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W pierwszym raporcie, przedstawiającym dane z okresu pandemii, Nielsen sprawdza, jakie 

książki dotrzymują Polakom towarzystwa w tym czasie. Okazuje się, że większość stawia na 

romans, thriller czy powieści obyczajowe. Nielsen opublikował raport z dni 22 marca - 18 

kwietnia 2020 r. dotyczący tego, jakie książki Polacy kupują w czasie izolacji. Według danych 

pozyskanych w sklepach stacjonarnych i księgarniach online, czytelnicy w tych tygodniach kupowali 

dla siebie głównie książki z gatunku fiction, najchętniej całe serie, a dla dzieci opowieści przygodowe 

i nowatorskie elementarze. 

Pierwszy pełny miesiąc pandemii pokazuje, że uczucia czytelników są stałe. Królują książki z 

kategorii fiction: sensacja, thriller, erotyka, romans, fantasy i mocna powieść obyczajowa. 

Książki dla dzieci w dobie izolacji sprzedają się dobrze, trafiają też na szczyty list sprzedaży 

BookScan. Widać, że uwielbiane są serie, na które jest teraz więcej czasu. Książki non-fiction 

przeżywają słabszy czas, ale odnotowuje się zainteresowanie tematyką kognitywistyczną*" - 

podaje panel BookScan Polska Nielsen. 

Na pierwszym miejscu w raporcie znalazła się "Ekstradycja" Remigiusza Mroza, jedenasty 

tom w serii #Joanna Chyłka (książka ukazała się 25 marca). Thrillery i historie o seryjnych 

zabójcach cieszą sie ogromnym zainteresowaniem, bo w top20 Nielsena znalazło się aż 

dziesięć takich pozycji. Oprócz tego w rankingu królują erotyki - miejsce 3., 4. i 5. zajmują 

kolejne części trylogii Blanki Lipińskiej. Wysoko uplasowały się też powieści Andrzeja 

Sapkowskiego o Wiedźminie oraz Cykl inkwizytorski Jacka Piekary. Wciąż 

zainteresowaniem czytelnika cieszą się książki o Auschwitz (na liście znalazła się "Podróż 

Cilki" autorstwa Heather Morris; to kontynuacja "Tatuażysty z Auschwitz"). 

A z książek dla dzieci? "Pucio" Marty Galewskiej-Kustry, tom pierwszy hitowego cyklu; 

"Dziennik Cwaniaczka" Jeffa Kinneya, tom 14.; "Skarpetki" Justyny Bednarek i Daniela de 

Latoura, część pierwszą. 

Rynek książek przeżywa  trudny czas choć są tutaj dwie dobre wiadomości. Pierwsza: książki 

w ostatnich kilku tygodniach tanieją. Druga: książki są powszechnie dostępne, wszystkie 

tradycyjne stacjonarne sieci z panelu BookScan sprzedają on-line: BookBook, Bookszpan, 

Książnica Polska, Między Kartkami, Świat Książki. Sklepy taniaksiazka.pl, ksiazkamat.pl 

oraz swiatksiazki.pl. 
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