
Zdumiewająca książka, która inspiruje do podróży  
po ponad 700 najdziwniejszych i najciekawszych zakątkach świata.

Czas zejść z utartego szlaku! 
Niech ciekawość będzie twoim kompasem! 



ŚWIAT LODOWYCH OLBRZYMÓW
Europa – Austria, Werfen,  
Salzburg 

ŻYWE MOSTY CZERAPUŃDŻI
Azja – Czerapuńdżi, Meghalaya

JEZIORO MEDUZ
Oceania – Palau, Eil Malk

BAZA PÓŁNOCNEGO SYSTEMU  
WCZESNEGO OSTRZEGANIA
Arktyka

GEJZER FLY
USA – Nevada, Gerlach

ORLANDO TOWERS
Afryka – Johannesburg, Gauteng

EL ATENEO GRAND SPLENDID
Ameryka Południowa –  
Argentyna, Buenos Aires



„Zależało nam na znalezieniu ciekawych, znajdujących się na uboczu 
miejsc, które rzadko trafiają na strony tradycyjnych przewodników – 
atrakcji, które rozszerzają sens tego, co jest możliwe, ale na które nigdy 
nie wpadlibyśmy, gdyby ktoś nam o nich nie powiedział. Przez kolejne 
lata tysiące ludzi z całego świata dołączyło do tego projektu, dodając do 
Atlasu nowe miejsca. W tym wydaniu znajduje się zaledwie niewielka 
część skarbów odkrytych przez naszą społeczność.

Na pierwszy rzut oka Atlas osobliwości przypomina przewodnik tury-
styczny, ale w gruncie rzeczy jest czymś innym. Zarówno nasz serwis inter-
netowy, jak i ta książka są czymś w rodzaju gabinetu osobliwości, który nie 
tylko ma pobudzić pragnienie wędrowania, ale także zaspokoić potrzebę 
dziwienia się. Wielu miejsc opisanych w tej książce na pewno nie można 
zaliczyć do typowych «atrakcji turystycznych» i nie powinno się o nich 
myśleć w tych kategoriach. Inne leżą tak daleko od utartych szlaków, znaj-
dują się w tak zdradliwych miejscach albo (co najmniej w jednym przypad-
ku) tak głęboko pod powierzchnią ziemi, że niewielu czytelników będzie 
miało okazję je zwiedzić. To jednak nie znaczy, że ich nie ma. Są i dzielą  
z nami miejsce na tej fantastycznej planecie”.

fragment Wstępu

Książka Atlas osobliwości to część większego, ciągle rozwijanego projektu.  

Więcej na: www.atlasobscura.com

Cuda natury i architektury, szokujące tradycje,  
ekscentryczne atrakcje turystyczne i niesamowite  
wynalazki. A także wiele innych osobliwości,  
których nie uwzględniają zwykłe przewodniki i atlasy!

ORLANDO TOWERS
Afryka – Johannesburg, Gauteng

„Atlas osobliwości jest pozytywnym antidotum na niepokojące przeczu-
cie, że w dzisiejszych czasach podróżowanie to przede wszystkim okazja 
do zakupu sztampowych, produkowanych masowo pamiątek. Znajdziecie 
tu setki znakomitych, kuriozalnych, niezwykłych, inspirujących powodów 
do podróżowania. Najlepszy przewodnik na świecie”.

MARY ROACH



„Ta książka sprawi, że zechcesz rzucić wszystko i wyjechać do miejsc,  
o których nie śniłeś albo których nie śmiałeś sobie wyobrażać. Czytanie 
jej po raz pierwszy albo wracanie do już znanych fragmentów to czysta 
przyjemność”.

NEIL GAIMAN, autor książek Sandman i Amerykańscy bogowie

„Atlas osobliwości to prawdopodobnie jedyna rzecz, która jeszcze 
mogłaby mnie skusić do wyjścia z domu [...]. Pozwala eksplorować świat  
i przeżywać przygody w sposób stylowy i okraszony humorem (nie każąc 
mi przy tym wstawać z łóżka)”.
LENA DUNHAM, współtwórczyni i gwiazda serialu Dziewczyny, autorka książki Nie taka dziewczyna

„Mój ulubiony przewodnik turystyczny! Nie wybieraj się w podróż, dopóki 
nie sprawdzisz, gdzie znajdują się Wrota Piekieł albo nawiedzony hotel!”

GUILLERMO DEL TORO, reżyser filmu Labirynt fauna

„Co za dziwna, fenomenalna książka! Tak ciekawa i zaskakująca 
jak Krwawy Koran Saddama Husajna, napisany jego własną krwią. 
Nie dowiedziałbym się o istnieniu tej księgi, gdybym nie przeczytał 
niezwykłego Atlasu osobliwości”.

JON RONSON, autor książki Czy jesteś psychopatą? Fascynująca podróż po świecie obłędu

„Przewodnik dla turystów poszukujących najśmielszych przygód […] 
oraz wspaniała lektura dla fotelowych podróżników, którym podobały się 
takie tytuły jak Humans of New York Brandona Stantona czy PostSecret 
Franka Warrena”.
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