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NOWOŚĆ

Autor przytacza fakty i mity na temat szkodliwości roślin, które przez jednych
są czczone, przez innych potępiane, a w niektórych krajach wręcz zakazane.
Historia używek to efekt wielu godzin spędzonych przez autora nie tylko
w bibliotekach, muzeach, lecz także w ogrodach botanicznych, na plantacjach i targowiskach na całym świecie. To obszerne opracowanie na temat
kulturowej historii stymulantów roślinnych, z którego Czytelnik dowie się,
jak kava-kava, kat, kola, konopie indyjskie, koka, mak lekarski, peyotl i tytoń
nie tylko uzależniały i deprawowały ludzi, lecz również przyczyniały się do
powstania religii i rozwoju nauki.

„

Polecamy również:

(...) Istnieje mniej więcej 150 różnych gatunków
halucynogenów roślinnych, spośród których 130
rośnie głównie w Nowym Świecie, a jedynie około
20 w Europie. Ich znaczenie w dawnych kulturach
jest słabo rozpoznane, chociaż niektórzy badacze
podejrzewają, że odgrywały one najważniejszą rolę
w powstaniu wielu religii świata. Do tych substancji
zaliczyć można sfermentowane rośliny (alkohol)
i wiele alkaloidów roślinnych: nikotynę, morfinę,
heroinę, kodeinę, i kokainę (...).

”

fragment książki Historia używek

JAROSŁAW MOLENDA – absolwent filologii klasycznej UAM w Poznaniu, dziennikarz magazynu podróżniczego
„Dookoła Świata”, współodkrywca prekolumbijskich ruin w Peru, członek South American Explorers, były
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.
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Robert Rabka

Macedonia–Epir–Albania 1912–1913
Wojny bałkańskie stały się preludium do wojennej zawieruchy, która swym zasięgiem objęła cały świat. W tej drugiej książce poświęconej I wojnie bałkańskiej,
która jest kontynuacją poprzedniej, wydanej w 2010 r. (Bałkany 1912–1913),
autor pragnie skoncentrować się na działaniach wojennych na zachodnim teatrze
wojny, obejmującym swym zasięgiem Macedonię, Albanię, Tesalię, Epir, wybrzeże
Adriatyku oraz działania morskie na Morzu Egejskim. Główną siłę sprzymierzeńców z Ligi Bałkańskiej na tym terenie stanowiła armia Serbii, dlatego też większa
część tego dzieła jest poświęcona właśnie jej, chociaż omówione są szerzej także
działania armii greckiej i czarnogórskiej.

NOWOŚĆ
data wydania 14.01.2016
cena detaliczna 28 zł
(w tym 5% VAT)
format 125x195 mm
oprawa miękka
liczba stron 288
ISBN/EAN 9788311139633

Lech Wyszczelski

Wojna polsko-rosyjska 1919–1920.
Mity, legendy i fakty
Wojna polsko-rosyjska 1919–1920 obrosła w wiele mitów i legend. Jest to zrozumiałe w kontekście znaczenia tej batalii dla losów Polski i całej Europy.
Publikacja podejmuje m.in. następujące problemy:
• Kto był agresorem i jakie były rzeczywiste cele walczących państw?
• Dlaczego Piłsudski wstrzymał ofensywę jesienią 1919 roku?
• Zdobycie czy zajęcie opuszczonego Kijowa i propaganda tego wydarzenia.
• Czy istotnie zdarzył się „cud” nad Wisłą?
• Mity i legendy z bitwy na przedpolach Warszawy.
• Radiowywiad i legenda o jego decydującym znaczeniu dla wojny.
• Oskarżenia ze strony Moskwy o celową eksterminację jeńców wojennych.

NOWOŚĆ
data wydania 21.01.2016
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 125x195 mm
liczba stron 312
ISBN/EAN 9788311139558

C.C. Jurado

Obrona przeciwlotnicza III Rzeszy
Kolejna publikacja z serii „Wojenna machina Hitlera”, poświęcona formacjom
obrony przeciwlotniczej III Rzeszy podczas II wojny światowej. Uwzględnia
zarówno artylerię przeciwlotniczą, jak i formacje myśliwców.
Artyleria broniła Niemców przed niszczycielskimi nalotami i bez jej wytrwałości
zbrodniczy system nie utrzymałby się tak długo.

NOWOŚĆ
data wydania 14.01.2016
cena detaliczna 44,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 195x235 mm
oprawa twarda
liczba stron 176
ISBN/EAN 9788311139626

Chris Bishop

U-Booty Kriegsmarine 1939–1945
Książka przedstawia historię niemieckiej U-Bootwaffe: jej początki, rozwój,
stosowaną taktykę, sukcesy w zwalczaniu alianckiej żeglugi handlowej oraz
floty wojennej podczas II wojny światowej, słynne porażki, sylwetki najsłynniejszych dowódców U-Bootów oraz podstawowe typy okrętów podwodnych wraz
z uzbrojeniem i wyposażeniem. Zawiera ona również podstawowe dane dotyczące
istniejących w ramach Kriegsmarine flotylli U-Bootów, ich dzieje, działalność
bojową, zmiany strukturalne, wchodzące w ich skład jednostki (oraz ich losy),
bazy, kadrę dowódczą oraz oznakowanie. Cennym uzupełnieniem tekstu jest
ponad 150 rysunków i zdjęć.

NOWOŚĆ
data wydania 21.01.2016
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 190x240 mm
oprawa twarda
liczba stron 192
ISBN/EAN 97883111436717

Iwona Kienzler
NOWOŚĆ
data wydania 28.01.2016
cena detaliczna 32,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 145x205 mm
liczba stron 336
ISBN/EAN 9788311140509

Maria Skłodowska-Curie.
Złodziejka mężów – życie i miłości
Publikacja Iwony Kienzler opowiada o Skłodowskiej nie tylko jako o wybitnej uczonej i jej odkryciach, ale o kobiecie, kochającej i odtrąconej przez ukochanego, której
przyszło przełamywać kłamliwe stereotypy, która kochała i dla miłości gotowa była
wiele poświęcić. Maria Skłodowska-Curie była wybitną osobowością: jako pierwsza
przedstawicielka płci pięknej w 1893 roku uzyskała licencjat nauk fizycznych i matematycznych na Sorbonie, była pierwszą kobietą-profesorem Sorbony, pierwszą
kobietą i jedną z czterech osób, której przyznano dwukrotnie Nagrodę Nobla. Nasza
rodaczka jest też pierwszą i jedyną kobietą spoczywającą w paryskim Panteonie
i jednocześnie pierwszą osobą tam pochowaną o innej niż francuska narodowości.
Autorka przedstawia Skłodowską także jako żonę i samotną matkę, bardziej lub
mniej udanie łączącą obowiązki wychowawcze z pracą naukową, wiele miejsca
poświęcając jej skomplikowanym relacjom z córkami.

Iwona Kienzler

Nałkowska i jej mężczyźni
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 145x205 mm
liczba stron 336
ISBN/EAN 9788311135772

Zofia Nałkowska to postać w naszej literaturze niezwykła, nie tylko dlatego, że
jej twórczość objęła swym zasięgiem aż trzy epoki: modernizm, dwudziestolecie
międzywojenne oraz czasy PRL-u. Jako pierwsza kobieta w Polsce miała odwagę
domagać się równouprawnienia, nie tylko w kwestii prawa kobiet do pracy, głosowania i równości w świetle prawa, ale przede wszystkim - wyzwolenia kobiecego
erotyzmu i seksualności. Ta urodzona feministka zupełnie nic sobie nie robiła ze
skandalu, jaki wywołała wypowiadając głośno to hasło na Zjeździe Kobiet w 1907
roku. Ona sama konsekwentnie realizowała swoje prawo do miłości, a przede
wszystkim - prawo do przyjemności i rozkoszy seksualnej. Rozczarowana dwoma
nieudanymi małżeństwami, rzuciła się w wir romansów, zmieniając mężczyzn jak
rękawiczki i nie zmieniła się pod tym względem do końca życia. Kim była naprawdę?

Iwona Kienzler

Maria Konopnicka.
Rozwydrzona bezbożnica
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 145x205 mm
liczba stron 248
ISBN/EAN 9788311130586

Maria Konopnicka kojarzy się przede wszystkim z „Rotą”, patriotyczną pieśnią
niemalże o randze hymnu narodowego, która pomagała naszemu Polakom zachować tożsamość narodową w ciężkich czasach rozbiorów, wojen i okupacji.
„Rotę” chętnie wykorzystywały środowiska opozycyjne w czasach Polski Ludowej
na rozmaitych manifestacjach patriotyczno-religijnych. Obecnie poetka ceniona
jest bardzo przez koła konserwatywno-narodowe, głównie za kluczową rolę jej
twórczości w kształtowaniu postawy moralnej i patriotyzmu wielu pokoleń. Sławiąc
dokonania Konopnickiej, zapomina się o tym, iż była przede wszystkim kobietą,
uwikłaną w wyjątkowo skomplikowaną sytuację życiową. Co więcej, błędem byłoby
uznanie jej za „moralną opokę Narodu”.

IWONA KIENZLER – autorka ponad osiemdziesięciu książek – publikacji non-fiction z zakresu historii,
jak również leksykonów i słowników. Pisze także reportaże z podróży oraz artykuły dotyczące spraw
gospodarczych i historii Polski, a także odwiedzanych przez nią krajów i regionów. Pasjonuje się
historią, a zwłaszcza rolą kobiet i ich często zapomnianemu lub niedocenianemu wpływowi na losy
i decyzje mężczyzn rządzących państwami, czy też będącymi wpływowymi politykami lub mężami stanu.
Historia opisywana w książkach Iwony Kienzler to historia widziana oczyma kobiet. Jest autorką
serii „Historie z alkowy”, a także wielu tytułów z serii „Zwycięskie bitwy Polaków”; serii „Żółty tygrys”.

Zapowiedzi wydawnicze 1/2016

Iwona Kienzler
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Martin Dougherty

Wojny biblijne
Bogato ilustrowana publikacja opisująca wojny i bitwy stoczone w dziejach
starożytnego Izraela. W książce opisane są m.in. konflikty z Kananejczykami,
Filistynami, Babilończykami, Egipcjanami i Rzymianami. Żydzi po wyjściu
z niewoli egipskiej i dotarciu do Ziemi Świętej zastali tu osiadłe ludy, które
tworzyły cywilizację państw-miast. W toku zaciekłych walk opanowali te tereny i sami przeszli do osiadłego trybu życia. Przez stulecia królestwa Izraela
i Judy toczyły walki z silniejszymi sąsiadami, czasem ulegając ich dominacji.

NOWOŚĆ
data wydania 21.01.2016
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 165x235 mm
liczba stron 304
ISBN/EAN 9788311139145

Tadeusz M. Lupar

Papież widzi wszystko.
Wspomnienia oficera Biura
Ochrony Rządu
Książka stanowi zbiór wspomnień oficera Biura Ochrony Rządu z dwóch pierwszych pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny. Autor wydanej przez Bellonę publikacji Pozłacana klatka. 344 dni internowania Lecha Wałęsy wraca wspomnieniami
do czasów, gdy z ramienia BOR służył w ochronie odwiedzających Polskę dostojników. Jak sam pisze, już jako młodego chłopaka fascynowały go przejazdy kolumn
rządowych, którym zawsze towarzyszyła niesamowita atmosfera. Wtedy jeszcze
nie wiedział, że za kilkanaście lat sam będzie brał udział w takich przejazdach
i ochraniał najwyższych urzędników państwowych z różnych stron świata,
w tym papieża Jana Pawła II.
Chociaż praca przedstawia osobiste spojrzenie autora na tamte czasy, opisane
miejsca i zdarzenia są autentyczne; naturalnie funkcjonariusze BOR występują
pod pseudonimami.

NOWOŚĆ
data wydania 14.01.2016
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 240
ISBN/EAN 9788311139169

Andrzej Ceglarski

Sprawa generała Zagórskiego.
Zabójstwo prawie doskonałe
Główny bohater książki, generał Włodzimierz Ostoja-Zagórski, to postać niezwykła. Erudyta, poliglota, bohater licznych pojedynków, miłośnik i propagator
rozwoju techniki wojskowej, ale zarazem człowiek o wielkiej niepohamowanej
ambicji. Odegrał w czasie Wielkiej Wojny i pierwszych latach kształtowania
Polski niepodległej trudną do przecenienia rolę.
Jednak 6 sierpnia 1927 roku nie tylko sam generał zaginął, bardzo szybko
zaginęła też pamięć o nim. Generał Zagórski został niemal zupełnie zapomniany, dzieła jego życia wykoślawione, wszelka wielkość umniejszona,
a zasługi odebrane.

NOWOŚĆ
data wydania 28.01.2016
cena detaliczna 28 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 256
ISBN/EAN 9788311140493

Historia

data wydania 21.01.2016
cena detaliczna 49,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 165x235 mm
liczba stron ok. 380
ISBN/EAN 9788311139008

Wojny polsko-rosyjskie od XVIII
do XX wieku
Polska weszła w konfrontację z Wielkim Księstwem Moskiewskim, a potem Rosją,
wraz z zawarciem Unii w Krewie z Litwą. W XVIII wieku Piotr Wielki i Katarzyna
Wielka zbudowali potęgę Imperium Rosyjskiego, a Polska zniknęła z map świata.
Kolejnymi konfrontacjami Polaków i Rosjan były polskie powstania narodowe
w XIX wieku. Autor kończy swoją narrację konfliktami między odrodzoną Polską
a Rosją bolszewicką w XX wieku.

Grażyna Morawska
NOWOŚĆ
data wydania 21.01.2016
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 165x235 mm
liczba stron 312
ISBN/EAN 9788311140486

Skrywana historia rewolucji rosyjskiej
Jest to długa opowieść o dojściu bolszewików do władzy. Poprzedza ją historia
Rosji, uwikłanej w Wielką Wojnę, klęski na frontach, które ogół społeczeństwa
przyjęło jako największe upokorzenie. To także ukazanie agenturalnej działalność
Niemiec przenikającej do najwyższych sfer rządowych, popychających masy przez
swoje zaniechania do rewolucji. To wreszcie wskazanie źródeł finansowania partii
bolszewików, która bez hojnego wsparcia nie dokonałaby z taką zadziwiającą
łatwością październikowego zamachu stanu. Kronikarskie ujęcie tematu pozwoli
Czytelnikom odtworzyć najpierw wydarzenia lutowej rewolucji, potem okres
euforii po jej zwycięstwie, aż do całkowitej beznadziei, jaka ogarnęła wszystkie
warstwy społeczne nowej republikańskiej Rosji.

Marek Depczyński
WZNOWIENIE
data wydania 14.01.2016
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 165x235 mm
liczba stron 312
ISBN/EAN 9788311139244

Pretorianie Kremla.
Wojska powietrznodesantowe Federacji
Rosyjskiej
Książka zawiera podsumowanie doświadczeń związanych z procesem formowania
i rozbudowy potencjału początkowo radzieckich a następnie rosyjskich Wojsk
Powietrznodesantowych. Koncentrując się na wybranych, istotnych z punktu
widzenia tematu zagadnieniach koniecznym było wprowadzenie w opracowaniu
znaczących ograniczeń związanych z czasem ich realizacji, jak i odmiennością
i różnorodnością rezultatów ewolucji potencjału WPD. Ramy czasowe książki
zawarto od daty utworzenia pierwszego pododdziału skoczków spadochronowych Armii Czerwonej do chwili uruchomienia zasadniczego etapu modernizacji
rosyjskich WPD w latach 2014–2015.

Czesław Piotrowski
WZNOWIENIE
data wydania 14.01.2016
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 165x235 mm
liczba stron 336
ISBN/EAN 9788311139701

Krwawe żniwa,
Zbrodnie ukraińskie na Wołyniu 1943
Wspomnienia autora z rodzinnych stron z czasów okupacji. Książka Czesława
Piotrowskiego nawiązuje do tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce na Wołyniu
w 1943 roku. Sotnie ukraińskich nacjonalistów napadały na polskie wsie, z wyrafinowanym okrucieństwem mordując wszystkich mieszkańców, nie wyłączając
kobiet i dzieci. Czystka etniczna miała zastraszyć polskich mieszkańców Wołynia
i zmusić ich do ucieczki z ojczystych stron.

Zapowiedzi wydawnicze 1/2016

Marek Gędek
NOWOŚĆ
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Romuald Romański

Niewyjaśnione zagadki historii świata
Książka stanowiąca ciekawą próbę znalezienia odpowiedzi na ważne, niekiedy
dramatyczne pytania związane z dziejami naszej cywilizacji. Do tej pory mierzyło
się z nimi wielu fascynatów historii i wysnuli oni prawie tak samo wiele różnych,
czasami wręcz zdumiewających, teorii.
Autora zainteresowało m.in.: Czy ateński polityk Alkibiades to świętokradca,
czy też ofiara demokracji? Jaki wpływ na imperialne plany Aten co do podboju
Sycylii, Italii, a może nawet i Kartaginy miało obtłuczenie fallusów w posągach
Hermesa? Dlaczego Templariusze wyrzekali się Chrystusa i pluli na krzyż, deklarując jednocześnie, że są ludźmi głęboko wierzącymi? Czy gdyby nie doszło
do „afery naszyjnika” zmontowanej przez Joannę hrabinę de La Mottę, a której
ofiarą stała się królowa Maria Antonina, to jednocześnie nie doszłoby do Wielkiej
Rewolucji Francuskiej? A może miałaby ona inny przebieg i w jej wyniku nie
spadłyby głowy pary królewskiej?

WZNOWIENIE
data wydania 21.01.2016
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 272
ISBN/EAN 9788311103443

Jerzy Besala

Warchoł polski ...i inne historie.
Barwny świat dawnej Rzeczypospolitej
Znakomita eseistyka historyczna nawiązująca do czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej i związków ówczesnych zjawisk z obecnymi czasami. Krwiste charaktery,
pasjonujące wątki, ze znawstwem merytorycznym i dużą erudycją opisane fakty,
m.in. tytułowe warcholstwo, tumulty szlacheckie, pojedynki, fryzury, abdykacje
królewskie, łapówkarstwo, ówczesny terroryzm, polskie krucjaty itp.

WZNOWIENIE
data wydania 14.01.2016
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 400
ISBN/EAN 9788311124127

Marcin Czajkowski

Polskie powstania narodowe
Między rozbiorami u schyłku XVIII wieku a odrodzeniem Rzeczypospolitej
na początku XX stulecia Polacy kilkukrotnie wzniecali powstania, dążąc
do odzyskania niepodległości. Każdorazowo stawali do walki z silniejszym
przeciwnikiem i każdorazowo mu ulegali, czego konsekwencją było dokręcanie śruby polskiemu społeczeństwu przez państwa zaborcze. Nie sposób
jednak oceniać XIX-wieczne zrywy narodowowyzwoleńcze przez pryzmat
doraźnych klęsk. Spór o ich sens, stanowiący echo konfliktu między romantykami a pozytywistami, ma charakter anachroniczny. Historyk Wacław
Tokarz już w 1933 roku stwierdził, że czyn zbrojny i praca organiczna były
dwiema stronami tego samego medalu. Jego kolega po fachu Szymon
Askenazy napisał o insurekcji kościuszkowskiej, że nie mogła co prawda
uratować państwa, lecz ocaliła naród polski. Kolejne pokolenia działaczy
patriotycznych pamiętały o testamencie jej naczelnika: „Pierwszy krok do
zrzucenia niewoli jest odważyć się być wolnym”. Powstanie listopadowe,
a następnie styczniowe również nie przyniosły upragnionego celu, lecz
nie pozwoliły, by zniknął on zupełnie z oczu. Bez lat 1794, 1830–1831
i 1863–1864 nigdy nie nastąpiłby rok 1918.
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Fascynująca erotyka. Historia, kultura,
obyczaje
Z każdym nowym pokoleniu wszyscy mają tendencję do myślenia o naszych
poprzednikach, jako „staromodnych”, „konserwatywnych”, i właściwe wręcz
nudnych. Rewolucja seksualna miała podobno miejsce w 1960 roku, ale czy to
prawda? Nie. W książce jest pełno niesamowitych, ale i prawdziwych opowieści
o rozpuście i podbojach miłosnych począwszy od historii starożytnej aż do
XX wieku.
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Żelazny Krzyż
Rewelacyjna, demaskatorska powieść przedstawiająca realia II wojny światowej.
Wyjątkowe ujęcie tematu pozwala na przyrównanie jej do książek Ericha Marii
Remarque’a w odniesieniu do I wojny światowej. Została przetłumaczona na
kilkanaście języków. Doczekała się hollywoodzkiej ekranizacji w gwiazdorskiej
obsadzie. Ukazuje realizm i okrucieństwo wojny z perspektywy do niedawna
w Polsce zupełnie nieznanej. Głównymi bohaterami są bowiem prości niemieccy
żołnierze. Autor w żaden sposób nie próbuje ich jednak gloryfikować. Chce pokazać, jacy byli naprawdę. Może czasem po prostu nie mieli wyboru? Konkluzja
jest jedna – wojna to coś nieludzkiego, wynaturzonego, niegodnego człowieka
bez względu na to, po której stronie linii frontu się stoi.
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Dzieje grzechu
Dzieje grzechu to dramatyczna historia młodej dziewczyny z dobrego domu,
która pod wpływem miłości łamie wszystkie wpojone jej zasady. Główna bohaterka, Ewa, zakochuje się w wynajmującym pokój w domu jej matki, Łukaszu.
Okazuje się jednak, że mężczyzna jest żonaty i nie mogąc uzyskać rozwodu
– zostawia dziewczynę. Ona mimo wszystko postanawia go odnaleźć…
Książka wywołała sprzeczne oceny. Krytyka zaskoczona tematyką utworu
dopatrywała się dewiacji znakomitego talentu, podejrzewano pisarza o erotomanię lub histerię, uważano, że utwór jest pozbawiony sensu i idei. Wszystkie te
reakcje wywołało pierwsze tak odważne w polskiej literaturze ukazanie tematyki
seksualnej. Warto przekonać się, co było przyczyną tak skrajnych emocji.
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Namaluję ci bajkę o kocie w butach
Najpiękniejsze bajki świata z ilustracjami i malowankami. Bohaterem pierwszej
z cyklu bajek jest tytułowy Kot w butach.

W przygotowaniu:
Namaluję Ci bajkę o Królowej Śniegu
Namaluję Ci bajkę o księżniczce na ziarnku grochu

Zapowiedzi wydawnicze 1/2016

Karen Dolby
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Michael Kerrigan

Mroczne karty historii
Kościoła katolickiego

NOWOŚĆ

Kościół katolicki odegrał niepoślednią rolę w kształtowaniu zachodniej cywilizacji. Od chwili powstania jako
mało znacząca żydowska sekta, Kościół był zarówno
prześladowany, jak i prześladował sam; stał się potężny,
a jednocześnie nie zawsze postępował zgodnie z głoszonymi przez siebie zasadami; głosił wartość moralności
i duchowej czystości, choć wstrząsały nim liczne
skandale.
Od prześladowań pierwszych chrześcijan w starożytnym
Rzymie, przez grozę polowań na czarownice, owianego
złą sławą Wielkiego Inkwizytora, po papieską współpracę z nazistami w trakcie II wojny światowej, Mroczne
karty historii Kościoła katolickiego przybliżają czytelnikom opowieści o heretykach i pogromach, Matce Teresie
i umęczonych księżach, papieskich czystkach i nieuczciwych duchownych, fałszywych prorokach i bezbożnych
biskupach.
Ozdobione 180 fotografiami, obrazami i ilustracjami
Mroczne karty historii Kościoła katolickiego ukazują
często skrywaną prawdę o dwóch tysiącach lat chrześcijaństwa.
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KSIĄŻKI BELLONY ZNAJDZIESZ W NAJLEPSZYCH KSIĘGARNIACH W CAŁEJ POLSCE!
CIECHOCINEK
Księgarnia – Antykwariat
ul. Broniewskiego 4

LUBLIN
Ezop2
ul. Krakowskie Przedmieście 62

RACIBÓRZ
Księgarnia Sowa
ul. Długa 23

ELBLĄG
Quo Vadis
ul. 1 Maja 35

ŁÓDŹ
Ossolineum
90-447 ul. Piotrkowska 181
Światowid
ul. Piotrkowska 86
Stompel
ul. Piotrkowska 11

SIERADZ
Księgarnia Renee
98-200 Al. Pokoju 11

GDAŃSK
Muza, ul. Długie Ogrody 11,
Centrum Handlowe
ul. Rajska 10
GORZÓW WLKP.
Księgarnia Daniel
ul. Bolesława Chrobrego 9
KIELCE
Pod Zegarem
ul. Warszawska 6
KRAKÓW
Pałac Spiski, Rynek Główny 4
Główna Księgarnia Naukowa
ul. Podwale 6

OLSZTYN
Księgarnia „Centrum książki”
Pl. Jana Pawła II
POZNAŃ
Księgarnia Powszechna
ul. Szkolna 5
Księgarnia Arsenał
ul. Dąbrowskiego 7
Księgarnia Dobra Książka
Plac Wielkopolski 4

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

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

