaburze-
niu, na archipelagu eskaluje konflikt 
polityczny, a nad wszystkim wisi wid-
mo katastrofy. Co knują demony z Do-
liny Śniedzi?

NAOMI NOVIK
urodziła się w Nowym Jorku. Jej matka jest Polką. 
Wychowała się na polskich bajkach, opowieściach 
o Babie-Jadze oraz książkach Tolkiena. Zasłynęła 
opublikowanym przez REBIS cyklem o Temerai-
rze, wyróżnionym nagrodą Locusa za najlepszy 
debiut. Oprócz dziewięciu tomów tej serii opub-
likowała powieść fantasy Wybrana (REBIS, 2015), 
która zdobyła nagrody Nebula i Locusa oraz no-
minację do Hugo. Na zaproszenie DW REBIS Nao-
mi Novik odwiedziła Polskę w 2008 i 2015 roku.

Moc srebra
ISBN 978-83-8062-459-7
Spinning Silver
Przekład: Zbigniew A. Królicki

Mirjem, po chorobie matki, przejmuje 
rodzinny interes. Stanowcza i zimna jak 
lód, skutecznie egzekwuje wszelkie na- 
leżności od pożyczkobiorców. A kiedy 
dziadek przekazuje jej pięć kopiejek 
w srebrze, Mirjem oddaje mu dług w zło- 
cie. W okolicy rozchodzi się wieść o mło- 
dej lichwiarce, która potrafi zamieniać 
srebro w złoto. Dla Mirjem jednak ta 
sława okazuje się przekleństwem…

TERRY PRATCHETT

Smoki na zamku Ukruszon
ISBN 978-83-7818-637-3
Dragons at Crumbling Castle
Przekład: Maciej Szymański

Książka dla dzieci małych i dużych, od 
lat 6 do 106!

Smoki na zamku Ukruszon to zbiór 
opowieści idealnych dla najmłodszych 
czytelników oraz prawdziwa gratka 
dla starszych miłośników twórczości 
Pratchetta!

Świetne poczucie humoru oraz cała 
gama postaci, które rozbawią czytelni- 
ków do łez, to znak rozpoznawczy tego 
autora.

Jak sam mówił: „Wystąpią w tych 
opowieściach smoki i czarodzieje, rad-
cy i burmistrzowie, żądny przygód żółw 
i potwór z jeziora, a także rozliczne spi-
czaste kapelusze oraz mniej liczne ma-
giczne zaklęcia (z których tylko garstka 
działa tak, jak powinny)”.

Całość okraszona jest bardzo śmiesz-
nymi ilustracjami!
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SCIENCE FICTION Od grudnia 1990 roku – od Pasoży-
tów umysłu Colina Wilsona, pierw-
szej książki w niemal 30-letniej 
historii wydawnictwa – fantastyka 
to jedno z najważniejszych pól na-
szej działalności.

Dobrze wystartowała w ze-
szłym roku seria klasyki SF, a Kwia-
ty dla Algernona stały się nawet 
jednym z naszych hitów.

W tym roku ukazała się już 
m.in. Wieczna wojna, a czeka nas 
jeszcze sporo innych tytułów – 
choćby dwie książki Alfreda Beste-
ra czy słynny Ostatni brzeg Nevila 
Shute’a.

Polecamy też Odzyskiwanie cza-
su Baoshu, uzupełnienie słynnej 
trylogii „Wspomnienie o przeszło-
ści Ziemi”.

Witamy w innych światach i in-
nych czasach!

LITERATURA PIĘKNA
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DANIEL KEYES
(1927–2014) amerykański pisarz, laureat na-
gród Hugo i Nebula. Opublikował także m.in. ob-
sypaną nagrodami książkę non-fiction Człowiek 
o 24 twarzach.

Kwiaty dla Algernona
ISBN 978-83-8062-222-7
Flowers for Algernon 
Przekład: Krzysztof Sokołowski

Charlie Gordon jest upośledzony umy-
słowo. Uczy się czytać i pisać na zaję-
ciach w Beekman College. Naukowcy 
z tej uczelni prowadzą badania nad 
wzrostem inteligencji. Udało im się 
już zwiększyć zdolności umysłowe 
myszy o imieniu Algernon i teraz chcą 
przeprowadzić taki sam eksperyment 
z człowiekiem.

BRIAN ALDISS

Cieplarnia
ISBN 978-83-8062-599-0
Hothouse
Przekład: Marek Marszał

Powieść zdobyła nagrodę Hugo
Ziemię, tkwiącą nieruchomo pod 

palącym światłem umierającego po-
woli Słońca, pokrywa nieprzebyta 
dżungla rozrośniętego do planetar-
nych rozmiarów figowca. Bezlitosną 
walkę z bogactwem agresywnych, 
zmutowanych roślinnych form życia 
przeżyły tylko nieliczne zwierzęta 
i zdegenerowany, coraz rzadziej wystę-
pujący człowiek. Czy związek z myślą-
cym grzybem pozwoli mu przetrwać?

HARRY HARRISON

Przestrzeni! Przestrzeni!
ISBN 978-83-8062-608-9
Make Room! Make Room!
Przekład: Radosław Kot

Najgłośniejsza powieść Harrisona, 
której ekranizacja – Zielona pożyw-
ka – otrzymała nagrodę Nebula

Na skrajnie przeludnionej Ziemi 
kończy się żywność. W kilkudziesięcio-
milionowym, tonącym w śmieciach 
nowojorskim megalopolis nie panują 
już żadne prawa. Policja zwykle tylko 
sprząta po przestępcach. Funkcjona-
riusz Andy Rusch prowadzi jednak 
śledztwo w sprawie morderstwa. Szu-
kając sprawcy, trafia na ślad przerażają-
cej prawdy o świecie, w którym żyje…

Nowa seria klasycznych powieści science fiction. Premiera odbyła się w kwietniu 2019.
Jednym z marzeń ludzkości są podróże w czasie. Nasza seria w pewnym stopniu spełnia to marzenie: publikowane w niej powie- 
ści umożliwiają czytelnikom wyprawy w przyszłość, w przeszłość, a także sentymentalne podróże do czasów własnej młodości, gdy 
po raz pierwszy sięgali po te książki. Seria obejmuje najbardziej znaczące, nagradzane i lubiane tytuły szeroko rozumianej literatury 
SF. Mamy nadzieję, że stała się drogowskazem dla tych wszystkich, którzy kochają dobrą, ważną i znaczącą fantastykę naukową.
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JOE HALDEMAN

Wieczna wojna
ISBN 978-83-8188-027-5
The Forever War
Przekład: Zbigniew A. Królicki

Powieść zdobyła nagrody Hugo, Ne-
bula, Locusa

Znakomita powieść należąca do 
kanonu literatury SF. Łączy pełen roz-
machu obraz przyszłego konfliktu 
z wizjonerskim i ponadczasowym spoj-
rzeniem na człowieka i zmiany wywo-
łane przez wojnę.

Wojna to piekło i William Mandella 
przekonuje się o tym na własnej skórze. 
Gdy rozpoczyna się konflikt z Taurań-
czykami, inteligentną rasą z kosmo-
su, Mandella jest ledwie szeregowym. 
Towarzyszymy mu przez całą karierę, 
obserwując jego oczami okrucieństwa, 
ogrom cierpień i absurdy walk… a tak-
że przemiany technologiczne i społecz-
ne na Ziemi.

ROBERT A. HEINLEIN

Drzwi do lata
ISBN 978-83-8188-025-1
The Door into the Summer
Przekład: Zbigniew A. Królicki

Dan Davis, inżynier i wynalazca, stwo-
rzył rewolucyjnego robota. Zamiast 
jednak osiągnąć gigantyczny sukces, 
Dan zostaje oszukany przez chciwego 
wspólnika i dwulicową narzeczoną, 
którzy podstępem odbierają mu firmę 
i prawa do wynalazków. Doprowadzają 
również do tego, że Dan pogrąża się 
w Długim Śnie, czyli hibernacji prze-
prowadzanej pod nadzorem towa-
rzystw ubezpieczeniowych. Gdy budzi 
się trzydzieści lat później, odkrywa, że 
świat bardzo się zmienił. Być może na-
wet uda mu się cofnąć w czasie i ura-
tować sytuację, a ważną rolę odgrywa 
w tej historii jego kot…

Jedna z najbardziej lubianych powie- 
ści Heinleina w nowym tłumaczeniu.

ALFRED BESTER
amerykański pisarz SF. Był pierwszym pisarzem, 
który zdobył Nagrodę Hugo w 1953 roku za Czło
wieka do przeróbki.

Gwiazdy moim 
przeznaczeniem
ISBN 978-83-8188-068-8
The Stars My Destination
Przekład: Andrzej Sawicki

Jest XXV stulecie. Złoty wiek ludzkości, 
która zajęła Układ Słoneczny i szykuje 
się do pierwszych wypraw gwiezdnych.

Dla Gully’ego Foyle’a, rozbitka uwię-
zionego na wraku dryfującym między 
planetami, to nie ma znaczenia. Every-
man bez wykształcenia i ambicji, chce 
tylko przeżyć. I w końcu pojawia się 
nadzieja. Przelatujący obok frachto-
wiec ignoruje jednak sygnały z wraku 
i zostawia go na śmierć.

Lecz Foyle nie popada w czarną roz-
pacz. Ogarnia go wściekłość i poprzy-
sięga zemstę załodze frachtowca.
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PHILIP K. DICK
urodził się w 1928 r. w Chicago, lecz większą 
część życia spędził w Kalifornii. Wydał kilkadzie-
siąt powieści, z których wiele weszło na stałe do 
kanonu literatury SF. REBIS opublikował takie 
jego powieści, jak: Ubik, Valis, Człowiek z Wyso
kiego Zamku, Trzy stygmaty Palmera Eldritcha czy 
Blade runner.

Możemy cię zbudować
ISBN 978-83-8188-016-9
We Can Build You
Przekład: Tomasz Hornowski

Louis Rosen i Maury Rock handlują 
elektronicznymi klawikordami, lecz 
sprzedaż kuleje, a ich ambicje sięgają 
znacznie wyżej. Postanawiają produ-
kować i sprzedawać ludzi, a właściwie 
cybernetyczne sobowtóry postaci hi-
storycznych. Problem polega na tym, 
że jedynym ich potencjalnym wspólni- 
kiem jest Sam K. Barrows, chciwy miliar- 
der o usposobieniu i moralności rekina, 
a prototyp, Abraham Lincoln, wcale nie 
ma ochoty być sprzedany i powołuje 
się na swe konstytucyjne prawa…

Druciarz Galaktyki
ISBN 978-83-8188-069-5
Galactic Pot-Healer
Przekład: Jacek Spólny

Druciarz Galaktyki to fascynująca mie-
szanka fantasy, science fiction, filozofii 
i mitologii, jedna z najbardziej enigma-
tycznych i humorystycznych książek 
Dicka.

Joe Fernwright, bezrobotny napra-
wiacz ceramiki w zdominowanym 
przez plastik świecie przyszłości, jest 
gotów na wszystko. Nawet na przyję-
cie wyjątkowo niepewnej propozycji 
od istoty zwanej Glimmungiem. Joe 
ma przyłączyć się do grupy fachowców, 
którzy wydobędą starożytną katedrę 
z dna morza na odległej planecie…

Transmigracja Timothy’ego 
Archera
ISBN 978-83-8188-050-3
The Transmigration of Timothy Archer
Przekład: Lech Jęczmyk

Trudno o bardziej trafne podsumo-
wanie życia i twórczości Philipa K. 
Dicka

„Transmigracja Timothy’ego Archera jest 
przepełniona śmiercią – wielce stosow-
nie jak na ostatnią powieść. Problem 
w tym, że pięćdziesięciotrzyletni Dick 
nie chorował i nie miał podstaw, że-
by się spodziewać rychłej śmierci. Stało 
się tak, że jego organizm – a to obej-
muje również jego nadczułą psychikę – 
podyktował mu na zakończenie życia 
powieść o śmierci uwieńczoną znale-
zieniem Świętego Graala. Bo biskup 
Archer wyrusza na ostatnią wyprawę 
w poszukiwaniu mądrości, a znajduje 
śmierć oraz współczucie bodhisattwy, 
czyli miłość”.

Lech Jęczmyk, Od tłumacza
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CIXIN LIU
(ur. 1963) to największa gwiazda chińskiej i wscho- 
dząca gwiazda światowej fantastyki. Opubliko- 
wał ponad 20 powieści i antologii z gatunku hard 
science fiction, m.in. Piorun kulisty oraz trylo-
gię „Wspomnienie o przeszłości Ziemi”, złożoną 
z Problemu trzech ciał (nagroda Hugo w 2015 r.), 
Ciemnego lasu i Końca śmierci.

Problem trzech ciał
ISBN 978-83-8062-049-0
The Three-Body Problem
Przekład: Andrzej Jankowski

Oszałamiający chiński bestseller, któ-
ry stał się wydawniczym fenomenem 
w USA.

Pierwszy tom trylogii „Wspomnie-
nie o przeszłości Ziemi”

Po serii samobójstw wybitnych fizy-
ków śledztwo prowadzi do tajemniczej 
sieciowej gry „Trzy ciała”, której celem 
jest uratowanie mieszkańców planety 
zagrożonej oddziaływaniem grawita-
cyjnym trzech słońc. Świat tej gry nie 
jest jednak fikcją…

Era supernowej
ISBN 978-83-8062-491-7
The Supernova Era
Przekład: Andrzej Jankowski

Do Ziemi dociera zabójcze radioaktyw-
ne promieniowanie odległej o osiem 
lat świetlnych supernowej. Naukowcy 
z przerażeniem odkrywają, że w jego 
wyniku wszyscy ludzie w wieku po-
wyżej trzynastu lat umrą w ciągu roku. 
Rozpoczyna się gorączkowy wyścig 
z czasem. Dorośli muszą jak najszybciej 
przekazać dzieciom całą wiedzę o za-
rządzaniu światem, żeby ludzka cywili-
zacja mogła przetrwać.

Dzieci, które bez przerwy myślą 
tylko o zabawie, nie przejmują się 
jednak zbytnio dziedzictwem swoich 
rodziców. Najbardziej cieszy je nie-
ograniczony dostęp do technologii 
i broni – od karabinów do pocisków 
balistycznych. Przyszłość rodzaju ludz-
kiego maluje się w czarnych barwach…

BAOSHU
jest chińskim pisarzem science fiction i fantasy. 
Ukończył filozofię na Uniwersytecie Pekińskim.

Odzyskanie czasu
ISBN 978-83-8062-529-7
The Redemption of Time
Przekład: Jan Andrzejewski

Uzupełnienie trylogii Cixina Liu, opi-
sujące jeden z epizodów spotkań 
z Trisolarianami.

Wyniszczony przez raka Yun Tian-
ming odbiera sobie życie. Z jego ciała 
wyjęto mózg, zamrożono go i umiesz-
czono na statku kosmicznym, który 
miał napotkać Pierwszą Flotę Trisolar-
ną. Tianming, pojmany przez obcą rasę, 
jest poddawany torturom i ostatecznie 
zdradza ludzkość.

Dostaje szansę na odkupienie win, 
lecz nie chce znowu być pionkiem 
w cudzej grze. 
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FRANK HERBERT
(1920–1986) to jeden z najwybitniejszych twór- 
ców literatury SF. Sławę przyniósł mu epokowy 
sześciotomowy cykl „Kroniki Diuny”. Diuna zdo-
była dwie najważniejsze nagrody w dziedzinie 
fantasy i SF: w 1965 roku Nebulę, w 1966 zaś – 
Hugo. W 1984 roku powstała kinowa Diuna w re- 
żyserii Davida Lyncha.

Nakładem REBISU ukazało się specjalne 
bibliofilskie wydanie „Kronik Diuny” z obrazami 
i grafikami Wojciecha Siudmaka.

www.dunenovels.com

Na cykl składają się powieści:
• Diuna
• Mesjasz Diuny
• Dzieci Diuny
• Bóg Imperator Diuny
• Heretycy Diuny
• Kapitularz Diuną

Trylogia „Legendy Diuny” składa się z tomów:
• Dżihad Butleriański
• Krucjata przeciw maszynom
• Bitwa pod Corrinem

Dwutomowe zakończenie „Kronik Diuny”:
• Łowcy Diuny
• Czerwie Diuny

Książki uzupełniające cykl „Kroniki Diuny”:
• Paul z Diuny
• Wichry Diuny
• Droga do Diuny

W skład trylogii „Preludium do Diuny” wchodzą:
• Ród Atrydów
• Ród Harkonnenów
• Ród Corrinów

W skład trylogii „Wielkie Szkoły Diuny” wchodzą:
• Zgromadzenie żeńskie z Diuny
• Mentaci Diuny
• Nawigatorzy Diuny

Diuna
ISBN 978-83-7301-723-8
Dune
Przekład: Marek Marszał

Arrakis, zwana Diuną, to jedyne we 
wszechświecie źródło melanżu – sub-
stancji przedłużającej życie, umożliwia-
jącej odbywanie podróży kosmicznych 
i przewidywanie przyszłości.

Z rozkazu Padyszacha Imperatora Szad- 
dama IV rządzący Diuną Harkonneno-
wie opuszczają planetę, swe najwięk-
sze źródło dochodów. Diunę otrzymują 
w lenno Atrydzi, ich zaciekli wrogowie. 
Tak naprawdę jednak przejęcie planety 
ukartowano. W odpowiedzi na atak po-
łączonych sił Imperium i Harkonnenów 
dziedzic rodu Atrydów, Paul, staje na 
czele rdzennych mieszkańców Diuny 
i wyciąga rękę po imperialny tron.

W grudniu 2020 roku odbędzie się 
premiera nowej ekranizacji Diuny. Re-
żyserował będzie Denis Villeneuve, 
a główne role zagrają m.in. Timothée 
Chalamet, Rebecca Ferguson i Jason 
Momoa.

Dzieci Diuny
ISBN 978-83-8188-047-3
Children of Dune
Przekład: Marek Marszał, Andrzej Jankowski

Bóg Imperator Diuny
ISBN 978-83-8188-018-3
God Emperor of Dune
Przekład: Marek Michowski
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DAVID WEBER
literacki fenomen XXI wieku, autor militarnej SF 
i popularnych na całym świecie cykli „Honor Har-
rington”, „Starfire” i „Schronienie”. Dwadzieścia 
dziewięć tytułów Webera trafiło na listę bestsel-
lerów „New York Timesa”, a łączny nakład jego 
książek przekroczył już 8 milionów egzemplarzy.

Nieprzejednana Honor
ISBN 978-83-8062-528-0
Uncompromising Honor (Honor Harrington)
Przekład: Radosław Kot

Liga Solarna przez wieki reprezento-
wała dziedzictwo ludzkości i była prze-
wodnikiem dla Diaspory. Mandaryni 
rządzący nią obecnie nie przypominają 
jednak jej założycieli, słyną z korup-
cji i gwałtowności. I zdecydowali, że 
Gwiezdne Imperium Manticore ma 
zostać zniszczone. Honor Harrington 
nawołuje do umiarkowania. Nie chce 
wojny, w której zginą cywile. Niestety 
władze Ligi przyjmują strategię, która 
pozwala nawet na jawne popełnianie 
zbrodni wojennych. Honor nie ma wy- 
boru: wyrusza przeciwko Lidze Solarnej. 

Czas próby
ISBN 978-83-8062-527-3
Through Fiery Trials
Przekład: Radosław Kot

Dziesiąty tom cyklu „Schronienie”
Wojna pomiędzy królestwem wyspy 

Charis a Kościołem Boga Oczekiwa-
nego dobiegła wreszcie końca. Zwo-
lennicy postępu technologicznego 
zatriumfowali. Uprzemysłowienie świa-
ta nie wszystkim się jednak podoba 
i trudno liczyć na to, iż dzieło zmian 
będzie przebiegać bez przeszkód.

Co więcej, zmiany przyciągają uwagę 
tych, którzy czuwają nad ładem tego 
świata. Dawne sekrety i zapomniane 
proroctwa ponownie dają znać o sobie.

ISAAC ASIMOV
autor i redaktor ponad 500 książek, powszech-
nie uważany za mistrza fantastyki naukowej, 
jednego z „Wielkiej Trójki” pisarzy tego gatunku, 
wraz z Robertem A. Heinleinem oraz Arthurem 
C. Clarkiem. Najsłynniejszymi dziełami Asimova 
są cykle „Fundacja” oraz „Roboty”.

Nagie słońce
ISBN 978-83-8062-643-0
The Naked Sun
Przekład: Michał Wroczyński

To miała być po prostu kolejna sprawa 
Elijaha Baleya. Co prawda embriolog 
Rikaine Delmarre zginął w niezwykłych 
okolicznościach i nie odnaleziono na-
rzędzia zbrodni, ale zamordować go 
mogła tylko jedna osoba – jego żona 
Gladia. Okazuje się jednak, że śledztwo 
trzeba przeprowadzić na dalekiej Sola-
rii i że nowojorskiemu detektywowi raz 
jeszcze towarzyszyć będzie humanoid 
Daneel Olivaw. Czy rozwiązanie zagad-
ki morderstwa na odległym Świecie 
Zaziemskim może zaważyć na przy-
szłości Ziemi?
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DAVE HUTCHINSON
urodził się w 1960 r. w Sheffield. Studiował ame-
rykanistykę na University of Nottingham. Przez 
25 lat pracował jako dziennikarz. Autor czterech 
powieści i licznych zbiorów opowiadań.

Cykl „Pęknięta Europa”:
• Europa jesienią
• Europa o północy
• Europa w zimie
• Europa o świcie

Europa o świcie
ISBN 978-83-8062-541-9
Europe at Dawn
Przekład: Mirosław P. Jabłoński

Fenomenalne zakończenie cyklu 
o podzielonej Europie!

W Tallinie Alice, młodsza pracow-
niczka szkockiej służby dyplomatycz-
nej, zostaje wplątana w niezrozumiałą 
intrygę rozciągającą się na dziesięcio-
lecia.

CHRISTOPHER RUOCCHIO
jest autorem „Pożeracza Słońc”, serii książek z ga-
tunku opery kosmicznej, jak również redaktorem 
w Baen Books. Zdobył dyplom na North Caroli-
na State University, kończąc studia na filologii 
klasycznej. Pierwszą książkę – Imperium ciszy – 
opublikował w wieku dwudziestu dwóch lat.

Imperium ciszy
ISBN 978-83-8062-506-8
Empire of Silence
Przekład: Jerzy Moderski

„Pożeracz słońc” – tom pierwszy
Galaktyka pamięta go jako bohate-

ra i potwora: człowieka, który wymiótł 
z nieba obcych Cielcinów, a przy okazji 
cztery miliardy ludzi. Ale Hadrian nie 
był nawet żołnierzem. Na niewłaściwej 
planecie, w niewłaściwym czasie, lecz 
z najlepszych pobudek wkracza na 
drogę, która może zakończyć się tylko 
w ogniu. 

TERRY PRATCHETT
(1948–2015) znany jest przede wszystkim jako 
autor serii „Świat Dysku”. Nakładem REBISU uka-
zały się: Ciemna strona Słońca, Dysk, Dywan, Księ
gi nomów, Opowieści o Johnnym Maxwellu, Nacja, 
Spryciarz z Londynu, Smoki na zamku Ukruszon 
i Odkurzacz czarownicy.

Spryciarz z Londynu
ISBN 978-83-8188-056-5
Dodger
Przekład: Maciej Szymański

Dodger żyje z tego, co znajdzie w ka-
nałach dziewiętnastowiecznego Lon-
dynu. Tak jest do chwili, gdy pewnej 
nocy ratuje z rąk oprawców samotną 
dziewczynę. Odtąd świat nieznacznie 
przyspiesza, a Dodgera pragnie bliżej 
poznać wielu ciekawych ludzi: milione-
rzy, politycy, policjanci, książęta i zawo-
dowi zabójcy.
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SERIA POLSKIEJ FANTASTYKI

W serii ukazało się ponad 20 pre-
mierowych tytułów. W tym roku 
polecamy nową książkę Roberta 
J. Szmidta z uniwersum „Pola daw-
nych zapomnianych bitew” oraz 
książki Marcina Przybyłka z serii 

„Gamedec”.

LITERATURA PIĘKNA
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ROBERT J. SZMIDT
pierwsze teksty i tłumaczenia (m.in. dla Iskier 
i „Fantastyki”) opublikował w połowie lat 
osiemdziesiątych. W 2001 roku stworzył ma-
gazyn literacki „Science Fiction”. Twórca portalu 
www.fantastykapolska.pl. Napisał czternaście 
powieści i dwadzieścia dwa opowiadania. We 
współpracy z REBISEM wydał: Apokalipsę według 
Pana Jana, Samotność Anioła Zagłady, Kroniki 
jednorożca. Polowanie i pięć tomów cyklu „Pola 
dawno zapomnianych bitew”.

Cykl „Pola dawno zapomnianych bitew”:
• Łatwo być Bogiem
• Ucieczka z raju 
• Na krawędzi zagłady
• Zwycięstwo albo śmierć
• Ostatnia misja Asgarda 

Łatwo być Bogiem 
Pola dawno zapomnianych bitew 
Tom I
ISBN 978-83-7818-559-8

Ostatnia misja Asgarda 
Pola dawno zapomnianych bitew 
Tom V
ISBN 978-83-8062-540-2

Napędzany technologią Obcych Asgard 
dociera na kraniec Ramienia Oriona, 
naruszając w nadprzestrzeni horyzont 
zdarzeń potężnej czarnej dziury. Skut-
kiem tego jest przeniesienie w czasie 
o ponad sto pięćdziesiąt lat.

Admirał Rutta i jego załoga poja-
wiają się więc w normalnej przestrzeni 
długo po zakończeniu exodusu ludzko-
ści, po którym w Galaktyce pozostały 
jedynie niezliczone pola przegranych 
i dawno zapomnianych bitew.

To jednak nie koniec człowieka. Aby 
nasza cywilizacja mogła przetrwać, 
Asgard musi wykonać ostatnią misję: 
wyruszyć szlakiem zagłady i odkryć 
wszystkie tajemnice Obcych.

MARCIN SERGIUSZ 
PRZYBYŁEK
to lekarz medycyny, trener i konsultant biznesowy. 
Autor największej polskiej sagi science fiction 

„Gamedec”. Od lat zainteresowany psychologicz-
nym, technologicznym oraz finansowym rozwo-
jem ludzkości, przekazuje swoje wizje w książ-
kach, wykładach i podczas szkoleń. REBIS wydał 
jego książki CEO Slayer. Pogromca prezesów, 
wszystkie tomy sagi „Gamedec” oraz dwa tomy 
świetnej powieści eksperymentalnej Orzeł Biały.

Gamedec. Czas silnych istot
ISBN 978-83-8062-468-9

Czwarta część cyklu „Gamedec”
Mija sto cykli od powstania Way Em-

pire. Imperator Ludzkości, Gorgon Ne-
mezjus Ezra, chce uczcić to wydarzenie, 
odbijając z rąk Erthirów Ziemię. Torkil 
Aymore, Pionier, Podróżnik i Gamedec, 
a przede wszystkim Ran, usiłuje pogo-
dzić bycie żołnierzem i głową rodzin-
nego klanu. Nie wie, że małżeńskie 
kłótnie z Pau line to ostatnia rzecz, jaką 
powinien się martwić.
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LECH MAJEWSKI
UTWORY ZEBRANE

REBIS wraz ze Stowarzyszeniem 
Angelus Silesius wydaje po raz 
pierwszy drukiem UTWORY ZEBRA-
NE Lecha Majewskiego.

Wybitny poeta, pisarz, malarz 
i reżyser urodzony w Katowicach, 
od 1981 pracuje głównie za granicą. 
Studiował malarstwo w Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach, a na-
stępnie ukończył Wydział Reżyse-
rii PWSFTViT w Łodzi. Jego filmy, 
m.in.: Rycerz, Lot świerkowej gęsi, 
Więzień Rio, Basquiat, Pokój saren, 
Wojaczek, Angelus, Ogród rozkoszy 
ziemskich, Szklane usta, Młyn i krzyż 
oraz Onirica, prezentowane były 
na festiwalach filmowych, m.in. 
w Cannes, Wenecji, Berlinie, zdoby-
wając wiele nagród.

Jego wideoarty, fotografie 
i rzeźby pokazywało wiele muzeów 
i galerii świata. W 2006 roku no-
wojorskie Museum of Modern Art 
uhonorowało jego twórczość orga-
nizacją indywidualnej retrospek-
tywy, a rok później instalacja Krew 
Poety stała się częścią 52. Biennale 
w Wenecji. Kolejny cykl wideoar-
tów pt. Bruegel Suite był wysta-
wiany w Luwrze, Tel Aviv Museum 
of Art, National Gallery w Londynie, 
Prado w Madrycie oraz na 54. Bien-
nale weneckim.

Więcej informacji na stronie 
www.lechmajewski.art.pl.

LITERATURA PIĘKNA



50 DOM WYDAWNICZY REBIS • KATALOG 2020

LECH MAJEWSKI

LITERATU
RA

 PIĘKN
A

Scenariusze tom III
ISBN 978-83-8062-441-2

Trzeci tom zawiera pięć scenariuszy 
stworzonych przez wybitnego pisarza 
i reżysera: Beuys, Szklane usta, Ogród 
rozkoszy ziemskich, Młyn i krzyż oraz 
Onirica.

Asa Nisi Masa 
Magia 8½
ISBN 978-83-7818-850-6

Analiza arcydzieła filmowego Federica 
Felliniego dotycząca jego fascynacji 
Jungiem, magią, telepatią oraz symbo-
liką wody, ogniska domowego i tańca. 
Z unikatowymi fotosami z planu zdję-
ciowego.

Smutek to najgorsza pora dnia 
Wybór wierszy
ISBN 978-83-8062-442-9

Wybór wierszy nowych, dotychczas 
niepublikowanych oraz wierszy z czte-
rech tomów poetyckich: Baśnie z tysią-
ca nocy i jednego miasta, Poszukiwanie 
raju, Mieszkanie, Muzeum mojej nędzy.
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HISTORYCZNA

Powieści historyczne to znakomite 
uzupełnienie książek jednej z naj-
bardziej znanych części naszego 
programu wydawniczego – HI-
STORII.

W tym roku wracamy do serii 
książek Roberta Fabbriego o cza-
sach Wespazjana. Miłośników li-
teratury historycznej czekają trzy 
nowe tomy tej serii, wznowimy też 
brakujące części.

Ten okres starożytności i losy 
imperium rzymskiego cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem czy-
telników, o czym świadczy choćby 
popularność wydawanych przez 
nas monografii historycznych, ta-
kich jak SPQR czy Pax Romana.

Zapraszamy więc do interesu-
jących wędrówek po starożytnych 
światach!

LITERATURA PIĘKNA
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Sokół spartański
ISBN 978-83-8062-503-7
The Falcon of Sparta
Przekład: Piotr Kuś

Rok 401 p.n.e. Król perski Artakserkses 
rządzi imperium rozpościerającym 
się od Morza Egejskiego po północne 
Indie. Jego władza jest absolutna. Sy-
nowie Sparty są najemnikami książąt 
perskich skłonnych walczyć o tron. 
Kiedy Cyrus Młodszy, brat Wielkiego 
Króla, chce sięgnąć po koronę, której 
nie otrzymał od ojca, u jego boku stoją 
elitarne oddziały armii Spartan. Ksią-
żę przegrywa. A kiedy opada kurz po 
wojnie domowej, mała grupa Spartan 
zostaje, zdana na siebie, w sercu wro-
giego imperium…

ROBERT FABBRI
urodził się w Genewie w 1961 r. Ukończył stu-
dia z teatrologii na Uniwersytecie Londyńskim 
i dwadzieścia pięć lat pracował w przemyśle fil-
mowym i telewizyjnym. Był asystentem reżysera 
przy takich produkcjach, jak Hornblower, Hell
raiser, Czas patriotów i Billy Elliot. Jego życiową 
pasją jest historia starożytna, co zaowocowało 
cyklem powieści o Wespazjanie. Mieszka w Lon-
dynie i Berlinie.

W cyklu o Wespazjanie ukazały się:
• Trybun Rzymu
• Kat Rzymu
• Fałszywy bóg Rzymu
• Utracony orzeł Rzymu
• Władcy Rzymu
• Zaginiony syn Rzymu
• Rzymskie Furie

W przygotowaniu:
• Święty ogień Rzymu

„Zainteresowanie autora starożytnym Rzymem 
dobrze oddaje zarówno jakość literacka, jak też 
starannie zbadane historyczne tło fabuły. Bo-
haterowie wypadają niezwykle przekonująco, 
a śmiertelnie niebezpieczne realia rzymskiej po-
lityki ukazane są z ogromną pieczołowitością”.

Mike Ashworth, 
www.historicalnovelsociety.org

CONN IGGULDEN
studiował anglistykę na Uniwersytecie Londyń-
skim, przez kilka lat był nauczycielem, po czym 
poświęcił się pisarstwu. Jest jednym z najlep-
szych współczesnych autorów gatunku historical 
fiction. Napisał m.in. wydany przez REBIS cykl 

„Imperator”. W Polsce ukazały się również pierw-
szy tom cyklu o Czyngis-chanie oraz powieści 
dla dzieci.

Cykl „Imperator”:
• Imperator. Bramy Rzymu
• Imperator. Śmierć królów
• Imperator. Pole mieczy 
• Imperator. Bogowie wojny 
• Imperator. Krew bogów
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Wespazjan. Rzymskie Furie
ISBN 978-83-8062-519-8
Vespasian. Furies of Rome
Przekład: Janusz Szczepański

Tom VII cyklu
58 rok n.e. Rzym kolejny raz pogrąża 

się w zamęcie. Cesarz Neron chciałby 
poślubić swoją nową wybrankę, ale nie 
zrobi tego, dopóki nie zgładzi obecnej 
cesarzowej Klaudii Oktawii. Wespazjan 
musi teraz bardzo uważać – nowa ko-
chanka Nerona, Poppea Sabina, nie 
przepada za nim i jej dojście na szczyty 
władzy stwarza zagrożenie. Poza tym 
rozrzutność Nerona osiąga wyższy po-
ziom niż kiedykolwiek, wywołując na-
silający się kryzys finansowy w Brytanii. 
Wespazjan zostaje wysłany do Londi-
nium w celu naprawy sytuacji, ale tam 
akurat dochodzi do wybuchu rebelii, 
która grozi zniszczeniem Brytanii i de-
stabilizacją imperium. 

Wespazjan. Trybun Rzymu
ISBN 978-83-7510-685-5
Vespasian. Tribune of Rome
Przekład: Konrad Majchrzak

Tom I cyklu o losach młodego czło-
wieka, który mi mo skromnego 
pochodzenia miał się stać jednym 
z najpotężniejszych  cesarzy Rzymu

26 rok po narodzinach Chrystusa. 
Imperium stoi na krawędzi rozpadu, 
Rzym rozpalają polityczne spory, a sta-
rzejący się cesarz Tyberiusz stopniowo 
traci władzę. Dla 16-letniego Wespazja-
na służba w legionach wydaje się po-
czątkiem błyskotliwej kariery. Szybko 
jednak popada w konflikt z Sejanem, 
bezwzględnym prefektem gwardii pre-
toriańskiej. Zmuszony do ucieczki wraz 
z wiernym przyjacielem Magnusem, 
wyrusza ze śmiertelnie niebezpieczną 
misją do Tracji. Jako trybun IX Legio-
nu niedoświadczony Wespazjan musi 
wziąć udział w krwawych bitwach ze 
zbuntowanymi lokalnymi plemiona-
mi i przeżyć, żeby odkryć, kto stoi za 
rewoltą…

Wespazjan. Kat Rzymu
ISBN 978-83-7510-869-9
Vespasian. Rome’s Executioner
Przekład: Konrad Majchrzak

Wespazjan. 
Fałszywy bóg Rzymu
ISBN 978-83-7818-403-4
Vespasian. False God of Rome
Przekład: Konrad Majchrzak
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MELODIE WINAWER
jest profesorem neurologii na Uniwersytecie Co-
lumbia, autorką licznych artykułów naukowych 
i rozdziałów specjalistycznych książek. Skryba ze 
Sieny jest jej pierwszą powieścią.

Skryba ze Sieny
ISBN 978-83-8062-494-8
The Scribe of Siena
Przekład: Agnieszka Jacewicz

Outlander w średniowiecznej Sienie
Po śmierci brata Beatrice dowiadu-

je się, że zostawił jej w spadku stary 
dom w Sienie i powierzył dokończenie 
badań nad zagadkową historią tego 
miasta. Wśród dokumentów natrafia 
na dziennik artysty z XIV wieku: w jego 
freskach odkrywa własny wizerunek.

Siena, rok 1347. Gabriele Accorsi śni 
o ciemnowłosej kobiecie, która stała 
się dla niego źródłem inspiracji. Gdy 
niespodziewanie spotyka ją na jawie, 
jego muza okazuje się równie realna 
jak spisek, który zagraża nie tylko im 
obojgu, ale i całemu miastu. 

GERAINT JONES
odbył trzy tury służby wojskowej w Iraku i Af-
ganistanie. Po odejściu z wojska ochraniał statki 
handlowe przed piratami operującymi z Somalii 
i Nigerii. Debiutował świetną powieścią Krwawy 
las o przygodach rzymskiego legionisty Feliksa-

-Corvusa.

Oblężenie
ISBN 978-83-8062-328-6
Siege
Przekład: Mirosław P. Jabłoński

Drugi – po Krwawym lesie – tom przy-
gód legionisty Feliksa-Corvusa

Po katastrofalnej klęsce Warusa 
w Lesie Teutoburskim niedobitki legio-
nistów trafiają do niewoli, a Arminiusz 
w triumfalnym pochodzie zajmuje ko-
lejne rzymskie forty niemal bez walki. 
Z wyjątkiem jednego. Fortu Aliso broni 
garstka gotowych na wszystko żołnie-
rzy. Feliksowi i kilku jego towarzyszom 
udaje się wyrwać z niewoli i dołączyć 
do zdeterminowanych obrońców. Roz-
poczyna się oblężenie…

DANIEL MASON
jest pisarzem, wykładowcą na Uniwersytecie 
Stanfordzkim i praktykującym psychiatrą. Jego 
bestsellerowa powieść Stroiciel została sprzeda-
na w ponad milionie egzemplarzy, na jej pod-
stawie powstały opera oraz adaptacje teatralne, 
a obecnie trwają prace nad filmem, który reży-
seruje Charlie Stratton. Zimowy żołnierz to jego 
najnowsza powieść.

Zimowy żołnierz
ISBN 978-83-8062-473-3
The Winter Soldier
Przekład: Katarzyna Karłowska

Lucjusz Krzelewski studiuje w Wiedniu 
medycynę, gdy nadchodzi rok 1914. 
Zaciąga się do wojska i trafia do szpi-
tala polowego w sercu Karpat. Tam 
wspiera go tajemnicza siostra Marga-
reta. Ich coraz bliższą relację przerywa 
pojawienie się nowego pacjenta, któ-
rego Lucjusz chce uratować za wszelką 
cenę.
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Fascynująca jest chęć poznania 
losów innych ludzi, którą widać 
choćby po popularności portali 
plotkarskich czy prasy kolorowej.

Może tak ludzie rekompensują 
sobie własne monotonne i często 
nudne życie? A może to prawdzi-
wa pasja poznawcza, która daje 
nam samym życiowe nauki?

W każdym razie wśród tego-
rocznych nowości polecamy szcze-
gólnie biografię tragicznie zmar-
łego Andrzeja Zauchy, a wśród 
wznowień prawdziwe hity paru 
ostatnich lat, Marinę Abramović 
i Sztukę zwycięstwa, o pierwszych 
latach rozwoju firmy NIKE.

LITERATURA FAKTU



56 DOM WYDAWNICZY REBIS • KATALOG 2020

BIOGRAFIE I POWIEŚCI BIOGRAFICZNE

LITERATU
RA

 FA
KTU

JUSTINE PICARDIE
jest autorką czterech książek, w tym znakomicie 
przyjętego przez krytyków memuaru If the Spirit 
Moves You oraz powieści Daphne. Była członki-
nią kolegiów redakcyjnych magazynów „Vogue” 
i „Observer”, obecnie prowadzi rubrykę poświę-
coną modzie w „Sunday Telegraph”, pisuje także 
do innych gazet i czasopism.

Coco Chanel. Legenda i życie
ISBN 978-83-7510-726-5
Coco Chanel: The Legend and the Life
Przekład: Katarzyna Karłowska

Portret Coco Chanel to nie tylko jej 
burzliwe związki, ale także fascynujące 
okoliczności, jakie towarzyszyły pomy-
słowi na „małą czarną” czy stworzeniu 
słynnych perfum Chanel nr 5, niezwy-
kłe znajomości i przyjaźnie, wpływ 
dzieciństwa i wczesnej młodości na 
całe jej życie – wszystko na podstawie 
materiałów źródłowych, do których 
dotarła Justine Picardie.

Książka ukazała się w 14 nakładach 
w ponad 32 tys. egzemplarzy.

TATIANA DE ROSNAY
autorka dwunastu powieści, m.in. bestsellera 
Klucz Sary i biografii Daphné du Maurier. Na 
podstawie jej utworów powstało wiele adaptacji 
filmowych.

CHARLOTTE JOLLY 
DE ROSNAY
córka Tatiany, jest fotografikiem. Jej zdjęcia pub-
likują m.in. „Elle” i „Paris Match”.

Śladami Tamary Łempickiej 
Tamara oczami Tatiany
ISBN 978-83-8062-538-9
Tamara par Tatiana. Sur les traces de Tamara 
de Lempicka
Przekład: Joanna Gorecka-Kalita

Postać Tamary Łempickiej i jej malar-
stwo fascynowały autorkę od dawna. 
Ta książka jest podróżą do świata ma-
larki, wyprawą jej śladami po Paryżu lat 
dwudziestych XX wieku.

MARTA ORZESZYNA
znawczyni literatury i kultury francuskiej. Przez 
dziesięć lat mieszkała w Paryżu. Tam poznała 
historię Antoine’a i zaczęła gromadzić informa-
cje na jego temat. Jest również współautorką 
książki Paryż. Miasto sztuki i miłości w czasach 
belle époque oraz autorką powieści obyczajowej 
Gra o miłość.

Antoine de Paris
ISBN 978-83-8062-602-7

Pochodzącego z Sieradza Antoniego 
Cierplikowskiego znał cały świat – od 
Paryża po Stany Zjednoczone. Był 
geniuszem fryzjerstwa, wyjątkowym 
artystą i wizjonerem mody. Jego przy-
jaciółmi byli ludzie sztuki, filmu i ko-
ronowane głowy, m.in. Modigliani, 
Kisling, Dalí, Picasso, Pola Negri, Jan 
Kiepura, Artur Rubinstein, Wallis, księż-
na Windsoru, czy Josephine Baker. 
Marta Orzeszyna odsłania kulisy życia 
prywatnego Antoine’a, opisuje jego 
oszałamiającą karierę, niezwykłe bo-
gactwo, a wreszcie zaskakujący koniec 
burzliwego życia. 
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MARINA ABRAMOVIĆ
wybitna artystka, ikona performansu, której uda- 
ło się dotrzeć z często kontrowersyjnymi dzieła-
mi do szerokiego grona odbiorców, także spoza 
kręgów koneserów sztuki współczesnej.

Marina Abramović 
Pokonać mur. Wspomnienia
ISBN 978-83-8062-173-2
Walk Through Walls: A Memoir
Przekład: Anna Bernaczyk i Magdalena Hermanowska

Opowieść Mariny to poruszająca histo-
ria jej wyjątkowej kariery artystycznej 
związanej z poddawaniem ciała eks-
tremalnym próbom strachu, bólu, wy-
czerpania czy zagrożenia w dążeniu do 
emocjonalnej i duchowej przemiany, 
a także historia zgoła operowego ro-
mansu i dwunastoletniej współpracy 
z performerem Ulayem – związku, któ-
ry dobiegł dramatycznego końca na 
Wielkim Murze. Pokonać mur, książka, 
która sama w sobie stanowi niezwykły 
performans, w obrazowy i wyrazisty 
sposób przedstawia bezprzykładne 
życie tej wybitnej artystki.

KATARZYNA OLKOWICZ
dziennikarka i reporterka związana z wieloma 
tytułami prasowymi, m.in. „Expressem Wieczor-
nym” i „Vivą!”. Była zastępcą redaktora naczel-
nego w „Pani”, „Zwierciadle” oraz „Twoim Stylu”. 
Absolwentka dziennikarstwa Uniwersytetu War-
szawskiego oraz psychologii społecznej SWPS.

PIOTR BARAN
dziennikarz związany z wieloma tytułami pra-
sowymi, m.in. „Filipinką”, „Panią”, „Zwierciadłem” 
oraz „Twoim Stylem”.

Serca bicie 
Biografia Andrzeja Zauchy
ISBN 978-83-8062-631-7

„Jakie życie, taka śmierć…” Na opisanie 
życia Andrzeja Zauchy trudno chyba 
znaleźć lepsze słowa niż ten fragment 
piosenki Jacka Cygana.

Muzyczny samouk, z zawodu zecer. 
W młodości kajakarz, trzykrotny mistrz 
Polski. Z udziału w Igrzyskach Olimpij-
skich w Tokio w 1964 roku zrezygnował 
dla… muzyki. Podczas swojej kariery 
współpracował z największymi twórca-
mi jazzowymi, m.in. Tomaszem Stańką 
i Janem Ptaszynem Wróblewskim, oraz 
popularnymi piosenkarzami, m.in. An-
drzejem Sikorowskim i Ryszardem Ryn-
kowskim. Kabareciarz i aktor.

W roku 1991 jego tragiczna śmierć 
poruszyła całą Polskę.

Kim był Andrzej Zaucha? W czym 
tkwi jego fenomen? Jak wspominają 
go najbliżsi przyjaciele?

Katarzyna Olkowicz 
Piotr Baran

SERCA BICIE 
BIOGRAFIA 

ANDRZEJA ZAUCHY

w przygotowaniu
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ED NASH
urodził się w południowo-wschodniej Anglii. 
Nim włączył się w działania zbrojne w Syrii, pra-
cował w dziale prasowym organizacji Free Bur-
ma Rangers niosącej pomoc prześladowanym 
mniejszościom w Birmie.

Pustynny snajper 
Jak zwykły Angol poszedł na wojnę z ISIS
ISBN 978-83-8062-477-1
Desert Sniper: How One Brit Went to War Against ISIS
Przekład: Radosław Kot

Pustynny snajper to opowieść człowie-
ka, który postanowił pomagać ludziom 
jako wolontariusz, a z czasem stał się 
doświadczonym żołnierzem, snajpe-
rem walczącym z najgorszymi demo-
nami naszych czasów.

Ed Nash w 2015 roku dołączył do 
kurdyjskich partyzantów usiłujących 
powstrzymać postępy Państwa Islam-
skiego. Ze swadą opisuje zawzięte wal-
ki, trudną służbę kurdyjskich żołnierzy, 
nieszczęścia spadające na ludność cy-
wilną i nieustanną groźbę zamachów 
bombowych.

PHIL KNIGHT
założyciel Nike, Inc., jeden z najbardziej wpływo-
wych magnatów światowego biznesu.

Sztuka zwycięstwa 
Wspomnienia twórcy NIKE
ISBN 978-83-8062-069-8
Shoe Dog
Przekład: Maciej Szymański

Firmy NIKE nie trzeba nikomu przed-
stawiać – to jeden z najpotężniejszych 
graczy na rynku odzieży, obuwia 
i sprzętu sportowego, z roczną sprze-
dażą rzędu 30 miliardów dolarów. Nie 
każdy jednak wie, kim jest Phil Knight – 
człowiek, który stworzył tę markę za 
garść dolarów pożyczonych od ojca, 
a potem przez dziesięciolecia kształto-
wał jej potęgę. Jego wspomnienia są 
fascynującą podróżą w czasie i zaska-
kująco szczerą, intymną opowieścią 
o tym, jak realizować marzenia.

JOSHUA ROBINSON 
JONATHAN CLEGG

Klub 
O tym, jak angielska Premier League 
stała się najbardziej szaloną, najbogatszą 
i najbardziej destruktywną siłą w sporcie
ISBN 978-83-8062-537-2
The Club
Przekład: Piotr Kuś

Nigdy wcześniej nieopowiedziana 
historia, która pokazuje, w jaki sposób 
Premier League stała się najbogatszym 
i najbardziej popularnym imperium 
sportowym. Opowieść z pogranicza 
sportu i biznesu traktująca o tym, jak 
pieniądze, ambicje i 25 lat ciągłego 
rozwoju przekształciły ją w kolosa roz-
rywki.

Książka ukazała się w 8 nakładach 
w 41 tysiącach egzemplarzy.
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Książki o sztuce? Mają ponadcza-
sową wartość. Mimo zmieniają-
cych się trendów klasyczne dzieła 
O sztuce E.H Gombricha czy Histo-
ria piękna i Historia brzydoty Um-
berta Eco – nie tracą popularności.

Do listy polecanych przez nas 
książek dołączyły Historia obrazów 
i Historia obrazów dla dzieci stwo-
rzone przez wspaniały duet: Davi-
da Hockneya i Martina Gayforda.

Prawdziwym hitem okazała się 
autobiografia Marina Abramović. 
Pokonać mur, która sprzedała się 
w 15 tysiącach egzemplarzy.

LITERATURA FAKTU
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PHILIP WILKINSON
jest autorem wielu publikacji poświęconych 
architekturze i historii.

Architektura – 
wizje niezrealizowane
ISBN 978-83-8062-287-6
Phantom Architecture
Przekład: Maciej Szymański

Drapacz chmur wysoki na milę, kopuła 
okrywająca Manhattan, łuk triumfalny 
w kształcie słonia to nie jedyne pory-
wające projekty w dziejach architek-
tury, których nigdy nie zrealizowano. 
Ich autorzy próbowali sięgnąć granic 
wytrzymałości materiałów, eksploro-
wać nowe idee, łamać konwencje albo 
wyznaczać zupełnie nowe kierunki. 
Wśród ich pomysłów były i arcydzieła 
architektury, i urokliwe kaprysy twór-
czego geniuszu.

O nich wszystkich opowiada ta prze-
pięknie ilustrowana książka.

ERNST HANS GOMBRICH
(1909–2001) był austriackim historykiem sztuki, 
ale większość twórczego życia spędził w Wiel-
kiej Brytanii.

Podczas II wojny światowej pracował jako 
korespondent BBC. Jego książka The Story 
of Art (pierwsze wydanie w 1950, wydanie 
polskie O sztuce 1997) cieszy się od lat nieusta-
jącą popularnością (miała dotąd 16 wydań) i jest 
uznawana za ważne, a jednocześnie bardzo przy-
stępne wprowadzenie do historii sztuki. Inne 
ważne dzieła Gombricha to Sztuka i złudzenie 
(wyd. pol. 1981) oraz zbiory artykułów: Medita
tions on a Hobby Horse (1963), Zmysł porządku 
(wyd. pol. 2009) i The Image and the Eye (1981). 
REBIS opublikował także jego Krótką historię 
świata (2017).

O sztuce
ISBN 978-83-7510-216-1
The Story of Art. 16th Edition
Przekład: Monika Dolińska, Irena Kossowska, Dorota 
Stefańska-Szewczuk, Agnieszka Kuczyńska

Jedna z najsłynniejszych i najpopular-
niejszych książek o sztuce, wydana na 
świecie w łącznym nakładzie ponad 
5 milionów egzemplarzy i przetłuma-
czona na ponad 30 języków.

Autor zaczyna swą opowieść od 
najstarszych rysunków naskalnych, 
a kończy na eksperymentalnej sztu-
ce współczesnej. Czytelnicy na całym 
świecie odkryli w profesorze Gombri-
chu prawdziwego mistrza, który łączy 
wiedzę i mądrość z wyjątkowym da-
rem bezpośredniego przekazywania 
swej głębokiej miłości do opisywanych 
dzieł sztuki.

Książka ta zawdzięcza swoją popu-
larność szczerości i prostocie przekazu, 
a także doskonałemu stylowi pisar-

skiemu autora. Jak mówił on sam, jego 
celem było „wprowadzenie jasnego po-
rządku w bogactwo nazwisk, okresów 
i stylów, które zapełniają strony dzieł 
bardziej ambitnych”, i pokazanie dzie-
jów sztuki jako procesu nieustannego 
splatania się i przeobrażania tradycji, 
który sprawia, iż każde dzieło odwo-
łuje się do przeszłości, a jednocześnie 
wytycza przyszłość, jako żywego łań-
cucha, który łączy nasze czasy z epoką 
piramid.

Ta edycja oparta jest na szesnastym 
wydaniu brytyjskim, poprawio-

nym, poszerzonym i wzbogaconym 
o nowe opracowanie graficzne.
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ANNIE LEIBOVITZ

Annie Leibovitz 
Portrety: 2005–2016
ISBN 978-83-8062-298-2
Annie Leibovitz: Portraits 2005–2016
Przekład: Katarzyna Karłowska

Najnowszy zbiór portretów autor-
stwa legendarnej Annie Leibovitz, 
jednej z najważniejszych postaci 
w sztuce fotografii naszych czasów.

Do tej nowej kolekcji Leibovitz 
wybrała 150 portretów ludzi, którzy 
kształtują nasz świat. Każda z zamiesz-
czonych tu fotografii dokumentuje 
współczesną kulturę przy udziale 
nie tylko oka artystki, ale też jej bły-
skotliwej inteligencji i niesłychanej 
umiejętności ukazywania osób nawet 
najbardziej rozpoznawalnych i wybit-
nych takimi, jakie są naprawdę.

Historia obrazów 
Od ściany jaskini do ekranu komputera
ISBN 978-83-8188-004-6
History of Pictures
Przekład: Ewa Hornowska

Książka jest formą rozmowy poświę-
conej historii obrazu jako takiego, czyli 
przedstawienia trójwymiarowego 
świata na płaskiej powierzchni – płót-
nie, papierze, ekranie kinowym czy 
wyświetlaczu smartfona. Jej tematem 
jest ciągłość między tymi zróżnicowa-
nymi odmianami przedstawień oraz 
ich wzajemne oddziaływania. Opo-
wieść o obrazach odnosi się do dwóch 
obszarów kulturowych: zachodniego – 
obejmującego Egipt, Europę i Stany 
Zjednoczone – oraz reprezentujących 
zupełnie inne podejście Chin i Japonii. 
Jak mówią sami autorzy: „To opowieść, 
która zaczyna się w prehistorycznych 
jaskiniach i której nie ma końca”.

DAVID HOCKNEY
to chyba najbardziej popularny artysta naszych 
czasów, jednocześnie wysoko ceniony przez kry-
tykę. Posługuje się niemal wszystkimi rodzajami 
mediów – zajmuje się malarstwem, rysunkiem, 
scenografią teatralną, fotografią i grafiką – nie-
ustannie poszerzając ich granice. Jest autorem 
bestsellera Wiedza tajemna. Sekrety technik 
malarskich Dawnych Mistrzów.

MARTIN GAYFORD
jest m.in. krytykiem sztuki, felietonistą tygodni-
ka „Spectator” i autorem książek poświęconych 
twórczości van Gogha, Constable’a, Michała 
Anioła i Luciana Freuda. We współpracy z Ho- 
ckneyem opublikował wcześniej A Bigger 
Message: Conversations with David Hockney.

„Historia obrazów rozpoczęła się 
w jaskini i tymczasem kończy się na 
ekranie komputera. Kto wie, w jakim 
kierunku to pójdzie? Jedno jest pew-
ne: zadanie przedstawienia świata 
w dwóch wymiarach wciąż będzie 
aktualne”.

David Hockney
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Historia piękna
ISBN 978-83-8062-407-8
Storia della bellezza
Przekład: Agnieszka Kuciak

Książka ta nie jest kompendium wie-
dzy o sztuce. Obrazy, podobnie jak 
cytaty z dzieł literackich, odzwiercied-
lają zróżnicowane pojęcia piękna, jakie 
pojawiały się na przestrzeni dziejów. 
Eco pokazuje, jak pojmowano piękno 
natury, kwiatów, zwierząt, ciała ludz-
kiego, gwiazd, proporcji matematycz-
nych, światła, drogocennych kamieni, 
Boga i wreszcie – szatana.

Jeden z największych hitów REBI-
SU. Ogółem w 12 nakładach sprze-
dało się ponad 70 000 egzemplarzy. 
Prawa do wydania tej książki kupiło 
31 krajów, przetłumaczono ją na 27 
języków.

UMBERTO ECO
(1932–2016) jeden z najsłynniejszych naukow-
ców i pisarzy współczesnych. Wykładał na uni-
wersytetach w Turynie, Mediolanie i Bolonii. 
Zainteresowanie estetyką zaowocowało m.in. 
Sztuką i pięknem w średniowieczu, a teorią li-
teratury – Sześcioma przechadzkami po lesie 
fikcji. Jako autor błyskotliwych tekstów publi-
cystycznych dał się poznać w zbiorach: Diariusz 
najmniejszy oraz Zapiski na pudełku od zapałek 
(3 tomy).

Prawdziwą sławę przyniosły mu powieści: 
Imię róży (jeden z największych bestsellerów 
w historii literatury), Wahadło Foucaulta, Wyspa 
dnia poprzedniego, Baudolino, Tajemniczy pło
mień królowej Loany oraz Cmentarz w Pradze.

www.themodernword.com/eco

Historia brzydoty
ISBN 978-83-8062-406-1
Storia della bruttezza
Przekład zbiorowy

Pape Satàn aleppe 
Kroniki płynnego społeczeństwa
ISBN 978-83-8062-051-3
Pape Satàn Aleppe. Cronache di una società liquida
Przekład: Alicja Bruś

Ostatnia, pośmiertnie wydana książ-
ka Umberta Eco jest zbiorem esejów 
pochodzących z rubryki prowadzonej 
przez autora w tygodniku „L’Espresso”. 
Eco osobiście wybrał najciekawsze 
teksty z lat 2000–2015. Są to zarówno 
komentarze do bieżących wydarzeń 
ze świata, jak i błyskotliwa analiza 
obecnej sytuacji społeczno-politycznej. 
Autor często odnosi się do filozofii, 
historii czy mitologii, ale porusza też 
takie tematy, jak globalne ocieplenie, 
Twitter, telefony komórkowe.
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Od początków cywilizacji europej-
skiej, a właściwie w dużej części 
światowej, poprzez wpływ Europy 
na dzieje świata, dzielą nas tysiące 
lat. Ciągle jednak czasy starożyt-
nej Grecji i Rzymu stanowią dla 
nas inspirację i cieszą się zaintere-
sowaniem wielu czytelników.

Stąd w tym roku nie tylko wy-
damy Chwałę Rzymu Anthony’ego 
Everitta, ale i wznowimy kilka na-
szych najpopularniejszych ksią-
żek na ten temat z SPQR i Chwałą 
Aten na czele.

Niejakim nawiązaniem do nich 
będą dzieje Medyceuszy, jednego 
z symboli odrodzenia w kulturze 
i sztuce.

To prawdziwa frajda, zagłębić 
się w dzieje naszej cywilizacji!

LITERATURA FAKTU



64 DOM WYDAWNICZY REBIS • KATALOG 2020

HISTORIA DO XIX WIEKU

LITERATU
RA

 FA
KTU

TOBY WILKINSON
wykłada egiptologię w Cambridge. Jako cenio- 
ny znawca faraońskiej cywilizacji jest członkiem 
rady redakcyjnej „Journal of Egyptian History”, 
prowadzi programy radiowe i telewizyjne, m.in. 
Horizon w BBC oraz Private Lives of the Pharaohs 
na Channel 4, był też konsultantem nagrodzone-
go dokumentu BBC o budowie piramidy Cheopsa. 
Jest autorem m.in. chwalonego przez krytykę 
Dictionary of Ancient Egypt oraz redaktorem 
encyklopedii The Egyptian World.

Powstanie i upadek 
starożytnego Egiptu
ISBN 978-83-7510-683-1
The Rise and Fall of Ancient Egypt
Przekład: Norbert Radomski

Łącząc gawędziarski rozmach z do-
głębną znajomością hieroglifów oraz 
ikonografii władzy, uwzględniając 
najnowsze wyniki badań, autor odsła-
nia ukryte pod pozorami niezmiennej 
monarchii bezpardonowe rozgrywki 
polityczne, ale także wyjątkowe osiąg-
nięcia architektoniczne i kulturowe 
starożytnego Egiptu.

MYKE COLE
jest autorem powieści i opowiadań fantasy oraz 
książek i artykułów z dziedziny literatury faktu. 
Był żołnierzem, a obecnie służy w Północnoame-
rykańskiej Straży Przybrzeżnej.

Legion kontra falanga 
Wielki bój o prymat piechoty w starożytnym 
świecie
ISBN 978-83-8062-522-8
Legion Versus Phalanx
Przekład: Norbert Radomski

Od czasów Sumeru na polach bitew 
panowała niepodzielnie falanga cięż-
kiej piechoty. To dzięki falandze Grecja 
stała się główną potęgą zachodniego 
świata – dopóki Rzymianie nie stwo-
rzyli legionu i nie pokonali falangi.

To pasjonująca książka, która porów-
nuje obie formacje bojowe w okresie, 
gdy dochodziło między nimi do naj-
bardziej spektakularnych starć. 

ROBIN WATERFIELD
tłumacz dzieł klasyków greckich, m.in. Platona, 
Arystotelesa, Herodota i Plutarcha. Autor książek, 
m.in. Why Socrates Died: Dispelling the Myths, 
Xenophon’s Retreat: Greece, Persia and the End 
of the Golden Age oraz Athens: A History – From 
Ancient Ideal to A Modern City.

Dzielenie łupów 
Wojna o imperium Aleksandra Wielkiego
ISBN 978-83-8062-505-1
Dividing the Spoils: The War for Alexander the Great’s 
Empire
Przekład: Norbert Radomski

W niespełna dziesięć lat Aleksander 
Wielki zbudował jedno z największych 
imperiów w dziejach świata. Po nie-
spodziewanej śmierci wielkiego zdo-
bywcy w 323 roku p.n.e. nastało pół 
wieku zdrad, zmiennych sojuszy, rzezi 
i morderstw, gdy jego spadkobiercy, 
diadochowie, rozdzielali między sie-
bie ogromne zdobycze Macedończy-
ka. W tej ze swadą pisanej opowieści 
genialnie splatają się ze sobą polityka, 
wojna i kultura.
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ANTHONY EVERITT
były wykładowca Nottingham Trent University, 
autor wielu prac poświęconych kulturze Europy 
oraz niezwykle poczytnych biografii Cycerona, 
Augusta i Hadriana. Pełnił funkcję sekretarza ge-
neralnego Rady Sztuki Wielkiej Brytanii.

Chwała Aten 
Dzieje najwspanialszej cywilizacji na świecie
ISBN 978-83-8062-203-6
The Rise of Athens: The Story of the World’s Greatest 
Civilization
Przekład: Adam Bukowski i Jacek Środa

Pasjonująca opowieść o tym, jak nie-
wielkie miasto-państwo w starożytnej 
Grecji przeistoczyło się w cywilizację, 
która zmieniła świat.

Ateńczycy wprowadzili pierwszą 
prawdziwą demokrację. Stworzyli kon-
cepcje filozoficzne, nad którymi do dziś 
łamią sobie głowy najtęższe umysły. 
Przecierali szlaki w sztuce – tragedii, 
komedii, architekturze i rzeźbie. Jak to 
możliwe, że niewielka, dwustutysięcz-
na społeczność wydała wybitne umy-
sły w tak wielu dziedzinach?

MARY BEARD
kieruje katedrą filologii klasycznej w Cambridge, 
jest członkinią tamtejszego Newnham College. 
Autorka m.in. Partenon oraz SPQR i najnowszej: 
Kobiety i władza. Manifest.

SPQR 
Historia starożytnego Rzymu
ISBN 978-83-8062-014-8
SPQR: A History of Ancient Rome
Przekład: Norbert Radomski

SPQR to skrót, którym Rzymianie okre-
ślali swoje państwo: Senatus popu-
lusque Romanus (senat i lud rzymski). 
Starożytny Rzym w dalszym ciągu de-
finiuje nasze wyobrażenia o świecie 
i o nas samych. Stanowi fundament 
zachodniej kultury i polityki.

SPQR to świeże spojrzenie na rzym-
ską historię. Mary Beard zgłębia nie tyl-
ko to, w jaki sposób niewiele znacząca 
italska wioska podporządkowała sobie 
olbrzymie terytoria na trzech konty-
nentach, ale też – co sami Rzymianie 
myśleli o sobie i swych dokonaniach 
i dlaczego wciąż są dla nas ważni. 

Chwała Rzymu 
Jak tworzyło się imperium
ISBN 978-83-8188-031-2
The Rise of Rome: The Making of the World’s Greatest 
Empire
Przekład: Norbert Radomski

Anthony Everitt przedstawia wciągają- 
cą, a przy tym rzetelną naukowo opo-
wieść o drodze Rzymu do chwały, peł-
ną ważnych lekcji dla naszej epoki. Jak 
starcie między patrycjuszami i plebeju-
szami kształtowało politykę republiki? 
Jak to się stało, że niewyobrażalne bo-
gactwo i potęga wypaczyły tradycyjną 
republikańską virtus i w Rzymie, trium- 
fującym na zewnątrz, pojawiły się pierw- 
sze oznaki rozkładu wewnętrznego?

Autor oddaje głos pisarzom, histo-
rykom, myślicielom, których uwagi na 
temat sztuki rządzenia i „dobrego życia” 
inspirowały wszystkie zachodnie potę-
gi od starożytności po obecne czasy.
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ADRIAN GOLDSWORTHY
uzyskał doktorat na Uniwersytecie Oksfordzkim. 
Napisał 8 książek, które sprzedały się w ponad 
ćwierci miliona egzemplarzy i zostały przetłuma-
czone na kilkanaście języków.

Pax Romana 
Wojna, pokój i podboje w świecie rzymskim
ISBN 978-83-8062-204-3
Pax Romana: War, Peace and Conquest in the Roman World
Przekład: Norbert Radomski

Autor opowiada dzieje tworzenia im-
perium, wyjaśniając, jak i dlaczego 
Rzymianom udało się opanować tak 
znaczną część świata, i rozważając, czy 
pozytywny obraz Pax Romana jest 
prawdziwy. Zabiera czytelnika w po-
dróż od podbojów republiki, poprzez 
epokę Cezara i Augusta, do złotego 
okresu pokoju i dobrobytu, dając przy 
tym wyważony i wielowymiarowy 
obraz życia w imperium rzymskim.

PETER HEATHER
jest profesorem historii średniowiecznej w King’s 
College w Londynie, wcześniej zaś wykładał 
w oksfordzkim Worcester College i na Uniwersy-
tecie Londyńskim.

Upadek cesarstwa 
rzymskiego
ISBN 978-83-7301-735-1
The Fall of the Roman Empire
Przekład: Janusz Szczepański

Dlaczego imperium rzymskie upadło? 
Pewien niemiecki uczony obliczył, że 
wskazano ponad dwieście przyczyn: 
od impotencji spowodowanej przez 
systematyczne zatruwanie ołowiem 
do rabunkowej gospodarki leśnej, od 
nadmiernie rozrośniętej biurokracji do 
zamiłowania do zbyt gorących kąpieli, 
od emancypacji kobiet po podagrę. Nic 
dziwnego, że wielu historyków przy-
chyla się do przeciwnej teorii: upadku 
właściwie nie było. Rzymska Europa 
nie legła w gruzach, lecz uległa ewolu-
cyjnemu przekształceniu.

JOHN HALDON
jest profesorem historii na Uniwersytecie Prince-
ton. Zajmuje się wczesnym i średnim cesarstwem 
bizantyńskim. Opublikował m.in. Bizancjum. 
Zarys dziejów, Byzantium in the Seventh Century, 
The Palgrave Atlas of Byzantine History.

Wojny Bizancjum 
Strategia, taktyka, kampanie
ISBN 978-83-8062-474-0
The Byzantine Wars
Przekład: Norbert Radomski

Późnorzymskie i średniowieczne 
chrześcijańskie imperium wytworzyło 
kulturę zdolną trwać przy pacyfistycz-
nych ideałach, legitymizując zarazem 
utrzymywanie nadzwyczaj sprawnej 
armii. Autor śledzi jego rozwój na 
przestrzeni wieków VI–XII, ilustru-
jąc to przykładami bitew stoczonych 
zarówno z wrogami ze Wschodu, jak 
i krzyżowcami z Zachodu. Komentarz 
historyczny, oparty na wynikach badań 
naukowych, pokazuje blaski i cienie 
militarnych dziejów cesarstwa. 
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BRIAN A. CATLOS
mediewista, profesor religioznawstwa na Uni-
versity of Colorado w Boulder. Jest autorem 
wielu nagradzanych książek, w tym Infidel Kings 
and Unholy Warriors.

Królestwa wiary 
Nowa historia muzułmańskiej Hiszpanii
ISBN 978-83-8062-518-1
Kingdoms of Faith
Przekład: Andrzej Jankowski

Królestwa wiary to napisana na nowo, 
podważająca mity historia podboju 
Półwyspu Iberyjskiego przez Arabów.

Catlos twierdzi, że wbrew utrwalo-
nym poglądom Al-Andalus nie była 
ani rajem, w którym panowała świat-
ła tolerancja, ani miejscem zderzenia 
cywilizacji. Przeciwnie, muzułmanie, 
chrześcijanie i żydzi – chociaż wal-
czyli ze sobą i między sobą – wspólnie 
budowali kulturalnie i naukowo wyrafi-
nowaną cywilizację, która przeobraziła 
zachodni świat, położyła podwaliny 
pod renesans, epokę dominacji Europy, 
i nowożytną kulturę żydowską.

MARCELLO SIMONETTA
ur. 1968, ukończył studia w Rzymie i zdobył 
doktorat w Yale, wykłada historię Europy i teorię 
polityczną w Paryżu. Był dokumentarzystą, kura-
torem wystaw i konsultantem historycznym przy 
tworzeniu znanych gier komputerowych.

Spisek Montefeltro 
Dworskie intrygi od spisku Pazzich 
do Kaplicy Sykstyńskiej
ISBN 978-83-8062-313-2
The Montefeltro Conspiracy: A Renaissance Mystery 
Decoded
Przekład: Alicja Bruś

Najnowsze odkrycia dotyczące roli pa-
pieża Sykstusa IV w nieudanym zama-
chu we florenckiej katedrze.

26 kwietnia 1478 roku władcy Flo-
rencji, Wawrzyniec Medyceusz i jego 
brat Julian, zostali zaatakowani pod-
czas mszy w katedrze. Wawrzyńcowi 
udało się schronić w zakrystii, ale Ju-
lian zginął od licznych ciosów szty-
letem. Od tego czasu minęło ponad 
pięćset lat, a o spisku Pazzich pisano 
tak dużo, że ilość atramentu prze-
wyższyła ilość przelanej krwi. Ale kto 
naprawdę stał za zamachem i włożył 
broń w dłonie Pazzich? W tym dosko-
nale udokumentowanym opracowa-
niu, które czyta się jak najlepszy thriller 
historyczny, autor odkrywa jedną 
z najbardziej zagadkowych tajemnic 
renesansu. W końcu wychodzi na jaw 
prawda ukryta w zaszyfrowanym li-
ście księcia Urbino do papieża Sykstu-
sa IV. Odkryjemy też niepublikowane 
wcześniej kulisy zdarzeń, w tym diabo-
liczny pakt zawarty między papieżem 
a Giambattistą Montesecco, zabójcą, 
któremu zlecono zgładzenie Wawrzyń-

ca. Pasjonująca historia, pełna zwrotów 
akcji, w której obok intryg i zdrad zna-
lazło się też miejsce dla fresków z Ka-
plicy Sykstyńskiej – narzędzia ostatniej, 
bezlitosnej wendety Medyceuszy.

„Doskonały zbiór niezwykle ważnych 
i mrożących krew w żyłach historii”.

Corriere della Sera

„Napisany dynamicznie i wnikliwie, Spi-
sek Montefeltro niepodważalnie przy-
czyni się do lepszego poznania historii 
Włoch”.

The Times Literary Supplement
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ROBERT FROST
studiował m.in. w St. Andrews University i na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pra-
cował na Wydziale Historii w King’s College 
w Londynie i w katedrze historii nowożytnej na 
Uniwersytecie w Aber deen.

Oksfordzka historia unii 
polsko-litewskiej 
tom I. Powstanie i rozwój 1385–1569
ISBN 978-83-8062-313-2
The Oxford History of Poland-Lithuania vol. 1. 
The Making of Polish-Lithuanian Union
Przekład: Tomasz Fiedorek

Przez trzysta lat największą potęgą 
Europy Wschodniej było państwo po-
wstałe na skutek zawarcia unii przez 
Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Li-
tewskie. Unia ta należała do najdłużej 
trwających unii politycznych w dzie-
jach Europy.

Nie da się zrozumieć współczesnej 
historii Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi 
bez zrozumienia dziedzictwa unii pol-
sko-litewskiej.

SIMON JENKINS
studiował filozofię, nauki polityczne i ekonomię 
w oksfordzkim St John’s College. Jest autorem 
takich bestsellerów jak A Short History of England, 
England’s Thousand Best Churches oraz England’s 
Thousand Best Houses. Za zasługi dla dziennikar-
stwa Elżbieta II pasowała go na rycerza kawalera.

Krótka historia Europy 
Od Peryklesa do Putina
ISBN 978-83-8188-035-0
A Short History of Europe
Przekład: Tomasz Hornowski

Simon Jenkins prowadzi nas w tej 
książce krętą ścieżką od starożytności, 
poprzez średniowiecze, czasy reforma-
cji i rewolucji francuskiej aż do dwóch 
wojen światowych i współczesności. 
Opowiada o wybitnych europejskich 
politykach, żołnierzach, postaciach 
kultury, nauki i sztuki, a także wiel-
kich zbrodniarzach. Śledząc główne 
wydarzenia rozgrywające się w ko-
lejnych epokach, łączy najważniejsze 
siły sprawcze wpływające na jej dzieje 
w jedną narrację.

PAUL HILL
jest znanym wykładowcą, pisarzem i specjali-
stą w dziedzinie średniowiecznych wojen oraz 
archeologii militarnej. Napisał m.in. The Age of 
Athel stan: Britain’s Forgotten History, The Viking’s 
Wars of Alfred the Great, The AngloSaxons at War 
800–1066 i The Normans Commanders: Masters 
of Warfare 911–1135.

Templariusze na wojnie. 
1120–1312
ISBN 978-83-8062-479-5
The Knights Templar at War 1120–1312
Przekład: Tomasz Hornowski

Pogłębiona analiza zakonu templa-
riuszy i jego wkładu w działania wo-
jenne podczas wypraw krzyżowych. 
Przenikliwe spojrzenie na wojskową 
organizację zakonu. Szczegółowe 
opisy taktyki bitewnej templariuszy, 
ich szkolenia, logistyki i zaopatrzenia. 
Nowa ocena wpływu zakonu na wy-
prawy krzyżowe, a także przegląd pla-
nów templariuszy dotyczących nowej 
krucjaty opracowanych przed rozwią-
zaniem zakonu. 
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W minionym roku nie mogliśmy 
narzekać na popularność nowych 
książek historycznych.

W pozytywnym sensie popu-
larność ta spotkała m.in. XYZ au-
torstwa Dermota Turinga, który 
zdobył m.in. tytuł Strażnika Pamię-
ci, a także tytuł Książki Roku „Ma-
gazynu Literackiego KSIĄŻKI” za 
rok 2019.

W negatywnym sensie popu-
larność dotknęła Wołyń Piotra Zy-
chowicza, książkę w skandaliczny 
sposób usuniętą w trakcie trwania 
konkursu na Książkę Historyczną 
Roku, kiedy ten tytuł prowadził 
zdecydowanie w plebiscycie czy-
telników. Dziękujemy jednak orga-
nizatorom konkursu:

Telewizji Polskiej, Polskiemu 
Radiu, IPN-owi, za dodatkową 
promocję, dzięki której książka ta 
zainteresowała tysiące nowych 
czytelników.

W tym roku polecamy szcze-
gólnie Płytkie groby Michała Krupy 
i Tych niewielu Piotra Sikory.

Znów będzie więc królować 
tematyka II wojny światowej. Po-
lecamy!

LITERATURA FAKTU



70 DOM WYDAWNICZY REBIS • KATALOG 2020

HISTORIA WSPÓŁCZESNA

LITERATU
RA

 FA
KTU

PIOTR ZYCHOWICZ
jest publicystą historycznym. Pisze o II wojnie 
światowej, zbrodniach bolszewizmu i geopolity-
ce europejskiej XX wieku. W swoich koncepcjach 
nawiązuje do idei Józefa Mackiewicza, Władysła-
wa Studnickiego, Stanisława Cata-Mackiewicza 
oraz Adolfa Bocheńskiego. Był dziennikarzem 

„Rzeczpospolitej” i tygodnika „Uważam Rze” oraz 
zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika 

„Uważam Rze Historia”. Obecnie jest redaktorem 
naczelnym miesięcznika „Historia Do Rzeczy”. Ab-
solwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Tego autora wydaliśmy:
• Pakt Ribbentrop–Beck
• Obłęd ’44
• Opcja niemiecka
• Pakt Piłsudski–Lenin
• Żydzi
• Żydzi 2
• Sowieci
• Niemcy
• Skazy na pancerzach
• Wołyń zdradzony

Pakt Ribbentrop–Beck i Obłęd ’44 „Magazyn 
Literacki KSIĄŻKI” wyróżnił nagrodą historycznej 
Książki Roku.

Wołyń zdradzony 
czyli jak dowództwo AK porzuciło Polaków 
na pastwę UPA
978-83-8062-564-8 (opr. brosz.) 
978-83-8062-579-2 (opr. tw., wyd. rozszerzone)

W latach 1943–1945 na Wołyniu i w Ga- 
licji Wschodniej ukraińscy nacjonaliści 
wymordowali 100 tysięcy Polaków. Do 
zbrodni tej posłużyły im prymitywne 
narzędzia rolnicze – siekiery, widły 
i cepy. Gdzie wtedy była Armia Krajo-
wa? Gdzie było Polskie Państwo Pod-
ziemne? Dlaczego nic nie zrobiono, by 
ratować polską ludność cywilną?

Piotr Zychowicz udziela na te py-
tania szokującej odpowiedzi. Armia 
Krajowa zlekceważyła banderowskie 
zagrożenie, zignorowała liczne ostrze-
żenia o nadciągającym niebezpie-
czeństwie. Wszystkie wysiłki skupiła 
bowiem na szykowaniu przyszłego 
powstania – operacji „Burza”.

Do tej pory książki Piotra 
Zychowicza rozeszły się w łącznym 
nakładzie 525,5 tys. egzemplarzy.

Pakt Ribbentrop–Beck 
czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy 
pokonać Związek Sowiecki
ISBN 978-83-8188-038-1 (opr. brosz.) 
ISBN 978-83-7510-959-7 (opr. tw., wyd. rozszerzone)

W dziejach narodów są chwile, gdy 
trzeba zacisnąć zęby i iść na bolesne 
koncesje. Ustąpić, aby ratować pań-
stwo przed zniszczeniem, a obywa-
teli przed zagładą. W takiej sytuacji 
znalazła się Polska w 1939 roku. Au-
tor dowodzi w tej książce, że decyzja 
o przystąpieniu do wojny z Niemcami 
w iluzorycznym sojuszu z Wielką Bry- 
tanią i Francją była fatalnym błędem, 
za który zapłaciliśmy straszliwą cenę. 
Historia mogła się potoczyć inaczej.

Książka roku 2012 „Magazynu Li-
terackiego KSIĄŻKI” w kategorii „hi-
storia”.

W 27 nakładach ukazało się już 
prawie 85 tys. egzemplarzy. Książka 
nominowana była do BESTÓW EMPI-
KU w 2012 roku.
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ALEKSANDER SOŁŻENICYN
(1918–2008), aresztowany w 1945 roku i ska-
zany na osiem lat obozu pracy, do 1956 roku 
przebywał na zesłaniu. W 1970 roku otrzymał 
literacką Nagrodę Nobla.

Tego autora wydaliśmy:
• Archipelag GUŁag
• Jeden dzień Iwana Denisowicza i inne opo

wiadania
• Krąg pierwszy
• Morelowe konfitury
• Oddział chorych na raka

Archipelag GUŁag
Tomy 1–3: ISBN 978-83-8188-020-6

Archipelag GUŁag
Autoryzowany przekład z języka rosyjskiego: 
Jerzy Pomianowski (Michał Kaniowski)

Podróż w głąb radzieckiego piekła!
Archipelag GUŁag – monumentalna 

praca poświęcona więzienno-obozo-
wej martyrologii narodu rosyjskiego 
i obywateli innych republik ZSRR i kra-
jów – łączy w sobie elementy powieści, 
autobiografii, reportażu, wspomnień 
świadków i uczestników.

MICHAŁ KRUPA

Płytkie groby na Syberii
ISBN 978-83-8188-032-9
Shallow Graves in Siberia
Przekład: Maja Justyna

W 1939 roku Michał Krupa został aresz-
towany we wschodniej Polsce i oskar-
żony o szpiegostwo na rzecz Niemiec. 
Piekło zaczęło się dla niego od przesłu-
chań i tortur w więzieniu śledczym na 
Łubiance. Uznany za winnego, został 
zesłany na Syberię do łagru Peczora. 
Niemalże cudem zdołał się wydostać 
z obozu w ogólnym chaosie, który za-
panował po niemieckiej inwazji na 
Związek Radziecki. Odbył morderczą 
podróż z Syberii do Afganistanu.

Historia życia Michała Krupy to nie-
zwykła opowieść o woli przetrwania 
człowieka w obliczu ogromnych prze-
ciwności losu.

WIESŁAW ADAMCZYK
urodził się w 1933 roku w Warszawie. W 1940 
roku został deportowany na tereny Związku Ra-
dzieckiego. Przez całe swoje dorosłe życie zaj-
mował się problematyką deportacji Polaków na 
Syberię oraz masakry katyńskiej. Zmarł w 2018 
roku w Deerfield.

Kiedy Bóg odwrócił wzrok
ISBN 978-83-8062-632-4
When God Looked the Other Way
Przekład: Ewa Ledóchowicz

Skrajnie trudne warunki życia w Ka-
zachstanie, głód, ucieczka z ZSRR, 
śmierć matki, obozy dla uchodźców, 
rodziny zastępcze – tę drogę, tak jak 
autor, przeszły tysiące Polaków.

Książka historyczna roku 2010 
„Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”!

Do tej pory ukazało się 
prawie 50 tysięcy egzemplarzy.

Tego autora polecamy także 
Kwiaty polskie na wygnaniu.
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RICHARD HARGREAVES
absolwent Nottingham Trent University, dzien-
nikarz „Navy News”. W 2003 roku był korespon-
dentem wojennym „Portsmouth Evening News” 
podczas wojny w Iraku. Mieszka w Gosport koło 
Portsmouth.

Ostatnia twierdza Hitlera 
Breslau 1945
ISBN 978-83-8188-052-7
Hitler’s Final Fortress: Breslau 1945
Przekład: Tomasz Fiedorek

W styczniu 1945 roku Armia Czerwo-
na przystąpiła do długo oczekiwane- 
go szturmu w kierunku Rzeszy. Wroc-
ław, stolica Śląska licząca przed wojną 
600 tysięcy mieszkańców, stawił jed-
nak zacięty opór i został ogłoszony 
przez Hitlera „twierdzą”. Rozgorzały 
niezwykle zaciekłe walki o miasto. 
Armia Czerwona okrążyła Wrocław 
i szturmowała raz po raz, usiłując zmu-
sić obrońców do kapitulacji. Załoga 
Festung Breslau broniła się przez 
cztery miesiące.

JERZY ROSTKOWSKI
urodził się w 1950 r. w Jeleniej Górze. Napisał 
wiele książek, m.in. Zamek Książ – zapomnia
na tajemnica, Znikające miasta, Lampy śmierci 
i Rozkaz – zapomnieć! REBIS opublikował jego 
Podziemia III Rzeszy. Tajemnice Książa, Wałbrzy
cha i SzczawnaZdroju oraz Świat Muszkieterów. 
Zapomnij albo zgiń.

Podziemia III Rzeszy 
Tajemnice Książa, Wałbrzycha 
i Szczawna-Zdroju
ISBN 978-83-7510-642-8

Dolny Śląsk to kraina tajemnic i na 
poły mitycznych skarbów III Rzeszy 
ukrytych w podziemiach zamków, 
w kopalnianych korytarzach, niekie-
dy w centrach miast. Zamaskowane 
i zaminowane, do dziś dyskretnie pil-
nowane są przez budzących lęk zagad-
kowych „strażników” i polskie służby 
specjalne.

NICHOLAS STARGARDT
jeden z czołowych brytyjskich badaczy zajmu- 
jących się dziejami Trzeciej Rzeszy. Wykłada 
współczesną historię Europy w Magdalen Col-
lege w Oksfordzie i jest autorem książki Witnes
ses of War: Children’s Lives under the Nazis.

Wojna Niemców 
Naród pod bronią 1939–1945
ISBN 978-83-8062-036-0
The German War
Przekład: Tomasz Fiedorek

W oparciu o nieprzebrane zasoby bez-
pośrednich relacji Wojna Niemców po-
dejmuje próbę wejrzenia w niemieckie 
doświadczenie drugiej wojny świato-
wej. Ta mistrzowsko napisana historia, 
opowiedziana z punktu widzenia tych, 
którzy wtedy żyli – żołnierzy, nauczy-
cieli i gospodyń domowych; nazistów, 
chrześcijan i Żydów – ukazuje w no-
wym i niepokojącym świetle przekona-
nia, nadzieje oraz obawy ludzi, którzy 
rozpętali i kontynuowali do samego 
końca tę brutalną i ludobójczą wojnę. 

Książka ukazała się w 18 nakładach 
w 42,5 tysiąca egzemplarzy.
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Piękne i niebezpieczne 
Arystokratki polskiego wywiadu
ISBN 978-83-8062-210-4

W działaniach wywiadów na całym 
świecie kobiety bardzo często odgry-
wały zasadniczą rolę.

Jerzy Rostkowski przypomina 
w swojej nowej, pasjonującej książce 
niezwykłe, zdeterminowane i bez-
kompromisowe kobiety wywodzące 
się z kręgu arystokracji i bogatego 
ziemiaństwa, damy wywiadu, które 
podczas drugiej wojny światowej dzia-
łały dla dobra ojczyzny i każdego dnia 
ryzykowały życie – Władysławę Srzed-
nicką-Macieszę, Krystynę Skarbek, Kle-
mentynę Mańkowską i wiele innych.

PIOTR PYTLAKOWSKI
to dziennikarz, scenarzysta, autor i współautor 
książek Republika MSW, Czekając na kata, Alfa
bet mafii, Śmierć za 300 tys., Agent Tomasz i inni, 
Wszystkie ręce umyte, Biuro tajnych spraw, Nowy 
alfabet mafii, Wojny kobiet, Szkoła szpiegów, Mój 
agent Masa oraz Królowa mafii. Nakręcił kilka 
filmów dokumentalnych i kilkanaście repor-
taży telewizyjnych. Współautor scenariusza 
serialu Odwróceni i cyklu telewizyjnego Alfabet 
mafii. Jako reporter pracował m.in. w „Prze-
glądzie Tygodniowym”, „Spotkaniach”, „Gazecie 
Wyborczej” i „Życiu Warszawy”. Od 1997 r. jest 
dziennikarzem tygodnika „Polityka”. Nagrodzony 
m.in. „Polskim Pulitzerem” w kategorii „dzienni-
karstwo śledcze” i nagrodą Adwokatury Polskiej 

„Złota Waga”.

Ich matki, nasi ojcowie
ISBN 978-83-8062-375-0

Reportaż głównie o „polskich” Niem-
cach, ludziach, których rok 1945 zastał 
w ich domach na terenach należących 
wcześniej do Rzeszy, teraz do Polski. 
Nie zamierzali uciekać, bo nie popeł-
nili zbrodni wojennych, nie mieli na su-
mieniu zła wyrządzonego Polakom.

Opowieść składa się z kilku części. 
Jest tu historia zbrodni na niemieckich 
mieszkańcach Aleksandrowa Kujaw-
skiego i Nieszawy, dokonanej przez 
samozwańczych milicjantów. Są losy 

Siegfrieda Kapeli i jego rodziny z okolic 
dzisiejszego Świebodzina. Są też rela-
cje Niemców z okolic Opola, Zielonej 
Góry i Szczecina, którzy wraz z mat-
kami (bo ojcowie z wojny nie wrócili) 
pozostali w Polsce. Mieli wtedy kilka 
lat. Co zachowali w pamięci? Czy noszą 
w sobie poczucie krzywdy doznanej 
od nowej ojczyzny? Czy wybaczyli?

Przedmowę do książki napisał prof. Je-
rzy Kochanowski.

Jerzy Rostkowski

PIĘKNE 
I NIEBEZPIECZNE 

ARYSTOKRATKI 
POLSKIEGO W YWIADU

w przygotowaniu
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ANDRZEJ BOROWIEC
z edytorską pomocą Colina Smitha, byłego dzien- 
nikarza „Observera”, nadał osobistym wspomnie-
niom formę książki.

Chłopak z Warszawy 
Powstanie warszawskie 
oczami szesnastoletniego żołnierza
ISBN 978-83-8188-065-7
Warsaw Boy
Przekład: Klaudia Stefaniak i Jacek Środa

Wspomnienia syna podpułkownika 
Wojska Polskiego usuniętego z armii 
przez piłsudczyków za „nieprawomyśl-
ne” poglądy. W momencie wybuchu 
powstania warszawskiego autor ma 
16 lat. Walczy w batalionie „Zośka” na 
przyczółku czerniakowskim. Ranny 
trafia do stalagu. Do końca wojny pra-
cuje u bauera. Po jej zakończeniu decy-
duje się przejść szkolenie dywersyjne 
i wraca do kraju, by włączyć się do 
konspiracji.

STANISŁAW M. JANKOWSKI
autor kilkunastu książek, m.in. powieści histo-
rycznych Znak Jastrzębca, Szable i rapiery, Kró
lewski kurier oraz książek o AK – Steny z ulicy 
Mogileńskiej, Grot, Steny biją celnie. Autor sce-
nariusza i komisarz głośnej wystawy „Zginęli 
w Katyniu”.

Dawaj czasy! 
czyli wyzwolenie po sowiecku
ISBN 978-83-8062-033-9

Zrywane z rąk „czasy”, zegarki, to naj- 
lżejsze z przestępstw krasnoarmiejców 
opisanych przez Stanisława M. Jankow-
skiego. Zarządzali obozami na Majdan-
ku i w Auschwitz, do łagrów wysyłali 
internowanych – akowców i górni-
ków. Przeczytacie o pacyfikowanych 
miejscowościach, egzekucjach odwe-
towych, gwałtach na 8-letnich dziew-
czynkach, podpaleniu gnieźnieńskiej 
katedry. Gdyby nie ujawnione przez 
autora dokumenty, powiedzielibyście, 
że to, o czym pisze, nigdy się nie zda-
rzyło na terenach PRL-u obowiązkowo 
nazywanych wyzwolonymi…

ANDREW NAGORSKI
studiował historię w Amherst College, był też 
studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest 
laureatem wielu nagród oraz autorem bestsel-
lerowych książek, w tym wydanych przez REBIS: 
Największej bitwy, Hitlerlandu i Łowców nazistów.

1941. Rok, w którym Niemcy 
przegrały wojnę
ISBN 978-83-8062-533-4
The Year Germany Lost the War: 1941
Przekład: Jan Szkudliński

Na początku 1941 roku wojska nie-
mieckie okupowały niemal całą Europę. 
Wielka Brytania wciąż stawiała opór, 
ale bombowce Luftwaffe atakowały jej 
miasta, a U-Booty statki. Stalin dotrzy-
mywał warunków paktu Ribbentrop–
Mołotow, Roosevelt zaś nie angażował 
bezpośrednio USA w wojnę. Hitler był 
przekonany, że lada dzień zwycięży.

A jednak w 1941 roku wszystko się 
zmieniło. Hitler napadł na ZSRR i wypo-
wiedział wojnę Stanom Zjednoczonym. 
Los Niemiec został przypieczętowany. 
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zjonów, zaprawionych w boju z Luft-
waffe podczas kampanii wrześniowej 
oraz wojny we Francji, szybko rozbły-
sła. W bitwie o Anglię wzięło udział 
145 polskich pilotów, największa wów-
czas grupa obcokrajowców w bry-
tyjskim lotnictwie myśliwskim. Sam 
Winston Churchill pochwalił dokonania 

„tych niewielu” – pochodzących z wielu 
krajów lotników, którzy bronili Wielkiej 
Brytanii.

„Nie sądzę, by wynik tej bitwy był taki 
sam, gdyby nie wspaniałe polskie dy-
wizjony i ich niezrównana waleczność”.

gen. Hugh Dowding

PIOTR SIKORA
jest badaczem lotnictwa, historykiem i autorem 
książek specjalizującym się w historii Polskich Sił 
Powietrznych w okresie od 1918 do 1946 roku. 
Szczególnie interesują go dokonania polskich 
pilotów podczas drugiej wojny światowej. Miesz-
ka w Berkshire w Wielkiej Brytanii. Kilka jego 
książek wydano w Polsce, m.in. Asy polskiego 
lotnictwa, Bitwy polskiego lotnictwa: 1918–1945 
oraz Polskie skrzydła nad Irlandią. Pisuje również 
artykuły o tematyce historycznej dla czołowych 
polskich czasopism poświęconych lotnictwu 
i jest członkiem Polish Air Force Memorial Com-
mittee w bazie w Northolt.

Tych niewielu 
Polscy lotnicy w bitwie o Anglię
ISBN 978-83-8062-530-3
Polish Few: Polish Airmen in the Battle of Britain
Przekład: Adam Bukowski i Jacek Środa

Przybyli, by walczyć za wolność Anglii 
i swojej ojczyzny. Przybyli, by walczyć 
z Niemcami. Członkowie Polskich Sił 
Powietrznych, którzy przedostali się 
do Wielkiej Brytanii, by latać ramię 
w ramię z pilotami Royal Air Force, 
gdy Fighter Command stanęło w ob-
liczu największego ze wszystkich wy-
zwań – bitwy o Anglię. Wielu polskich 
lotników dołączyło do istniejących 
jednostek RAF-u. Utworzyli również 
własne dywizjony, lecz tylko cztery 
z nich odbywały loty bojowe podczas 
bitwy o Anglię: dywizjony bombowe 
o numerach 300 i 301 oraz dywizjony 
myśliwskie o numerach 302 i 303. Dy-
wizjony 302 i 303 weszły do czynnej 
służby w połowie sierpnia 1940 roku 
w kulminacyjnym momencie bitwy, 
gdy brytyjskie siły były już niemal na 
wyczerpaniu. Gwiazda polskich dywi-

DERMOT TURING
jest bratankiem Alana Turinga. Absolwent Cam- 
bridge i Oxfordu, pracował wiele lat jako prawnik. 
Jest członkiem rady powierniczej Bletchley Park 
oraz autorem Prof, uznanej biografii Alana Turinga.

X, Y, Z 
Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy
ISBN 978-83-8062-455-9
X, Y & Z: The Real Story of How Enigma Was Broken
Przekład: Jan Szkudliński

Gdy pod koniec 1932 r. oficer francu-
skiego wywiadu fotografował w łazien-
ce belgijskiego hotelu wykradzione 
instrukcje Enigmy, nie wiedział, że już 
kilka tygodni później polscy matema-
tycy będą odczytywali tajne depesze 
III Rzeszy. I że położą fundament pod 
przyszłą działalność ośrodka Bletchley 
Park oraz oznaczoną kryptonimem 

„X, Y, Z” współpracę Francji, Wielkiej Bry-
tanii i Polski.

Książka Roku 2019 „Magazynu Li-
terackiego KSIĄŻKI”.
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WIKTOR SUWOROW
właściwie Władimir Bogdanowicz Rezun, po-
pularny rosyjski pisarz i historyk. Ukończył Woj-
skową Akademię Dyplomatyczną w Moskwie, 
a następnie był rezydentem GRU w Genewie. Po 
ucieczce do Wielkiej Brytanii został zaocznie ska-
zany na karę śmierci.

Dom Wydawniczy REBIS opublikował większość 
jego książek, m.in.
• Samobójstwo
• Oczyszczenie
• Cień zwycięstwa
• Cofam wypowiedziane słowa
• Lodołamacz
• Dzień „M”
• Ostatnia republika
• Ostatnia defilada
• Klęska
• Akwarium
• GRU
• Wyzwoliciele
• Specnaz
• Matka diabła
• Tatiana – tajna broń
• Alfabet Suworowa
• Upadek
• Szpieg

Powieści:
• Żmijojad
• Kontrola
• Wybór

Szpieg 
czyli podstawy szpiegowskiego fachu
ISBN 978-83-8062-148-0
Osnowy szpionaża
Przekład: Anna Pawłowska

Szpieg jest swego rodzaju kompen-
dium pracy radzieckich służb specjal-
nych, a zarazem arcyciekawą lekturą.

Służby specjalne byłego Związku Ra-
dzieckiego nieodmiennie budzą fascy-
nację. Były rezydent GRU w Genewie 
we właściwym sobie gawędziarskim 
stylu opowiada, jak – krok po kroku – 
zostawało się szpiegiem. Dowiadujemy 
się zatem, jak typowano kandydata, jak 
go kształcono, na jaką placówkę mógł 
trafić, jakie zadania mógł tam otrzymy-
wać i jaką rolę w jego życiu odgrywała 
żona. Poznajemy szczegółowo struktu-
ry GRU, sposoby werbowania agentów 
i zażartą rywalizację z odwiecznym 
wrogiem, czyli… KGB.

TONY JUDT
(1948–2010) studiował historię i nauki politycz-
ne. Przez 13 lat kierował Instytutem Remarque’a 
na Uniwersytecie Nowojorskim, który zajmuje 
się badaniami nad dziejami i współczesnością 
Europy.

Powojnie 
Historia Europy od roku 1945
ISBN 978-83-7301-842-6
Postwar. A History of Europe Since 1945
Przekład: Robert Bartołd

Ciągnąc opowieść aż do wyboru Be-
nedykta XVI, Judt objaśnia współczes-
ną historię i tożsamość Europy. Mówi 
o nowych zjawiskach dotyczących 
całego kontynentu i różnych doświad-
czeniach Europy Wschodniej i Zachod-
niej. Czytamy o upadku komunizmu, 
greckiej wojnie domowej, napięciach 
w wielojęzycznej Belgii, walkach w Ir-
landii Północnej i Kraju Basków. To 
historia narodów i ludzi: Churchilla 
i Mitterranda, generałów Franco i Ja- 
ruzelskiego, Berlusconiego i Stalina.
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DZISIEJSZY 
ŚWIAT, 

DZISIEJSZA 
POLSKA

Historia to nauczycielka życia, ale 
żyjemy głównie tu i teraz, żyjemy 
teraźniejszością i aktualnymi prob-
lemami świata i Polski.

W wielkiej batalii o polskie są-
downictwo i zachowanie jego nie-
zawisłości jako trzeciej władzy nie 
brakuje też błędów popełnianych 
przez ograny ścigania i wymiar 
sprawiedliwości, od policji poprzez 
prokuraturę na sądach kończąc.

Wrobiony w dożywocie autor-
stwa Ewy Ornackiej opisuje jeden 
z najbardziej drastycznych takich 
przypadków.

Jest co czytać!

LITERATURA FAKTU
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KRZYSZTOF WÓJCIK
(ur. 1973), reporter, dwukrotny zdobywca nagrody 
Grand Press oraz laureat „Złotego Notesu” Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polskich za całokształt 
pracy reporterskiej. Jest autorem książek Depresja 
miliardera. Historia Ryszarda Krauzego, Mafia na 
Wybrzeżu, Psy wojen (REBIS 2017) oraz Skorpion.

Policjanci i gangsterzy 
Kulisy śledztw i tajemnice CBŚ
ISBN 978-83-8062-550-1

Pieniądze, miłość i śmierć – książka 
Policjanci i gangsterzy jak w soczewce 
skupia brutalne poczynania półświatka 
przełomu wieków, brzemienne w skut-
ki romanse i płynne przenikanie się 
struktur mafii i policji.

„Willy”, polski Al Capone, bezwzględ-
ny morderca i autor „skoku stulecia” na 
konwój pocztowy w Gdańsku w 1999 
roku. Czy operacje plastyczne pomogły 
mu zmienić tożsamość i uniknąć odpo-
wiedzialności?

To tylko jeden z wątków książki 
Krzysztofa Wójcika opisującej kulisy 
śledztw CBŚ i codzienną pracę tajniaków.

FEDERICO VARESE
profesor kryminologii na Uniwersytecie Oks-
fordzkim.

Życie mafii 
Śmierć, pieniądze i miłość
ISBN 978-83-8062-549-5
Mafia Life. Love, Death and Money at the Heart of 
Organised Crime
Przekład: Jan Szkudliński

Morderstwa, seks, nuda… Jakie na-
prawdę jest wewnętrzne życie mafii?

Na podstawie nagrań z podsłuchów, 
wywiadów i nigdy niepublikowanych 
dokumentów policyjnych Varese po-
kazuje, jak mężczyźni i kobiety uwi-
kłani w życie mafii łączą wymuszenia 
i przemoc z codziennymi lękami i na-
miętnościami, własnymi ambicjami 
i rozczarowaniami.

PIOTR PYTLAKOWSKI
dziennikarz, scenarzysta, autor i współautor 
książek Republika MSW, Czekając na kata, Alfa
bet mafii, Śmierć za 300 tys., Agent Tomasz i inni, 
Wszystkie ręce umyte i Biuro tajnych spraw (cztery 
ostatnie razem z Sylwestrem Latkowskim). Autor 
filmów dokumentalnych i reportaży telewizyj-
nych. Od 1997 r. dziennikarz „Polityki”.

Królowa mafii
ISBN 978-83-7818-882-7

Żona Słowika opowiada o swoim 
życiu w mafii, o złych mężczyznach, 
którzy ją otaczali, o ich żonach i ko-
chankach, o miłości i zbrodni.

Tajemnicza i ekscytująca Monika 
Banasiak była żoną słynnego gangste-
ra. Piękna dziewczyna z dobrego domu 
weszła do egzotycznego dla niej świa-
ta narkotyków i zbrodni i wspięła się na 
sam szczyt. Kochała i była wierna, ale 
w końcu spotkała innego, dla którego 
straciła głowę.
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Zrozumieć zbrodnię
ISBN 978-83-8062-548-8

Media bezustannie nagłaśniają takie 
historie. Lekarz psychiatra, który na co 
dzień ratuje ludzi przed obłędem, sam 
zachowuje się jak szaleniec. Wycho-
wani bezstresowo licealiści mordują 
swoich rodziców z powodu odebranej 
komórki lub kluczyków do samocho-
du, a wykształcone kobiety zakochują 
się w skazańcach tkwiących w celach 
śmierci na końcu świata.

„Ludzki umysł to jedna z najwięk-
szych zagadek, lecz nawet niepojęte 
zachowania mają swoje wytłumacze-
nie”, mówi doktor Jerzy Pobocha, de-
maskujący przestępców-symulantów 
biegły sądowy i najbardziej medialny 
psychiatra w Polsce. To on pomaga au-
torce zrozumieć złożone mechanizmy 
prowadzące do zbrodni.

EWA ORNACKA
dziennikarka śledcza i scenarzystka. Autorka 
i współautorka książek Tajemnice zbrodni, Alfabet 
mafii, Nowy alfabet mafii (REBIS 2013), Wojny 
kobiet (REBIS 2015), Pajęczyna strachu (REBIS 
2015), Kombinat zbrodni (REBIS 2017), Skazane 
na potępienie (REBIS 2018) i Zrozumieć zbrodnię 
(REBIS 2019). Nagrodzona „Srebrną Kaczką” SDRP 
za odwagę w opisywaniu mafii.

Skazane na potępienie
ISBN 978-83-8062-371-2

Więzienia dla kobiet to wciąż teren 
nieodkryty. Narratorem tej książki jest 
prawniczka, która niegdyś sama wyda-
wała wyroki. Nigdy wcześniej służba 
więzienna w Polsce nie miała do czy-
nienia z byłą sędzią, której postawa 
w trakcie odsiadki bardziej kojarzyła 
się z psychoterapeutą lub doradcą 
prawnym niż osobą skazaną.

Świat po tamtej stronie krat, widzia-
ny oczami skazanej prawniczki, nie jest 
taki, jak go sobie wyobrażaliśmy…

Wrobiony w dożywocie 
Sprawa Arkadiusza Kraski
ISBN 978-83-8062-623-2

Trudno uwierzyć, że ta historia zda-
rzyła się naprawdę!

W 1999 roku od kul zginęli dwaj 
mężczyźni związani z półświatkiem. Na 
dożywocie za mafijną egzekucję ska-
zany został Arkadiusz Kraska. Wyrok 
był wypadkową przestępstw popeł-
nionych w śledztwie przez policjantów, 
niechlujstwa prokuratora i rutyny sę-
dziego, przekonanego o własnej nie-
omylności.

Po kilkunastu latach spędzonych 
za kratami Arkadiusz Kraska otrzymał 
szansę na sprawiedliwość. Ewa Ornac-
ka rozpoczęła dziennikarskie docho-
dzenie, a prokurator Barbara Zapaśnik 
poprowadziła nowe śledztwo. To, co 
odkryły, okazało się szokujące.
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WITOLD M. ORŁOWSKI

Inna Polska? 
1918–2018: Alternatywne scenariusze naszej 
historii
ISBN 978-83-8062-420-7

Jak wyglądałaby dziś Polska, gdyby bol- 
szewicy wygrali bitwę pod Warszawą, 
gdyby we wrześniu 1939 nie napadli 
na nas Niemcy, gdyby powstańcom war- 
szawskim udało się wyzwolić stolicę 
albo gdyby polska transformacja zała-
mała się na początku lat 90. ubiegłego 
wieku? Czy o losach kraju w ciągu minio- 
nego stulecia zadecydował tylko zbieg 
niezależnych od nas okoliczności?

Nigdy się nie dowiemy, jaka byłaby 
dziś Polska, gdyby jej losy potoczyły 
się inaczej. Możemy jednak, stosując 
metodę modelową, stworzyć alterna-
tywne scenariusze historii ostatniego 
stulecia, obejmujące w spójny sposób 
problemy ekonomiczne, społeczne 
i polityczne. Paradoksalnie może to po-
wiedzieć o dzisiejszej Polsce więcej niż 
analiza historii rzeczywistej.

traumatycznych przeżyć – Moore 
opisuje porywaczy, jest odbiciem 
drobnych uprzejmości, jakich od nich 
doznawał, i kontrastuje z obojętnością 
zachodniej biurokracji, która prędzej 
by wysłała bombowce, niż wypłaciła 
okup.

„Jeżeli zabieracie się do czytania książ-
ki Michaela Scotta Moore’a, lepiej 
wyczyśćcie swój terminarz, bo nie 
odłożycie jej aż do końca. Pustynia 
i morze to historia dziwna i poruszają-
ca, opowiedziana przez pisarza, który 
zapuszcza się tam, gdzie mało kto kie-
dykolwiek się wybierze”.

SUSAN CASEY, autorka Voices in the Ocean: 
A Journey into the Wild i Haunting World of Dolphins

MICHAEL SCOTT MOORE
amerykański dziennikarz i pisarz, autor m.in. re- 
lacji podróżniczej o surfingu Sweetness and Blood, 
która zdobyła miano Najlepszej Książki 2010 w ran- 
kingach „Economist” i Popmatters.com. Pracował 
w redakcji „Spiegel Online International” w Berli- 
nie, pisał też dla „Pacific Standard” felietony o po- 
lityce transatlantyckiej. Otrzymywał granty z Ca-
rey Institute, Fundacji Fulbrighta i Pulitzer Center 
on Crisis Reporting. Mieszka na zmianę w Berli-
nie i Los Angeles.

Pustynia i morze 
977 dni w niewoli na somalijskim wybrzeżu 
piratów
ISBN 978-83-8062-492-4
The Desert and the Sea
Przekład: Janusz Szczepański

Prawdziwa historia o walce i prze-
trwaniu. I o potędze ludzkiego ducha

W styczniu 2012 Moore udał się do 
Rogu Afryki, by zebrać materiał do 
książki o piractwie i możliwościach 
jego ukrócenia. „Wydawało mi się waż-
ne, by wiedzieć, dlaczego w ogóle ist-
nieją piraci”, napisał.

Dowiedział się szybciej, niż się spo-
dziewał. Porwany w Somalii poznał 
od podszewki podłoże piractwa i jego 
okrutną codzienność. W warunkach 
zdolnych złamać najtwardszy charakter 
przetrwał 977 dni, nim zebrano okup, 
jakiego zażądali piraci.

Pustynia i morze to połączenie pa-
miętnika, reportażu i pracy socjolo-
giczno-historycznej. Pełna czarnego 
humoru, szczera, napisana z dzienni-
karskim dystansem i wyczuleniem na 
szczegóły książka jest jakby skrzyżo-
waniem Paragrafu 22 z Helikopterem 
w ogniu. Humanizm, z jakim – mimo 
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Dokąd zmierza świat? Francis Fu-
kuyama, wybitny amerykański po-
litolog, mimo wielu zastrzeżeń do 
wolnorynkowej demokracji wciąż 
nie dostrzega lepszej alternatywy 
dla niej. Podczas wizyty w Polsce 
w ubiegłym roku przyznał jednak, 
że dziś jego poglądy skręciły wy-
raźnie w lewo. W swej najnowszej 
książce Tożsamość wskazuje na 
przyczyny kryzysu liberalnej de-
mokracji i upatruje ich w czynni-
kach kulturowych.

Nieustająco polecamy też 
dwa tomy historii nowoczesnego 
państwa autorstwa Francisa Fuku-
yamy.

Zerknijmy więc na nowe hory-
zonty świata i nauki.

LITERATURA FAKTU
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ANTONIO DAMASIO
jest profesorem neuronauki, psychologii i filo-
zofii. Jego książki, m.in. Błąd Kartezjusza, Tajem
nica świadomości, W poszukiwaniu Spinozy oraz 
Jak umysł zyskał jaźń (wszystkie wydane przez 
REBIS), weszły do kanonu podręczników uniwer-
syteckich na całym świecie.

Dziwny porządek rzeczy 
Życie, uczucia i tworzenie kultury
ISBN 978-83-8062-321-7
Strange Order of Things
Przekład: Andrzej Jankowski

Przełomowa książka poświęcona ho-
meostazie, która reguluje ludzkie pro-
cesy fizjologiczne, umożliwiając nie 
tylko przeżycie, ale też rozkwit. Autor 
wyjaśnia, że wywodzimy się z długiej 
linii, której początkiem są pojedyncze 
żywe komórki; że nasz umysł i kultury 
łączy niewidzialna nić z pierwotnymi 
formami życia; oraz że w naszej che-
mii kryje się potężna siła, dążenie do 
podtrzymania życia we wszelkich jego 
przejawach.

Tożsamość 
Współczesna polityka tożsamościowa i walka 
o uznanie
ISBN 978-83-8062-545-7
Identity. The Demand for Dignity and the Politics of 
Resentment
Przekład: Jan Pyka

Najnowsza książka jednego z najważ-
niejszych współczesnych myślicieli 
politycznych

Tożsamość jest tematem, który leży 
u podstaw wielu zjawisk politycznych, 
od nowych, populistycznych ruchów 
nacjonalistycznych poprzez działalność 
bojowników islamskich aż do gwałtow- 
nych sporów, do których dochodzi na 
uniwersytec kich kampusach. Nie uciek- 
niemy od myślenia o polityce i o so- 
bie w kategoriach tożsamościowych.

FRANCIS FUKUYAMA
jest politologiem, filozofem polityki oraz ekono-
mistą, profesorem ekonomii politycznej w Stan-
ford University. Był zastępcą dyrektora zespołu 
planowania politycznego Departamentu Stanu. 
REBIS opublikował m.in. jego Budowanie pań
stwa i Amerykę na rozdrożu.

Historia ładu politycznego 
Od czasów przedludzkich do rewolucji 
francuskiej
ISBN 978-83-7510-723-4
The Origins of Political Order
Przekład: Norbert Radomski

Fukuyama przedstawia w tym tomie 
rozwój polityczny od czasów przed-
ludzkich do przedednia rewolucji fran-
cuskiej i amerykańskiej.

Korzystając ze zdobyczy historii, biolo- 
gii ewolucyjnej, archeologii i ekonomii, 
Fukuyama stworzył błyskotliwe, prowo- 
kacyjne dzieło, oferujące świeże spoj-
rzenie na kształtowanie się demokracji.

Dopełnienie tych rozważań w tomie 
Ład polityczny i polityczny regres.
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Z WODNIKIEM To jedna z najstarszych naszych 
serii, obecna na rynku od roku 
1992. Tym razem szczególnie po-
lecamy nowe wydanie Anatomii 
ludzkiej destrukcyjności Ericha 
Fromma – jednej z najważniej-
szych książek XX wieku.

Na aktualności nie straciło 
też Tao fizyki Fritjofa Capry. Sztan-
darowa pozycja ruchu New Age 
właśnie ukazała się w nowym wy-
daniu. Oparte jest ono na piątej 
edycji amerykańskiej przygotowa-
nej z okazji 35 rocznicy ukazania 
się książki, ze specjalnym wstę-
pem autora i poszerzonym posło-
wiem oraz wzbogaconej nowym 
materiałem ilustracyjnym.

LITERATURA FAKTU
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Anatomia ludzkiej 
destrukcyjności
ISBN 978-83-8062-640-9
The Anatomy of Human Destructiveness
Przekład: Jan Karłowski

Nowe wydanie jednej z najważniej-
szych książek XX wieku

Anatomia ludzkiej destrukcyjności 
jest obszernym studium zjawiska, któ-
re określa się krótkim terminem „zło“. 
Zamierzona została jako wypowiedź 
polemiczna wobec behawioryzmu i in-
stynktywizmu, a jednocześnie jako re-
wizjonistyczne rozwinięcie poglądów 
Freuda z okresu, gdy wprowadził po-
jęcie popędu śmierci. Fromm zmierza 
do kulturowego ujęcia tematu od stro-
ny typologii charakterologicznej oraz 
wytłumaczenia sensu złośliwej i niezło-
śliwej agresji. Niejako „po drodze“ do-
starcza psychoanalitycznych portretów 
wielkich zbrodniarzy XX wieku: Stalina, 
Himmlera i Hitlera.

FRITJOF CAPRA
(ur. 1939) jest fizykiem i filozofem. Pracował na 
kilku europejskich i amerykańskich uniwersyte-
tach. Swoje najbardziej znane książki – m.in. Tao 
fizyki i Punkt zwrotny – poświęcił filozoficznym 
implikacjom współczesnej nauki.

Tao fizyki
ISBN 978-83-8062-013-1
The Tao of Physics
Przekład: Paweł Macura

Nowe wydanie sztandarowej pozycji 
ruchu New Age

Capra jako pierwszy wskazał religij-
no-światopoglądowe konsekwencje 
fizyki XX wieku, odkrywając zbieżność 
z tradycją filozoficzną Wschodu, gnozą 
i myśleniem magicznym.

Książka niezmiennie pozostaje ak-
tualna. Jej najnowsze wydanie zawiera 
specjalnie napisany wstęp autora, po-
szerzone posłowie oraz nowy materiał 
ilustracyjny.

ERICH FROMM
(1900–1980) jeden z najbardziej wpływowych 
myślicieli XX wieku, twórca psychoanalizy huma-
nistycznej, do której wprowadził problematykę 
społeczną.

O sztuce miłości
ISBN 978-83-7120-995-6
The Art of Loving
Przekład: Aleksander Bogdański

Miłość, jak ją rozumie Fromm, to nie 
tyle uczucie, ile sposób zaangażowania 
wobec społeczeństwa w dialogu, ja-
kim jest działania publiczne, praca oraz 
twórczość. Związek erotyczny, miłość 
dziecka, miłość braterska czy rodzi-
cielska, przyjaźń – byłyby to w tym 
rozumieniu przypadki o szczególnych 
barwach i znacznej intensywności 
uczuciowej, przypadki owego nieusta-
jącego porywu. Tak rozumiejąc miłość, 
Fromm zapewnia, że jest ona sztuką, 
której można się nauczyć.
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PSYCHOLOGIA Szeroko rozumiane zagadnienia 
psychologiczne już od ponad 
ćwierć wieku zajmują wyjątkowe 
miejsce w naszym programie. Dziś 
to jeden z trzech głównych jego 
filarów, obok literatury pięknej 
i historii. Kilka kolejnych serii w na-
szym katalogu daje próbę wglądu 
w zagadnienia ludzkiej psychiki 
i zachowań! Szczególnie polecamy 
prace klasyczne oraz dwa pod-
ręczniki akademickie: Psychologię 
i Relacje interpersonalne.

Zapraszamy do podróży w głąb 
najbardziej fascynującego ze świa-
tów!

LITERATURA FAKTU
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DANIEL GOLEMAN
jest psychologiem, konsultantem wielkich firm 
oraz popularyzatorem nauki. Doktoryzował się 
na Harvardzie. Pisał artykuły popularnonaukowe 
do „New York Timesa”, dwukrotnie był nomino-
wany do Nagrody Pulitzera. REBIS opublikował 
jego Emocje destrukcyjne – dialog z udziałem 
Dalajlamy – oraz Siłę dobra, Inteligencję ekolo
giczną i Inteligencję społeczną.

Inteligencja społeczna
ISBN 978-83-8188-014-5
Social Intelligence
Przekład: Andrzej Jankowski

Związki społeczne mają zaskakują-
co głębokie znaczenie dla wszelkich 
aspektów naszego życia. Nasze reakcje 
na zachowania innych wpływają na 
biologię naszego organizmu, inicjując 
złożone reakcje hormonalne.

Natura dała nam skłonność do em-
patii i współpracy – musimy jednak 
rozwijać w sobie inteligencję społecz-
ną, aby pozytywnie rozwiązywać prob-
lemy współistnienia z innymi.

IAN STEWART 
VANN JOINES
są praktykami i trenerami analizy transakcyjnej 
akredytowanymi przez Międzynarodowe Stowa-
rzyszenie Analizy Transakcyjnej (ITAA).

Analiza transakcyjna dzisiaj
ISBN 978-83-7818-739-4
TA Today
Przekład zbiorowy

Trzymaj rękę na pulsie życia!
Analiza transakcyjna nieustannie 

się rozwija. Stewart i Joines stworzyli 
jej podręcznik przydatny zarówno do 
samodzielnej nauki, jak i jako lektura 
kursów uniwersyteckich. Zawiera peł-
ną wiedzę wymaganą do ukończenia 
i uzyskania podstawowego certyfikatu 
ITAA „AT101”. Na całym świecie korzy-
stają z niego profesjonaliści – trenerzy, 
coachowie, psychoterapeuci oraz zwy-
kli ludzie, którzy chcą się skuteczniej 
komunikować i lepiej zrozumieć swoje 
i innych gry psychologiczne i skrypty.

CARL R. ROGERS
(1902–1987) amerykański psycholog i psycho-
terapeuta, twórca psychoterapii niedyrektywnej 
nastawionej na klienta i jeden z głównych przed-
stawicieli psychologii humanistycznej. REBIS 
opublikował też jego Sposób bycia.

O stawaniu się osobą 
Poglądy terapeuty na psychoterapię
ISBN 978-83-8062-434-4
On Becoming a Person
Przekład: Maciej Karpiński

Zbiór esejów zebranych z wielu lat 
pracy terapeutycznej. Wszystkie one 
odnoszą się do spraw życia osobiste-
go w naszym pogmatwanym świecie 
i mogą się przyczynić do wzbudzenia 
odwagi i pewności siebie, do zrozu-
mienia osobistych trudności tych, któ-
rzy będą je czytać.

Zbiór ten skierowany jest zarówno 
do specjalistów: psychologów, psy-
chiatrów, nauczycieli, osób zarządzają-
cych przedsiębiorstwami itp., jak i tych 
wszystkich, którzy poszukują dróg 
rozwoju osobistego.
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RONALD B. ADLER 
LAWRENCE B. ROSENFELD 
RUSSELL F. PROCTOR II
Autorzy Relacji interpersonalnych są psycholo-
gami, specjalistami w zakresie porozumiewania 
się, profesorami trzech amerykańskich uczelni – 
Santa Barbara City College, University of North 
Carolina i Northern Kentucky University.

Relacje interpersonalne 
Proces porozumiewania się
ISBN 978-83-8062-208-1
Interplay. The Process of Interpersonal Communication
Przekład: Grażyna Skoczylas

Znakomite wprowadzenie do zagad-
nień porozumiewania się, które może 
służyć zarówno studentom, jak i bada-
czom. Dzieło to rozwija się z każdym 
nowym wydaniem.

Niniejsze wydanie oprócz zagadnień 
niezmiennych w komunikacji zawie-
ra także mnóstwo przebudowanego 
lub całkowicie nowego materiału. 
Dotyczy to m.in. mediów społecz-
nych i serwisów społecznościowych, 
porozumiewania się w kontekście 
międzykulturowym i w bliskich re-
lacjach – w rodzinie, w związkach 
uczuciowych i przyjacielskich – oraz 
w kontekście płci biologicznej i kultu-
rowej. W tym wydaniu rozbudowano 
także materiał poświęcony m.in. nie-
porozumieniom w komunikacji, wpły-
wowi płci na sposób posługiwania się 
językiem, stylom słuchania, emocjom 
wspierającym porozumiewanie się. 
Materiał świetnie uzupełniają nowe 
rubryki „Z badań”, „Ciemna strona ko- 
munikacji”, „W pracy” oraz rubryki umo- 
żliwiające użytkownikom podręczni-
ka sprawdzenie wiedzy i umiejętności 

SAUNDRA K. CICCARELLI
jest psychologiem, wykładowcą w Gulf Coast 
Community College w Panama City na Florydzie.

J. NOLAND WHITE
jest uznawanym za wybitnego dydaktyka pro- 
fesorem psychologii w Georgia College.

Psychologia
ISBN 978-83-7818-713-4
Psychology
Przekład: Adam Bukowski i Jacek Środa

Najbardziej wszechstronny podręcz-
nik psychologii na świecie!

Tematyka podręcznika obejmuje: 
biologiczne podstawy procesów psy-
chicznych, wrażenia i spostrzeganie, 
świadomość, proces uczenia się, pa-
mięć, poznanie, motywacje i emocje, 
seksualność, płeć kulturową, stresy 
i ich wpływ na funkcjonowanie czło-
wieka oraz wiele innych. Podręcznik 
uzupełniają dodatki: jeden obejmujący 
zastosowanie statystyki w psychologii 
i drugi poświęcony obszarom, na któ-
rych pracują psychologowie.

w tym zakresie: „Jak się porozumie-
wasz” i „Sprawdź swoją wiedzę”.

„Relacje to jeden z najlepszych na świe-
cie podręczników wprowadzających 
do porozumiewania się międzyludz-
kiego. To nie tylko moja opinia – w każ-
dym semestrze wyrażają ją również 
moi studenci”.

Rachel Reznik
Elmhurst College

Nowe wydanie! Rozszerzone i uzu-
pełnione o wyniki najnowszych 
badań, oparte na 13. edycji amery-
kańskiej.
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KAREN HORNEY
(1885–1952) psychiatra i psychoanalityk niemiecka, skończyła studia medyczne i do 1932 roku wykła- 
dała w Instytucie Psychoanalitycznym w Berlinie. Po dojściu Hitlera do władzy tak jak wielu niemieckich 
intelektualistów wyemigrowała do USA. Tam m.in. założyła wraz z Erichem Frommem Amerykański In-
stytut Psychoanalityczny. Karen Horney to jedna z najważniejszych postaci współczesnej psychiatrii i psy-
choanalizy.

Nerwica a rozwój człowieka
ISBN 978-83-8062-396-5
Neurosis and Human Growth: The Struggle Toward 
Self-Realization
Przekład: Zofia Doroszowa

Nerwica, jedna z najpopularniejszych 
chorób XX wieku, jest zaburzeniem 
stosunku jednostki do siebie samej 
oraz otoczenia. Horney w swej książ-
ce pokazuje cały skomplikowany me-
chanizm nerwicy, rozmaite jej rodzaje, 
a poprzez wskazanie sposobów wy- 
leczenia ułatwia czytelnikowi wejrze-
nie we własną psychikę. Zachęca do 
analizy swego postępowania i uczy, 
że człowiek może się naprawdę rozwi-
jać tylko wówczas, gdy przyjmie całko-
witą odpowiedzialność za siebie.

Neurotyczna osobowość 
naszych czasów
ISBN 978-83-8062-584-6
The Neurotic Personality of Our Time
Przekład: Helena Grzegołowska

Najgłośniejsza i najważniejsza książka 
tej autorki, obowiązkowa lektura nie 
tylko dla psychologów…

Horney przedstawia obraz neuro- 
tyka, z jego konfliktami, lękami, cier- 
pieniem i trudnościami, jakie ma on 
z samym sobą oraz w kontaktach z in- 
nymi ludźmi, a także próby ich rozwią-
zania. To podsumowanie doświadczeń 
autorki z pracy klinicznej nad nerwi-
cami, a zarazem ilustracja pewnego 
etapu rozwoju myśli neopsychoanali-
tycznej.

THOMAS A. HARRIS
(1910–1995) był psychiatrą. Jego bestsellero-
wy poradnik Ja jestem OK – ty jesteś OK pomógł 
milionom ludzi odzyskać swobodę dokonywania 
zmian życiowych.

Ja jestem OK – ty jesteś OK 
Praktyczny przewodnik po analizie 
transakcyjnej
ISBN 978-83-8062-444-3
I’m OK – You’re OK
Przekład: Elżbieta Knoll

Analiza transakcyjna jest koncepcją 
opartą na idei trzech stanów Ja – Ro-
dzic, Dorosły, Dziecko – stanowiących 
podstawę treści i jakości komunika-
cji interpersonalnej. Zdaniem Harrisa, 
niezależnie od „szczęśliwego dzieciń-
stwa”, większość z nas doświadcza 
negatywnych uczuć bezbronnego 
dziecka, całkowicie zależnego od tego, 
czy uda mu się zadowolić innych ludzi 
w zamian za „głaski” i opiekę.
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BIZNESOWE

Mało wydajemy w REBISIE typo-
wych książek o tematyce ekono-
micznej. Za to wiele z pogranicza 
psychologii i biznesu. Najpopu-
larniejsza z nich to oczywiście 
7 nawyków skutecznego działania, 
która w zeszłym roku przekroczy-
ła w REBISIE nakład 200 tys. egz. 
(a przecież nie byliśmy pierwszym 
polskim wydawcą tej książki).

Z ostatnio wydanych tytułów 
hitem okazał się Podręcznik mene-
dżera Harvard Bussiness Review, 
stałą zaś popularnością wśród stu-
dentów cieszy się Marketing Phili-
pa Kotlera.

Polecamy długą listę książek 
dla menedżerów i przedsiębior-
ców!

PORADNIKI
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Harvard Business Review 
Podręcznik przedsiębiorcy
ISBN 978-83-8062-322-4
Entrepreneur’s Handbook
Przekład: Bożena Jóźwiak

Harvard Business Review 
Podręcznik lidera
ISBN 978-83-8062-476-4
Leader’s Handbook
Przekład: Bożena Jóźwiak

PRACA ZBIOROWA

Harvard Business Review 
Podręcznik menedżera
ISBN 978-83-8062-260-9
Manager’s Handbook
Przekład: Bożena Jóźwiak

Książka ta jest kopalnią najlepszych 
praktyk we wszystkich aspektach 
zarządzania – od sprawozdań finan-
sowych przez zasady strategii po in-
teligencję emocjonalną i zdobywanie 
zaufania podwładnych.

Znajdziesz tu m.in.:
• szczegółowe wskazówki dotyczące 

typowych zadań menedżera,
• ćwiczenia i wzorcowe materiały, 

które pomogą ci zastosować przed-
stawione koncepcje,

• prawdziwe historie opowiedziane 
przez menedżerów.

DAVID B. YOFFIE
jest profesorem zarządzania w Harvard Business 
School, autorem wielu książek znanych także 
w Polsce. Często gości na łamach „New York Time- 
sa”, „Wall Street Journal” i „Harvard Business Review”.

MICHAEL A. CUSUMANO
jest profesorem zarządzania i wykłada w Sloan 
School of Management oraz w School of Enginee- 
ring MIT. Jest autorem i współautorem książek.

Zasady strategii 
Bill Gates, Andy Grove i Steve Jobs – 
pięć ponadczasowych lekcji
ISBN 978-83-7818-876-6
Strategy Rules
Przekład: Bożena Jóźwiak

Trzy firmy – Intel, Microsoft i Apple – od- 
mieniły nasze życie. Ich założyciele, choć 
bardzo się różnili, stosowali podob- 
ne prekursorskie praktyki i strategie.

Autorzy tej książki postanowili je 
skatalogować i ocenić. To pozwoliło im 
sformułować pięć uniwersalnych zasad, 
jakimi kierowali się Andy Grove, Bill 
Gates i Steve Jobs.
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ROY J. LEWICKI
ma tytuł profesora w dziedzinie zarządzania 
i zasobów ludzkich w Max M. Fisher College 
of Business na Ohio State University.

DAVID M. SAUNDERS
jest dziekanem Queen’s School of Business na 
Queen’s University w Kanadzie.

BRUCE BARRY
jest profesorem nadzwyczajnym zarządzania 
i socjologii na Vanderbilt University.

Zasady negocjacji
ISBN 978-83-8062-326-2
Essentials of Negotiation
Przekład: Marian Baranowski

Zasady negocjacji przedstawiają naj-
ważniejsze koncepcje psychologiczne 
dotyczące tego procesu oraz powią-
zane z nim kwestie: władzy, wywiera-
nia wpływu i zarządzania konfliktem, 
a także negocjacji międzynarodowych 
i międzykulturowych.

Nowe, poprawione i uaktualnione 
wydanie!

SCOTT GALLOWAY
jest profesorem Stern School of Business na 
Uniwersytecie Nowojorskim, gdzie uczy strate-
gii marki i marketingu internetowego. Seryjny 
przedsiębiorca – założył dziewięć firm. W 2012 
roku znalazł się na liście 50 najlepszych na świe-
cie profesorów biznesu opracowanej przez portal 

„Poets & Quants”. Jego cotygodniowe odcinki 
„Winners and Losers” na YouTubie doczekały się 
dziesiątek milionów wyświetleń.

Wielka czwórka 
Ukryte DNA: Amazon, Apple, Facebook 
i Google
ISBN 978-83-8062-325-5
THE FOUR: The Hidden DNA of the Tech Giants
Przekład: Jolanta Kubiak

Jakim sposobem wielka czwórka in-
filtruje nasze życie tak dokładnie, że 
prawie nie sposób jej zbojkotować? 
Dlaczego rynek akcji wybacza jej grze-
chy, które zniszczyłyby inne firmy? 
I czy ktokolwiek jest w stanie się jej 
przeciwstawić?

Książka ta udziela wnikliwych odpo-
wiedzi na te i  wiele innych pytań.

GILLIAN JONES
jest coachem i konsultantką specjalizującą się 
w dziedzinie przywództwa, rozwoju organizacji 
i coachingu kadry kierowniczej.

RO GORELL
specjalizuje się w dziedzinie zmian, zarządzaniu 
talentami i coachingu biznesowym.

50 najlepszych technik 
coachingowych
ISBN 978-83-8062-516-7
50 Top Tools for Coaching
Przekład: Grażyna Skoczylas

Ten praktyczny przewodnik opisuje 
większość sytuacji coachingowych, 
dostarczając przydatnych ćwiczeń, 
modeli i schematów. Przeprowadza 
szczegółowo przez cały proces: od na-
wiązania relacji z klientem po uspraw-
nienie jego działania.
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DAVID ROCK
jest konsultantem i trenerem kadr kierowniczych, 
autorem książek z zakresu pełnego i twórczego 
wykorzystania potencjału mózgu w kontekście 
przywództwa i rozwoju osobistego, współzałoży-
cielem NeuroLeadership Institute.

Ciche przywództwo 
Sześć kroków do polepszenia efektywności 
w pracy
ISBN 978-83-8062-324-8
Quiet Leadership
Przekład: Aleksander Gomola

Nie mów ludziom, co mają robić. Po-
móż im zmienić sposób myślenia 
o pracy.

Ten praktyczny poradnik pokazuje, 
jak wprowadzić na stałe zmiany w spo-
sobie myślenia, które znacząco zwięk-
szą wydajność, morale i zadowolenie 
z pracy. 

Polecamy również 
Twój mózg w działaniu

Ekonomia
ISBN 978-83-7510-614-5
Economics 19th Edition
Przekład: Adam Bukowski i Jacek Środa

Książka ta została opublikowana po raz 
pierwszy w 1948 roku i z miejsca we-
szła do kanonu podręczników ekono-
mii. Do dziś pozostaje takim punktem 
odniesienia dla studentów tego kie-
runku i jej niniejsza, poprawiona wer-
sja stanowi przejrzyste, kompetentne 
i interesujące wprowadzenie do zasad 
rządzących współczesną ekonomią. 
Głównym autorem dziewiętnastego 
wydania jest William D. Nordhaus, któ-
ry przeredagował tekst w taki sposób, 
by go maksymalnie uwspółcześnić.

Podstawowe zalety podręcznika to:
• sprawdzona w praktyce konwencja 

dydaktyczna,
• stworzenie ram teoretycznych dla 

całego obszaru nauk ekonomicz-
nych,

• jasny język wykładu.

PAUL A. SAMUELSON
(1915–2009) amerykański ekonomista, staty-
styk i ekonometryk. Twórca wydziału ekonomii 
w Massachusetts Institute of Technology w Cam-
bridge. Zajmował się ekonomią dobrobytu, opra-
cował teorię finansów publicznych, zajmował 
się teoriami cen, dochodu, pieniądza i prawa 
handlowego. Był konsultantem wielu instytucji 
gospodarczych i politycznych, m.in. Kongre-
su USA, ministra skarbu i prezydenta Johna F. 
Kennedy’ego. Pierwszy Amerykanin, który otrzy-
mał w 1970 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie 
ekonomii.

Napisał m.in. Ekonomię – podręcznik uznany 
powszechnie za najlepszy na świecie, Zasady 
analizy ekonomicznej i Linear Programming 
and Economic Analysis (1958).

WILLIAM D. NORDHAUS
jeden z wybitnych amerykańskich ekonomi-
stów młodszego pokolenia. Jest profesorem eko-
nomii na Uniwersytecie Yale oraz członkiem Fun-
dacji Badań Ekonomicznych Cowlesa. Naukowo 
zajmuje się problemami inflacji, energii, postępu 
technicznego, regulacji oraz trendów w zakresie 
zysków i wydajności. Działał jako członek Rady 
Doradców Ekonomicznych prezydenta Cartera.
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PHILIP KOTLER
to fenomen, człowiek instytucja i naukowiec, 
którego wpływ na rozwój i popularyzację mar-
ketingu trudno przecenić. Jest profesorem mar-
ketingu międzynarodowego w Kellogg School 
of Management, laureatem licznych nagród. 
Opublikował ponad sto artykułów i wiele książek, 
znanych również w Polsce. Z jego wiedzy i do-
świadczenia korzystały takie firmy, jak IBM, Ford, 
GE, Michelin, AT&T i Bank of America.

KEVIN LANE KELLER
jest uznawany za jednego z czołowych badaczy 
akademickich w dziedzinie marketingu. Jest 
profesorem marketingu w Tuck School of Bu-
siness, autorem ponad dziewięćdziesięciu prac 
naukowych. Doradzał tak znanym firmom, jak 
American Express, Levi Strauss, Procter & Gam-
ble i Disney.

www.kotlermarketing.com

Marketing
ISBN 978-83-7510-616-9 (tw.) | ISBN 978-83-7510-933-7 (br.)
Marketing Management
Przekład: Marek Zawiślak i Jacek Środa

Marketing, fundamentalne dzieło 
Kotlera, którego najnowsze wydanie 
współtworzył Keller, od ponad czter-
dziestu lat jest biblią menedżerów. 
Podstawą tego wydania jest najnow-
sza, zmieniona i uzupełniona czterna-
sta edycja amerykańska z 2011 roku. 
Traktuje ona o zagadnieniach składają-
cych się na nowoczesne, przystosowa-
ne do realiów XXI wieku zarządzanie 
marketingowe, obejmujące: budowa-
nie strategii i planów marketingowych; 
docieranie do trafnych ustaleń badaw-
czych i skuteczne mierzenie efektów 
działań; utrzymywanie kontaktów 
z klientami; budowanie silnych marek; 

kształtowanie ofert rynkowych; do-
starczanie i komunikowanie wartości 
oraz tworzenie podstaw długofalowe-
go wzrostu. Umiejętne łączenie teorii 
z praktyką oraz mnóstwo najbardziej 
aktualnych przykładów z życia to do-
datkowe atuty tego wydania.

W REBISIE ukazało się już 
20 nakładów (w dwóch wydaniach). 

W sumie ponad 45 tysięcy 
egzemplarzy tej prawdziwej 

biblii marketingu!

KEVIN EIKENBERRY
jest założycielem i dyrektorem Kevin Eikenberry 
Group, autorem wielu książek.

WAYNE TURMEL
jest współzałożycielem Remote Leadership Insti-
tute i autorem wielu książek.

Przywództwo na odległość
ISBN 978-83-8062-523-5
The Long-Distance Leader. Rules for Remarkable 
Remote Leadership
Przekład: Marlena Justyna

Coraz częściej pracownicy wykonują 
pracę poza siedzibą organizacji, dlate-
go sprawowanie przywództwa na od-
ległość nabiera ogromnego znaczenia. 
Autorzy radzą, jak przewodzić ludziom 
rozproszonym po całym kraju albo na-
wet świecie.

Posługując się opracowanym przez 
siebie modelem „Trzy razy O”, zachęca-
ją liderów do łączenia niezmiennych 
elementów ich roli z modelem wyko-
rzystującym nowoczesną technologię 
informacyjno-komunikacyjną.
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Zasady skutecznego 
przywództwa
ISBN 978-83-7301-581-4
Principle-Centered Leadership
Przekład: Konrad Pawłowski

STEPHEN R. COVEY
(1932–2012) pisał o przywództwie, skuteczno-
ści działania, rodzinie i związkach. REBIS wydał 
jego 8. nawyk, 7 nawyków skutecznego działania, 
7 nawyków szczęśliwej rodziny, Najpierw rzeczy 
najważniejsze, Zasady skutecznego przywództwa, 
3. Rozwiązanie, Mądrość i pasję, Szybkość zaufa
nia, Mądre zaufanie, Wielkość codzienną (zebrał 
D.K. Hatch) oraz Wielkość wewnętrzną.

www.stephencovey.com

8. nawyk
ISBN 978-83-7301-650-7
The 8th Habit: From Effectiveness To Greatness
Przekład: Robert Bartołd

Zasady postępowania ukazane w tej 
książce są aktualne, ale w nowej rze-
czywistości sama skuteczność nie wy-
starcza. Wymaga ona nowego sposobu 
myślenia, umiejętności i narzędzi – no-
wego nawyku. Covey uczy, jak osiąg-
nąć spełnienie, wykorzystać ludzki 
geniusz i wyzwolić motywację.

Książka była na szczycie list best-
sellerów „New York Timesa” i księgarni 
Amazon.

Najpierw rzeczy najważniejsze
ISBN 978-83-8062-293-7
First Things First
Przekład: Wanda Grajkowska

7 nawyków skutecznego 
działania
ISBN 978-83-8188-039-8
The Seven Habits of Highly Effective People
Przekład: Iwona Majewska-Opiełka

Covey uczy rozwiązywania problemów 
osobistych i zawodowych. Wskazuje, 
jak osiągnąć poczucie wewnętrznego 
bezpieczeństwa i ładu i jak wykorzy-
stać swe możliwości, by zmieniać sie-
bie i świat.

Najlepsza książka biznesowa XX wie-
ku. Poradniki Stephena R. Coveya 
sprzedano w łącznym nakładzie ponad 
20 milionów egzemplarzy i przetłuma-
czono na 38 języków.

W REBISIE ukazały się dotychczas 
42 nakłady tej książki, 

prawie 210 tysięcy egzemplarzy.
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Współczesny świat to nie jest naj-
łatwiejsze miejsce do życia dla 
człowieka.

Zrobiliśmy oczywiście ogromny 
postęp, przynajmniej w Europie, 
w zwalczaniu plag głodu, chorób 
zakaźnych czy biedy, ale pojawi-
ły się inne zagrożenia, związane 
głównie ze sferą funkcjonowania 
psychicznego: stres, tempo życia, 
serwisy społecznościowe itd.

Stąd pewnie ogromna popu-
larność wszelkiego rodzaju porad-
ników psychologicznych: Johna 
Graya, Allana i Barbary Pease’ów 
czy Davida J. Libermana.

Od zeszłego roku współpra-
cujemy też z najbardziej znanymi 
polskimi autorami tego typu ksią-
żek: Katarzyną Miller, Suzan Giżyń-
ską czy Andrzejem Gryżewskim. Tę 
współpracę będziemy rozwijać.

Spodziewaj się więc, drogi czy-
telniku, że postaramy się pomóc ci 
w trudnych życiowych wyborach.

PORADNIKI
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JOHN GRAY
ekspert w dziedzinie związków międzyludzkich. 
Jego popularność zaczęła się w 1992 roku od 
wydania Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, 
jednej z 10 najważniejszych książek ostatnich 
25 lat. Do tej pory ukazało się 17 jego książek 
wydanych w łącznym nakładzie 50 mln egzem-
plarzy, w 50 językach.

http://www.marsvenus.com/

Marsjanie i Wenusjanki – 
nowe pokolenie
ISBN 978-83-8062-202-9
Beyond Mars & Venus
Przekład: Bożena Jóźwiak

Kobiet i mężczyzn nie krępują już 
sztywne role społeczne. Mamy niespo-
tykaną wcześniej swobodę wyrażania 
siebie. Kobiety mogą dopuszczać do 
głosu swoją męską stronę, a mężczyź-
ni kobiecą. Ta nowa sytuacja niesie też 
ze sobą nowe wyzwania. W tej książce 
Gray uczy, jak wzmocnić więzi i rozwi-
jać się w miłości, tak żeby zaspokajać 
nawzajem swoje potrzeby, osiągając 
satysfakcjonujące partnerstwo.

Mężczyźni są z Marsa, 
kobiety z Wenus
ISBN 978-83-7510-312-0
Men Are from Mars, Women Are from Venus
Przekład: Katarzyna Waller-Pach

W swoim bestsellerowym poradniku 
autor wyjaśnia, dlaczego kobietom 
i mężczyznom tak trudno stworzyć 
szczęśliwy związek. Radzi też, jak mogą 
oni wykorzystać świadomość dzielą-
cych ich różnic, by zbudować harmo-
nijną relację.

Od ćwierćwiecza najlepiej sprze-
dająca się na świecie książka o związ-
kach damsko-męskich.

Sprzedano ponad 15 milionów 
egzemplarzy.

HELEN FISHER
jest profesorem antropologii, pracownikiem 
Indiana University oraz Rutgers University. Od 
lat prowadzi badania naukowe nad miłością, 
pożądaniem, przywiązaniem i innymi zachowa- 
niami związanymi z tworzeniem związków. 
DW REBIS opublikował jej Dlaczego on? Dlaczego 
ona? oraz pierwsze wydanie Anatomii miłości.

Anatomia miłości – 
nowe spojrzenie 
Opowieść o dobieraniu się w pary, 
małżeństwie i skokach w bok
ISBN 978-83-8062-124-4
Anatomy of Love
Przekład: Adam Bukowski, Jacek Środa

Nowe wydanie klasycznej książki doty- 
czącej seksualności człowieka pozwala 
prześledzić historię życia rodzinnego 
człowieka od początku istnienia ga-
tunku po czasy współczesne. Fisher 
nazwana została ostatnią optymistką 
w Ameryce – i optymistyczne jest prze-
słanie tej książki: mimo że świat wciąż 
się zmienia, człowiek nieustannie dąży 
do miłości.
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KATARZYNA MILLER

ANDRZEJ GRYŻEWSKI
seksuolog, psycholog, certyfikowany edukator 
seksualny. Wieloletni współpracownik prof. dr. 
hab. Z. Lwa-Starowicza. Autor i współautor ksią-
żek, m.in. bestsellerowej Sztuki obsługi penisa.

Być parą i nie zwariować
ISBN 978-83-8062-542-6

Większość ludzi postrzega udany zwią-
zek jako jeden z filarów szczęśliwego 
życia. Jednak życie we dwoje, mimo że 
wymarzone, niesie ze sobą dziesiątki 
problemów i dylematów.

Jak pogodzić pragnienia, nawyki i ży- 
ciowe cele dwóch osób? W jaki sposób 
pielęgnować swoją indywidualność, 
tworząc jednocześnie szczęśliwą parę?

Dwoje cenionych terapeutów mie-
rzy się nie tylko z tymi, ale również 
z wieloma innymi najczęściej wystę-
pującymi w związkach problemami 
i próbuje znaleźć najlepszy sposób, by 
je rozwiązać.

KATARZYNA MILLER
najsłynniejsza polska psycholożka. Felietonistka 
miesięcznika „Zwierciadło”. Autorka i współautor- 
ka wielu bestsellerowych książek i poradników.

MONIKA PAWLUCZUK
reżyserka, autorka nagradzanych filmów doku-
mentalnych. Absolwentka kulturoznawstwa.

Być kobietą i nie zwariować
ISBN 978-83-8062-619-5

Życie niesie ze sobą wiele proble-
mów. Zwłaszcza życie współczesnej 
kobiety. Jak sobie z nimi poradzić 
i… nie zwariować?

W tej bestsellerowej książce znaj-
dziesz przykłady najbardziej typowych 
problemów, z którymi zmagają się 
kobiety: własnej tożsamości, relacji 
z partnerem oraz samooceny. Szcze-
gólne miejsce zajmuje bolączka wielu 
kobiet: jak pokochać samą siebie.

To najlepsza książka dla kobiet po-
szukujących szczęścia… w sobie.

KATARZYNA MILLER

SUZAN GIŻYŃSKA
reżyser i copywriter, twórczyni spotów rekla-
mowych oraz akcji społecznych. Współautorka 
książek, m.in. Instrukcja obsługi faceta, Instrukcja 
obsługi toksycznych ludzi.

Mam faceta i mam… problem
ISBN 978-83-8062-622-5

Odkryj tajemnice udanego związku!
Większość kobiet marzy o udanym 

związku. Myślą, że największy kłopot 
to znalezienie właściwego partnera. 
Tymczasem okazuje się, że większość 
problemów dopiero nadejdzie…

Jak skutecznie komunikować się 
z partnerem i jego rodziną? W jaki spo-
sób będąc w związku, dbać o swoją in-
dywidualność? To tylko część spośród 
pytań, na które znajdziesz odpowiedzi 
w tej książce.

Katarzyna Miller i Suzan Giżyńska 
w okraszonych humorem rozmowach 
doradzają, jak postępować, by związek 
był szczęśliwy. 
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ALLAN I BARBARA PEASE
to światowej sławy eksperci w dziedzinie stosun-
ków międzyludzkich i mowy ciała, a ich książki 
Mowa ciała i Dlaczego mężczyźni nie słuchają, 
a kobiety nie umieją czytać map ukazały się w mi-
lionowych nakładach.

www.peaseinternational.com

Mowa ciała w miłości
ISBN 978-83-8188-013-8
The Body Language of Love
Przekład: Bożena Jóźwiak

Tych autorów polecamy również:

• Mowa ciała w pracy
• Dlaczego mężczyźni kłamią, a kobiety 

płaczą
• Dlaczego mężczyźni nie potrafią robić 

dwóch rzeczy równocześnie, a kobiety 
na moment nie przestają gadać

• Dlaczego mężczyźni nie słuchają, 
a kobiety nie umieją czytać map

• Odpowiedź
• To przecież proste! Towarzyskie umie-

jętności, które ułatwiają życie

Mowa ciała
ISBN 978-83-8062-467-2
Body Language
Przekład: Joanna Grabiak

80 procent informacji o ludziach czer-
piemy nie z ich słów, lecz z zachowania 
i gestów.

W tej książce światowi eksperci 
w dziedzinie mowy ciała pozwalają 
nam zgłębić jej tajniki, tłumacząc, jak 
ją odczytywać i świadomie wykorzy-
stywać, co „mówią” nasze ręce i nogi 
oraz jakie gesty najczęściej wykonu-
jemy i co one znaczą. Jeśli chcesz się 
nauczyć języka, jakim mówi twoje 
ciało, książka ta stanie się kluczem do 
sukcesu.

W REBISIE 24 nakłady – ponad 
84 tysiące egzemplarzy!

Dlaczego mężczyźni pragną 
seksu, a kobiety potrzebują 
miłości
ISBN 978-83-8188-017-6
Why Men Want Sex and Women Need Love
Przekład: Bożena Jóźwiak

Mamy obecnie mnóstwo możliwości 
znajdowania partnera: możemy go 
szukać z pomocą biur matrymonial-
nych lub internetowych portali randko-
wych, dzięki kosmetykom i operacjom 
plastycznym możemy zmieniać swój 
wygląd – żaden inny gatunek tego 
wszystkiego nie potrafi. A jednak tylko 
ludzie mają problemy z dobieraniem 
się w pary lub są niezadowoleni z do-
konanego wyboru.

Książka ta odpowiada na szereg od-
wiecznych pytań:
• Na czym polega chemia miłości?
• Dlaczego w ogóle uprawiamy seks?
• Co popycha mężczyzn do ciągłego 

szukania okazji?
• Dlaczego kobiety wymagają od 

mężczyzn zaangażowania?
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SYLWIA SITKOWSKA
psycholożka i psychoterapeutka. Członek Pol-
skiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Beha-
wioralnej. Ekspertka w wielu audycjach i progra-
mach telewizyjnych.

ANDRZEJ GRYŻEWSKI

Niekochalni 
Lęk przed bliskością
ISBN 978-83-8062-625-6

Jak pozbyć się leku przed bliskością 
i być wreszcie szczęśliwym?

Coraz więcej osób ma problemy 
ze stworzeniem satysfakcjonujące-
go związku. Jak się okazuje, jednym 
z głównych powodów życia w samot-
ności, czasem głęboko ukrytym, jest 
lęk przed bliskością.

Jak rozpoznać problem? Jak sobie 
z nim poradzić? Na wszystkie te pytania 
znajdziesz odpowiedź w Niekochalnych.

AVERY NEAL
jest licencjonowaną terapeutką specjalizującą się 
w kobiecej depresji i lęku. W 2012 r. otworzyła 
Women’s Therapy Clinic, gdzie oferuje komplek-
sowe wsparcie kobietom.

Dlaczego czuję się 
nieszczęśliwa, skoro on jest 
taki wspaniały? 
Subtelne formy przemocy w związku
ISBN 978-83-8062-332-3
If He’s So Great, Why Do I Feel So Bad?
Przekład: Maria Smulewska

Manipulacje i zastraszanie, obelgi, nie-
wybredne żarty czy brak szacunku 
nie pozostawiają widocznych śladów, 
lecz są równie niszczące jak przemoc 
fizyczna.

Avery Neal pomaga rozpoznawać 
wzorce subtelnej przemocy i uczy, jak 
z ofiary stać się bohaterką, która wie-
dzie szczęśliwe życie bez oprawcy.

SUSAN FORWARD
jest jedną z najwybitniejszych amerykańskich 
psychoterapeutek, autorką wielu książek. Pol-
skiemu czytelnikowi znana m.in. z bestsellero-
wych Toksycznych rodziców, Toksycznych namięt
ności oraz Toksycznych teściów.

JOAN TORRES

Dlaczego on nie kocha, 
a ona za nim szaleje
ISBN 978-83-8062-604-1
Men Who Hate Women and the Women Who Love 
Them
Przekład: Marta Klimek i Teresa Lechowska

To książka o trudnych partnerach: nie-
przyjaznych, nieprzystępnych, napas-
tliwych, o silnej tendencji do dominacji 
i stosowania przemocy psychicznej. 
Wyjaśnia podłoże takich postaw i za-
chowań. Radzi, jak wychowywać dzieci, 
by one z kolei nie stały się kiedyś drę-
czycielami lub ofiarami. Uczy, jak po-
stępować, by nie zostać tą stroną, która 
przegrała i siebie samą, i swój związek – 
jak być mądrą w miłości.
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JUDITH GRISEL
podjęła decyzję, że chce zostać naukowcem 
zajmującym się ludzkim mózgiem w wyjątko-
wym momencie. Była wtedy narkomanką i al-
koholiczką relegowaną z uczelni. Po 25 latach 
zawodowego zajmowania się neuronauką, na-
pisała książkę, w której dzieli się swoją wiedzą 
o uzależnieniach, wzbogacając ją fascynującymi 
anegdotami z własnego życia.

Nigdy dość 
Mózg a uzależnienia
ISBN 978-83-8188-058-9
Never Enough
Przekład: Katarzyna Karłowska

W sytuacji, gdy co najmniej jedna 
osoba na pięć jest uzależniona, nar-
komanię i alkoholizm należy uznać za 
najpoważniejszy problem medyczny. 
Judith Grisel analizuje dokładnie zmia-
ny zachodzące w mózgu i zachowa-
niu w wyniku długotrwałego nałogu 
i omawia zdumiewające, ukryte cechy 
osobowości, jakie potrafi odsłonić uza-
leżnienie. 

MELANIE GREENBERG
od ponad dwudziestu lat prowadzi praktykę 
psychologiczną, w której wykorzystuje spraw-
dzone metody oparte na neuronauce, koncepcji 
uważności i terapii behawioralno-poznawczej. 
Jest ekspertką w dziedzinie radzenia sobie ze 
stresem. Pisze blog Mindful SelfExpress dla „Psy-
chology Today”.

Mózg odporny na stres 
Zapanuj nad emocjonalną reakcją na stres, 
wykorzystując naturalne właściwości mózgu
ISBN 978-83-8062-333-0
The Stress-Proof Brain
Przekład: Bożena Jóźwiak

Naucz się kontrolować własne reakcje 
na stres, tak by nie niszczył twojego 
życia.

Z tym zawierającym mnóstwo przy-
datnych technik i ćwiczeń poradnikiem 
staniesz się szczęśliwszą i zdrowszą 
osobą.

ALBERT J. BERNSTEIN
to uznany psycholog kliniczny, felietonista i do-
radca biznesowy. Jest współautorem dwóch 
wydanych w Polsce książek – Trudni współpra
cownicy i Dinozaury są wśród nas. Jak sobie radzić 
z nimi w pracy.

Emocjonalne wampiry
ISBN 978-83-8188-060-2
Emotional Vampires
Przekład: Jolanta Kubiak

Czy w naszym otoczeniu znajdują się 
czasem ludzie, którzy pozbawiają nas 
energii, poczucia własnej wartości 
i bezlitośnie nas wykorzystują? Jeśli 
tak, to wpadliśmy w szpony emocjo-
nalnych wampirów!

Autor przystępnie i dowcipnie opisu-
je rozmaite typy osobowości i odmia-
ny emocjonalnych wampirów, a także 
uczy, jak je rozpoznawać i jak się przed 
nimi bronić.

12 nakładów tej książki, 25 tysięcy 
egzemplarzy na polskim rynku!

Judith Grisel

NIGDY DOŚĆ 
MÓZG 

A UZALEŻNIENIA

w przygotowaniu
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DAVID J. LIEBERMAN
jest bestsellerowym autorem „New York Timesa” 
oraz cenionym na świecie ekspertem w dzie-
dzinie zachowań i relacji międzyludzkich. Jego 
książki zostały przetłumaczone na 26 języków 
i sprzedały się w ponad 3 milionach egzemplarzy. 
DW REBIS wydał jego książki Jak rozszyfrować 
każdego i Nie daj się oszukać.

Nie wpadaj w złość 
Jak zachować spokój i kontrolę w każdej 
sytuacji
ISBN 978-83-8062-465-8
Never Get Angry Again
Przekład: Magdalena Hermanowska

David J. Lieberman przyjmuje holisty- 
czne spojrzenie na podłoże gniewu oraz 
przedstawia proste techniki behawio- 
ralne, które sprawdzą się w każdych oko- 
licznościach. Pomogą one zapobiegać 
wybuchom negatywnych emocji oraz 
poprawić relacje osobiste i zawodowe.

i jak się przed tym bronić. Zrozumiesz 
dzięki niej, że nawet negatywna infor-
macja zwrotna może być darem i że 
czasami empatia może cię wpędzić 
w tarapaty.

Inteligencja emocjonalna w działaniu 
to także zestaw praktycznych narzędzi 
i ćwiczeń, które pomogą ci nieść lepiej 
pomoc innym, zostawić za sobą dawne 
urazy i stać się bardziej sobą.

„Inteligencja emocjonalna w działaniu 
bije na głowę inne poradniki – prowo-
kuje do myślenia oraz pokazuje, jak 
stać się lepszym przywódcą… i lep-
szym człowiekiem”.

Jeff Haden, 
autor książki Mit motywacji

JUSTIN BARISO
jest mówcą motywacyjnym, konsultantem i jed-
nym z najpopularniejszych felietonistów Inc.com, 
prowadzi także własną agencję consultingową 
współpracującą z wieloma klientami, od małych 
firm po gigantów z listy Fortune 500. Jego opinie 
dotyczące przywództwa, zarządzania i inteli-
gencji emocjonalnej cytowały m.in. „Time”, CNBC 
i „Forbes”. LinkedIn określa go jako „Top Voice” 
w kwestiach zarządzania i kultury miejsca pracy.

Inteligencja emocjonalna 
w działaniu 
Jak korzystać z inteligencji emocjonalnej 
na co dzień
ISBN 978-83-8062-521-1
EQ Applied: The Real-World Guide to Emotional 
Intelligence
Przekład: Aleksander Gomola

Spraw, by emocje działały na twoją 
korzyść, a nie przeciwko tobie

„Wciągająca lektura wykorzystująca 
wiedzę na temat naszych zachowań 
emocjonalnych i pokazująca, jak za-
prząc tę wiedzę do działania”.

Dr Hendrie Weisinger, 
autor Inteligencji emocjonalnej w biznesie

W dzisiejszych czasach wysoki iloraz 
inteligencji emocjonalnej, czyli EQ, jest 
nam potrzebny jak nigdy wcześniej.

Justin Bariso uaktualnia pojęcie in-
teligencji emocjonalnej i wskazuje, jak 
korzystać z niej na co dzień, zarówno 
w kontaktach z bliskimi, ze współpra-
cownikami, jak i w innych relacjach. 
Z tej książki dowiesz się, jak utarte my-
śli i nawyki wpływają na nasze emocje, 
jak inni ludzie mogą wykorzystywać 
twoje uczucia, by tobą manipulować, 
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ROBIN NORWOOD
to amerykańska psychoterapeutka specjalizu-
jąca się w terapii rodzin. Zajmuje się leczeniem 
szeroko rozumianych uzależnień. Przez wiele lat 
pracowała z żonami alkoholików.

Kobiety, 
które kochają za bardzo
ISBN 978-83-7818-751-6
Women Who Love Too Much
Przekład: Teresa Hołówka, Magdalena Konikowska, 
Krystyna Husarska

To poradnik dla kobiet angażujących 
się w destrukcyjne uczucia do niedoj-
rzałych emocjonalnie mężczyzn. Robin 
Norwood analizuje przyczyny takich 
skłonności i radzi, jak rozpoznawać 
chore związki. Uczy, że zwycięstwo 
w walce z uzależnieniem od infantyl-
nego mężczyzny otwiera kobietom 
drogę do odzyskania godności i stwo-
rzenia dojrzałego związku.

Prawie 60 tysięcy egzemplarzy 
sprzedanych na polskim rynku!

DANIEL G. AMEN
jest psychiatrą, badaczem układu nerwowego, 
klinicystą i specjalistą badań obrazowych móz-
gu; laureatem licznych nagród naukowych i lite-
rackich. Spośród wielu jego książek REBIS opub-
likował m.in. Leczenie lęków i depresji, Zadbaj 
o mózg oraz Wspieraj swój mózg – odmładzaj się.

Uwolnij moc 
kobiecego mózgu
ISBN 978-83-8188-055-8
Unleash the Power of the Female Brain
Przekład: Bożena Jóźwiak

Pierwsza książka poświęcona kobiece-
mu mózgowi. Autor wyjaśnia, na czym 
polegają jego mocne strony (intuicja, 
empatia, wielozadaniowość, umiejęt-
ność współpracy), ale i słabości (po- 
datność na depresję i lęki oraz nad-
mierna skłonność do martwienia się). 
Oferuje też program poprawy zdrowia, 
mocy i witalności mózgu.

Dzięki tej książce można nie tylko 
zmienić swoje życie na lepsze, ale też 
pozytywnie wpłynąć na życie wszyst-
kich ludzi ze swego otoczenia.

STANLEE PHELPS
wicedyrektorka Lee Hecht Harrison. Była prze-
wodnicząca Women in Business. Jest cenionym 
coachem kadry kierowniczej.

NANCY K. AUSTIN
jest konsultantką w zakresie zarządzania. Wraz 
z Tomem Petersem napisała bestseller A Passion 
for Excellence.

Kobieta asertywna 
Bestsellerowy podręcznik asertywności 
dla kobiet
ISBN 978-83-8188-029-9
The Assertive Woman
Przekład: Agnieszka Jacewicz

Nowe, uaktualnione i wzbogacone 
wydanie jednego z najlepszych porad-
ników dla kobiet!

Książka zawiera praktyczne ćwi-
czenia, zaczerpnięte z życia przykłady 
i sprawdzone porady, które pozwolą 
kobietom lepiej wyrażać siebie w pra-
cy, w relacjach z przyjaciółmi, dziećmi 
i partnerem.

Stanlee Phelps 
Nancy K. Austin

KOBIETA 
ASERTYWNA 

BESTSELLEROW Y 
PODRĘCZNIK 

ASERT Y WNOŚCI 
DLA KOBIET

w przygotowaniu



103

SERIA

PORADNIKI 
DLA CAŁEJ 

RODZINY

Sporo z tego, co dotyczy powo-
dów popularności poradników 
psychologicznych, dotyczy też 
poradników dla rodziców. Wycho-
wywanie dzieci przy dzisiejszym 
tempie życia, mnogości bodźców 
w otoczeniu (nie zawsze bodźców 
pozytywnych) oraz braku autory-
tetów staje się dla wielu osób za-
daniem trudniejszym niż zdobycie 
bogactwa czy tytułów naukowych.

Od lat staramy się wspierać 
rodziców i wychowawców w tym 
trudnym dziele i cieszymy się, że 
możemy to robić, dając im do ręki 
najlepsze na świecie poradniki dla 
rodziców.

Mamy nadzieję, że pomogą!

PORADNIKI
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Dieta przyszłej matki
ISBN 978-83-8062-445-0
What To Eat When You’re Expecting
Przekład: Monika Rozwarzewska

Kolejna książka autorki W oczekiwaniu 
na dziecko, nie tylko zgodna z wszelki-
mi zaleceniami medycyny i zasadami 
zdrowego odżywiania, lecz także prak-
tyczna w zastosowaniu.

Książka ta propaguje dietę rozpisa-
ną na dziewięć miesięcy ciąży. Omó-
wiono tu również dietę przedciążową 
oraz dietę dla kobiet karmiących pier-
sią, a także zamieszczono znakomite 
przepisy na bezmięsne dania o dużej 
zawartości białka, koktajle bezalkoho-
lowe, naturalnie słodzone ciasta, cia-
steczka i desery.

HEIDI MURKOFF
jest autorką światowych bestsellerów na temat 
ciąży i rodzicielstwa: W oczekiwaniu na dziecko, 
Pierwszy rok życia dziecka, Drugi rok życia dziecka, 
Dieta przyszłej matki i in. „Time” zaliczył ją w 2011 
roku do grona 100 najbardziej wpływowych po- 
staci na świecie.

SHARON MAZEL
to autorka książek, dziennikarka i ekspertka 
w kwestiach dotyczących ciąży i rodzicielstwa.

W oczekiwaniu na ciążę
ISBN 978-83-7510-424-0
What to Expect Before You’re Expecting
Przekład: Monika Rozwarzewska

Co powinnaś zrobić, żeby zajść w ciążę, 
i jak się przygotować do tego stanu? 
Ta książka to kompendium wiedzy, 
dzięki której będziesz mogła przygo-
tować się do prawidłowej ciąży i uro-
dzenia jak najzdrowszego dziecka. 
Znajdziesz tu wiele praktycznych wska-
zówek i dowiesz się, jak doprowadzić 
swoje ciało do takiej kondycji, by bez-
piecznie i zdrowo przebyć ciążę.

W oczekiwaniu na dziecko
ISBN 978-83-8062-292-0 (br.) | ISBN 978-83-8062-296-8 (tw.)
What to Expect When You’re Expecting
Przekład: Magdalena Hermanowska

Najlepszy poradnik na świecie! Za-
ufały mu miliony rodziców!

Wydanie uaktualnione o najnow-
sze wyniki badań, poszerzone i uno-
wocześnione

Przyszli rodzice i opiekunowie znaj-
dą tu wyczerpujące informacje na 
temat przebiegu ciąży i porodu, ba-
dań prenatalnych, diety ciążowej oraz 
wszystkich innych aspektów przyszłe-
go macierzyństwa i ojcostwa ważnych 
dla nowoczesnych rodziców w zmie-
niającym się szybko świecie.

W REBISIE ukazały się już 
92 nakłady tej książki – prawie 

390 tysięcy egzemplarzy!
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Pierwszy rok życia dziecka
ISBN 978-83-8188-076-3 (br.) | ISBN 978-83-8062-184-8 (tw.)
What To Expect the First Year
Przekład: Magdalena Hermanowska

Kontynuacja słynnego poradnika 
W oczekiwaniu na dziecko
Nowe, zmienione i poszerzone wy-
danie
Najpopularniejszy poradnik dla rodzi-
ców

Niezastąpione źródło informacji na 
temat:
• rozwoju
• pielęgnacji
• chorób wieku dziecięcego
• szczepień ochronnych
• podróżowania z dzieckiem
• bezpieczeństwa.

Pierwszy rok życia dziecka to całkowi-
cie nowe opracowanie bestsellerowe-

W REBISIE ukazały się już 
92 nakłady tej książki – ponad 

420 tysięcy egzemplarzy!

Drugi rok życia dziecka
ISBN 978-83-7510-776-0 (br.) | ISBN 978-83-7818-854-4 (tw.)
What to Expect the Second Year
Przekład: Monika Rozwarzewska

Drugi rok życia dziecka to całkowicie 
nowe opracowanie znanego poradni-
ka, który dotychczas obejmował dru-
gi i trzeci rok życia. Autorki zawarły 
w nim mnóstwo najnowszych informa-
cji na temat rozwoju dwulatka i prob-
lemów, przed jakimi mogą stanąć jego 
rodzice i opiekunowie.

Niezastąpione źródło informacji na 
temat:
• rozwoju
• pielęgnacji
• dyscyplinowania
• problemów wychowawczych i spo-

sobów ich rozwiązywania
• bezpieczeństwa
• chorób wieku dziecięcego
• problemów związanych ze snem
• treningu czystości
• kontaktów z rówieśnikami
• zajęć rozwijających zdolności 

poznawcze.

go poradnika dla rodziców. Autorka, 
niekwestionowany autorytet w kwe-
stiach opieki nad dzieckiem, prezen-
tuje nowoczesne podejście, oparte na 
najnowszych badaniach naukowych 
i aktualnych zaleceniach dotyczących 
żywienia, pielęgnacji i wychowania 
dziecka. Rodzice i opiekunowie znajdą 
tu odpowiedzi na nurtujące ich pyta-
nia oraz życzliwe, pełne empatii porady 
dotyczące wszystkich aspektów opieki 
nad dzieckiem od chwili narodzin do 
ukończenia pierwszego roku życia.

„Większość mam na całym świecie zna 
książki Heidi Murkoff – podobno aż 
93% kobiet z nich korzysta. W oczeki-
waniu na dziecko, Pierwszy rok życia 
dziecka i Drugi rok dziecka to intuicyj-
ne przewodniki z jasną nawigacją: 
«pytanie–odpowiedź». Łatwa w uży-
ciu mapa pozwalająca odnaleźć się 
w świecie, który na początku wydaje 
się skomplikowaną drogą bez jasno 
określonego celu”.

Izabela Farenholc, Egaga.pl
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BENJAMIN SPOCK
(1903–1998) to znany amerykański pediatra 
i psychoterapeuta. REBIS wydał też jego Rodzi
com o dzieciach.

ROBERT NEEDLMAN
to profesor pediatrii Case Western Reserve Uni-
versity.

www.drspock.com

Dziecko 
Pielęgnacja i wychowanie
ISBN 978-83-7301-746-7
Dr. Spock’s Baby and Child Care
Przekład: Hanna Burdon

Wciąż aktualizowany przewodnik po 
rozwoju dziecka – od urodzenia aż do 
końca okresu dojrzewania.

STEPHEN R. COVEY
(1932–2012) to światowy autorytet w dziedzi- 
nie przywództwa, ekspert w sprawach rodziny, 
nauczyciel i konsultant. Tygodnik „Time” zaliczył 
go do dwudziestu pięciu najbardziej wpływo-
wych Amerykanów. REBIS wydał jego 7 nawy
ków skutecznego działania, 7 nawyków szczęś
liwej rodziny, Zasady skutecznego przywództwa, 
8. nawyk, Najpierw rzeczy najważniejsze, 3. Roz
wiązanie oraz Mądrość i pasję.

7 nawyków 
szczęśliwej rodziny
ISBN 978-83-8062-586-0
The 7 Habits of Highly Effective Families
Przekład: Bożena Jóźwiak

Z tego doskonałego poradnika czy-
telnik dowie się, jak zostać osobą 
wprowadzającą zmiany w rodzinie, 
jak uczynić z niej najwyższą wartość 
w naszym niespokojnym świecie i jak 
budować jej wizję, dzięki której popra-
wią się wzajemne relacje rodziców i ich 
stosunki z dziećmi.

DANIEL SIEGEL
ukończył medycynę na Harvardzie. Jest profeso-
rem psychiatrii w UCLA School of Medicine.

TINA PAYNE BRYSON
jest pediatrą i psychoterapeutką.

Zintegrowany mózg – 
zintegrowane dziecko 
12 rewolucyjnych strategii 
kształtujących umysł twojego dziecka
ISBN 978-83-8062-403-0
The Whole Brain Child
Przekład: Norbert Radomski

W książce tej autorzy tłumaczą, co 
dzieje się w mózgu dziecka i jak należy 
z nim pracować.

„To mistrzowski, przyjazny czytelnikom 
przewodnik, który ma pomóc dzieciom 
w kształceniu inteligencji emocjonal-
nej. Każdy, kto kocha swoje dziecko 
i troszczy się o nie, powinien przeczy-
tać tę książkę”.

Daniel Goleman, 
autor Inteligencji emocjonalnej

Jesienią 2020 r. 
ukaże się najnowsze wydanie 

poradnika Dziecko.



107DOM WYDAWNICZY REBIS • KATALOG 2020

PORADNIKI DLA CAŁEJ RODZINY
PO

RA
D

N
IKI

MONIKA PARKINSON
jest terapeutą, psychologiem klinicznym i eks-
pertką w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci.

SHIRLEY REYNOLDS
jest ekspertką od wielu lat zajmującą się bada-
niem depresji oraz m.in. prezesem Brytyjskiego 
Stowarzyszenia Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Depresja u nastolatka 
Poradnik dla rodziców
ISBN 978-83-8062-335-4
Teenage Depression – A CBT Guide for Parents
Przekład: Grażyna Chamielec

Jeśli martwisz się, że twoje dziecko 
cierpi na depresję – ta książka może 
się okazać pomocna: przybliża fakty na 
temat tej choroby oraz proponuje po-
mocne strategie oparte na technikach 
terapii poznawczo-behawioralnej, któ-
rej skuteczność została udowodniona 
naukowo i potwierdzona w praktyce.

Uzupełnieniem tej książki jest tom 
Czy mam depresję i co mogę na to po-
radzić?, z którego twoje dziecko może 
korzystać samodzielnie.

JOSH SHIPP
znany amerykański ekspert wspierający mło-
dzież oraz znakomity mówca motywacyjny, sam 
wiele zawdzięcza jednemu troskliwemu dorosłe-
mu. Występuje w stacjach telewizyjnych, pisuje 
również do „New York Timesa”. Stworzona przez 
niego organizacja One Caring Adult opracowuje 
materiały i szkolenia dla rodziców, nauczycieli 
oraz innych dorosłych, którym leżą na sercu 
sprawy młodzieży.

„Wszystkie badania wskazują na to, że zaangażo-
wany dorosły może w znaczący sposób wpłynąć 
na życie nastolatka. W tej książce Josh Shipp 
podpowiada, jak stać się takim dorosłym”.

Dave Ramsey, autor bestsellerów 
i gospodarz popularnych 

amerykańskich audycji radiowych

„To podręcznik, jakiego jeszcze nie było. Obowiąz-
kowa lektura dla rodziców, nauczycieli i wszyst-
kich innych osób, którym leży na sercu dobro 
młodego pokolenia”.

Ellen Rakieten, 
producentka The Oprah Winfrey Show

Jak radzić sobie z nastolatkiem 
Poradnik dla dorosłych
ISBN 978-83-8062-457-3
The Grown-Up’s Guide To Teenage Humans
Przekład: Joanna Grabiak-Pasiok

Każde dziecko, aby osiągnąć życio-
wy sukces, potrzebuje przynajmniej 
jednego troskliwego dorosłego. W tej 
książce Josh Shipp uczy nas, jak zostać 
takim dorosłym w życiu nastolatka. 
Opierając się na sprawdzonych strate-
giach, opisuje konkretne zachowania 
pozwalające rozwiązać różne proble-
my. Należą do nich:

• ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Jak sprawić, 
aby mój nastolatek wziął odpo-
wiedzialność za kłopoty, których 
narobił?

• KOMUNIKACJA: Jak nakłonić nasto-
latka, aby ze mną rozmawiał, a nie 
tylko odburkiwał?

• ZNĘCANIE SIĘ: Pomocy! Mój nastola-
tek jest gnębiony – w sieci i poza nią.

• TRUDNE I NIEZRĘCZNE ROZMOWY: 
Narkotyki. Śmierć. Seks.

Poradnik ten, chwilami zabawny, lecz 
przede wszystkim niezwykle rzeczowy, 
zawiera praktyczne i konstruktywne 
rady pozwalające pozytywnie wpłynąć 
na nastolatka. 
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STEVE BIDDULPH
to światowej sławy psycholog, terapeuta rodzinny i autor bestsellerowych książek na temat rodziciel-
stwa. REBIS wydał jego Wychowywanie chłopców, Sekrety szczęśliwego dzieciństwa, Jeszcze więcej sekre
tów szczęśliwego dzieciństwa, Męskość. Nowe spojrzenie i Sekrety wychowywania dziewcząt. Razem z żoną 
(i współautorką) Shaaron mieszka na Tasmanii.

Sekrety 
wychowywania dziewcząt
ISBN 978-83-7818-475-1
Raising Girls
Przekład: Agnieszka Jacewicz

Pomóż córce wyrosnąć na mądrą, do-
brą i silną kobietę.

Steve Biddulph zwraca się tu do 
rodziców dziewczynek, dla których 
współczesny świat nie jest przyjaznym 
miejscem. Wskazując zagrożenia – 
medialna presja na idealny wygląd 
i szczupłą sylwetkę, obsesja na punkcie 
własnego ciała, zaburzenia odżywia-
nia, przemoc rówieśnicza, skłonność 
do depresji – podsuwa zarazem sku-
teczne rozwiązania tych problemów.

Wychowywanie chłopców
ISBN 978-83-8062-580-8
Raising Boys
Przekład: Agnieszka Jacewicz

Wychowywanie chłopców to bestselle-
rowy poradnik dla rodziców. Steve Bid- 
dulph zajmuje się problemami rozwoju 
chłopców od narodzin aż po wiek męski. 
Szczególną uwagę poświęca roli rodzi- 
ców – ciepłych i kochających, ale też po- 
trafiących ustalać zasady i konsekwent- 
nie ich przestrzegać. Książka skłania do 
myślenia, udziela odpowiedzi na wiele 
nurtujących pytań, a zarazem podaje 
mnóstwo praktycznych rad. Obowiąz-
kowa lektura dla rodziców i nauczycieli, 
którym pomoże zrozumieć chłopców 
i właściwie ich wychować.

W 17 nakładach ukazało się ponad 
28 tysięcy egzemplarzy tej książki.

RAY BURKE 
RON HERRON 
BRIDGET A. BARNES
autorzy pracują w Boys Town, istniejącej od 1917 
roku w USA organizacji opiekuńczej dla osób 
niepełnoletnich. Na podstawie zdobytej dzięki 
temu rozległej wiedzy na temat dzieci, rodzi-
ców i życia rodzinnego opracowali swój autorski 
program zdroworozsądkowego rodzicielstwa, 
którym od 1989 roku dzielą się z rodzicami na 
całym świecie.

Wychowuj z głową, 
czyli zdroworozsądkowe rodzicielstwo
ISBN 978-83-8062-517-4
Common Sense Parenting
Przekład: Bożena Jóźwiak

Poradnik stanowiący bezcenną pomoc 
dla rodziców, którzy przeżywają chwile 
zwątpienia i borykają się z wyborem 
właściwych metod wychowawczych. 
Odpowiada na najtrudniejsze pytania 
i oferuje rodzicom cała gamę zdrowo-
rozsądkowych strategii postępowania 
z dziećmi. 
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Poradniki na temat diety i zdrowe-
go odżywiania się to obok porad-
ników psychologicznych kolejny 
niezwykle popularny wśród czy-
telników rodzaj literatury, a oty-
łość i związane z nią problemy 
zdrowotne to kolejna obok stresu 
wielka plaga naszej cywilizacji.

Także w tym przypadku częś-
ciej niż kiedyś sięgamy po polskich 
autorów. Wydaliśmy kilka książek 
Karoliny i Macieja Szaciłłów (bar-
dzo popularnych blogerów i gości 
programów telewizyjnych), a przy-
gotowujemy do wydania prace 
m.in. Hanny Stolińskiej i Jolanty 
Naklickiej-Kleser.

Zdrowie najważniejsze, także 
dzięki odżywianiu!

PORADNIKI



110 DOM WYDAWNICZY REBIS • KATALOG 2020

DIETA I ŻYWIENIE

PO
RA

D
N

IKI

MOLLIE TUNITSKY
blogerka kulinarna. Wiele lat borykała się z błęd-
nie diagnozowanymi problemami gastrycznymi. 
Natrafiła w końcu na dietę o niskiej zawartości 
węglowodanów FODMAP, którą w tej książce 
dzieli się z czytelnikami na całym świecie.

GABRIELA GARDNER
dietetyczka i specjalistka ds. żywienia. Specja-
lizuje się w zaburzeniach trawienia; publikuje 
w „Nutrition in Clinical Practice”.

Stop zespołowi jelita 
drażliwego! 
Dieta FODMAP 
Łatwy program dla osób z IBS i refluksem 
żołądkowo-przełykowym
ISBN 978-83-8062-305-7
The Low-FODMAP Diet for Beginners
Przekład: Bożena Jóźwiak

FODMAP to dieta dla osób z zespołem 
jelita drażliwego, oraz innymi choroba-
mi układu pokarmowego. Książka za-
wiera wszystkie niezbędne informacje 
na temat tej coraz popularniejszej die-
ty i jej wpływu na organizm człowieka.

KAROLINA SZACIŁŁO
dziennikarka, nauczycielka technik oddecho-
wych i medytacji.

MACIEJ SZACIŁŁO
kucharz wegetariański, pasjonuje się dietetyką, 
medycyną Wschodu i jogą.

Razem prowadzą bloga o zdrowym życiu 
(www.medytujemy.pl) i piszą książki, m.in. best-
sellerowe Karolina na detoksie, Jedzenie, które 
leczy, Zdrowa tarczyca. Twoja droga do równowa
gi hormonalnej i Przyprawy, które leczą.

Chudnij w zgodzie ze swoją 
naturą
ISBN 978-83-8062-488-7

Chcesz schudnąć i szukasz diety dobra-
nej do twoich potrzeb?

Opierając się na założeniach ajurwe-
dy, autorzy pomogą ci znaleźć odpo-
wiedni sposób odżywiania. Znajdziesz 
tu dwutygodniowe menu – przepisy na 
śniadania, obiady i kolacje, a także wska- 
zówki, jak korzystać z ziół, zabiegów ole- 
jowych i prostych technik oddechowych. 

JOLANTA NAKLICKA-KLESER
z wykształcenia fizjoterapeutka. W 2013 r. brała 
udział w II edycji programu MasterChef. Autor-
ka książek kulinarnych, m.in. Lodovo i Zdrowe 
łakocie.

Zupa dobra na wszystko
ISBN 978-83-8188-007-7

Poznaj zupy dobre na każdą okazję
Polacy są prawdziwymi wielbiciela-

mi zup. Jemy ich najwięcej na świecie – 
każdy Polak średnio spożywa ponad 
100 litrów zup rocznie!

W tej książce Jolanta Naklicka-Kleser, 
znana z kuchni programu Pytanie na 
śniadanie, podaje 100 autorskich prze-
pisów. Znajdziesz tu zupy rozgrzewają-
ce i regenerujące, doskonałe na upały, 
ale też na chłodne jesienne popołu-
dnia. Nie zabraknie przepisów na zupy, 
które poprawią… nastrój, a także wy-
kwintnych zup idealnych na przyjęcia. 
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Leki z roślinnej apteki
ISBN 978-83-8062-610-2

Z roku na rok zwiększa się sprzedaż 
i spożycie leków dostępnych bez re-
cepty oraz suplementów diety. Stosuje 
je aż 89 procent dorosłych Polaków. 
Najczęściej są to środki przeciwbólowe 
i przeciwzapalne oraz łagodzące ob-
jawy przeziębienia. Tymczasem wiele 
z nich z powodzeniem można zastąpić 
naturalnymi specyfikami.

W tej książce Karolina i Maciej Sza-
ciłło dzielą się sposobami na wzmoc-
nienie odporności, a także zwalczanie 
przeziębienia i grypy. Dowiesz się, jak 
w naturalny sposób podnieść poziom 
energii, a jak poprawić trawienie. Znaj-
dziesz tu też remedia na ból głowy, ob-
jawy stresu i wiele innych przypadłości.

To książka, która obowiązkowo 
powinna się znaleźć w każdym domu. 
Natura ma bowiem lekarstwa na 
większość dolegliwości. Sztuka pole-
ga na tym, żeby je odnaleźć.

Zdrowe serce
ISBN 978-83-8062-593-8

Serce to jeden z naszych kluczowych 
narządów. Dlaczego ludzie je tak bar-
dzo zaniedbują? Czas to zmienić!

Choroby układu sercowo-naczynio-
wego w Polsce to prawdziwa plaga. 
Na chorobę wieńcową choruje około 
1,5 miliona osób, a nadciśnienie tętni-
cze dotyka około 8 milionów Polaków. 
I co najgorsze – choroby układu ser-
cowo-naczyniowego są nadal główną 
przyczyną zgonów w Polsce.

Zdrowe serce to książka, w której 
znajdziesz porady, jak kompleksowo 
zadbać o serce, ponad 80 przepisów, 
które ci w tym pomogą, proste techni-
ki medytacyjne i oddechowe, ćwicze-
nia jogi oraz zabiegi olejowe. Karolina 
i Maciej Szaciłło z powodzeniem łączą 
w niej współczesną dietetykę z mą-
drością najstarszej nauki o zdrowiu – 
ajurwedy.

Żyć dobrze… z alergią
ISBN 978-83-8062-626-3

Skala występowania chorób alergicz- 
nych zwiększa się z każdym rokiem. Z ich 
powodu cierpi niemal połowa Polaków.

Podobnie jak przy wielu innych 
schorzeniach, także w przypad-
ku alergii z pomocą może przyjść 
odpowiednia dieta oraz… upo-
rządkowanie emocji. Jak bowiem wia-
domo – wszystko zaczyna się w głowie.

Autorzy tej książki, opierając się na 
założeniach ajurwedy, najstarszej na-
uki o zdrowiu, krok po kroku pomogą 
ci znaleźć sposób odżywiania dobrany 
do twoich potrzeb. Prócz tego znaj-
dziesz w niej wskazówki, jak dzięki 
mocy ziół i przypraw, zabiegów olejo-
wych oraz prostych technik oddecho-
wych i relaksacyjnych poczuć się lepiej.

A wszystko to, by życie z alergią 
stało się… dobre. Bo to naprawdę 
możliwe! 
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INA RYBARCZYK
malarka, pasjonatka jogi i dobrego jedzenia. 
Autorka popularnego bloga True Taste Hunters, 
który od 2014 roku niezmiennie zyskuje nowych 
fanów. Promuje zdrową, a przede wszystkim cu-
downie pyszną kuchnię roślinną, a jej warsztaty 
cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Łowcy smaków. 
Cztery pory roku 
Roślinna kuchnia bez glutenu 
i rafinowanego cukru
ISBN 978-83-8062-435-1

Książka zawiera ponad 120 przepisów 
na potrawy roślinne bez glutenu i ra-
finowanego cukru oraz podstawowe 
wiadomości dotyczące gotowania, tak 
aby mogli z niej korzystać także ci czy-
telnicy, którzy dopiero rozpoczynają 
swoją kulinarną przygodę. 

MAREK BARDADYN
jest ekspertem w dziedzinie żywienia i stoso-
wania naturalnych środków leczniczych w pro-
filaktyce i terapii schorzeń cywilizacyjnych. Jest 
autorem wielu publikacji i książek medycznych. 
Jego autorskie rubryki porad medycznych w po-
czytnych czasopismach od lat cieszą się ogromną 
popularnością. Doktor Bardadyn współpracuje 
jako konsultant z wieloma krajowymi i zagra-
nicznymi klinikami.

www.drbardadyn.com
www.dietastrukturalna.pl

Koktajle odchudzające
ISBN 978-83-7818-742-4

Tego autora polecamy:
• Koktajle odchudzające
• Kody młodości
• Dietetyczne przepisy
• Odchudzająca książka kucharska
• Odmładzająca książka kucharska

HANNA STOLIŃSKA
dietetyk kliniczny, absolwentka Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Przez siedem lat pra-
cowała w Instytucie Żywności i Żywienia. Współ-
pracuje z osobami z problemem nadwagi i oty-
łości oraz chorób dietozależnych. Wykładowca 
na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym oraz na 
studiach podyplomowych Żywienie Człowieka 
w IŻŻ. Autorka popularnych książek, m.in. Jelito 
drażliwe. Leczenie dietą oraz Jedz zielone.

Dieta w leczeniu osteoporozy
ISBN 978-83-8188-009-1

Na osteoporozę zwaną „cichym zło-
dziejem kości” cierpi w Polsce dwa 
miliony osób, z czego większość to ko-
biety. 90 procent się nie leczy.

Jak wzmocnić kości i ochronić je 
przed osteoporozą? Jak ustrzec się jed-
nej z głównych przyczyn niesprawno-
ści w starszym wieku?

Nie mamy wpływu na wiek i przeby-
te choroby, ale wiele możemy osiągnąć 
za pomocą diety i suplementacji. I to 
właśnie udowodni w swojej książce 
Hanna Stolińska. 

Hanna Stolińska

DIETA W LECZENIU 
OSTEOPOROZY

w przygotowaniu
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Są ludzie, których życie i dzieła 
stają się inspiracją dla milionów. 
Nie dotyczy to tylko przywódców 
religijnych czy wielkich filozofów, 
ale czasem także osób, które po 
prostu mają coś do powiedzenia 
w sprawie naszego życia i jego 
sensu.

Rhonda Byrne zdobyła gigan-
tyczną popularność na całym 
świecie i cieszy nas, że możemy 
dalej wydawać dwie z jej książek. 
Naprawdę warto poczytać.

PORADNIKI
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RHONDA BYRNE
rozpoczęła swoją podróż od filmu Sekret, ogląda- 
nego przez miliony ludzi na całym świecie. Na-
stępnie ukazała się książka pod tym samym ty- 
tułem, która stała się światowym bestsellerem 
przetłumaczonym na 50 języków i której łączny 
nakład przekroczył 25 milionów egzemplarzy. 
Rhonda Byrne kontynuowała swoje dzieło, pisząc 
w roku 2010 Siłę, a w 2012 Magię. Obie te książ- 
ki trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”.

Bohater
ISBN 978-83-8188-006-0
The Hero
Przekład: Jarosław Wildecki

Wyobraź sobie, że istnieje mapa, któ-
ra pokazuje ci, jak przejść z twojego 
obecnego miejsca na Ziemi do naj-
wspanialszego, najbogatszego, najbar-
dziej spełnionego życia.

Dwanaścioro ludzi, którzy odnieśli 
życiowy sukces, przeszło ów szlak wy-
tyczony na mapie. Dzielą się z nami 
swoimi doświadczeniami. Dzięki ich 
wskazaniom urzeczywistnimy naszą 
misję i odnajdziemy trwałe szczęście.

Nauki na każdy dzień
ISBN 978-83-8188-048-0
The Secret Daily Teachings
Przekład: Jarosław Wildecki

Sekret podaje jasne zasady życia w zgo-
dzie z naturalnymi prawami Wszech-
świata, ale zadanie każdego człowieka 
polega na tym, by wcielić je w ŻYCIE.

W Naukach na każdy dzień Rhonda 
Byrne dzieli się z tobą swoją wiedzą, 
intuicją i mądrością, które pozwolą ci 
żyć w harmonii z prawami rządzący-
mi wszystkimi istotami ludzkimi, abyś 
mógł się stać panem własnego życia.

Dzięki potężnym prawdom Sekretu 
poszerzysz swoją znajomość prawa 
przyciągania w sposób wykraczający 
poza najśmielsze wyobrażenia. Więcej 
radości, więcej dostatku, więcej szczęś-
cia – w każdym dniu roku.

JAMES R. DOTY
wybitny neurochirurg, profesor Stanford Univer-
sity. Udziela się m.in. w Fundacji Dalajlamy.

Mózg i serce – magiczny duet 
Prawdziwa historia neurochirurga, który odkrył 
tajemnice ludzkiego umysłu i sekrety serca
ISBN 978-83-8062-052-0
Into the Magic Shop
Przekład: Maja Justyna

Znany neurochirurg radzi, jak wyko-
rzystać potęgę umysłu i moc serca, by 
spełnić marzenia. W tej książce, będą-
cej po części zapisem jego wspomnień, 
a po części zbiorem informacji z dzie-
dziny neuroplastyczności, uświadamia 
nam, że w każdym istnieje miejsce spo- 
koju i piękna i można zaglądać do nie-
go zawsze, gdy czuje się taką potrzebę.

W REBISIE ukazały się już 4 nakłady 
tej książki – ponad 22 tys. egz.!
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Seria Dla żółtodziobów to zbiór 
najpopularniejszych poradników 
prosto ze Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie sprzedano ich ponad 
100 mln egzemplarzy. Do tej pory 
w ramach serii ukazało się ponad 
250 tytułów przetłumaczonych na 
40 języków. Książki poruszają za-
gadnienia i problemy uniwersalne, 
które dotyczą zarówno naszych 
emocji (ojcostwo), jak i umiejętno-
ści technicznych, np. szkolenia psa 
czy rysunku. Któż z nas kiedyś nie 
był żółtodziobem?

Zainspiruj się! Każda z przedsta-
wionych w tej serii historii zmienia 
ciebie, zmienia świat.

PORADNIKI
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PAMELA DENNISON
dziennikarka i autorka książek o tresurze, od lat 
uczy szkolenia pozytywnego i odnosi znaczące 
sukcesy w pracy tak z agresywnymi, jak i z przy-
jacielskimi psami.

Pozytywne szkolenie psów 
dla żółtodziobów
ISBN 978-83-8062-585-3
The Complete Idiot’s Guide to Positive Dog Training
Przekład: Arkadiusz Łączek

Twój pies notorycznie wyrywa ci ra- 
miona ze stawów na spacerach? Ogłu-
sza szczekaniem twoich gości? Szaleje 
w obecności innych psów i szarpie za 
nogawki biegające dzieci? Nie dener-
wuj się i nie używaj wobec niego siły! 
Dzięki szkoleniu pozytywnemu mo-
żesz nie tylko oduczyć swojego pupila 
uciążliwych zachowań, ale też nawią-
zać z nim silną więź i zyskać prawdzi-
wego czworonożnego przyjaciela.

KEVIN OSBORN
jest ojcem i współautorem The Complete Idiot’s 
Guide to Parenting a Preschooler and Toddler oraz 
The Complete Idiot’s Guide to Mythology. Mieszka 
w New Jersey.

Ojcostwo dla żółtodziobów
ISBN 978-83-8188-023-7
The Complete Idiot’s Guide to Fatherhood
Przekład: Anna Zdziemborska

Nie musisz kończyć szkoły, żeby zostać 
wspaniałym ojcem. W tym praktycz-
nym poradniku znajdziesz m.in.:
• mądre porady dotyczące wspie-

rania żony w ciąży i uczestnictwa 
w porodzie,

• przydatne instrukcje dotyczące 
opieki nad noworodkiem i zakupów 
przed jego narodzinami,

• rozsądne wskazówki doświadczonego 
ojca, jak zachować równowagę pomię- 
dzy budowaniem bliskości z dziec- 
kiem a stanowczym postępowaniem,

• inteligentne strategie zapewnienia 
dziecku bezpieczeństwa w burzli-
wych latach dorastania.

20 nakładów tej książki. 
Ponad 34 tysiące egzemplarzy!

FRANK FRADELLA
to pisarz, poeta i edytor. Jego wydawnictwo 
iHero Entertainment wydaje ilustrowane czaso-
pismo literackie „Cyber Age Adventures”, które 
zdobyło wiele nagród.

Podstawy rysunku 
dla żółtodziobów
ISBN 978-83-8062-603-4
The Complete Idiot’s Guide to Drawing Basics Illustrated
Przekład: Arkadiusz Łączek

Pozbądź się zahamowań, które dotąd 
przeszkadzały ci w rysowaniu!

Ta książka to skarbnica cennych rad 
dla początkujących! Znajdziesz tutaj:
• Metody rysowania portretów i kraj-

obrazów.
• Fachowe rady dotyczące stosowania 

światłocienia, perspektywy i innych 
technik.

• Krzepiące anegdoty o sławnych 
artystach.



117

SERIA

DALAJLAMA 
I WSCHÓD 

ZACHODOWI

Dalajlama pozostaje od lat nie tyl-
ko przywódcą duchowym Tybe-
tańczyków, ale też autorytetem 
dla ludzi z różnych krajów, kultur 
i religii. Przypominamy po latach 
Ścieżkę do spokoju, jego codzienne 
medytacje. Z kolei Sztuka szczęścia, 
której jest współautorem, pozo-
staje jedną z najpopularniejszych 
prac na temat współczesnego 
świata i losów dzisiejszego czło-
wieka.

LITERATURA FAKTU
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DALAJLAMA
Obecny XIV Dalajlama, Tenzin Gyatso, urodził się 
6 lipca 1935 r. we wsi Takcer (Ryczący Tygrys). 
Od 1959 r. przebywa na wygnaniu w Indiach. 
Jego postawa i działania sprawiły, że w 1989 r. 
przyznano mu Pokojową Nagrodę Nobla.

Ścieżka do spokoju 
Medytacje na każdy dzień
ISBN 978-83-8188-070-1
Path to Tranquility
Przekład: Joanna Grabiak

Książka zawiera przemyślenia, powie-
dzenia i przypowieści zaczerpnięte 
z nauk Dalajlamy. Cytaty, przeznaczone 
na każdy dzień roku, odzwierciedlają 
jego wizję świata.

W każdym z nich Dalajlama w uj-
mująco bezpośredni i praktyczny spo-
sób omawia niemal wszystkie aspekty 
ludzkiego życia, rozważając różnorod-
ne zagadnienia, od różnic religijnych 
począwszy, a na etyce reklamy skoń-
czywszy.

DALAJLAMA

TUBTEN CZIEDRYN
jest mniszką buddyjską od 1977 roku. Założyła 
Opactwo Sravasti w stanie Waszyngton i jest 
jego przełożoną. Napisała kilka książek, m.in. 
Buddhism for Beginners.

Buddyzm 
Jeden nauczyciel, wiele tradycji
ISBN 978-83-8188-015-2
Buddhism. One Teacher, Many Traditions
Przekład: Maciej Magura Góralski

Buddyzm jest nie tylko praktykowany 
przez miliony ludzi na całym świecie, 
lecz także stanowi inspirację dla tych, 
którzy pragną lepszego życia. Książka 
ta ukazuje spektrum form buddyzmu 
i niejako wyznacza wspólny mianow-
nik dla wszystkich jego odłamów, sekt 
i ruchów. To jedna z najbardziej wy-
czerpujących i ekumenicznych prac na 
ten temat.

Sztuka szczęścia 
w trudnych czasach
ISBN 978-83-8188-005-3
The Art of Happiness in a Troubled World
Przekład: Joanna Grabiak-Pasiok

Sztuka szczęścia 
Poradnik życia
ISBN 978-83-8062-482-5
The Art of Happiness. A Handbook for Living
Przekład: Joanna Grabiak

Dalajlama

ŚCIEŻKA 
DO SPOKOJU 

MEDYTACJE 
NA KAŻDY DZIEŃ

w przygotowaniu
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Po ogromnym sukcesie książek 
Jaya Ashera trudno twierdzić dalej, 
że literatura dziecięca i młodzieżo-
wa to jedynie margines działalno-
ści REBISU.

Idąc tropem uwielbianych 
przez młodzież seriali, wydaliśmy 
4 książki będące zapisem oryginal-
nych scenariuszy SKAM. Norweska 
produkcja podbiła nie tylko serca 
nastolatków, ale też krytyków fil-
mowych. Czasopismo „NATT&DAG” 
w 2015 roku uznało SKAM za naj-
lepszy serial telewizyjny.

Czy pokochają go także Polacy?

LITERATURA PIĘKNA
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TERRY PRATCHETT
(1948–2015) znany jest przede wszystkim jako 
autor serii „Świat Dysku”. Nakładem REBISU uka-
zały się: Ciemna strona Słońca, Dysk, Dywan, Księ
gi nomów, Opowieści o Johnnym Maxwellu, Nacja, 
Spryciarz z Londynu, Smoki na zamku Ukruszon 
i Odkurzacz czarownicy.

Spryciarz z Londynu
ISBN 978-83-8188-056-5
Dodger
Przekład: Maciej Szymański

Dodger żyje z tego, co znajdzie w ka-
nałach dziewiętnastowiecznego Lon-
dynu. Tak jest do chwili, gdy pewnej 
nocy ratuje z rąk oprawców samotną 
dziewczynę. Odtąd świat nieznacznie 
przyspiesza, a Dodgera pragnie bliżej 
poznać wielu ciekawych ludzi: milione-
rzy, politycy, policjanci, książęta i zawo-
dowi zabójcy.

Smoki na zamku Ukruszon
ISBN 978-83-8188-071-8
Dragons at Crumbling Castle
Przekład: Maciej Szymański

Książka dla dzieci małych i dużych, od 
lat 6 do 106!

Smoki na zamku Ukruszon to zbiór 
opowieści idealnych dla najmłodszych 
czytelników oraz prawdziwa gratka 
dla starszych miłośników twórczości 
Pratchetta!

Świetne poczucie humoru oraz cała 
gama postaci, które rozbawią czytelni-
ków do łez, to już znak rozpoznawczy 
tego autora.

Jak sam mówił: „Wystąpią w tych 
opowieściach smoki i czarodzieje, rad-
cy i burmistrzowie, żądny przygód 
żółw i potwór z jeziora, a także rozlicz-
ne spiczaste kapelusze oraz mniej liczne
magiczne zaklęcia (z których tylko 
garstka działa tak, jak powinny)”.

Całość okraszona jest bardzo śmiesz-
nymi ilustracjami!

JOE WINDY
(Olaf Jarzemski) – podróżnik, alpinista. Central 
Park. Kraina Koe, niezwykła opowieść dla młod-
szych czytelników, to jego debiut literacki.

Central Park. Kraina Koe 
Tom II
ISBN 978-83-8062-301-9

Magia jest na wyciągnięcie ręki! Daj 
się wciągnąć opowieści o sile przyjaź-
ni, odwadze i determinacji, które są 
w każdym z nas.

Chorujący na astmę Patryk każdego 
dnia bawi się w Central Parku. Za spra-
wą sprytnego gnoma Ogryzalda trafia 
przez tajemniczy portal do Krainy Koe, 
odbicia nowojorskiego parku w rów-
noległym wymiarze. Zgodnie z prze-
powiednią magicznemu światu grozi 
niebezpieczeństwo…

Central Park. Kraina Koe 2 to kon-
tynuacja niezwykłej podróży! Patryk, 
Algrid i Ogi mają coraz mniej czasu, 
by odkryć tajemnicę Koe. Czy uda 
im się wygrać i uratować usychające 
drzewa? 
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NICOLAS VANIER

Szkoła życia
Przy współpracy z Virginie Jouannet i Diane Vanier

ISBN 978-83-8062-374-3
L’école buissonnière
Przekład: Matylda Górska

Powieść na podstawie scenariusza Je- 
rome’a Tonnerre’a i Nicolasa Vaniera

Dla Paula, który nie znał innego 
świata niż paryskie przedmieścia, od-
krywanie dzikiej natury jest fascy-
nującą przygodą. Wkrótce poznaje 
Totoche’a, kłusownika. Między leśnym 
człowiekiem a dzieckiem z miasta za-
wiązuje się szczera przyjaźń. Paul po-
znaje smak wolności, nie wiedząc, że 
jest coraz bliżej odkrycia tajemnicy 
własnego pochodzenia…

Wspaniała przygoda, pochwała na-
tury, refleksja nad potęgą przyjaźni!

NICOLAS VANIER
to francuski pisarz, filmowiec i podróżnik. Znany 
w Polsce jako autor książki Transsyberia (1998) 
oraz scenarzysta i reżyser filmów Ostatni traper 
(2004), Wilk (2009) oraz Bella i Sebastian (2012).

Bella i Sebastian 
Na podstawie powieści i scenariusza Cécile Aubry

ISBN 978-83-8188-046-6
Belle et Sébastien
Przekład: Monika Szewc-Osiecka

Wzruszająca opowieść o prawdziwej 
przyjaźni, wierności, odwadze i miłości.

Mieszkańcy alpejskiej wioski cier-
pią pod niemiecką okupacją. Ponadto 
w okolicy pojawia się groźne zwierzę, 
które porywa owce z ich stad. Górale 
organizują polowanie na Bestię. Pod-
czas wędrówki w górach samotny, wy-
chowywany przez dziadka chłopiec 
spotyka zdziczałego psa. Czy to właś-
nie on dziesiątkuje stada?

Nowa adaptacja literacka i filmowa, 
której z racji niebywałego piękna zdjęć 
i wciągającej akcji nie powinni ominąć 
nawet najbardziej dorośli widzowie.

Bella i Sebastian 3
ISBN 978-83-8062-362-0
Belle et Sébastien 3: Le dernier chapitre
Przekład: Monika Szewc-Osiecka

CHRISTINE FÉRET-FLEURY 
CÉCILE AUBRY

Bella i Sebastian 2
ISBN 978-83-7818-837-7
Belle et Sébastien: l’aventure continue
Przekład: Monika Szewc-Osiecka
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13 powodów
ISBN 978-83-8062-186-2
Thirteen Reasons Why
Przekład: Aleksandra Górska

MIĘDZYNARODOWY BESTSELLER, 
NUMER 1 NA LIŚCIE „NEW YORK 
TIMESA”

Clay Jensen wraca do domu ze 
szkoły i przed drzwiami znajduje dziw-
ną paczkę. W środku jest kilka taśm 
magnetofonowych nagranych przez 
Hannah, koleżankę z klasy, która dwa 
tygodnie wcześniej popełniła samo-
bójstwo. Dziewczyna wyjaśnia, że ist-
nieje trzynaście powodów, dla których 
zdecydowała się odebrać sobie życie…

JAY ASHER
jego debiutancka powieść – 13 powodów – od 
lat utrzymuje się na liście bestsellerów „New 
York Timesa“. Netflix wyprodukował trzy sezony 
serialu na podstawie tej powieści. Asher napi-
sał też Ty, ja i fejs (REBIS 2012) ze współautorką 
Carolyn Mackler. Jego powieści zostały przetłu-
maczone na 37 języków.

Światło
ISBN 978-83-8062-229-6
What Light
Przekład: Maria Smulewska

Poruszająca love story dla nastolatków. 
Sierra prowadzi podwójne życie, a jego 
rytm wyznaczają święta Bożego Naro-
dzenia. Jedno to życie w Oregonie, na 
rodzinnej plantacji choinek. Drugie 
to życie świąteczne, kiedy przychodzi 
czas ich sprzedaży i wszyscy przenoszą 
się na miesiąc do Kalifornii. Gdy pod-
czas jednej ze świątecznych podróży 
poznaje Caleba, wszystko się zmienia… 
Sierra i Caleb odkrywają coś, co może 
przezwyciężyć wszelkie nieporozumie-
nia: prawdziwą miłość.

19 nakładów tej książki. 
Prawie 135 tysięcy egz. w Polsce!

SHIRLEY REYNOLDS
od wielu lat zajmuje się badaniem depresji, jest 
szefem Instytutu Charliego Wallera Uniwersytetu 
Reading i prezesem Brytyjskiego Towarzystwa 
Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

MONIKA PARKINSON
jest psychologiem klinicznym i ekspertem 
w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci.

Czy mam depresję 
i co mogę na to poradzić?
ISBN 978-83-8062-334-7
Am I Depressed And What Can I Do About It?
Przekład: Grażyna Chamielec

Ten poradnik powstał z myślą o mło-
dych ludziach i został napisany tak, by 
w przystępny sposób odpowiedzieć na 
ich pytania.

Wprowadza w podstawowe pojęcia 
związane z depresją i pomaga rozpo-
cząć proces zdrowienia!
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JULIE ANDEM
(ur. 1982) to norweska scenarzystka i reżyserka 
SKAM, młodzieżowego serialu internetowego, 
który po emisji pierwszego sezonu w 2015 r. 
odniósł bezprecedensowy światowy sukces. Uni-
katowy format serialu, wykorzystujący media 
społecznościowe, zdjęcia i krótkie klipy filmowe, 
zafascynował widzów na całym świecie i przy-
niósł jego autorce m.in. nagrodę Norweskiego 
Przemysłu Filmowego w kategorii „najlepsza 
innowacja”. Andem wyreżyserowała również 
amerykański remake serialu, SKAM Austin.

SKAM
Przekład: Karolina Drozdowska

Seria SKAM to oryginalne scenariusze 
kultowego już serialu internetowego, 
który odniósł sukces na całym świecie.

Każdy tom zawiera scenariusz jedne- 
go z sezonów wyemitowanych pomię- 
dzy 2015 i 2017 rokiem. W książkach 
znajdziemy ponadto nieuwzględnione 
w serialu sceny, wycięte podczas mon-
tażu kwestie, jak również komentarze 
twórczyni SKAM, Julie Andem, oraz 
nieupubliczniane wcześniej notatki.

Książki z serii SKAM składają się na 
przewodnik po świecie, który zafascy-
nował całe pokolenie.

Sezon 1. Eva
ISBN 978-83-8062-546-4

Sezon 4. Sana
ISBN 978-83-8062-571-6

ERNST H. GOMBRICH
(1909–2001) austriacki historyk sztuki. Spod 
jego pióra wyszły książki, zbiory esejów i liczne 
artykuły. Największą sławą wśród nich cieszy się 
do dziś O sztuce – dzieło przełożone na ponad 
20 języków.

Krótka historia świata
ISBN 978-83-8062-248-7
Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser
Przekład: Barbara Ostrowska

Krótka historia świata powstała z myślą 
o młodszych czytelnikach, ale okazała 
się dziełem uniwersalnym.

W czterdziestu krótkich rozdziałach 
E.H. Gombrich prowadzi opowieść o hi-
storii człowieka, od epoki kamiennej, 
aż po skonstruowanie bomby atomo-
wej. Pisze o wojnach i podbojach, wiel-
kich dziełach sztuki, a także o procesie 
przekraczania granic wiedzy i obej-
mowania rozumem coraz to nowych 
obszarów. To swoisty przewodnik po 
osiągnięciach ludzkości.
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RON FRY
zajmuje się doskonaleniem programów eduka-
cji osobistej. Oprócz Jak się uczyć (ponad 3 mln 
sprzedanych egzemplarzy) napisał ponad 30 
książek. Jest założycielem i prezesem Career 
Press, znanego wydawnictwa publikującego 
książki z dziedziny kariery zawodowej i biznesu.

Jak się uczyć 
Program, który pomógł milionom uczniów 
i studentów uczyć się mądrze i skutecznie
ISBN 978-83-8062-061-2
How to Study, 25th Anniversary Edition 8th Edition
Przekład: Bożena Jóźwiak

Ten bestsellerowy poradnik omawia pod- 
stawowe elementy procesu uczenia się: 
czytanie, pisanie, zarządzanie czasem, 
pamięć i umiejętność zdawania testów 
i egzaminów. Autor przedstawia w nim 
rewolucyjny system nauki bogato ilu-
strowany przykładami – przydatnymi 
na każdym etapie kształcenia. Mówi tak- 
że o tym, jak pomagać młodszym dzie-
ciom w przyswajaniu wiedzy, zwalczać 
zmęczenie i znudzenie w trakcie nauki 
oraz jak wrócić do nauki po latach przerwy. 

SEAN COVEY
to wiceprezes FranklinCovey, światowego lidera w dziedzinie doradztwa, wydajności i pośrednictwa pracy, 
twórca kursów dla młodzieży i dorosłych oraz autor poradników.

7 nawyków 
skutecznego nastolatka
ISBN 978-83-8188-072-5
The 7 Habits of Highly Effective Teens
Przekład: Anna Rędzio

Nowe, zmienione wydanie bestselle-
rowego poradnika!

Sean Covey przedstawia ważne pro- 
blemy, z jakimi muszą sobie radzić mło- 
dzi ludzie, oraz siedem nawyków, któ-
re mają im w tym pomóc. Przystępnie, 
posługując się zabawnym językiem, 
udziela rad pozwalających tworzyć 
pozytywny obraz siebie, nawiązywać 
przyjaźnie, opierać się presji otoczenia 
i osiągać wytyczone cele. To niezastą-
piony poradnik życiowy dla nastolat-
ków, ale też dla ich rodziców, dziadków 
i nauczycieli – wszystkich tych, którzy 
mają wpływ na młodzież.

W REBISIE ukazało się 20 nakładów 
tej książki!

6 najważniejszych decyzji, 
które kiedykolwiek 
podejmiesz
ISBN 978-83-7510-080-8
The 6 Most Important Decisions You’ll Ever Make
Przekład: Piotr Turski

Sean Covey wykorzystuje rzeczywiste 
historie nastolatków z całego świata 
i pokazuje, jak odnieść sukces w szko-
le, zdobyć przyjaciół, porozumiewać 
się z rodzicami, zachować rozsądek 
w sprawach randek i seksu oraz unikać 
nałogów i budować poczucie własnej 
wartości.
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VARIA Nasze Varia to naprawdę wydaw-
nicze varia – od poezji Leonarda 
Cohena aż po Anatomię człowieka 
w wersji atlasu do kolorowania.

Na początek tego roku pole-
camy szczególnie tematykę fran-
cuską w dwóch odsłonach: jak się 
ubrać, radzi nam Ines de la Fres-
sange w książce Paryski szyk 
jeszcze raz!, a co warto zobaczyć 
i gdzie bywać we Francji, radzi To-
masz Orłowski w książce Nasz za-
kochany przewodnik po Francji.

Do tego nostalgiczny powrót 
do przeszłości autorstwa Przemy-
sława Semczuka i jego wspomnie-
nia na temat MALUCHA, kulto-
wego fiata 126p, a także Sekretne 
życie zwierząt doskonale znanego 
miłośnikom przyrody Andrzeja 
Kruszewicza, dyrektora warszaw-
skiego zoo.

Varia przyniosą różne wariacje 
na temat życia naszego i otaczają-
cego nas świata.

SERIA

LITERATURA FAKTU
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kładają się na jeszcze szerszy wachlarz 
obserwacji i doświadczeń.

Przy całej swej niezwykłości ta 
książka jest normalna, pozbawiona 
udziwnień, pozbawiona narzuca-
nej tezy: miks opisów turystycznych, 
kul turalnych, artystycznych i histo-
rycznych, wspomnień osobistych 
i ambasadorskich oraz uwag gastro-
nomiczno-kulinarnych jest świetnie 
zrównoważony”.

Piotr Błoński

TOMASZ ORŁOWSKI
archeolog i mediewista z wykształcenia, które 
zdobywał również we Francji, dyplomata z zawo-
du, szef Protokołu Dyplomatycznego i wicemini-
ster spraw zagranicznych, wieloletni ambasador 
Polski we Francji i Monako, a potem we Wło-
szech i San Marino.

Nasz zakochany przewodnik 
po Francji, 
czyli dyplomatyczna ratatouille
ISBN 978-83-8188-028-2

„Ani to przewodnik turystyczny, ani 
sprawozdanie z misji dyplomatycznej. 
Co sprawia, że po lekturze kamienne 
portale uśmiechają się do nas, a ostry-
gi tak bardzo nam smakują? Nasz zako-
chany przewodnik po Francji zachwyci 
szeroką rzeszę miłośników książek 
o wielkim świecie, o innych krajach 
i obyczajach.

Fundamentem są sugestywne spo-
strzeżenia i opisy, posłuszne uważne-
mu spojrzeniu autora, który trzeźwo 
rejestruje obrazy, by je następnie 
okrasić barwną anegdotą i odmalo-
wać w osobistym kontekście. Ale jego 
gruntowna, pogłębiana latami znajo-
mość Francji i kultury francuskiej, zdo-
byta dzięki uprzywilejowanej pozycji 
ambasadora, otwiera bajeczne wręcz 
okoliczności i perspektywy, które prze-

PRZEMYSŁAW SEMCZUK
(ur. 1972) jest dziennikarzem, publicystą i po-
wieściopisarzem. Jest autorem kilku książek. 
REBIS wydał jego powieści kryminalne Tak bę
dzie prościej (nagrodzona Srebrnym Kluczykiem) 
i To nie przypadek.

Maluch 
Wielka przygoda małego fiata
ISBN 978-83-8188-033-6

Nowe i zaktualizowane wydanie
Od 1973 do 2000 r. w Bielsku-Białej 

i Tychach wyprodukowano ponad 3 mln 
fiatów 126p. Kiedy ostatni maluch zjeż-
dżał z linii produkcyjnej bielskiej fabry-
ki, uważano go za relikt lat 70.

Fiat 126p rozpoczął jednak drugie 
życie i stał się w XXI wieku największą 
legendą polskiej motoryzacji. Zafa-
scynował Toma Hanksa. Dla pokolenia 
urodzonego w III Rzeczypospolitej jest 
autem hipsterskim. Dla ludzi po czter-
dziestce – wspomnieniem dzieciństwa. 
Dla wszystkich Polaków – skarbem na-
rodowym, takim samym jak ford T dla 
Amerykanów czy fiat 500 dla Włochów.

Przemysław 
Semczuk

MALUCH 
WIELKA PRZYGODA 

MAŁEGO FIATA

w przygotowaniu
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INES DE LA FRESSANGE
jedna z najsłynniejszych francuskich modelek, 
jest m.in. właścicielką butiku i marki działają-
cych pod jej nazwiskiem, projektantką, konsul-
tantką marki Roger Vivier.

SOPHIE GACHET
jest dziennikarką, jej poświęcone modzie artyku-
ły pojawiają się systematycznie m.in. w „Elle”.

Obie są współautorkami opublikowanych przez 
REBIS podręczników stylu: Paryski szyk oraz 
Paryski szyk. Look Book. Co mam dziś na siebie 
włożyć?, a także innych poradników.

Paryski szyk
Look Book 
Co mam dziś na siebie włożyć?
ISBN 978-83-8062-137-4
Comment je m’habille aujourd’hui?
Przekład: Monika Szewc-Osiecka

Bestseller autorek Paryskiego szyku. 
Nr 1 na liście „New York Timesa”

Dzięki tej książce poznasz sztuczki, 
jakich używa paryżanka, by stworzyć 
stylowy look na każdą okazję.

Ten elegancki poradnik jest prawdzi-
wym must-have dla kobiety, która chce 
połączyć swój indywidualny styl z pa-
ryskim szykiem.

Zawiera ponad 300 kolorowych ilu-
stracji.

Seria książek poświęconych życiu w pa-
ryskim stylu:

• Paryski szyk. Podręcznik stylu
• Paryski szyk. Look Book
• Paryski szyk w twoim domu. Stylowe 

wnętrza
• Paryskie smaki
• Paryski szyk jeszcze raz! Podręcznik 

stylu

PARYSKI SZYK jeszcze raz! 
Podręcznik stylu
ISBN 978-83-8188-019-0
Parisian Chic encore!
Przekład: Katarzyna Karłowska i Magdalena 
Hermanowska

Bestseller „New York Timesa”
W nowej, poszerzonej i uaktualnio-

nej wersji Paryskiego szyku – którego 
pierwsze wydanie także w Polsce było 
bestsellerem – Ines de la Fressange, 
ikona paryskiego szyku, oraz Sophie 
Gachet, znawczyni paryskich trendów, 
z humorem, wdziękiem i zapałem dzie-
lą się swoim niepowtarzalnym stylem 
i wskazówkami na temat mody, ele-
gancji, urody, dekoracji wnętrz i spę-
dzania wolnego czasu, także z dziećmi.

Znajdziesz tu fantastyczne styliza-
cje, zdjęcia i rysunki Ines, dowiesz się, 
które elementy garderoby są niezbęd-
ne w szafie każdej kobiety, poznasz 
sposób Ines na pielęgnację urody 
w dziesięć minut i na przygotowanie 
paryskiej kolacji dla przyjaciół. Znaj-
dziesz tu także listę adresów – interne-
towych i stacjonarnych – pod którymi 
zrobisz zakupy w paryskim stylu, 
miejsc, gdzie zjesz wspaniały posiłek, 
wypijesz kawę, spędzisz noc, muzeów 
leżących nieco na uboczu głównych 
szlaków.
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ANDRZEJ G. KRUSZEWICZ
z wykształcenia lekarz weterynarii, z zamiłowa-
nia ornitolog, podróżnik, założyciel i szef Azylu 
dla Ptaków w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym 
w Warszawie, którego dyrektorem został w 2009 
roku. Autor i tłumacz wielu publikacji z zakresu 
ornitologii i życia zwierząt. Prowadzi audycję w Ra- 
diu dla Ciebie. Jest też narratorem filmowego cy- 
klu Prywatne życie zwierząt w Telewizji Polskiej.

Sekretne życie zwierząt
ISBN 978-83-8062-624-9

Poznaj najciekawsze tajemnice zwie-
rzęcego świata

W książce Sekretne życie zwierząt 
znalazły się opowieści o prawdziwych 
zwierzęcych macho, silnych samicach 
oraz partnerach na wagę złota. Po-
znamy historie uwodzenia, przykła-
dy dozgonnej zwierzęcej wierności, 
ale i historie zwierzęcych haremów. 
Dowiemy się też, jak zwierzęta dba-
ją o swoich partnerów, jaką pozycję 
w zwierzęcych stadach zajmują, kiedy 
się starzeją, a także jak często zwierza-
kom zdarzają się skoki w bok.

ALASTAIR FOTHERGILL 
KEITH SCHOLEY

Nasza planeta
ISBN 978-83-8062-547-1
Our Planet
Przekład: Magdalena Hermanowska

Niezwykły album pełen widowisko-
wych zdjęć, opatrzony słowem wstęp-
nym przez sir Davida Attenborougha. 
Wydanie albumu towarzyszy emisji 
prekursorskiego serialu przyrodnicze-
go pod tym samym tytułem, zrealizo-
wanego przez Netflix. Ekipa filmowa 
złożona z sześciuset osób przez cztery 
lata nagrywała materiał w pięćdziesię-
ciu krajach. Reżyserzy – autorzy dwóch 
znakomitych seriali przyrodniczych: 
Planeta Ziemia i Błękitna planeta – tym 
razem zabierają nas w podróż po bo-
gatym i różnorodnym świecie przyrody, 
by zaprezentować zachwycające ujęcia 
najbardziej intrygujących zwierząt ży-
jących na Ziemi oraz zmiany środowi-
ska zachodzące w takiej skali, że trzeba 
je zobaczyć, by w nie uwierzyć.

HENRY DAVID THOREAU
(1817–1862) asceta, stoik, buntownik i mistyk – 
symbol amerykańskiego indywidualizmu.

Walden, czyli życie w lesie
ISBN 978-83-8062-288-3
Walden, or Life in the Woods
Przekład, przedmowa i opracowanie: Halina Cieplińska

Biblia wszystkich ekologów i ekoentu- 
zjastów! Książka, która zmieniła spo- 
sób patrzenia na otaczający nas świat.

Arcydzieło amerykańskiej literatury 
będące zapisem eksperymentu Tho-
reau, który przez ponad dwa lata żył 
samotnie nad stawem Walden w stanie 
Massachusetts, pochwała życia świa-
domego, prostego i surowego, w bli-
skim kontakcie z przyrodą.

Walden ogromną popularność zdo- 
był dopiero w latach 60. XX wieku, kie-
dy sięgnęła po niego młodzież walczą-
ca z konformizmem i obyczajowością 
mieszczańską. Jego tezy i rozważania 
pozostają aktualne, szczególnie teraz, 
gdy ekologiczny styl życia jest coraz 
ważniejszy dla nas wszystkich.



129DOM WYDAWNICZY REBIS • KATALOG 2020

VARIA
LITERATU

RA
 FA

KTU

EDWARD BROOKE-HITCHING
syn antykwariusza, autor książek i nieuleczalny 
mapofil. Mieszka w Londynie wśród stert starych 
map i książek.

Atlas lądów niebyłych 
Największe mity, zmyślenia i pomyłki 
kartografów
ISBN 978-83-8062-185-5
The Phantom Atlas
Przekład: Janusz Szczepański

OTO ŚWIAT – nie jaki kiedykolwiek 
istniał, lecz jak go sobie wyobrażano. 
Świat, w którym Kalifornia jest rajską 
wyspą, a w głębi dżungli i oceanów 
lśnią zagubione miasta ze złota.

Zgromadzone są tu najdziwaczniejsze 
fantasmagorie zamieszczane ongiś na 
mapach jako prawdziwe – wyspy widma, 
mityczne rasy, bestie połykające statki.

Napisany ze swadą, pełen nadzwy-
czajnych ilustracji Atlas… stanowi 
cenną antologię zagadek i tajemnic 
dotyczących świata rozpoznawalnego, 
acz nieskończenie dziwniejszego niż 
ten, który znamy obecnie.

Złoty atlas 
Największe wyprawy, odkrycia i poszukiwania 
na mapach
ISBN 978-83-8062-401-6
The Golden Atlas
Przekład: Janusz Szczepański

Niebywały światowy sukces Atlasu lą-
dów niebyłych zachęcił jego autora do 
sięgnięcia po nowe tematy. W Złotym 
atlasie powraca z pasjonującą historią 
odkryć geograficznych zilustrowaną 
najrzadszymi, najpiękniejszymi mapa-
mi w dziejach kartografii. Fascynujące 
kompendium, pełne zaskakujących 
faktów, obficie czerpie z najnowszych 
badań.

Atlas nieba 
Najwspanialsze mapy, mity i odkrycia we 
wszechświecie
ISBN 978-83-8062-551-8
The Sky Atlas
Przekład: Janusz Szczepański

Atlas nieba niczym bogato ilustrowana 
skarbnica eksponuje najwspanialsze 
dzieła niebieskiej kartografii, a także 
średniowieczne manuskrypty, arcydzie- 
ła malarstwa, starożytne spisy gwiazd, 
przyrządy astronomiczne i inne fra-
pujące kurioza. Oto niebo w postaci, 
w jakiej nigdy przedtem go nie przed-
stawiano!

Nie było chyba lepszego momentu 
niż dzisiaj – kiedy tajemnice kosmosu 
są odkrywane z niebywałą jasnością – 
na pojawienie się tej pięknej jak samo 
nocne niebo książki, która ukazuje ska- 
lę tych osiągnięć i osadza je w kontek-
ście historycznym.
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WYNN KAPIT 
LAWRENCE M. ELSON

Anatomia człowieka 
Atlas do kolorowania
ISBN 978-83-8062-353-8
The Anatomy Coloring Book
Przekład: Magdalena Hermanowska

Od trzydziestu pięciu lat numer jeden 
wśród tego typu atlasów anatomicz-
nych! To niezwykle przydatne narzę- 
dzie dla wszystkich osób, które inte- 
resują się anatomią, umożliwiające 
interaktywne poszerzanie wiedzy z jej 
zakresu.
• Atlas jest ułożony w taki sposób, 

że wszystkim 162 strukturom ciała 
i opisującym je terminom towarzy-
szą pomysłowy system kolorowania 
ułatwiający przyswajanie wiedzy 
oraz zwięzłe teksty.

• Dzięki kolorowaniu, które jest jednym 
ze sposobów nauczania kinestetycz- 
nego, skojarzenia wzrokowe poma-
gają przyswoić terminologię nauko-
wą oraz inne ważne informacje. 

NATHAN H. LENTS

Człowiek i błędy ewolucji
ISBN 978-83-8062-351-4
Human Errors
Przekład: Marek Zawiślak i Jacek Środa

My, ludzie, lubimy myśleć o sobie jak 
o wysoce rozwiniętych istotach. Skoro 
jednak jesteśmy najdoskonalszym wy-
tworem ewolucji, dlaczego nasze kola-
na są tak niedoskonałe? Jak to się stało, 
że nasze nadgarstki mają aż tyle niepo-
trzebnych kości? Dlaczego przeważają-
ca część naszego genomu niczemu nie 
służy? Czy naprawdę musimy przeły-
kać i oddychać tą samą cienką rurką?

W swojej książce profesor biologii 
Nathan H. Lents wyjaśnia, że historia 
naszej ewolucji to nic innego jak jeden 
wielki zbiór pomyłek – a każda kolej-
na bardziej niezręczna, czasem wręcz 
bezlitosna. Zarazem jednak świadczy 
to o naszej wielkości, gdyż – jak po-
kazuje badacz – mając tak wiele wad 
konstrukcyjnych, stajemy się mistrzami 
w ich obchodzeniu.

THOMAS HAGER
to autor wielokrotnie nagradzanych książek 
popularnonaukowych. Wykłada na University 
of Oregon.

Dziesięć leków, które 
ukształtowały medycynę
ISBN 978-83-8062-498-6
Ten Drugs: How Plants, Powders, and Pills Have 
Shaped the History of Medicine
Przekład: Aleksander Gomola

Każdy lek ma swoją historię. Może być 
owocem geniuszu badacza dziwaka, 
zmieniać geopolitykę, zwiastować prze- 
łom w medycynie lub jego działanie 
to niespodziewany, ale mile widziany 
skutek uboczny testów klinicznych. Po-
cząwszy od używanego przez ludzkość 
od tysięcy lat opium, dowiadujemy się, 
jak mikstury i pigułki zmieniły nasze 
życie. To napisana z rozmachem, wcią-
gająca i bardzo pouczająca książka.
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DUNCAN CARMICHAEL
jest cenionym ekspertem w zakresie medycyny 
estetycznej i przeciwdziałania procesom starze-
nia się. Założyciel dwóch instytutów promocji 
zdrowia osób w dojrzałym wieku: jeden z nich 
znajduje się w RPA, drugi w Wielkiej Brytanii. 
Młodość na dłużej jest jego pierwszą książką 
i zwieńczeniem 25 lat pracy.

Młodość na dłużej 
Jak spowolnić proces starzenia się 
i pozostać zdrowym przez całe życie
ISBN 978-83-8062-561-7
Younger for Longer. How You Can Slow the Ageing 
Process and Stay Healthy for Life
Przekład: Marek Zawiślak i Jacek Środa

Autor pokazuje, jak nie poddawać się 
starości i – zachowując wysoki poziom 
fizycznej i psychicznej aktywności – 
czerpać z życia jak najwięcej. Propagu-
je dążenie do optymalnego zdrowia 
i tłumaczy, jak różne czynniki mogą 
na siebie pozytywnie lub negatywnie 
oddziaływać. Przyświeca mu główna 
myśl: zachować młodzieńczość i wital-
ność na długie lata. 

JANE B. REECE 
LISA A. URRY 
MICHAEL L. CAIN 
STEVEN A. WASSERMAN 
PETER V. MINORSKY 
ROBERT B. JACKSON

Biologia Campbella
ISBN 978-83-7818-716-5
Campbell Biology. 10th Edition
Przekład zbiorowy

NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCY SIĘ 
PODRĘCZNIK BIOLOGII NA ŚWIECIE

Druga polska edycja fenomenalnego 
podręcznika biologii opracowane-
go przez zespół słynnych biologów 
amerykańskich. Perfekcyjna kompozy-
cja materiału, mnóstwo doskonałych 
ilustracji, rzetelne opracowanie i przy-
stępny język to niezaprzeczalne atuty 
tej niezwykłej książki. To wydanie – 
zmienione, unowocześnione i znacz-
nie poszerzone – zawiera najnowsze 
odkrycia i wyniki badań w tej błyska-
wicznie rozwijającej się gałęzi nauki, 
szczególnie w takich dziedzinach, jak 
ewolucja, ekologia czy genetyka.

Podręcznik stanowi nieodzowną 
pomoc dla uczniów i studentów kie-
runków medycznych i biologiczno-che-
micznych, ale jest także pasjonującą 
lekturą dla wszystkich tych, którzy po 
prostu są ciekawi świata i rządzących 
nim mechanizmów.

Zapraszamy na stronę www.biolo-
giacampbella.pl.

„Niemal każdego dnia media informu-
ją o nowym odkryciu, które ociera się 
o zdobycze biologii. Tempo odkryć 

naukowych w biologii jest tak impo-
nujące, że rzadko kiedy w materiałach 
medialnych jest czas i miejsce, by 
wyjaśnić wszystkie zawiłości i mecha-
nizmy rządzące organizmami żywy-
mi. Jeśli więc chcesz zrozumieć, «o co 
w tym wszystkim chodzi», i mieć włas-
ne zdanie na temat kontrowersyjnych 
niekiedy doniesień, zajrzyj do najnow-
szego wydania Biologii. Przygotowana 
przez siedmiu wybitnych biologów (od 
Neila Campbella, nieżyjącego już wy-
kładowcy m.in. w Cornell University, po 
Petera V. Minorskiego z Mercy College 
w Nowym Jorku) książka prowadzi po 
meandrach życia komórki, genetyce 
i ewolucji. Tłumaczy, jak zbudowane są 
rośliny i zwierzęta. Wszystko w prosty 
i przystępny sposób. Jednym słowem – 
lektura obowiązkowa dla każdego cie-
kawego świata”.

Dorota Romanowska, „Newsweek”
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LEONARD COHEN
(1934–2016) poeta, pieśniarz, pisarz. W okresie 
działalności piosenkarskiej, który objął niemal 
półwiecze, nagrał czternaście albumów studyj-
nych. Ostatni z nich, You Want It Darker, ukazał 
się w 2016 roku.

Księga tęsknoty
ISBN 978-83-8062-634-8
Book of Longing
Przekład: Daniel Wyszogrodzki

Księga tęsknoty to dziesiąty i zarazem 
ostatni tom poetycki Leonarda Cohe-
na. Powstawała w ciągu dwudziestu lat 
w takich miejscach, jak Mount Baldy 
w południowej Kalifornii, Los Angeles, 
Montreal i Bombaj. Jest kontynuacją 
głośnej Księgi miłosierdzia wydanej 
w 1984 roku, jednak po raz pierwszy 
prezentuje intrygujące i zabawne ilu-
stracje autora. Księga tęsknoty zawiera 
wszystkie elementy, które sprawiły, że 
fascynująca twórczość Leonarda Cohe-
na zdobyła światowy rozgłos.

Płomień
ISBN 978-83-8062-354-5
The Flame
Przekład: Daniel Wyszogrodzki

Płomień to porywająca kolekcja ostat-
nich wierszy Leonarda Cohena. Ich 
wyboru i układu dokonał sam autor 
w ostatnich miesiącach życia. Książka 
zawiera m.in. słowa piosenek, frag-
menty prozy oraz ilustracje, a także 
szeroki wybór tekstów z poetyckich 
notatników Cohena, które artysta pro-
wadził przez całe życie. Składają się 
one na niepowtarzalny, intymny obraz 
życia i umysłu wybitnego artysty i hu-
manisty.

Płomień ukazuje pełną skalę sztuki 
poetyckiej Leonarda Cohena, od kun-
sztownej transcendencji po czarny 
humor.

RYSZARD WOLAŃSKI
dziennikarz muzyczny, absolwent warszawskiej 
PWSM, przez wiele lat związany z polskim ra-
diem i telewizją. Autor licznych reportaży i relacji 
z najważniejszych imprez i festiwali muzycznych.

Tango milonga, 
czyli co nam zostało z tamtych lat
ISBN 978-83-8062-567-9

Barwna opowieść o losach najpopu-
larniejszego i najpłodniejszego autora 
piosenek okresu międzywojennego 
w Polsce – Andrzeja Własta, twórcy 
przebojów Eugeniusza Bodo, Ludwika 
Sempolińskiego, Hanki Ordonówny 
i Zuli Pogorzelskiej. Książka, ilustrowa-
na unikatowymi fotografiami, porząd-
kuje fakty i ujawnia nieznane dotąd 
informacje z życia twórcy Tanga milon-
ga oraz legendarnych wykonawców 
jego szlagierów. 
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AUDIO Wydania książek w formie audio 
uważane są za swoisty margines 
rynku wydawniczego.

Ale i tu zdarzają się hity, w dzi-
siejszych czasach głównie w wersji 
cyfrowej. Do naszych najpopular-
niejszych książek w tym formacie 
należą powieści SF: Problem trzech 
ciał, Diuna i Blade runner, ale tak-
że na przykład Sztuka zwycięstwa 
o dziejach firmy NIKE (ta ostatnia 
jest zapewne szczególnie popular-
na wśród biegających ze słuchaw-
kami na uszach).

Nie masz czasu na czytanie? 
Możesz przecież posłuchać…

SERIA

LITERATURA PIĘKNA
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JESSICA BARRY

Bezwład
ISBN 978-83-8062-607-2
Freefall
Przekład: Maria Smulewska
Czyta: Katarzyna Pałka

KIEDY ŻYCIE JEST KŁAMSTWEM, 
A PRAWDA MOŻE ZABIĆ!

Katastrofa lotnicza to dopiero po-
czątek walki o życie

Allison Carpenter przeżyła katastro-
fę lotniczą w Górach Skalistych, lecz 
to dopiero początek jej walki o życie. 
Dziewczyna zna straszną tajemnicę, 
a wpływowi ludzie gotowi są ją zabić, 
by ukryć szokującą prawdę.

Maggie Carpenter, matka Allison, 
wciąż ma nadzieję, że jej córka żyje. Nie 
odnaleziono przecież jej ciała. Maggie 
także skrywa tajemnicę – w gruncie 
rzeczy nic nie wie o swojej córce.

Podczas gdy Allison brnie przez 
dzikie góry, Maggie rozpaczliwie szuka 
odpowiedzi na kolejne pytania. Zagłę-
biwszy się w życie Allison, odkrywa, że 
w świecie pieniędzy i luksusu jej córka 
zmieniła się nie do poznania. Czy zdą-
ży ją uratować?

Bielszy odcień śmierci
ISBN 978-83-7818-612-0
Glacé
Przekład: Monika Szewc-Osiecka
Czyta: Piotr Grabowski

BERNARD MINIER

Siostry
ISBN 978-83-8062-462-7
Sœurs
Przekład: Monika Szewc-Osiecka
Czyta: Piotr Grabowski

ROBIN COOK

Szarlatani
ISBN 978-83-8062-300-2
Charlatans
Przekład: Maciej Szymański
Czyta: Bartosz Głogowski

TOMASZ SEKIELSKI

Sejf
ISBN 978-83-7818-489-8
Czyta: autor
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TERRY HAYES

Pielgrzym
ISBN 978-83-7818-859-9
I Am Pilgrim
Przekład: Maciej Szymański
Czyta: Jacek Rozenek

Pandemia
ISBN 978-83-8062-556-3
Pandemic
Przekład: Maciej Szymański
Czyta: Adam Bauman

CARLA MONTERO
 
Szmaragdowa Tablica
ISBN 978-83-7818-610-6
La tabla esmeralda
Przekład: Wojciech Charchalis
Czyta: Joanna Jeżewska

 
Zimowy wiatr na twojej twarzy
ISBN 978-83-8062-261-6
El invierno en tu rostro
Przekład: Wojciech Charchalis
Czyta: Adam Bauman

Ogród kobiet
ISBN 978-83-8188-064-0
El jardin de las mujeres Verelli
Przekład: Wojciech Charchalis

Dzielne kobiety i nieobecni mężczyź-
ni. Oto rodzina Verellich. Gianna wy-
chowała się w Barcelonie, na zapleczu 
rodzinnego sklepu. Ta ambitna pani 
architekt jest na życiowym zakręcie, 
więc kiedy po śmierci babci znajdu-
je w jej rzeczach klucz do młyna oraz 
niekompletny pamiętnik prababki, 
postanawia wyruszyć w podróż w po-
szukiwaniu własnych korzeni. Towarzy-
szymy Giannie w odkrywaniu na nowo 
siebie i tego, co jest w życiu naprawdę 
najważniejsze: miłości, przyjaźni i miej-
sca, które nazywamy domem.
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JOE HALDEMAN

Wieczna wojna
ISBN 978-83-8188-053-4
The Forever War
Przekład: Zbigniew A. Królicki
Czyta: Maciej Kowalik

Zdobywczyni nagród Hugo, Nebula, 
Locus

Znakomita powieść należąca do 
kanonu literatury SF. Łączy pełen roz-
machu obraz przyszłego konfliktu 
z wizjonerskim i ponadczasowym spoj-
rzeniem na człowieka i zmiany wywo-
łane przez wojnę.

Wojna to piekło i William Mandella 
przekonuje się o tym na własnej skórze, 
walcząc z Taurańczykami. Towarzyszy-
my mu przez całą służbę, obserwując 
jego oczami okrucieństwa, ogrom 
cierpień i absurdy walk… a także prze-
miany na Ziemi, która w ciągu jego 
życia – na skutek efektów relatywi-
stycznych – starzeje się o kilkaset lat.

Wieczna wojna to powieść wojen-
na, ale i… pacyfistyczna, w której wal-
ka z wrogiem przeradza się w walkę 
o człowieczeństwo.

DANIEL KEYES

Kwiaty dla Algernona
ISBN 978-83-8062-594-5
Flowers for Algernon
Przekład: Krzysztof Sokołowski
Czyta: Maciej Kowalik

PHILIP K. DICK

Człowiek z Wysokiego Zamku
ISBN 978-83-7818-593-2
The Man in the High Castle
Przekład: Lech Jęczmyk
Czyta: Grzegorz Pawlak

Blade runner 
Czy androidy marzą o elektrycznych owcach?
ISBN 978-83-7510-960-3
Do Androids Dream of Electric Sheep?
Przekład: Sławomir Kędzierski
Reżyseria: Krzysztof Czeczot
Czytają: Robert Więckiewicz oraz Anna Dereszowska, 
Andrzej Chyra, Krzysztof Materna, Agata Kulesza i in.
Muzyka: Wojtek Mazolewski & Pink Freud

FRANK HERBERT
 
Diuna
ISBN 978-83-7510-934-4
Dune
Przekład: Marek Marszał
Czyta: Krzysztof Gosztyła
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CIXIN LIU

Problem trzech ciał
ISBN 978-83-8062-158-9
The Three-Body Problem
Przekład: Andrzej Jankowski
Czyta: Wojciech Stagenalski

BAOSHU

Odzyskanie czasu
ISBN 978-83-8188-073-2
The Redemption of Time
Przekład: Andrzej Jankowski

ISAAC ASIMOV

Fundacja i Ziemia
ISBN 978-83-8062-554- 9
Foundation and Earth
Przekład: Andrzej Jankowski
Czytają: Jacek Rozenek i Adrian Rozenek

Fundacja
ISBN 978-83-8062-227-2
Foundation
Przekład: Andrzej Jankowski
Czyta: Jacek Rozenek

Andrzej G. Kruszewicz

SEKRETNE ŻYCIE 
ZWIERZĄT

w przygotowaniu

ANDRZEJ G. KRUSZEWICZ
z wykształcenia lekarz weterynarii, z zamiłowa-
nia ornitolog, podróżnik, założyciel i szef Azylu 
dla Ptaków w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym 
w Warszawie, którego dyrektorem został w 2009 
roku. Autor i tłumacz wielu publikacji z zakresu 
ornitologii i życia zwierząt. Prowadzi audycję w Ra- 
diu dla Ciebie. Jest też narratorem filmowego cy- 
klu Prywatne życie zwierząt w Telewizji Polskiej.

Sekretne życie zwierząt
ISBN 978-83-8188-077-0
Czyta: autor

Poznaj najciekawsze tajemnice zwie-
rzęcego świata

W książce Sekretne życie zwierząt 
znalazły się opowieści o prawdziwych 
zwierzęcych macho, silnych samicach 
oraz partnerach na wagę złota. Po-
znamy historie uwodzenia, przykła-
dy dozgonnej zwierzęcej wierności, 
ale i historie zwierzęcych haremów. 
Dowiemy się też, jak zwierzęta dba-
ją o swoich partnerów, jaką pozycję 
w zwierzęcych stadach zajmują, kiedy 
się starzeją, a także jak często zwierza-
kom zdarzają się skoki w bok.
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SCOTT GALLOWAY
jest profesorem Stern School of Business na 
Uniwersytecie Nowojorskim, gdzie uczy strategii 
marki i marketingu internetowego.

Wielka czwórka 
Ukryte DNA: Amazon, Apple, Facebook 
i Google
ISBN 978-83-8062-385-9
THE FOUR: The Hidden DNA of the Tech Giants
Przekład: Jolanta Kubiak
Czyta: Wojciech Żołądkowicz

Amazon, Apple, Facebook i Google. 
Prawie każdy uważa, że wie, jak osiąg-
nęły taką pozycję. Prawie każdy się 
myli.

Chociaż w ciągu ostatnich lat wiele 
pisano o wielkiej czwórce, nikomu nie 
udało się uchwycić ich oszałamiające-
go sukcesu z taką przenikliwością, jak 
zrobił to Scott Galloway.

JOHN GRAY

Mężczyźni są z Marsa, 
kobiety z Wenus
ISBN 978-83-7818-886-5
Men Are from Mars, Women Are from Venus
Przekład: Katarzyna Waller-Pach
Czyta: Waldemar Barwiński

MARINA ABRAMOVIĆ

Marina Abramović 
Pokonać mur. Wspomnienia
ISBN 978-83-8062-501-3
Walk Through Walls: A Memoir
Przekład: Anna Bernaczyk i Magdalena Hermanowska
Czyta: Dorota Landowska

PHIL KNIGHT

Sztuka zwycięstwa
ISBN 978-83-8062-116-9
Shoe Dog
Przekład: Maciej Szymański
Czyta: Wojciech Żołądkowicz

JAY ASHER

13 powodów
ISBN 978-83-8062-187-9 (mp3)
Thirteen Reasons Why
Przekład: Aleksandra Górska
Czytają: Anna Próchniak i Marcin Hycnar



139

INDEKS AUTORÓW

INDEKSY



140 DOM WYDAWNICZY REBIS • KATALOG 2020

INDEKS AUTORÓW

IN
D

EKSY

A
Abramović Marina 57, 138
Adamczyk Wiesław 71
Adler Ronald B. 87
Aldiss Brian 40
Amen Daniel G. 102
Andem Julie 123
Archer Jeffrey 26
Asher Jay 122, 138
Asimov Isaac 45, 137
Aubry Cécile 121
Austin Nancy K. 102

B
Baoshu 43, 137
Baran Piotr 57
Bardadyn Marek 112
Bariso Justin 101
Barnes Bridget A. 108
Barry Bruce 91
Barry Jessica 25, 134
Beard Mary 65
Bernstein Albert J. 100
Bester Alfred 41
Biddulph Steve 108
Borowiec Andrzej 74
Brooke-Hitching Edward 129
Bryson Tina Payne 106
Bułhakow Michaił 20
Burke Ray 108
Bushnell Candace 14
Byrne Rhonda 114

C
Cain Michael L. 131
Capra Fritjof 84
Carmichael Duncan 131
Carroll Jonathan 12
Catlos Brian A. 67
Cervantes Miguel de 20
Chadad Szira 16
Ciccarelli Saundra K. 87

Clegg Jonathan 58
Cohen Leonard 132
Cole Myke 64
Cook Glen 34
Cook Robin 28, 134, 135
Covey Sean 124
Covey Stephen R. 94, 106
Cusumano Michael A. 90
Cygler Hanna 22
Cziedryn Tubten 118

D
Dalajlama 118
Damasio Antonio 82
Dennison Pamela 116
Dick Philip K. 42. 136
Doty James R. 114

E
Eames Nicholas 35
Eco Umberto 62
Eikenberry Kevin 93
Elison Meg 13
Elson Lawrence M. 130
Everitt Anthony 65

F
Fabbri Robert 52–53
Féret-Fleury Christine 121
Fisher Helen 96
Forward Susan 99
Fothergill Alastair 128
Fradella Frank 116
Fressange Ines de la 127
Fromm Erich 84
Frost Robert 68
Fry Ron 124
Fukuyama Francis 82

G
Gachet Sophie 127
Galloway Scott 91, 138

Gardner Gabriela 110
Gayford Martin 61
Gilbert Elizabeth 10
Giżyńska Suzan 97
Goldsworthy Adrian 66
Goleman Daniel 86
Gombrich Ernst Hans 60, 123
Goodkind Terry 35
Gorell Ro 91
Gray John 96, 138
Greenberg Melanie 100
Grisel Judith 100
Gryżewski Andrzej 97,  99

H
Hager Thomas 130
Haldeman Joe 41, 136
Haldon John 66
Hałas Agnieszka 38
Hargreaves Richard 72
Harris Thomas A. 88
Harrison Harry 40
Hayes Terry 26, 135
Heather Peter 66
Heinlein Robert A. 41
Herbert Frank 44, 136
Herron Ron 108
Hill Paul 68
Hockney David 61
Horney Karen 88
Horowitz Anthony 30
Hutchinson Dave 46

I
Iggulden Conn 52

J
Jackson Robert B. 131
Jankowski Stanisław M. 74
Jenkins Simon 68
Jennings Luke 30
Jodełka Joanna 29
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Joines Vann 86
Jones Geraint 54
Jones Gillian 91
Judt Tony 76

K
Kallentoft Mons 27
Kapit Wynn 130
Keller Kevin Lane 93
Keyes Daniel 40, 136
Kleinbaum N.H. 14
Knight Phil 58, 138
Kotler Philip 93
Krupa Michał 71
Kruszewicz Andrzej G. 128, 137

L
Lee Harper 14
Leibovitz Annie 61
Lents Nathan H. 130
Lewicki Roy J. 91
Lieberman David J. 101
Liu Cixin 43, 137
Lowry Malcolm 19

M
Majewski Lech 50
Manglano Luis Montero 30
Mason Daniel 54
Masterton Graham 32
Mazel Sharon 104
Miller Katarzyna 97
Minier Bernard 24, 134
Minorsky Peter V. 131
Montero Carla 11, 135
Moore Michael Scott 80
Murkoff Heidi 104–105

N
Nagorski Andrew 74
Naklicka-Kleser Jolanta 110
Nash Ed 58

Neal Avery 99
Needlman Robert 106
Nordhaus William D. 92
Norwood Robin 102
Novik Naomi 38

O
Olkowicz Katarzyna 57
Orłowski Tomasz 126
Orłowski Witold M. 80
Ornacka Ewa 79
Orzeszyna Marta 56
Osborn Kevin 116
Oz Amos 16

P
Parkinson Monika 107, 122
Pasternak Borys 20
Pawluczuk Monika 97
Pease Allan i Barbara 98
Pettersen Siri 36
Phelps Stanlee 102
Picardie Justine 56
Pratchett Terry 38, 46, 120
Proctor II Russell F. 87
Przybyłek Marcin Sergiusz 48
Pytlakowski Piotr 73, 78

R
Reece Jane B. 131
Remarque Erich Maria 18
Reynolds Shirley 107, 122
Ribeiro João Ubaldo 19
Robinson Joshua 58
Rock David 92
Rogers Carl R. 86
Rosenfeld Lawrence B. 87
Rosnay Charlotte Jolly de 56
Rosnay Tatiana de 56
Rostkowski Jerzy 72–73
Ruocchio Christopher 46
Rushdie Salman 17
Rybarczyk Ina 112

S
Samuelson Paul A. 92
Saramago José 18
Saunders David M. 91
Scholey Keith 128
Sekielski Tomasz 25, 134
Semczuk Przemysław 29, 126
Shipp Josh 107
Siegel Daniel 106
Sikora Piotr 75
Simonetta Marcello 67
Sitkowska Sylwia 99
Sołżenicyn Aleksander 71
Spock Benjamin 106
Stargardt Nicholas 72
Stewart Ian 86
Stolińska Hanna 112
Suworow Wiktor 76
Sykes Sam 37
Szaciłło Karolina 110–111
Szaciłło Maciej 110–111
Szmidt Robert J. 48

T
Thoreau Henry David 128
Torres Joan 99
Tunitsky Mollie 110
Turing Dermot 75
Turmel Wayne 93

U
Urry Lisa A. 131
Usón Clara 11

V
Vanier Nicolas 121
Varese Federico 78
Vilas Manuel 13

W
Wasserman Steven A. 131
Waterfield Robin 64
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Wexler Django 37
White J. Noland 87
Wilkinson Philip 60
Wilkinson Toby 64

Williams Tad 36
Winawer Melodie 54
Windy Joe 120
Wolański Ryszard 132
Wójcik Krzysztof 78
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Ziębiński Robert 32
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C
Central Park. Kraina Koe. Tom II 120
Chłopak z Warszawy 74
Chudnij w zgodzie ze swoją naturą 110
Chwała Aten 65
Chwała Rzymu 65
Ciche przywództwo 92
Cieplarnia 40
Coco Chanel. Legenda i życie 56
Córka nieboszczyka 29
Czas próby 45
Człowiek i błędy ewolucji 130
Człowiek z Wysokiego Zamku 136
Czy mam depresję i co mogę na to 

 poradzić? 122

D
Dawaj czasy! 74
Depresja u nastolatka 107
Dieta przyszłej matki 104
Dieta w leczeniu osteoporozy 112
Diuna 44, 136
Dlaczego czuję się nieszczęśliwa, skoro 

on jest taki wspaniały? 99
Dlaczego mężczyźni pragną seksu, 

a kobiety potrzebują miłości 98
Dlaczego on nie kocha, a ona za nim 

szaleje 99
Do fanatyków. Trzy refleksje 16
Doktor Żywago 20
Druciarz Galaktyki 42
Drugi rok życia dziecka 105
Drzwi do lata 41
Dzieci Diuny 44
Dziecko Odyna 36
Dziecko. Pielęgnacja i wychowanie 106
Dzielenie łupów 64
Dzieło przypadku 26
Dzień wagarowicza 32
Dziesięć leków, które ukształtowały 

medycynę 130
Dziwny porządek rzeczy 82

E
Ekonomia 92
Emocjonalne wampiry 100
Epidemia 28
Era supernowej 43
Europa o świcie 46
Evna 36

F
Fundacja 137
Fundacja i Ziemia 137

G
Gamedec. Czas silnych istot 48
Gra na cztery 22
Gwiazdy moim przeznaczeniem 41

H
Harvard Business Review. Podręcznik 

lidera 90
Harvard Business Review. Podręcznik 

menedżera 90
Harvard Business Review. Podręcznik 

przedsiębiorcy 90
Historia brzydoty 62
Historia ładu politycznego 82
Historia obrazów 61
Historia piękna 62

I
Ich matki, nasi ojcowie 73
Imperium ciszy 46
Inna Polska? 80
Inteligencja emocjonalna w działaniu 

101
Inteligencja społeczna 86

J
Ja jestem OK – ty jesteś OK 88
Jak radzić sobie z nastolatkiem 107
Jak się uczyć 124
Jedz, módl się, kochaj 10

6 najważniejszych decyzji, które kiedy-
kolwiek podejmiesz 124

7 nawyków skutecznego działania 94
7 nawyków skutecznego nastolatka 

124
7 nawyków szczęśliwej rodziny 106
8. nawyk 94
13 powodów 122, 138
50 najlepszych technik coachingowych 

91
1941. Rok, w którym Niemcy przegrały 

wojnę 74

A
Analiza transakcyjna dzisiaj 86
Anatomia człowieka 130
Anatomia ludzkiej destrukcyjności 84
Anatomia miłości – nowe spojrzenie 96
Annie Leibovitz. Portrety: 2005–2016 

61
Antoine de Paris 56
Archipelag GUŁag 71
Architektura – wizje niezrealizowa-

ne 60
Asa Nisi Masa. Magia 8½ 50
Atlas lądów niebyłych 129
Atlas nieba 129

B
Bella i Sebastian 121
Bella i Sebastian 2 121
Bella i Sebastian 3 121
Bezwład 25, 134
Bielszy odcień śmierci 134
Biologia Campbella 131
Blade runner. Czy androidy marzą 

o elektrycznych owcach? 136
Bohater 114
Bóg Imperator Diuny 44
Buddyzm 118
Być kobietą i nie zwariować 97
Być parą i nie zwariować 97
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Kiedy Bóg odwrócił wzrok 71
Klub 58
Kobieta asertywna 102
Kobiety, które kochają za bardzo 102
Koktajle odchudzające 112
Korona z czarodrzewu 36
Królestwa wiary 67
Królowa mafii 78
Krótka historia Europy 68
Krótka historia świata 123
Krwawa Róża 35
Krzyk do nieba 27
Księga bezimiennej akuszerki 13
Księga tęsknoty 132
Księgi Południa 34
Kwiaty dla Algernona 40, 136

L
Labirynt pamięci. Wiwat naród brazy-

lijski! 19
Legion kontra falanga 64
Leki z roślinnej apteki 111
Look Book. Co mam dziś na siebie wło-

żyć? 127

Ł
Łatwo być Bogiem 48
Łowcy smaków. Cztery pory roku 112

M
Maluch. Wielka przygoda małego fiata 

126
Mam faceta i mam… problem 97
Marina Abramović. Pokonać mur. 

Wspomnienia 57, 138
Marketing 93
Marsjanie i Wenusjanki – nowe poko-

lenie 96
Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus 

96, 138
Miasto dziewcząt 10

Miasto ślepców 18
Miasto Świętych Mężów 30
Mistrz i Małgorzata 20
Młodość na dłużej 131
Moc srebra 38
Mowa ciała 98
Mowa ciała w miłości 98
Możemy cię zbudować 42
Mózg i serce – magiczny duet 114
Mózg odporny na stres 100
Mr. Breakfast 12

N
Nagie słońce 45
Najpierw rzeczy najważniejsze 94
Na krawędzi otchłani 24
Na pastwę aniołów 12
Nasza planeta 128
Nasz zakochany przewodnik po Francji 

126
Nauki na każdy dzień 114
Nerwica a rozwój człowieka 88
Neurotyczna osobowość naszych cza-

sów 88
Niekochalni. Lęk przed bliskością 99
Nieprzejednana Honor 45
Nieśmiały zabójca 11
Nie wpadaj w złość 101
Nigdy dość. Mózg a uzależnienia 100
Noc w Lizbonie 18

O
Oblężenie 54
Obsesja Eve. Jutra nie ma 30
Odzyskanie czasu 43, 137
Ogród kobiet 11, 135
Ojcostwo dla żółtodziobów 116
Oksfordzka historia unii polsko-litew-

skiej. Tom I 68
Ordesa 13
Ostatnia misja Asgarda 48
Ostatnia twierdza Hitlera. Breslau 1945 72

O stawaniu się osobą 86
O sztuce 60
O sztuce miłości 84

P
Pakt Ribbentrop–Beck 70
Pandemia 28, 135
Pape Satàn aleppe. Kroniki płynnego 

społeczeństwa 62
Paryski szyk. Look Book 127
Paryski szyk jeszcze raz! 127
Patrz, jak spadam 27
Pax Romana 66
Piekielny batalion 37
Pielgrzym 26, 135
Pierwszy rok życia dziecka 105
Piękne i niebezpieczne 73
Płomień 132
Płytkie groby na Syberii 71
Po cudze pieniądze 22
Podstawy rysunku dla żółtodziobów 116
Pod wulkanem 19
Podziemia III Rzeszy 72
Pogrzeb na zamówienie 30
Policjanci i gangsterzy 78
Port Cieni 34
Powojnie 76
Powstanie i upadek starożytnego Egip-

tu 64
Pozytywne szkolenie psów dla żółto-

dziobów 116
Problem trzech ciał 43, 137
Przemyślny rycerz don Kichot z Man-

czy. Część druga 20
Przestrzeni! Przestrzeni! 40
Przywództwo na odległość 93
Psychologia 87
Pustynia i morze 80
Pustynny snajper 58

Q
Quichotte 17
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Sejf 134
Sejf. Trylogia 25
Sekretne życie zwierząt 128, 137
Sekrety wychowywania dziewcząt 

108
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Serca bicie. Biografia Andrzeja Zauchy 

57
Siedem czarnych mieczy 37
Siostry 24, 134
SKAM. Sezon 1. Eva 123
SKAM. Sezon 4. Sana 123
Skazane na potępienie 79
Skryba ze Sieny 54
Smoki na zamku Ukruszon 38, 120
Smutek to najgorsza pora dnia 50
Sokół spartański 52
Spisek Montefeltro 67
SPQR 65
Spryciarz z Londynu 46, 120
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FODMAP 110
Stowarzyszenie Umarłych Poetów 14
Szarlatani 134
Szatańskie wersety 17
Szkoła życia 121
Szmaragdowa Tablica 11, 135
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fachu 76
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Sztuka szczęścia w trudnych czasach 
118
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Ś
Ścieżka do spokoju 118
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Światło 122
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Tao fizyki 84
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68
To nie przypadek 29
Tożsamość 82
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Tych niewielu 75
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Upadek cesarstwa rzymskiego 66
Uwolnij moc kobiecego mózgu 102
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Walden, czyli życie w lesie 128
Wespazjan. Fałszywy bóg Rzymu 53
Wespazjan. Kat Rzymu 53
Wespazjan. Rzymskie Furie 53
Wespazjan. Trybun Rzymu 53
Wieczna wojna 41, 136
Wielka czwórka. Ukryte DNA: Amazon, 

Apple, Facebook i Google 91, 138
Wirus 32
W oczekiwaniu na ciążę 104

W oczekiwaniu na dziecko 104
Wojenna nawałnica 35
Wojna Niemców 72
Wojny Bizancjum 66
Wołyń zdradzony 70
Wrobiony w dożywocie 79
Wychowuj z głową, czyli zdroworoz-
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Zasady negocjacji 91
Zasady skutecznego przywództwa 94
Zasady strategii 90
Z czego powstaje jabłko? 16
Zdrowe serce 111
Zgnilizna 36
Zimowy wiatr na twojej twarzy 135
Zimowy żołnierz 54
Zintegrowany mózg – zintegrowane 

dziecko 106
Złoty atlas 129
Złoty dom Goldenów 17
Zrozumieć zbrodnię 79
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78
Żyć dobrze… z alergią 111





SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
PROSTE REGUŁY – PROSTO DO DOMU

Książki Domu Wydawniczego REBIS 
można kupić w najprostszy sposób: 
zamawiając je bezpośrednio w wydaw-
nictwie. Dla wygody naszych czytelni-
ków udostępniamy całą ofertę REBISU 
w sprzedaży wysyłkowej.

W sprzedaży wysyłkowej oferujemy 
oprócz nowości, które jeszcze nie do-
tarły do księgarń, także tytuły, których 
już w żadnej księgarni nie można ku-
pić – wydania sprzed kilku lat, po nie-
zwykle atrakcyjnych cenach.

Klientom gwarantujemy pełną infor-
mację o naszych nowościach i planach 
wydawniczych.

Nie dokonujemy za naszych czytelni-
ków wyboru – nie wysyłamy niezamó-
wionych książek.

Gwarantujemy niezwykle atrakcyjne 
ceny – przy zakupach o wartości powy-

żej 100 zł oferujemy dodatkową pre-
mię: pokrycie kosztów wszelkich opłat 
pocztowych.

Będziemy także przesyłać informacje 
o imprezach promocyjnych z udziałem 
naszych autorów: targach, spotka-
niach autorskich, wizytach w księgar-
niach.

Oferujemy całą gamę możliwości za-
mówienia naszych tytułów: poprzez 
naszą księgarnię w Internecie, pocztą, 
telefonicznie, e-mailem.

Reguły zamówień w sprzedaży wysył-
kowej są najprostsze z możliwych – za-
mawiasz książki, których poszukujesz, 
otrzymujesz je prosto do domu, 
oszczędzasz czas i pieniądze, masz 
najpewniejsze informacje o naszych 
planach, możesz wylosować oryginal-
ne nagrody.

JAK ZAMAWIAĆ?
• pocztą, na adres: 

60-171 Poznań 
ul. Żmigrodzka 41/49

• telefonicznie: 
61-882-38-31

• w Internecie: 
www.rebis.com.pl

• e-mailem: 
wysylka@rebis.com.pl

• faksem: 
61-867-37-74 
61-882-38-19

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ 
WWW.REBIS.COM.PL 

TAM ZNAJDZIECIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

Zapraszamy 
do zapisywania się na newsletter

na naszej stronie internetowej.
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