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Zapowiedzi wydawnictwa Sine Qua Non na pierwsze 

półrocze 2012 roku.  
 

 

Wydawnictwo Sine Qua Non ma przyjemność zaprezentować 
nowości wydawnicze na pierwsze półrocze 2012 roku. Jak zwykle w 
naszej ofercie nie zabraknie biografii wybitnych piłkarzy - to w 
związku z EURO 2012, ale mamy też ciekawą propozycję dla 
miłośników innych gatunków.  

 

Rok 2012 rozpoczniemy nietypową 
biografią Freddy’ego Mercury’ego i 
zespołu: „Queen: Nieznana historia” 

(QUEEN Unseen. Autor Peter Hince). 
Nietypową ponieważ, nie jest to 
chronologiczny zapis zdarzeń czy 
wnikliwa biografia, ale osobista historia 
napisana w oparciu doświadczenia ze 
współpracy z zespołem. Autor pracował 
z Queen przez kilkanaście lat. 
Dodatkiem do publikacji są unikatowe 
zdjęcia, które stały się elementem 
wystawy poświęconej zespołowi: 
„Queen: The Unseen Archive”. 

Redaktorem polskiego wydania i autorem wstępu jest Roman 
Rogowiecki. 
 
Kolejna pozycja pojawi się w księgarniach 
już 8 lutego. Jest to “ponadczasowa” 
historia miłosna pod bardzo 
enigmatycznym tytułem “Q” (Q: A novel. 
Autor Evan Mandery). Czy wiedząc, co 
przygotowała dla Ciebie przyszłość, 
zgodziłbyś się na cierpienie, aby uchronić 
przed nim swoją ukochaną? Trudne 
pytanie, prawda? Właśnie wokół niego 
Evan Mandery buduje swoją opowieść oraz 
stawia na głowie konwencję historii 



miłosnej, ale robi to w niezwykle przemyślany sposób, pełen 
humoru i emocji. Jego błyskotliwa, romantyczna i zabawna, a 
jednocześnie bardzo inteligentna opowieść prowadzi do całkowicie 
nieoczekiwanego zakończenia. 
 
Kolejne premiery związane są z tematyką piłki nożnej oraz EURO 
2012. Już w lutym będzie miała miejsce światowa premiera (!!!) 
książki o jednym z najlepszych piłkarzy Europy oraz gwiazdy EURO 
w Polsce na Ukrainie: “Ronaldo. Obsesja doskonałości” 

(Ronaldo. The Obsession for Perfection. Autor: Luca Caioli – jest on 
również autorem bestsellera o Messim). Caioli w swojej książce 
opisuje historię piłkarza nie tylko z perspektywy boiska, ale - jak 
nikt wcześniej – dociera do sekretów życia prywatnego, co w 
przypadku tak rozpoznawalnego piłkarza – celebryty nie jest sprawą 
łatwą.  
 
W marcu pojawią się kolejne książki dla fanów piłki nożnej. Będą 
mogli przeczytać biografie: Van Persiego, Ibrahimovića czy Wayne’a 
Rooneya. 
 
Zacznijmy od Ibrahimovića. W „Ja, Ibra” (Jag är Zlatan. Autorzy: 
Zlatan Ibrahimović, David Lagercrantz), piłkarz po raz pierwszy 
opowiada o swoich przeżyciach na boisku i poza nim, o radościach i 
szaleństwach w życiu nie zawsze w pełni kontrolowanym. 
Autobiografia została nazwana w Szwecji kontrowersyjną, przede 
wszystkim dlatego, że piłkarz ostro krytykuje w niej Pepa Guardiolę, 
który uważany jest za najlepszego trenera Europy. 
 
Kolejny niepokorny europejskich boisk (wkrótce będzie można go 
zobaczyć na żywo w czasie meczów Euro 2012) to Wayne Rooney. 
W książce “Moja Historia” (Wayne Rooney: My Story So Far. 
Autor: Wayne Rooney) opowiada o zwycięstwie na przekór 
przeciwnościom losu, mistrzach i mistrzostwach, życiu prywatnym, 
które nigdy nie pozwala na spokój, a także o sportowcu, którego los 
na zawsze odmienił Sir Alex Ferguson, powołując do składu 
Manchesteru United. 
 
Ostatni, ale nie mniej ważny, to holender Robin Van Persie. Od 
pierwszych szlifów piłkarskich zdobywanych w Feyenoordzie, aż do 
dnia, kiedy w finale Mistrzostw Świata w RPA w 2010 roku 
potwierdził swoją wartość jako gracza światowej klasy – Robin van 



Persie tworzy na naszych oczach fascynującą historię jednego z 
najbardziej utalentowanych zawodników swojego pokolenia. Van 
Persie będzie jedną z największych gwiazd nadchodzącego EURO 
2012, a więcej będzie można się o nim dowiedzieć po przeczytaniu 
„Biografii” (Robin van Persie: The Biography. Autor: Andy Lloyd-
Williams). 
 
Oczywiście jeśli pojawiają się książki piłkarskie nie możemy 
zapomnieć o fanach FC Barcelony. Na początek książka nie tylko dla 
fanów piłki.  
 

Chociaż Mourinho i Guardiola są znani jako głównie jako trenerzy to 
książka „Mourinho versus Guardiola” (Mourinho vs. Guardiola. 
Autorzy: Juan Carlom Cubeiro, Leonor Gallardo) skierowana jest do 
każdego, kto chce dobrze zarządzać firmą. Zawiera istotne lekcje na 
temat liderowania, strategii i kierowania zespołami.  
 
Kolejna pozycja z cyklu barcelońskiego to „Barca: sens życia.” 
(Barça: A People’s Passion. Autor: Jimmy Burns). Jedyna pełna 
opowieść spinająca ze sobą losy piłki nożnej i ludzkiego życia – 
opowieść o FC Barcelonie i Katalonii. Zabiera czytelnika w bordowo-
granatową podróż w czasie, przez doniosłe chwile z wybitnymi 
osobistościami: przeciwstawienie się generałowi Franco podczas 
Hiszpańskiej Wojny Domowej, rozpoczęcie odwiecznej rywalizacji z 
Realem Madryt, nieustanne dążenie do perfekcji na boisku i poza 
nim. 
 
Wydawnictwo Sine Qua Non to  jednak nie tylko książki sportowe. 
Udowodnimy to wydając w maju publikację pod tytułem „Bractwo 

Pif Paf.” (The Bang Bang Club. Autorzy: Greg Marinovich, Joao 
Silva). Jest to oparta na faktach relacja reporterów wojennych z 
RPA. Greg Marinovich oraz Joao Silva są laureatami nagrody 
Pulitzera. Teraz pokazują od wewnątrz pracę reportera wojennego. 
Tłumaczem książki oraz autorem wstępu jest znany polski 
dziennikarz, Wojciech Jagielski.  
 
W maju opublikujemy kolejny zeszyt komiksu Assassin’s Creed 

„Aquilus.” Pierwszy zeszyt pojawił się w grudniu 2011 i stał się 
przebojem wśród polskich fanów gry, o którą został oparty, a także 
fanów komiksu. Autorzy Eric Corbeyran i Djillali Defali kontynują 
opowieść o młodym Assassynie imieniem Desmond. 



 
Tytułem “Aquilus” zamkniemy pierwsze półrocze, ale tylko po to by 
drugą połowę roku otworzyć książką, o której na pewno będzie 
głośno w 2012 roku nie tylko w Polsce.  
 
Więcej informacji na temat naszych planów wydawniczych można 
znaleźć na stronie www.wsqn.pl na którą serdecznie zapraszamy.  
 

O wydawnictwie:  

Sine qua non – Wydawnictwo Sine Qua Non powstało w połowie 
2010 roku. Ideą, która przyświecała założycielom jest publikowanie 
książek “z pasją”. Dla jednych pasją jest piłka nożna, dla innych 
film, trzeci interesuje się sztuką współczesną a jeszcze kolejny po 
prostu literaturą. Jednak każdy z nich ma możliwość dzielić się 
swoją pasją właśnie poprzez książkę.  
 
W oparciu o te założenia działa Sine Qua Non. Wśród pozycji, które 
ukazały się nakładem wydawnictwa można znaleźć książki o piłce 
nożnej, sztuce współczesnej, serialowe oraz inne, które są realizacją 
pasji.  
 
Strona www: www.wsqn.pl 
 

Kontakt dla prasy: 
Łukasz Kuśnierz 
Tel: 509 600 505 
lk@wsqn.pl 
 


