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2016

Iwona Kienzler

Bodo i jego burzliwe romanse
Eugeniusz Bodo – przedwojenny aktor, reżyser, producent i celebryta,
ikona męskiej elegancji, człowiek, który ze swego nazwiska uczynił
markę handlową. Jego nazwisko na afiszu gwarantowało sukces każdego
przedstawienia, nikogo też nie trzeba było namawiać do obejrzenia filmu,
w którym grał Bodo, a śpiewane przez niego piosenki z miejsca stawały
się przebojami, które nuciła cała Polska. Pomimo że nie miał ku temu
warunków, okrzyknięto go amantem srebrnego ekranu i przyprawiał
wiele kobiet o drżenie serca. Był najpopularniejszym polskim aktorem
międzywojnia, którym żywo interesowała się prasa. Tymczasem jego
sprawy uczuciowe wciąż kryją wiele tajemnic, które próbuje odkryć autorka
niniejszej publikacji.

data wydania 25.02.2016
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
format 145x205 mm
oprawa twarda
liczba stron 320
ISBN/EAN 9788311141353

NOWOŚĆ

„

W publikacji poświęconej życiu miłosnemu
najpopularniejszego polskiego aktora filmowego Drugiej Rzeczypospolitej nie może
zabraknąć też historii kina ani opowieści
o przedwojennych teatrach i kabaretach.
Krótko mówiąc, zapraszam Czytelników
w sentymentalną podróż do świata, który
dawno przeminął i istnieje jedynie we
wspomnieniach, na pożółkłych fotografiach czy trzeszczącej taśmie celuloidowej.
Świata, w którym niepodzielnym królem
kobiecych serc był wielki Eugeniusz Bodo.

„

Patroni medialni:

Polecamy również:

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”.
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Historyczne Bitwy / Historia
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Robert F. Barkowski

Poitiers 732
Publikacja poświęcona jest opisowi przyczyn, przebiegu i skutków bitwy pod
Poitiers w 732 roku. Zakończonej druzgocącym zwycięstwem zjednoczonych
sił królestwa Merowingów (450–751) i ich sprzymierzeńców pod dowództwem
majordoma Karola Młota (688/691–741) nad armią muzułmańską z Abd ar-Rahmanem (?–732), namiestnikiem Półwyspu Iberyjskiego na czele. Po obu stronach
walczyły liczne, jak na te czasy i region znanego świata, masy wojska.

NOWOŚĆ
data wydania 18.02.2016
cena detaliczna 28 zł
(w tym 5% VAT)
format 125x195 mm
oprawa miękka
liczba stron 184
ISBN/EAN 9788311141049

Lech Wyszczelski

Rozpruwanie Rosji.
Prometeizm – Idea i realizacja
Józef Piłsudski, twórca polskiej polityki wschodniej, Rosję traktował jako przeszkodę
w funkcjonowaniu wolnej Polski. Najpierw próbował realizować wizję federacyjną
polegającą na odgrodzeniu Rosji od pozostałej części Europy Środkowo-Wschodniej
kordonem państw pod polskim kierownictwem. Po ostatecznym fiasku tej wizji
zaczął lansować tzw. prometeizm, polegający na rozsadzaniu od wewnątrz Rosji
Radzieckiej przez narody dążące do wyzwolenia się z jej hegemonii. Narodowa
Demokracja z kolei opowiadała się za budową jednorodnego, narodowego, silnego
państwa polskiego, ale i ona za swój cel polityczny postrzegała osłabianie politycznej
pozycji rządu kierowanego przez bolszewików.

NOWOŚĆ
data wydania 25.02.2016
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 125x195 mm
liczba stron 304
ISBN/EAN 9788311140783

Henryk Wisner

Kircholm 1605
Książka opisuje jedno z najbardziej znanych zwycięstw Rzeczypospolitej i jednego
z największych wodzów – hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Bitwa stoczona
27 września 1605 r. w Inflantach podczas wojny polsko-szwedzkiej, w której naprzeciw siebie stanęła armia króla szwedzkiego Karola IX i znacznie mniej liczne wojska
polskie dowodzone przez hetmana Chodkiewicza, jest przykładem mistrzowskiego
dowodzenia przez stronę polską jazdą. Zwycięstwo Polaków nad Szwedami, katolików nad protestantami, odbiło się w ówczesnym świecie głośnym echem. Jego
opisy ukazały się w Rzymie, Wenecji i Augsburgu.

Marcin Czajkowski

Kraków w starej fotografii

OKŁADKA
W PRZYGOTOWANIU

Niniejszy album poświęcony jest międzywojennemu Krakowowi – rozpiętemu między tradycją a nowoczesnością – oraz jego mieszkańcom: tym,
którzy na trwałe zapisali swe nazwiska w historii naszego kraju, i tym,
o których istnieniu zaświadczają tylko zrobione im na ulicach miasta zdjęcia.

NOWOŚĆ
data wydania 11.02.2016
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 145x205 mm
liczba stron 200
ISBN/EAN 9788311141230

NOWOŚĆ
data wydania 18.02.2016
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 205x295 mm
liczba stron 144
ISBN/EAN 9788311140042

Historia
data wydania 11.02.2016
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 352
ISBN/EAN 9788311140981

Legia Cudzoziemska
Legia Cudzoziemska – tę nazwę zna każdy. Jest w niej nuta romantycznej przygody,
dreszcz emocji, zapowiedź egzotycznej eskapady i błysk zimnego profesjonalizmu.
Najsłynniejszy najemny oddział na świecie ma dziś licznych konkurentów w postaci
profesjonalnych agencji ochrony, ale nic nie jest w stanie przyćmić legendy. Wyobrażenie żołnierzy wytrwale przemierzających saharyjskie piaski to echo przeszłości,
czasów, kiedy pod zielono-czerwonym sztandarem służyli książęta, przyszli królowie
i marszałkowie, uchodźcy polityczni, kryminaliści, luminarze nauki i poczytni literaci.
Dzisiejsza Legia to elitarna część armii francuskiej zdolna do działania w każdych
warunkach klimatycznych, na dowolnym obszarze globu.

Przemysław Słowiński
NOWOŚĆ
data wydania 18.02.2016
cena detaliczna 44,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 165x235 mm
liczba stron ok. 600
ISBN/EAN 9788311140066

Otto Skorzeny.
Pierwszy komandos Trzeciej Rzeszy
Adolf Hitler uważał go za najlepszego fachowca od zadań specjalnych,
a wśród aliantów słynął jako „najbardziej niebezpieczny człowiek w Europie”.
Przeprowadzonej przez niego spektakularnej operacji oswobodzenia uwięzionego w górskim hotelu w Arbuzzach Benito Mussoliniego nie wymyśliliby
nawet scenarzyści z Hollywood. Planował likwidację Roosevelta, Churchilla
i Stalina podczas konferencji w Teheranie. W Budapeszcie porwał syna admirała
Horthyego i po brawurowej akcji opanował siedzibę regenta na Zamku Królewskim, co uniemożliwiło zawarcie przez Węgry pokoju z aliantami. Podczas
niemieckiej kontrofensywy w Ardenach wprowadził mnóstwo zamieszania
w szeregach alianckich wojsk, wysyłając na ich tyły oddział ubrany w amerykańskie mundury. To tylko kilka spośród wielu niezwykłych akcji Otto Skorzenego,
dokonanych podczas II wojny światowej.

Tomasz Kubicki
NOWOŚĆ
data wydania 18.02.2016
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 296
ISBN/EAN 9788311141278

Pod obuchem zagłady. Polacy i Żydzi
pod okupacją niemiecką 1939–1942
Od lat trwa w przestrzeni społecznej, wywołując niekiedy silne emocje, dyskurs
dotyczący stosunków polsko-żydowskich. Ścierają się różne stanowiska i opinie,
często graniczne i ekstremalne. Autor, sięgając do bogatego zbioru prasy konspiracyjnej Polskiego Państwa Podziemnego, uwzględniając zarówno najważniejsze
tytuły, jak i te pozostające na uboczu głównego nurtu związanego z rządem, podjął
się próby rekonstrukcji wojennych losów obu narodów.

Jesus
´ Hernandez
´
NOWOŚĆ
data wydania 11.02.2016
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 165x235 mm
liczba stron ok. 400
ISBN/EAN 9788311140561

Nazistowskie bestie. Kaci z SS
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli absolutnego zła jest SS, skrót
od nazwy organizacji kierowanej przez Reichsführera Heinricha Himmlera
i stanowiącej filar aparatu represji nazistowskich Niemiec. Te runiczne znaki,
w połączeniu z czarnym mundurem członków formacji, budziły przerażenie na
terenie całej Europy, pozostawiając w historii niezatarty ślad z uwagi na ogrom
swych zbrodni. W niniejszej pracy czytelnik będzie miał okazję stwierdzić, jak daleko
zdolni byli posunąć się ludzie Himmlera na ścieżce wybrukowanej niegodziwością,
bez żadnych etycznych czy moralnych hamulców.

Zapowiedzi wydawnicze 2/2016

Roman Marcinek
NOWOŚĆ
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Arkadiusz Iwaniuk

Vademecum ogrodnika
Pasję ogrodniczą odkrywamy często w dorosłym życiu, czasem z potrzeby obcowania z naturą, innym razem z powodów czysto praktycznych; dla świeżych
owoców i warzyw. Starannie pielęgnowany ogród zapewnia to wszystko – plony,
kontakt z naturą i wypoczynek. Możemy go kształtować według własnych upodobań estetycznych, możliwości jest bardzo wiele. Niniejszy poradnik przybliża
podstawy tej umiejętności. Przedstawiono w nim prawidła istotne w produkcji
i hodowli roślin, a także sposoby zagospodarowania swoistej przestrzeni jaką
jest ogród.

WZNOWIENIE
data wydania 4.02.2016
cena detaliczna 19,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 104
ISBN/EAN 9788311141186

Nick Freeth, Cliff Douse

Mistrzowie gitary
Mistrzowie gitary opisani i zaprezentowani dzięki świetnym zdjęciom
znanych fotografików. Słowo „gitara” wielu ludziom przywodzi na
myśl gitarę klasyczną, inaczej zwaną hiszpańską, bądź też akustyczną
z metalowymi strunami. Inni natychmiast skojarzą je z gitarą elektryczną
Fender Stratocaster lub jazzową typu arch-top. W rzeczywistości pojęcie to obejmuje wszystkie wymienione wyżej rodzaje tego instrumentu
z całą ich różnorodnością – akustyczne i elektryczne, te, na których gramy palcami i kostką, a nawet specjalnymi dodatkowymi akcesoriami, jak pazurki czy
slide (inaczej bottleneck). Gitara obecna jest we wszystkich stylach muzycznych.
Podobnie grający na niej muzycy to osobowości niezwykle zróżnicowane, co
przedstawimy w tej książce.

cena detaliczna 29,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 225x320 mm
liczba stron 176
ISBN/EAN 9788311129917

Henry Russell

Ikony bluesa i soulu
Album przedstawia najbardziej znanych twórców i wykonawców tego gatunku.
Dla koneserów będzie to prawdziwa gratka – obcowanie z unikatowymi zdjęciami
legendarnych artystów. Dla młodych amatorów „czarnej muzyki” album stanie
się źródłem wiedzy. Blues i soul wypływają z tego samego źródła; oba gatunki
zapoczątkowała muzyka ludzi uciśnionych. We wczesnych latach XX wieku blues
wyrażał cierpienie i ból tych, których rodziny pamiętały niewolnictwo, mających
nadal życie ciężkie, nędzne i często poddane przemocy; natomiast soul mniej
więcej w połowie wieku podjął temat nieposiadania przez Afroamerykanów praw
politycznych oraz ich miejsca w społeczeństwie amerykańskim. Jak to się stało,
że muzyka ludzi uciskanych zawojowała świat? Jak to się stało, że z plantacji
głębokiego Południa Stanów Zjednoczonych inspirowała całe pokolenia czarnoskórych i białych artystów przez okrągłe stulecie? Odpowiedź na to pytanie
Czytelnik znajdzie w tej bogato ilustrowanej książce.

cena detaliczna 29,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 225x320 mm
liczba stron 176
ISBN/EAN 9788311129917

The Beatles
Kolejny z serii albumów prezentujący ikony muzyki. Tym razem jest to zapis
50 lat istnienia legendy rocka – „The Beatles”.

cena detaliczna 29,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 225x225 mm
liczba stron 176
ISBN/EAN 9788311129924

Poradniki / Dla dzieci
data wydania 4.02.2016
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 165x235 mm
liczba stron 248
ISBN/EAN 9788311104877

Broń precyzyjna
Książka nie jest podręcznikiem uczącym strzelania precyzyjnego, nie jest też
pełnym przeglądem najlepszych konstrukcji broni wyborowej. To łatwy w odbiorze poradnik, zawierający również opis niektórych konstrukcji broni. Został
napisany dla kilku grup czytelników. Pierwsza, coraz liczniejsza, to myśliwi
polujący na drapieżniki i szkodniki ze sztucerów typu varmint. Broń tego typu
nadaje się także; i to doskonale; do myśliwskich strzelań tarczowych. Drugim
odbiorcą mogą być strzelcy sportowi posługujący się bronią długą, zwłaszcza
stojący na progu kariery zawodniczej. Książka powinna także zainteresować
żołnierzy zawodowych oraz strzelców wyborowych z formacji policyjnych czy
wojskowych oraz; coraz liczniejszy; krąg kolekcjonerów broni czy zwykłych
sympatyków strzelectwa wyborowego.

Krzysztof Wiśniewski
cena detaliczna 6,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 165x235 mm
liczba stron 100
ISBN/EAN 9788311129542

Zimowe łamigłówki
Wspaniale ilustrowane zagadki, łamigłówki, labirynty
i kolorowanki pozwolą dzieciom ciekawie spędzić zimowy czas. Podczas zabawy połączonej z ćwiczeniem
logicznego myślenia i spostrzegawczości dzieci nawet
nie zorientują się, jak szybko minie zima.
Anna Wiśniewska, Krzysztof Wiśniewski

cena detaliczna 19,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 185x230 mm
liczba stron 400
ISBN/EAN 9788311129566

Zimowe zadania
do kolorowania
W książce Zimowe zadania do kolorowania dzieci znajdą 400 zadań do wykonania
na długie zimowe wieczory. Książka zawiera kolorowanki, łamigłówki, labirynty,
wykreślanki, szlaczki i inne ciekawe zadania, które mają wiele edukacyjnych
walorów.

Nikalas Gatlow

Wielkie gryzmolenie
cena detaliczna 19,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 210x295 mm
liczba stron 256
ISBN/EAN 9788327431462

Dzięki tej niezwykłej książce powstaną wspaniałe prace plastyczne: dowcipne,
odlotowe i jedyne w swoim rodzaju. Nie musisz umieć rysować! Po prostu
weź do ręki ołówek lub kredkę i puść wodze fantazji. Przekonasz się, jakie to
łatwe i przyjemne!

500 łamigłówek
cena detaliczna 16 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 165x235 mm
liczba stron 500
ISBN/EAN 9788311126237

Książeczka prezentuje niezwykle bogaty zbiór łamigłówek.

Zapowiedzi wydawnicze 2/2016

Marek Czerwiński
WZNOWIENIE
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Gotowanie we dwoje
Zaproszenie do wspólnego przyrządzania potraw. Randka w kuchni może być
wspaniałym doświadczeniem – nie od dziś wiadomo, że to właśnie tam romantyczne uczucia najszybciej rozkwitają. Proponujemy atrakcyjne, proste przepisy, które połączone są w pasujące do siebie zestawy, idealne na wieczór we
dwoje. Każdy przepis został rozpisany na role – dla niej i dla niego. Dzięki temu
przygotowana wspólnymi siłami kolacja będzie oszałamiającym sukcesem
– zarówno kulinarnym, jak i miłosnym.

data wydania luty 2016
cena detaliczna 29,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 195x230 mm
liczba stron 144
ISBN/EAN 9788327442215

Kuchnia pełna afrodyzjaków
Co przyrządzić, by zdobyć serce ukochanej osoby? Jak rozpalić pożądanie
za pomocą smakowitych potraw? Kuchnia pełna afrodyzjaków to książka
kulinarna, która zawiera odpowiedzi na te pytania. Sprawdź, jak działają na
zmysły dania ze szparagów albo owoców morza, poznaj czarodziejską moc
truskawek, czekolady i innych znanych afrodyzjaków, przygotowując potrawy
z naszych przepisów. Miniporady zamieszczone obok nich dostarczą zaś
bezcennych wskazówek, jakie składniki i zapachy najskuteczniej pobudzają
i zwiększają libido, jak zadbać o oprawę romantycznej kolacji i jaki trunek
podać do danej potrawy.

data wydania luty 2016
cena detaliczna 29,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 195x230 mm
liczba stron 142
ISBN/EAN 9788327442192

Anna Wiśniewska, Joanna Babula

Polska do kolorowania.
Z kredkami dookoła Polski
Wybierz się we wspaniałą podróż dookoła Polski.
Wędrując po województwach, poznasz nasze zabytki, przyrodę i tradycje.
Pokoloruj obrazki na mapie i uczyń naszą ojczyznę jeszcze piękniejszą.

data wydania luty 2016
cena detaliczna 12,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 285x400 mm
liczba stron 48
ISBN/EAN 9788327441645

Krzysztof Wiśniewski

Mapy do malowania z kredkami
dookoła świata
Dziecko wybierze się w pełną ciekawostek podróż dookoła Ziemi. Po drodze
pozna najróżniejsze kraje, postaci historyczne, zabytki i zwierzęta zamieszkujące różne regiony. Cały świat tylko czeka, aż ktoś wypełni go barwami! A kiedy
mapy będą pokolorowane można wyrwać kartki i powiesić je na ścianie!

data wydania luty 2016
cena detaliczna 12,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 285x400 mm
liczba stron 48
ISBN/EAN 9788327438522

Poradniki kulinarne
cena detaliczna 24,99 zł, ISBN/EAN 9788327440549

Choć dieta bezglutenowa wymaga wyłączenia z jadłospisu tylko glutenu, nie
jest to dieta prosta. W książce zawarty jest obszerny wstęp w informacjami
niezbędnymi dla każdego, kto musi lub chce przejść na tę dietę.

Dieta niskowęglowodanowa
cena detaliczna 24,99 zł, ISBN/EAN 9788327440556

Choć węglowodany są niezbędne w naszej diecie, spożywamy ich zdecydowanie za dużo. Warto zatem ograniczyć ich spożycie, oczywiście bez szkody
dla organizmu.

Życie na zielono
cena detaliczna 29,99 zł, ISBN/EAN 9788327440044

Zielone warzywa nie tylko fantastycznie wyglądają na talerzu – obecnie uważa
się je za jedną z najzdrowszych grup produktów żywnościowych. Powinniśmy
je zjadać kilka razy dziennie! Oto prawie 130 pomysłów na zielone dania.

Zdrowo każdego dnia
cena detaliczna 24,99 zł, ISBN/EAN 9788327441607

Trudno przecenić wpływ diety na zdrowie – konsekwentnie stosowana wspomaga przemianę materii, zwiększa odporność na infekcje, wpływa korzystnie
na nastrój, wygląd i samopoczucie.

Bądź fit
cena detaliczna 29,99 zł, ISBN/EAN 9788327426819

Dieta fit to dieta zbilansowana, należy więc tak skomponować posiłki, aby nie
zabrało w nich żadnych składników odżywczych, minerałów i witamin. Staraj
się, aby na talerzu zawsze występowały różne grupy produktów.

Tanie gotowanie z tego co zostanie
cena detaliczna 24,99 zł, ISBN/EAN 9788327440570
Przekonaj się, że tanie potrawy mogą być smaczne i wartościowe. Znajdziesz
tu nie tylko rozmaite dania w dobrej cenie, ale także pomysły na mądre gospodarowanie jedzeniem.

Kuchnia bez chemii
cena detaliczna 24,99 zł, ISBN/EAN 9788327441591
Przywiązujesz wagę do tego, co jesz i czym karmisz bliskich? Niejednokrotnie
zastanawiałeś się, jak unikać niepożądanych, czy wręcz szkodliwych substancji
w artykułach spożywczych dostępnych na rynku? Koniecznie przeczytaj tę
książkę!

Domowy fast food
cena detaliczna 24,99 zł, ISBN/EAN 9788327440563
Namawiamy miłośników fast foodów, by przygotowywali je sami, ze świeżych,
a nawet dietetycznych produktów. Pomoże wam w tym nasza książka z przepisami na dania w stylu „fast”, ale bez starego tłuszczu, sztucznych dodatków,
konserwantów i nadmiaru soli.

Bufet na imprezę 100 przepisów
cena detaliczna 24,99 zł, ISBN/EAN 9788327441577
Bufet, czyli swobodne przyjęcie na stojąco, od wielu lat cieszy się dużą popularnością. To bowiem najlepsze rozwiązanie, jeśli chcemy zaprosić kilkanaście
osób, a dysponujemy niewielkim salonem.

Drinki i koktajle 100 przepisów
cena detaliczna 24,99 zł, ISBN/EAN 9788327441584
Kolorowe drinki to świetny sposób na urozmaicenie zarówno hucznej imprezy,
jak i kameralnego spotkania towarzyskiego. Warto nauczyć się je przyrządzać.
W Drinkach i koktajlach znajdziesz 100 pomysłów na napoje alkoholowe
i bezalkoholowe.
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S. Hart, R. Hart

Waffen-SS. Uzbrojenie i taktyka
W

NOWOŚĆ

Waffen-SS (Siły Zbrojne SS) zyskały sobie w czasie II wojny światowej miano
najbardziej groźnej, brutalnej i złowieszczej formacji zbrojnej na świecie. Niniejsza
książka przedstawia mity i prawdy związane nie tylko z sukcesami i okrucieństwem
na polu walki, ale także z wybujałymi ambicjami dowódcy, Heinricha Himmlera,
które osłabiły skuteczność bojową tych wojsk.
Bardzo wiele publikacji skupiało uwagę na dokonaniach bojowych Waffen-SS, bagatelizując ciemniejszą stronę tej organizacji; bezwzględny rasizm
i okrucieństwa, których dopuściły się te oddziały, uznając je za swoiste uchybienia na polu walki. Dzielność Waffen-SS i ich rasistowska brutalność były
jednak nierozerwalnie powiązane, stanowiąc wytwór ideologicznej motywacji.
Poznanie uzbrojenia Waffen-SS z pominięciem całego zła, którego dopuściła się
ta organizacja, byłoby karygodne.

data wydania 25.02.2016
cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 190x240 mm
liczba stron 192
ISBN/EAN 9788311136694

David Porter

Pojazdy pancerne aliantów 1939–1945
Książka zawiera ponad 200 ilustracji – w ujednoliconej skali – przedstawiających
wszystkie najważniejsze alianckie czołgi oraz pojazdy opancerzone używane
podczas II wojny światowej. Uwzględniono przy tym ich kamuflaż bojowy.
Ilustracjom towarzyszą szczegółowe opisy oraz dane techniczne. Poszczególne
typy tych konstrukcji, jak również ich rozwój, pokazano na tle bitew i kampanii
wojennych, poczynając od niemieckiego Blitzkriegu w Polsce, Belgii, Holandii
i Francji – aż po ostateczny upadek Trzeciej Rzeszy w maju 1945 r.
Szczegółowy i wyczerpujący leksykon przeznaczony jest zarówno dla entuzjastów
historii, jak też dla osób interesujących się techniką wojenną.

cena detaliczna 29,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 190x240 mm
liczba stron 192
ISBN/EAN 9788311136700

CAŁĄ OFERTĘ BELLONY ZNAJDZIESZ W KSIĘGARNI HISTORYCZNO-WOJSKOWEJ
Plac Europejski 3 (dawna Grzybowska 77), 00-844 Warszawa, tel. 22 45 70 306, www. ksiegarnia.bellona.pl

NASI PRZEDSTAWICIELE:
Andrzej Galicki
woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie,
kujawsko-pomorskie,
andrzej.galicki@bellona.pl
661 415 552

Krzysztof Paleski
Warszawa,
woj. łódzkie, kujawsko-pomorskie,
podkarpackie, świętokrzyskie
krzysztof.paleski@bellona.pl
606 303 517

Piotr Sobieszczyk
woj. małopolskie, wielkopolskie,
zachodniopomorskie,
dolnośląskie, lubuskie, śląskie
piotr.sobieszczyk@bellona.pl
697 884 996

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

