zapowiedzi
Virginia Vallejo
Kochając Pabla, nienawidząc Escobara
Była kochanką Pablo Escobara, stała się jego
wrogiem. Miłość i nienawiść, narkobiznes
i wielkie pieniądze w opowieści
Virginii Vallejo. Na podstawie książki
powstaje film z Penelope Cruz i Javierem
Bardemem „Escobar”

PREMIERA 19 kwietnia

Ziemowit Szczerek
Międzymorze
Nowa książka Ziemowita Szczerka
to podróż po Europie Środkowej,
mitycznej, wielokulturowej krainie,
która rozpaczliwie próbuje odkryć
swoje korzenie na nowo.

*Współwydawca: Wydawnictwo Czarne
PREMIERA 10 maja
Adam Wajrak
Lolek
Poruszająca opowieść o losach pewnego
psa, który ma tylko jedno marzenie:
znaleźć dla siebie opiekunów. Ale trafić
na tych właściwych wcale nie jest łatwo.
Szczególnie zimą w okolicach Puszczy
Białowieskiej. Książka nie tylko dla dzieci!

PREMIERA 17 maja

Michaił Zygar
Wszyscy ludzie Kremla
Najlepiej poinformowany dziennikarz
w Moskwie ujawnia najskrytsze tajemnice
Kremla w porywający sposób wyjaśniając
jak doszło do przeobrażenia Putina
z reformatora w postrach całego świata.

PREMIERA 26 kwietnia

Iwona Szpala, Małgorzata Zubik
Święte prawo
Wstrząsający reportaż odsłaniający kulisy
warszawskiej reprywatyzacji - dziennikarki
„Gazety Wyborczej” w mistrzowski sposób
rekonstruują historie kamienic i działek oraz ludzi,
którzy zarobili miliony na cudzej krzywdzie.

PREMIERA 17 maja
Nick Littlehales
Śpij dobrze
Połowa Polaków ma problemy ze snem.
Trener snu, który nauczył m. in. Cristiano
Ronaldo jak spać, żeby się dobrze wyspać,
zdradza swoje metody pracy
ze sportowcami. Teraz możemy skorzystać
z nich wszyscy. Teraz możemy skorzystać
z nich wszyscy czytając światowy bestseller
„Śpij dobrze”

PREMIERA 26 kwietnia
Michał Rusinek
Pypcie na języku
Spokojnie! To nie monografia dermatologicznych
wykwitów, tylko zbiór felietonów o zjawiskach
językowych. Książkę ozdabiają piękne ilustracje
Jacka Gawłowskiego.

PREMIERA 17 maja

Amanda Berry, Gina DeJesus
Nadzieja. 10 lat w ciemności
Bestseller „New York Timesa”
Wstrząsająca prawdziwa historia ofiar
Ariela Castro - kierowcy autobusu
szkolnego, który porwał i przez ponad
10 lat więził w swojej piwnicy w Cleavland
trzy dziewczynki, które miały jeden
wspólny cel: uciec.

PREMIERA 11 kwietnia
Krzysztof Kopczyński, Anna Sajewicz
Dybuk. Opowieść o nieważności świata
Gratuluję autorom, że nie przestraszyli się
dybuków krążących po Humaniu i opowiedzieli
na przykładzie tego miasta, zapisanego
traumatycznie w pamięci polskiej, ukraińskiej i
żydowskiej, jak ważna jest „nieważność” świata,
który zmaga się z upiorami przeszłości, wzajemną
nieufnością jednych do drugich i maniami
religijnymi i narodowymi.

Adam Szostkiewicz, Polityka

PREMIERA 17 maja

Mitch & Mitch & Kassin, Visitantes
Nordestinos. Wersja winylowa płyty
kultowej kapeli Mitch & Mitch, tym razem
nagranej z brazylijskim producentem
i muzykiem Kassinem, znanym z projektu
+2, współtworzącym Orquestra Imperial.
Gorące rytmy, inteligentna zabawa
dźwiękami, szalone klimaty.

PREMIERA 26 KWIETNIA
Paula i Karol, Our Town. Czwarty album
folkowego duetu z Warszawy znów pełen
jest pozytywnej energii i wpadających
w ucho kompozycji. 10 nowych utworów
porwie wszystkich do tańca.

PREMIERA 19 maja
Wojtek Mazolewski, Chaos pełen idei.
Winylowa wersja bestsellerowej płyty
Wojtka Mazolewskiego. Genialni goście,
m.in. Justyna Święs, Wojtek Waglewski,
John Porter, Piotr Zioła, Ania Rusowicz,
Natalia Przybysz. Świetne kompozycje
na pograniczu jazzu, alternatywy
i dobrego popu.

PREMIERA 17 maja

NowOsiecka. Kultowe piosenki Agnieszki Osieckiej
w nowych, często zaskakujących interpretacjach
największych artystów polskiej sceny, m.in. Moniki
Brodki, Meli Koteluk, L.U.C., Natalii Grosiak, Piotra
Roguckiego, Natalii Przybysz, The Dumplings, Misi
Furtak, Krzysztofa Zalewskiego. Nagrane na nowo,
po sukcesie koncertu, który obdbył się w 2016 roku
w katowickim NOSPR.

PREMIERA 26 maja

Ucho do klasyki. Kolekcja płyt z książkami
przybliżająca dzieciom twórczość i życie
największych kompozytorów muzyki
klasycznej. Dwa pierwsze tomy to fascynujące
historie Fryderyka Chopina i Wolfganga
Amadeusza Mozarta. Przystępny język,
ciekawostki i zabawne fakty, płyty
z najważniejszymi utworami mistrzów..

PREMIERA 26 maja

zapraszamy
na Warszawskie

Targi Książki
Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o książkach
lub egzemplarzami recenzenckimi proszę o kontakt:
Martyna Turska, martyna.turska@agora.pl, 519 119 616
Osoby zainteresowane informacjami o projektach muzycznych
proszę o kontakt:
Artur Tylmanowski, artur.tylmanowski@agora.pl, tel. 730 934 423
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