Zapowiedzi wydawnicze 7–8/2009

J A R O S Ł AW M O L E N D A –
absolwent filologii klasycznej
UAM w Poznaniu, dziennikarz
magazynu podróżniczego „Dookoła Świata”, współodkrywca
prekolumbijskich ruin w Peru,
członek South American Explorers, był y współpracownik
kolegium redakcyjnego Encyklopedii Geograficznej Świata.
Nakładem Bellony ukazały się
jego następujące pozycje: Poczet odkrywców i zdobywców Ameryki Łacińskiej; Tajemnice polskich grobowców; Panama 1671;
Przedkolumbijscy żeglarze i odkrywcy Ameryki; Wojny guarańskie
1628–1756 i inne.

Jarosław Molenda

NOWOŚĆ

Historia roślin jadalnych

data wydania 30.10.2014
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 248
ISBN/EAN 9788311134249

Od zarania dziejów ludzie wykorzystywali rośliny na różne sposoby: do
jedzenia, do ogrzania się, do leczenia, do transportu, dla towarzystwa
i dla zysku. Henri Fabre swego czasu powiedział, że „(…) historia opiewa
pola bitwy, gdzie śmierć zbiera żniwo, ale nie opowiada nam o polach
z łanami zboża, które nas żywi; wylicza imiona królewskich bękartów,
ale nie potrafi nam podać, jakie jest pochodzenie żyta. Oto jest głupota
człowiecza!”. Rośliny istotnie odgrywały fundamentalną rolę w dziejach
ludzkości, ale istnieją gatunki, które wywarły szczególny wpływ na rozwój
kultur, narodów czy religii. Te rośliny zmieniły świat, wpływając nie tylko
na bieg historii, ale zmieniając zwyczaje kulinarne i postawy obyczajowe.
Podróżując przez cztery kontynenty i wszystkie epoki historyczne dowiesz
się między innymi:
• jaka roślina jest brakującym ogniwem w łańcuchu człowieczej ewolucji,
• które zboże przyczyniło się do narodzin najstarszych cywilizacji
Starego Świata,
• dlaczego w starożytności uznawano morwę za najmądrzejsze spośród
drzew,
• co ma piernik do globusa?
• dlaczego należy przy konsumpcji wina jeść sery?
• czy to daktylowiec był drzewem znajomości dobra i zła?
• w którym kraju auta jeżdżą „na gazie”?

Polecamy również:

Zapowiedzi wydawnicze 10/2014

zapowiedzi 10.indd 1

1
2014-09-13 14:23:27

HISTORIA POWSZECHNA
HISTORYCZNE
BITWY/HISTORIA

Zapowiedzi wydawnicze 11–12/2009

Grzegorz Lach

NOWOŚĆ

Ipsos 301 p.n.e.
Pod Ipsos rozegrała się w 301 r. p.n.e. bitwa zamykająca pierwszy okres dziejów
diadochów, w której siły Antigonosa zostały rozgromione przez połączone wojska
Lizymacha i Seleuka. Sam Antigonos padł na polu bitwy. Jego syn Demetriusz,
uciekł z resztkami piechoty i kawalerii do Efezu. Samo Ipsos jest niewielką miejscowością w Azji Mniejszej, na terenie starożytnej Frygii. Bitwa miała znaczenie
dla kształtowania geopolitycznego porządku w świecie hellenistycznym.

data wydania 16.10.2014
cena detaliczna 28 zł
(w tym 5% VAT)
format 125x195 mm
oprawa miękka
liczba stron 224
ISBN/EAN 9788311134010

Patron medialny:

Volker Koop

NOWOŚĆ

Organizacja Lebensborn
Na temat Lebensbornu ciągle jeszcze krążą błędne opinie, mity i pogłoski.
Instytucja ta została powołana do życia w końcu 1935 roku przez jednego
z najpotężniejszych ludzi reżimu narodowosocjalistycznego, reichsführera
SS Heinricha Himmlera, rzekomo w celu niesienia pomocy niezamężnym
matkom i nieślubnym dzieciom. W Niemczech oraz w przyłączonej do nich
Austrii Lebensborn dysponował ośmioma domami matek i dwoma domami
dzieci, wyposażonymi i gotowymi na przyjęcie 100 porodów miesięcznie.
Była to jednak tylko część działalności tej instytucji i fakt ten nie może
przesłonić zbrodni, polegających na odbieraniu tożsamości niewinnym
dzieciom w Polsce, Czechosłowacji, w Jugosławii i Rosji – bowiem od
początku II wojny światowej jednym z głównych zadań Lebensbornu było
rabowanie „rasowo cennych” dzieci z okupowanych przez niemieckie wojska
obszarów, głównie ze wschodniej Europy. Dlatego ten właśnie kompleks
spraw, a nie „charytatywna” opieka nad samotnymi matkami stanowi główny temat niniejszej książki. Ponadto Lebensborn współdziałał z gestapo
i rabował żydowskie mienie, żeby wykorzystywać je dla własnych celów.
Utworzenie Lebensbornu stanowiło część nieludzkiej polityki rasowej narodowych socjalistów.

data wydania 09.10.2014
cena detaliczna 39,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 165x235 mm
oprawa miękka
liczba stron 344
ISBN/EAN 9788311134362

Wadim W. Kożynow

NOWOŚĆ

Stalinowski terror
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Książkę Wadima Kożynowa, współczesnego rosyjskiego historyka, wyróżnia
niezwykły sposób oceniania wydarzeń oraz zaskakujące wnioski. Największym
walorem jego rozważań jest historyczny obiektywizm, a także ukazywanie
mało znanych faktów, często przeczących powszechnym wyobrażeniom: – na
początku 1917 roku, wbrew temu, co zwykle sądzimy, w Piotrogrodzie nie było
wpływowych bolszewików! Dopiero Niemcy przewozili ich pociągiem ze Szwajcarii do Finlandii, by od środka rozbijali państwo cara; – podczas przewrotu
październikowego nie było wielu ofiar w ludziach, za to w późniejszych latach
ofiary bolszewickich represji zaczęto liczyć w milionach.
Nieznane ciemne strony rewolucji i rządów Stalina.
Zagadka Października i krwawych ofiar Wielkiej Czystki.

data wydania 23.10.2014
cena detaliczna 44,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 165x235 mm
oprawa miękka
liczba stron 368
ISBN/EAN 9788311134300
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HISTORIA

Zapowiedzi wydawnicze 7–8/2009

HISTORIA

Tymoteusz Pawłowski

data wydania 16.10.2014
cena detaliczna 39,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 280
ISBN/EAN 9788311134256

Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy rozbudowa Wojska
Polskiego w latach trzydziestych była przedsięwzięciem udanym. Sugerowanie
natomiast, że porażka w wojnie 1939 roku udowodniła bankructwo jej założeń jest
pozbawione sensu merytorycznego. Klęska była spowodowana przede wszystkim
przez czynniki polityczne. Argument jest jeden, za to ostateczny – gdyby rozbudowa
była sukcesem, to agresja na Polskę zakończyłaby się porażką napastników. Czy
gdyby wojna nie wybuchła w 1939 roku, a program rozbudowy Wojska Polskiego
został zrealizowany – to polski potencjał obronny wzrósłby znacząco? Autor
twierdzi, że tak – stalibyśmy się państwem suwerennym: zdolnym do obrony
przed agresorem i mogącym aktywnie wpływać na politykę naszych sąsiadów. Ale
sprawdzić prawidłowości tego twierdzenia już nie będziemy mogli.

NOWOŚĆ
ŚĆ
ŚĆ

Armia Śmigłego
– czwarta w Europie – siódma na świecie

Lech Wyszczelski

data wydania 23.10.2014
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 296
ISBN/EAN 9788311134331

Społeczeństwo II Rzeczypospolitej, wychowywane w duchu patriotyzmu i szacunku dla munduru, wykazywało zaangażowanie i inicjatywę we wzmacnianiu
potencjału obronnego Polski i to niekiedy starając się pokonać bariery urzędnicze,
w tym te stawiane przez kierownictwo wojska. Szczególna rola przypadła organizacjom i stowarzyszeniom paramilitarnym, które winny uzupełniać i niekiedy
zastępować wojsko w przygotowaniu rezerwistów, mających na wypadek wojny
zwielokrotnić liczebność armii czasu pokoju. Nałożono na nie także zadanie
prowadzenia edukacji obronnej społeczeństwa. Wówczas to zrodziła się myśl
wystawienia samodzielnej Armii Rezerwowej, poniechana wobec krytycznej
postawy kierownictwa państwa i wojska wobec tego pomysłu.

NOWOŚĆ
ŚĆ

Armia Rezerwowa II Rzeczypospolitej

Irena Komorowska

data wydania 09.10.2014
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 168
ISBN/EAN 9788311134119

Wspomnienia Ireny Komorowskiej, małżonki dowódcy Armii Krajowej gen.
Tadeusza Komorowskiego, przybliżają nieznane sceny z życia kadry oficerskiej
Wojska Polskiego okresu przedwrześniowego. Szczególnie dramatyczne są opisy
okresu okupacji w Polsce. Wspomnienia obejmują czas od młodości poprzez
działalność w podziemiu aż po lata powojenne, kiedy Irena Komorowska wraz
z mężem znalazła się na emigracji. Publikacja znacznie poszerza wiedzę o Tadeuszu
Komorowskim i realiach okresu okupacji w Polsce.

NOWOŚĆ

U boku dowódcy AK

Krzysztof Szujecki

Życie sportowe w PRL
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 256
ISBN/EAN 9788311132252

Początkującym entuzjastom sportu – którzy mieli okazję obserwować ostatnie
występy polskich sportowców na igrzyskach olimpijskich, gdzie udało się uzyskać
zaledwie kilka medali – zapewne trudno sobie wyobrazić, że z letnich olimpiad
rozgrywanych w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia, reprezentacja Polski tylko raz
powróciła do kraju z dorobkiem mniejszym niż… dwadzieścia krążków…
W książce pojawiają się ciekawostki, anegdoty, cytaty znanych postaci uczestniczących w ówczesnym życiu sportowym, trenerów, działaczy oraz przede
wszystkim liczne wypowiedzi sportowców – jej głównych bohaterów.
• Klimat zawodów, zakulisowe rozgrywki, pozasportowe problemy.
• Pierwsze lata powojenne.
Patroni medialni:
• Na drodze do międzynarodowej elity.
• Ostatnia dekada Polski Ludowej.
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Zapowiedzi wydawnicze 11–12/2009
Marek Gędek

NOWOŚĆ

Tajemnica początków Polski.
Ekscytująca historia ludu Wenetów
Wenetowie byli pokojowo nastawionym ludem, który na terenach Europy Środkowej
zbudował kwitnącą cywilizację czasów kultury łużyckiej. Zrezygnował z niej jednak,
bo był otwarty na inne sposoby życia i na inne społeczności. Na terenie północnych Włoch, gdy w IV wieku zaczęły docierać tam watahy germańskich plemion
wędrownych, Wenetowie opuszczali tereny lądowe i chronili się na przybrzeżnych
lagunach. Tam budowali swoje domostwa, znów szukając nie tylko ratunku, ale
i możliwości rozwoju. Podobnie było w trakcie nawałnicy słowiańskiej. Uciekali
w chłodniejsze – aczkolwiek spokojniejsze – rejony, po cichu i bez wojen. Schyłek
istnienia narodu związany był z Morzem Bałtyckim i Zatoką Ryską. Gdy jednak
odsunięto ich od morza bardziej w głąb kontynentu – wówczas ostatecznie wyginęli.
Roztopili się prawie niezauważalnie w otaczającej społeczności. Dopóki trzymali
się wody, trwali przez wiele setek lat!

data wydania 23.10.2014
cena detaliczna 39,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 165x235 mm
oprawa miękka
liczba stron 392
ISBN/EAN 9788311133983

Marek Gędek

Ilustrowana Historia wojen i bitew polskich
Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja przedstawiająca w sposób
syntetyczny wojny Polski z jej sąsiadami na przestrzeni od X wieku (czasy
Mieszka I) do rozbiorów Królestwa Polskiego w 1795 roku.
Książa przedstawia w porządku chronologicznym polskie wojny i „wojenki” wraz
z najważniejszymi dla nich bitwami, oblężeniami i kampaniami. Przedstawione
w niej są nie tylko wojny lądowe, ale także morskie działania polskiej floty do
XVIII wieku prowadzone na Bałtyku. Dodatkowo uwzględniono w niej wojny
domowe z czasów średniowiecza, rokosze zbrojne polskiej szlachty, bunty
możnych na Litwie oraz powstania kozackie. Książka zawiera bogaty materiał
kartograficzny.

cena detaliczna 59,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 165x235 mm
oprawa twarda
liczba stron 464
ISBN/EAN 9788311132269

Martin Marix Evans

Niemcy w Wielkiej Wojnie.
Anatomia klęski 1918
Ostatnie miesiące I wojny światowej stanowiły ostateczny sprawdzian dwóch
różnych koncepcji prowadzenia wojny. Niemcy zaryzykowali w 1917 roku, gdy
podjęli totalną wojnę podwodną na morzu w celu zablokowania importu do
krajów Europy. Wiedzieli, że ich decyzja doprowadzi do przystąpienia Stanów
Zjednoczonych do wojny, ale doszli do wniosku, iż będą w stanie pokonać aliantów na froncie zachodnim, zanim wpływ Ameryki na rozwój wydarzeń stanie się
odczuwalny. Mieli nadzieję osiągnąć ten cel, stosując nową taktykę walki piechoty
oraz używając artylerii w nader przemyślny sposób.

cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 165x235 mm
oprawa miękka
liczba stron 232
ISBN/EAN 9788311133938

Paul Carell

Spalona ziemia
Klęska 6. armii nad Wołgą nie była, jak się często uważa, punktem zwrotnym
w zmaganiach na froncie wschodnim. Rozstrzygający zwrot przyniosła dopiero
bitwa na Łuku Kurskim latem 1943 r. Po Kursku nastąpiło pasmo nieprzerwanych
niemieckich klęsk, które zaprowadziło Werhmacht do punktu wyjścia, nad Wisłę
i Bug, skąd ruszyła jego ofensywa w czerwcu 1941 r. Działania na Wschodzie
w roku 1943 i w pierwszej połowie roku 1944, omówione w tym tomie, są
kontynuacją treści tomu poprzedniego pt. Operacja Barbarossa, obejmującego
lata 1941–1942.
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cena detaliczna 39 zł
(w tym 5% VAT)
format 165x235 mm
oprawa miękka
liczba stron 502
ISBN/EAN 9788311124264
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Zapowiedzi wydawnicze 7–8/2009

HISTORYCZNE BITWY

Bogusław Pacek

Różne barwy WSW
Publikacja ma charakter monografii formacji wojskowej, jaką stanowiły Wojskowe
Siły Wewnętrzne. Daje obiektywny obraz tej formacji, do dziś krytycznie ocenianej
przez wielu autorów z względu na kontrowersje towarzyszące ocenie dziejów PRL.
Wojskowe Siły Wewnętrzne kontynuowały tradycję Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Mimo że były formacją wojskową, podporządkowano je Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

NOWOŚĆ

data wydania 09.10.2014
cena detaliczna 39,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 296
ISBN/EAN 9788311134140

GEN. DYW. DR BOGUSŁAW PACEK (ur. 17 czerwca 1954 r.) Absolwent filologii Uniwersytetu Gdańskiego,
wykładowca psychologii m.in. w Pomezańskim Kolegium Teologicznym, na Uniwersytecie Gdańskim i w Akademii
Marynarki Wojennej. W 1988 r. doktoryzował się z psychologii. Przeszedł wszystkie szczeble kariery wojskowej,
którą rozpoczął w 1978 r. w Szkole Oficerów Rezerwy WSW. Od roku 1991 komendant Wydziału Żandarmerii
Wojskowej w Gdańsku, w latach 1996–1997 komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy. Następnie kierował Mazowieckim Oddziałem ŻW w Warszawie, który pod jego dowództwem dwukrotnie zdobył miano
przodującej jednostki sił zbrojnych i został wyróżniony Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych RP. Od 1 sierpnia
2003 r. komendant główny ŻW. Odbył przeszkolenie specjalistyczne we Włoszech i Kanadzie, przebywał na stażu
w Żandarmerii Narodowej Francji. Autor wielu publikacji, stały felietonista „Polski Zbrojnej”.

Magdalena Rochnowska

data wydania 30.10.2014
cena detaliczna 79 zł
(w tym 5% VAT)
format 210x297 mm
oprawa twarda
liczba stron 200
ISBN/EAN 9788311134904

W wersji angielskiej – The Polish soldiers in Afghanistan.
Albumy za pomocą fotografii prezentuje w sposób przekrojowy i reprezentatywny najważniejsze obszary działania Sił Zbrojnych RP w misji wojskowej
w Islamskiej Republice Afganistanu: codzienna służba żołnierzy, odprawy,
spotkania z lokalnymi władzami, patrole, nowoczesny sprzęt i wyposażenie
żołnierzy. Zilustrowane są również bazy, w których służyli polscy żołnierze:
Ghazni, Bagram, Kabul, Vulcan. Ciekawym i dodatkowym atutem albumu jest
część zwierająca fotografie Afganistanu z powietrza, wykonana podczas przelotów wojskowym śmigłowcem. Uzupełnieniem zasadniczej, wojskowej tematyki
są także fotografie o tematyce ogólnej, zawierającej krajobrazy, budynki, ulice
większych miast i portrety mieszkańców Afganistanu.
Całości materiału towarzyszy część tekstowa: wstęp autorstwa rektora-komendanta Akademii Obrony Narodowej, zarys historii Afganistanu i charakterystyka
operacji NATO oraz zakończenie podsumowujące misję polskich żołnierzy
i zawierające prognozę dalszego rozwoju sytuacji w Afganistanie. Także kolejne rozdziały albumu poprzedza krótkie wprowadzenie, opisujące tematykę
przedstawionych zdjęć. Publikacja zawiera około 208 zdjęć.

NOWOŚĆ

Polacy w Afganistanie

Juan Vazquez Garcia

data wydania 23.10.2014
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 190x220 mm
liczba stron ok. 178
ISBN/EAN 9788311134157

Publikacja poświęcona U-Bootom, okrętom podwodnym III Rzeszy. Tzw. wilcze
stada okrętów podwodnych wzbudzały postrach wśród załóg konwojów alianckich płynących do Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego. Bitwa o Atlantyk miała
decydujące znaczenie dla przetrwania Wielkiej Brytanii. Bez dostaw amerykańskich zwycięstwo nad Hitlerem stało pod znakiem zapytania. Publikacja bogato
ilustrowana, kompendium wiedzy o niemieckiej broni podwodnej.
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WOJSKOWOŚĆ/MILITARIA
SERIA ZBRODNICZE DYWIZJE

Zapowiedzi wydawnicze 11–12/2009

Andrzej Morgała
A

Samoloty wojskowe w Polsce 1924–1939

NOWOŚĆ

Prezentacja wojskowych statków powietrznych w publikacji Andrzeja Morgały
obejmuje okres od 1924 roku, to jest od rozpoczęcia masowych dostaw sprzętu
proweniencji francuskiej, przez rozwój polskich konstrukcji, do września 1939
roku. Uwzględnione zostały przy tym dalsze losy samolotów za granicą˛ wykorzystywane przez obcych użytkowników. Ujęto również˙ inne statki powietrzne,
w tym balony, szybowce i latawce wojskowe. Układ tematyczny uformowano
według podziału na grupy użytkowe z przestrzeganiem szyku chronologicznego,
według realizacji projektów lub zakupów. Pozwala to na zaobserwowanie postępu
w rozwoju konstrukcji samolotów poszczególnych klas.

data wydania 16.10.2014
cena detaliczna 79,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 210x295 mm
liczba stron 528
ISBN/EAN 9788311133815

Martin Dougherty

Podręcznik walki wręcz dla jednostek
specjalnych

NOWOŚĆ

Publikacja zawierająca charakterystykę walki bezpośredniej z użyciem broni palnej,
informacje dotyczące posługiwania się bronią i porady w zakresie użycia broni
w akcji bezpośredniej z wykorzystaniem przypadkowych narządzi. Książka omawia
następujące zagadnienia:
CZĘŚĆ 1. ISTOTA WALKI Z UŻYCIEM BRONI
1. Umiejętność walki i mentalność; 2. Co atakować i czego bronić; 3. Groźba
a faktyczne użycie broni.
CZEŚĆ 2. POSŁUGIWANIE SIĘ BRONIĄ
1. Tępe narzędzia; 2. Broń zaostrzona i ostre przedmioty; 3. Broń palna; 4. Wykorzystanie różnych przedmiotów w walce; 5. Techniki użycia nóg lub nieuzbrojonej
ręki podczas walki; 6. Szkolenie w zakresie użycia broni.

data wydania 30.10.2014
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron ok. 320
ISBN/EAN 9788311134232

Scott Bestul, Dave Hurteau

Polowanie na zwierzynę płową

NOWOŚĆ

POZNAJ JELENIE. Na podstawie najnowszych wyników badań poznaj uwarunkowania zachowań dużych byków i dowiedz się, jak możesz je upolować.
POLUJ MĄDRZEJ. Znajdziesz tu wskazówki, fortele i metody, które pozwolą ci
ustrzelić zwierzynę twoich marzeń, niezależnie od tego, czy wyruszysz na łowy
z najnowszym sztucerem centralnospłonkowym, łukiem kompozytowym, staroświecką flintą ładowaną odprzodowo, czy łukiem drewnianym.
PLANUJ PRZEZ CAŁY ROK. Kiedy kończy się sezon łowiecki, mądrzy myśliwi
zabierają się do pracy. Dowiedz się, jak poprawić swoją celność, znaleźć idealne
miejsce na stanowisko strzeleckie.

data wydania 23.10.2014
cena detaliczna 44,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 190x240 mm
liczba stron 256
ISBN/EAN 9788311133945

SCOTT BESTUL jest lokalnym redaktorem magazynu „Field&Stream”. Po ukończeniu w roku 1985 Stanowego
Uniwersytetu Winona w stanie Minnesota podjął pracę nauczyciela. Kiedy udało mu się sprzedać pierwsze
opowiadanie do czasopisma „Sports Afield”, zaczął pisać jako wolny strzelec do różnych magazynów myśliwskich. Od śmierci głodowej uratował go w roku 1996 nieżyjący już dzisiaj John Merwin, który powierzył mu
redagowanie stron regionalnych „Field&Stream”. Od tego czasu Bestul odgrywał ważną rolę w opracowywaniu
materiałów dotyczących łowiectwa jeleni, zajmując się wieloma nowoczesnymi tendencjami w tej dziedzinie,
pisząc o technikach łowieckich, sprzęcie oraz samych myśliwych. Bestul ścigał jelenie w 16 stanach i każdego
roku spędza on setki godzin, prowadząc rozpoznanie, uprawiając pólka żywieniowe, pracując piłą łańcuchową
oraz, rzecz jasna, polując. Mieszka on w skalistej, południowo-wschodniej części stanu Minnesota wraz ze swą
żoną Sarą oraz dziećmi (Brooke i Bailey). Razem z długoletnim redaktorem „Field&Stream”, Dave’m Hurteau
prowadzi popularny blog Whitetail 365.

6
zapowiedzi 10.indd 6

Zapowiedzi wydawnicze 10/2014

2014-09-13 14:23:47

BELETRYSTYKA

Zapowiedzi wydawnicze 7–8/2009

II WOJNA ŚWIATOWA

U. Waldo Cutler

data wydania 30.10.2014
cena detaliczna 19,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 125x194 mm
oprawa twarda
liczba stron 256
ISBN/EAN 9788311133334

Król Artur to legendarny celtycki władca Brytów z przełomu V i VI wieku. Bohater
licznych legend, dzieł literackich i filmów.
Za radą czarownika Merlina Artur założył Bractwo Okrągłego Stołu do walki ze
złem. Ożenił się z Ginewrą, został koronowany w wieku 15 lat. Zbudował potężny
zamek Camelot. Legenda o królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu jest jednym
z najpowszechniejszych mitów kultury europejskiej. Król Artur miał być bardzo
sprawiedliwym władcą, który wprowadził prawo w Brytanii. Jego rycerze poszukiwali świętego Graala, mógł go odnaleźć tylko najbardziej prawy spośród ludzi.

NOWOŚĆ
ŚĆ
ŚĆ

Król Artur i rycerze okrągłego stołu

George Orwell

Brak tchu
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 145x205 mm
oprawa miękka
liczba stron 320
ISBN/EAN 9788311122109

Powieść często uznawana za najlepsze dzieło autora Folwarku zwierzęcego
i Roku 1984, przełożona na kilkadziesiąt języków!
Akcja rozgrywa się w Anglii, a bohater – gruby komiwojażer George Bowling, po
nieoczekiwanym wygraniu na wyścigach pokaźnej kwoty funtów, postanawia
wyruszyć w sentymentalną podróż do Dolnego Binfield, miasteczka swojego
dzieciństwa. Niestety, krajobraz się zmienił, a zamiast sielskiej brytyjskiej prowincji zastaje na miejscu ponurą rzeczywistość zbliżającej się wojny i totalizmu.
Powieść uznawana jest przez wielu krytyków za lepszą nawet od Roku 1984
i Folwarku zwierzęcego, tyle że pozostaje w cieniu tamtych utworów.

Richard C. Mor ais

Podróż na sto stóp
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 312
ISBN/EAN 9788311134003

FILM W KINACH
Wibrująca kolorami, zapachami i smakami kuchni powieść, kipiąca nimi aż
po brzegi kart, serwuje rubaszną biesiadę ze słów o rodzinie, narodowościach
i tajnikach dobrego smaku.
Hassan Haji to zdumiewający smakosz, który w tej uroczej książce opowiada
dzieje swojego życia. Bohater prowadził w Bombaju skromną restaurację. Zmuszony do emigracji, osiedla się we francuskiej wsi Lumiere, naprzeciwko znanej
francuskiej restauratorki i zakłada tam maleńką restaurację. Jej wielki sukces
wywołuje międzykulturową wojnę.
Bo najwspanialsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku…
Podróż na sto stóp to aromatyczna komedia w reżyserii Lasse Hallströma, twórcy
takich hitów jak Czekolada i Co gryzie Gilberta Grape’a.
W roli dystyngowanej Madame Mallory, nagrodzona Oscarem, Helen Mirren.
Na ekranie towarzyszą jej: śliczna Charlotte Le Bon znana polskiemu widzowi
z filmu Yves Saint Laurent oraz Om Puri, niekwestionowany król Bollywood.
Ekranizacja bestsellerowej powieści wyprodukowana została przez OPRAH
WINFREY i STEVENA SPIELBERGA.
Bez wątpienia najlepsza powieść wszech czasów osadzona w świecie kulinariów.
Anthony Bourdain
Patroni medialni:
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POWIEŚĆ HISTORYCZNA
HISTORIA
II WOJNA ŚWIATOWA

Zapowiedzi wydawnicze 11–12/2009

John Maddox Roberts

NOWOŚĆ

Detektyw Cezara
Kiedy Juliusz Cezar dotarł do Galii, ogłosił: „Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”.
Ale gdy Decjusz Cecyliusz Metellus Młodszy przyjedzie z Rzymu na te ziemie, zobaczy, jak daleki od prawdy był ostatni człon tego słynnego zdania. Kampania utkwiła
w fazie stagnacji. Pojawienie się Decjusza gorzko rozczarowało Cezara – oczekiwał
on posiłków, dzięki którym dalszy podbój pójdzie jak po maśle. Musi jednak zadowolić się jednym tylko pomocnikiem w paradnej zbroi, bez żadnych umiejętności
na polu walki, za to z detektywistycznym zacięciem. Okaże się ono przydatne, gdy
dochodzi do zabicia najbardziej okrutnego w okolicy centuriona, a Cezarowi będzie
zależało na szybkim znalezieniu winnego w obliczu rosnącego niezadowolenia wojska i ludności w Galii. Decjusz po raz kolejny wyruszy na poszukiwanie mordercy,
a od sukcesu jego misji zależy nie tylko jego życie, lecz także powodzenie podboju
i stabilność imperium.

data wydania 23.10.2014
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 125x195 mm
liczba stron 320
ISBN/EAN 9788311134393

Max Gallo

Chrześcijanie
Trylogia zatytułowana Chrześcijanie jest pierwszą książką Maxa Gallo poświęconą
średniowieczu i pierwszą opisującą postaci związane z rozwojem chrześcijaństwa
we Francji.
Tom pierwszy, zatytułowany Płaszcz żołnierza, poświęcony jest świętemu Marcinowi, biskupowi Tours, którego nazwano apostołem Galów. Bohaterami są
ojciec i syn należący do galorzymskiego rodu. Ojciec pozostaje wierny pogańskiej
religii, a syn jest chrześcijaninem. Ojciec i syn przez kilka kolejnych dni mają
siebie nawzajem przekonywać do swych racji. Syn, jako formę „wyznania wiary”,
wybiera relację z życia Bożego człowieka, Marcina z Tours. W ten sposób dzieje
apostoła Galów przeplatają się z codziennością w galorzymskiej willi.

cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 135x215 mm
oprawa twarda
liczba stron 566
ISBN/EAN 9788311128545

Paul Doherty

Templariusz czarownik
Kolejna powieść historyka brytyjskiego oraz znanego i cenionego pisarza. Akcja
rozgrywa się w roku 1152, gdy Jerozolima pozostaje nadal w rękach chrześcijan,
choć są to czasy niepokojów i burzliwych wydarzeń.
Tymczasem w Anglii toczy się krwawa wojna o tron pomiędzy Stefanem z Blois
a Henrykiem Plantagenetem. Edmund de Payens, wnuk siostry założyciela zakonu
templariuszy, zostaje wplątany w tajemniczą intrygę, gdy w Trypolisie hrabia
Rajmund ginie z rąk zamachowców. Czy to sprawka tajemniczych asasynów pod
wodzą Starca z Gór? A może zdrada wkradła się do samego zakonu? Wskazuje na
to tajemnicze zaginięcie jednego z braci, oskarżonego o uprawianie czarnej magii...

cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 125x195 mm
liczba stron 360
ISBN/EAN 9788311121669

Marti Gironell

Most Żydów
W 1316 roku mistrz budowniczy z Perpignan dostaje od rady miejskiej katalońskiego miasteczka Besalú propozycję nadzorowania odbudowy lokalnego mostu,
zniszczonego licznymi powodziami i trzęsieniami ziemi. Most w Besalú miał nie
tylko ułatwić przeprawę przez rzekę Fluvi i umożliwić łatwiejszy dostęp do miasta,
ale przede wszystkim miał pełnić ważną funkcję obronną.
Mistrz budowniczy i jego syn podczas pobytu w mieście poznają jego mieszkańców, lokalne zwyczaje i panujące w nim stosunki. Bogatemu i ważnemu w regionie
hrabstwu Besalú grozi niebezpieczeństwo. Okazuje się, że nadciąga ono nie tylko
z zewnątrz, w postaci wojsk wrogiego hrabstwa d`Empúries, ale również czai się
wewnątrz.
Spiski uknute przez poddanych Bernata Drugiego i chrześcijańskich duchownych
są równie niebezpieczne i mogą doprowadzić do upadku oblężonego miasta.
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cena detaliczna 35 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 288
ISBN/EAN 9788311125988
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HISTORYCZNE BITWY

Roz Bailey

Imprezowe dziewczyny
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 125x195 mm
liczba stron 432
ISBN/EAN 9788311126084

Książka utrzymana w stylu popularnego serialu Seks w wielkim mieście opowiada
o trzech przyjaciółkach mieszkających w Nowym Jorku. Jedną z nich jest Zoey
McGuire, która ma złamane serce, bo jej partner właśnie ją porzucił, zabrał dom
i zamroził dochody, i dlatego postanawia, że już nigdy żaden mężczyzna (poza
jej lekarzem) nie zobaczy jej nagiej.

Isabel Pisano

Córy nocy
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 125x195 mm
liczba stron 288
ISBN/EAN 9788311126091

Kontrowersyjna książka autorstwa znanej hiszpańskiej pisarki i publicystki. Bardzo szybko trafiła na listy bestsellerów w kilku krajach Europy. Na podstawie Cór
nocy został nakręcony głośny film pod tym samym tytułem z Denise Richards
w roli studentki antropologii zbierającej materiały do książki o najstarszym zawodzie świata. W trakcie pracy poznaje ona nową, nieznaną sobie rzeczywistość...

Anatolij Toss

Fantazje kobiety dojrzałej
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 125x195 mm
liczba stron 560
ISBN/EAN 9788311126121

Świetnie napisana powieść autorstwa pisarza, który w swej twórczości nawiązuje
do prozy Turgieniewa, Bunina, Nabokova, Dostojewskiego. Jej akcja rozgrywa się
w dwóch płaszczyznach czasowych, zaś wątki miłosne przeplatają się z wątkami
kryminalnymi. Czytelnik od samego początku odnosi wrażenie, iż w powietrzu
„wisi jakaś tajemnica”. Zostaje ona wyjaśniona na końcu książki i warto na ten
moment poczekać.

Clar a Haro

Poradnik narzeczonej
cena detaliczna 20 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 192
ISBN/EAN 9788311123144

Poradnik jest skierowany zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet, które chcą się
zapoznać z istotą kobiecej natury. Autorka analizuje najbardziej obraźliwe, upokarzające i szkodliwe zachowania płci pięknej, do których dochodzi w związku.
Autorka książki, napisanej świeżym i radosnym stylem, zastanawia się nad
kobiecą naturą i przywołuje setki przykładów z życia wziętych. Poza tym udziela
rad jak, mimo wszystko, poradzić sobie z problemami i po prostu być razem.
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PORADNIKI
HISTORIA

Zapowiedzi wydawnicze 11–12/2009

Jan Cieślak

Domowy wyrób win
Książka dla wszystkich, którzy dla przyjemności zajmują się wytwarzaniem
różnych napojów alkoholowych – win, nalewek, likierów, a także dla osób
mogących z wyhodowanych przez siebie owoców zrobić doskonałą nalewkę
wiśniową lub tutti frutti. Bogaty wybór przepisów na trunki zarówno proste, jak
i bardziej skomplikowane zaspokoi nawet najbardziej wybrednych smakoszy.

cena detaliczna 19,99 zł
(w tym 5% VAT)
format 125x190 mm
oprawa twarda
liczba stron 400
ISBN/EAN 9788311128033

Wielka księga nalewek
Przyrządzenie dobrej nalewki jest bez wątpienia sztuką. Mamy
nadzieję, że wybrane przez nas arcydzieła malarstwa ilustrujące
przepisy w Wielkiej księdze nalewek, zainspirują wszystkich artystów – twórców nalewek.
Nalewki są związane z tradycyjną kuchnią polską, a tym bardziej
litewską. Powszechnie używano ich na dworach szlacheckich
– i jako napoju wyskokowego, i jako lekarstwa.

cena detaliczna 19,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 225x300 mm
oprawa miękka
liczba stron 144
ISBN/EAN 9788311129832

Wielka księga nalewek
„Przewodnik wraz z przepisami po szlachetnym alkoholu który w domowych
warunkach możemy uczynić”. Nalewki są najbardziej tradycyjnym polskim alkoholem. Pewnie większość z nas choć kilka razy w życiu próbowała samodzielnie
wyprodukować alkoholowy smakołyk. Wytrawną nalewkę do mięs lub słodką,
dobrze zastępującą likier do kawy. W polskich domach nalewki od wieków robiło
się w tysiącach odmian, stosując różnorodne receptury. Sekrety robienia nalewek
przechodziły w rodzinie z pokolenia na pokolenie...
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cena detaliczna 19,90 zł
(w tym 8% VAT)
format 165x235 mm
oprawa twarda
liczba stron 142
ISBN/EAN 9788311128040
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Ark adiusz Iwaniuk

Poradnik dla ogrodników,
grzybiarzy i wędkarzy
cena detaliczna 21 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 140
ISBN/EAN 9788311114555

Miłośnicy prac ogrodowych, zbierania grzybów i wędkowania znajdą w poradniku
najpotrzebniejsze wiadomości dotyczące swego hobby. Terminarz prac ogrodniczych, opis zasad komponowania rabat kwiatowych, sadów i warzywniaków
z uwzględnieniem wzajemnego wpływu na siebie sąsiadujących roślin i zasad
estetyki, kolejność prac wyznaczana upływem pór roku, opis wielu interesujących
roślin – to wiedza zdobywana latami potrzebna do należytej opieki nad ulubionym
ogrodem. Łatwo dostępna w Poradniku... pomoże uniknąć problemów i rozwiązać
kłopoty nie tylko początkującemu miłośnikowi roślin.

Helmut Grünert, Renate Grünert

Atlas grzybów
cena detaliczna 29 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 125x195 mm
liczba stron 192
ISBN/EAN 9788311121119

Książka Helmuta i Renate Grünert Atlas grzybów jest równie przydatna dla zbieraczy,
jak i miłośników runa leśnego.
Prezentację ponad czterystu przedstawicieli tej ogromnej grupy żywych organizmów
autorzy poprzedzają omówieniem wielorakich funkcji pełnionych przez grzyby
w ekosystemie.
Można mieć niemal pewność, że kto zapozna się z tą książką, będzie potrafił odróżnić grzyby jadalne od pozostałych; można też mieć nadzieję, że nie będzie niszczył
nieprzydatnych dla siebie, wiedząc już, co przyroda zawdzięcza tym niejadalnym,
a nawet trującym.
Istotnym walorem książki, jako przewodnika po świecie grzybów, są dokładne,
a jednocześnie zwięzłe ich charakterystyki, ilustrowane fotografiami o wysokich
walorach technicznych. Wstępną ocenę, czy grzyb jest jadalny, czy trujący, ułatwiają
stosowne ikonki zamieszczane przy opisie i przy zdjęciu.
Warto dodać, że format książki czyni ją rzeczywiście podręczną!

Uwe Jakubik

Cięcie drzew owocowych
cena detaliczna 29 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 165x235 mm
liczba stron 96
ISBN/EAN 9788311120006

Książka ta powstała w odpowiedzi na prośby wielu miłośników sadownictwa.
O tego rodzaju opracowanie, wyczerpująco opisujące wszystkie prace: od sadzenia
po przechowywanie owoców, dopominali się również ci, którzy opiekują się swoimi
przydomowymi ogrodami. Jako, że zabiegi przycinania roślin należą do najważniejszych czynności pielęgnacyjnych, im właśnie poświęcono najwięcej uwagi.
Publikacja ta, choć obszerna i szczegółowa, jest zrozumiała dla każdego, ponieważ
autor stara się unikać nazbyt specjalistycznego ujmowania tematów. Oczywiście,
najbardziej przydatna będzie ona dla czytelników trochę już obytych z zagadnieniami
sadownictwa, chcących poszerzyć swoją wiedzę. Sposób zaprezentowania tematu
nie ma charakteru podręcznikowego, a Czytelnicy sami będą mogli ocenić, na ile
skutecznie przedstawia fachowe rady.
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HIT MIESIĄCA
II WOJNA ŚWIATOWA

Zapowiedzi wydawnicze 11–12/2009

Care Santos

Syndrom Madame Bovary

NOWOŚĆ

Mónica, bohaterka powieści, traci męża w dość zaskakujących okolicznościach, gdyż umiera on na zawał w ramionach kochanki, swojej
sekretarki. Zdradzana żona stopniowo odkrywa dowody niewierności
swego nieżyjącego męża, dowiadując się, że wśród jego kochanek
jest jej najbliższa, wieloletnia przyjaciółka. Po chwili załamania
zaczyna planować zemstę na wszystkich kochankach męża.
Powieść obfituje w przezabawne sytuacje, niezwykłe zwroty akcji,
czarny humor, jednak czasami jest to śmiech przez łzy, gdyż kobiety,
które mają wszystko: urodę, pozycję i pieniądze, nie zawsze znajdują
szczęście w związkach.
Diabelskie pomysły, intrygi zdradzanej małżonki i śmiały erotyzm
w światowym bestselerze hiszpańskiej autorki.
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jak katalońskim, zdobywając liczne nagrody. W 2014 uzyskała najbardziej prestiżową nagrodę literacką
w Katalonii, Premio Ramon Llull, za powieść Desig de xocolata (Łaknienie czekolady), natomiast jej najnowsza
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CIECHOCINEK
Księgarnia – Antykwariat
ul. Broniewskiego 4
ELBLĄG
Quo Vadis
ul. 1 Maja 35

Główna Księgarnia Naukowa
ul. Podwale 6

Księgarnia Dobra Książka
Plac Wielkopolski 4

TORUŃ
Hobbit, ul. Szeroka 4

LUBLIN
Ezop2
ul. Krakowskie Przedmieście 62

RACIBÓRZ
Księgarnia Sowa, ul. Długa 23

WARSZAWA
Faber i Faber, ul. Puławska 11
Papirus, ul. Belgradzka 20
GKN im. Bolesława Prusa
ul. Krakowskie Przedmieście 7
Przy Agorze, ul. Przy Agorze 11a
Świat Książki
Al. Solidarności 119/125

GDAŃSK
Muza, ul. Długie Ogrody 11,
Centrum Handlowe
ul. Rajska 10

ŁÓDŹ
Światowid
ul. Piotrkowska 86
Stompel
ul. Piotrkowska 11

GORZÓW WLKP.
Księgarnia Daniel
ul. Bolesława Chrobrego 9

OLSZTYN
Księgarnia „Centrum książki”
Pl. Jana Pawła II

KIELCE
Pod Zegarem
ul. Warszawska 6

POZNAŃ
Księgarnia Powszechna
ul. Szkolna 5
Księgarnia Arsenał
ul. Dąbrowskiego 7

KRAKÓW
Pałac Spiski, Rynek Główny 4
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STARGARD SZCZECIŃSKI
Atena
Centrum Handlowe
ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 12/7
SOPOT
Gdański Dom Książki
ul. Bohaterów Monte Cassino 26
SZCZECIN
Zamkowa
Pl. Hołdu Pruskiego 8
TARNÓW
WAT, OS. 25-LECIA PRL 1

WROCŁAW
Księgarnia Astra
ul. Chorbaczewskiego 4-6
Traffic Club
ul. Powstańców Śląskich 2-4
ZIELONA GÓRA
Księgarnia Pod Hermesem
ul. Kupiecka 63
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