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Spowiedź Hitlera.
Szczera rozmowa z Żydem

Kwiecień, rok 1945. Do siedziby Adolfa Hitlera na specjalne
wezwanie wodza zostaje sprowadzony „szlachetny Żyd”,
Eduard Bloch. Ten sam, który przez wiele lat leczył matkę
kanclerza Rzeszy, za co Hitler był mu szalenie wdzięczny.
Führer oznajmia Blochowi, że dostąpi niebywałego zaszczytu
spisania ostatniej rozmowy z nim. Wszystko dzieje się kilka
dni przed śmiercią Hitlera.
Rewelacja, jakiej nie było od lat! W książce zostaje
ujawniony – nieznany do tej pory historykom w Polsce
i na świecie – zapis z wywiadu rzeki, jakiego Adolf Hitler
udzielił przed swoją śmiercią „szlachetnemu Żydowi”.
Wódz Trzeciej Rzeszy, jeden z największych zbrodniarzy
na świecie, tłumaczy się z tego, dlaczego nienawidził
Żydów, opowiada o ciemnych stronach dzieciństwa,
o tym, jak się upił do nieprzytomności, o swoim życiu
erotycznym i o najszczęśliwszym dniu w życiu.
Mocna, a zarazem szczera rozmowa! Lektura tekstu budzi
emocje już od pierwszych stron!
Dzięki tej „spowiedzi” będziemy mogli bliżej poznać zbrodniarza, który zmienił bieg dziejów na wiele lat.
Wszystko zaczęło się od prostej historii. Christopher Macht,
Niemiec z polskimi korzeniami, odnalazł zapiski rozmów
przeprowadzonych przez wieloletniego lekarza matki Adolfa
Hitlera – Eduarda Blocha. Ten „szlachetny Żyd”, jak zwykł
o nim mawiać kanclerz Rzeszy, otrzymał od losu niebywałą
szansę – führer przedstawia mu ofertę nie do odrzucenia.
Bloch ma przeprowadzić z nim serię rozmów, na podstawie
których po śmierci Hitlera ma powstać książka. Lekarz
oczywiście przystaje na ofertę, nie mając innego wyjścia.
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Czy Adolf Hitler jest tyranem? Z pewnością tak. Czy ma ludzką twarz? Myślę, że po lekturze moich zapisków domniemani czytelnicy będą w stanie sami
wydać stosowny osąd o tej bestii. Te nerwowe notatki i wszystkie przeżycia wokół kosztowały mnie zbyt wiele sił. Zdążyłem się już pogodzić z myślą,
że w każdej chwili może po mnie przyjść śmierć. Dlatego niech te słowa pozostaną moją spuścizną. Stojąc teraz w obliczu Dni Ostatecznych wiem, że
po ewentualnej publikacji tych rozmów padną oskarżenia – że spisał te notatki Żyd, że nie był w pełni sił umysłowych, albo zdaniem zatwardziałych
nazistów – nie zasługiwał na to, by rozmawiać z Adolfem Hitlerem. Nie będę się bronił, bo nie będzie mnie już na świecie. Niechaj te gorące zapiski
będą orężem w walce o moje dobre imię. Czy wystarczająco ostrym? Zapewne to okaże się dopiero po mojej śmierci…
(Z wyjaśnień Eduarda Blocha)
Książka dostępna również jako:
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Stanisław Rek

Kosowe Pole 1389
Starcie zbrojne, w którym 15 czerwca 1389 roku wojska osmańskie dowodzone przez sułtana Murada I pokonały armię dowodzoną przez księcia
serbskiego Łazarza, złożoną z Serbów i ich słowiańskich sojuszników. Obie
strony poniosły duże straty. Zginęli sułtan Murad I i książę Łazarz, który
został ogłoszony świętym męczennikiem. Pół wieku później, gdy Serbią
rządzili despoci z rodu Brankoviciów, nastąpiło całkowite wchłonięcie Serbii
przez państwo osmańskie.
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Roman Warszewski

Kuba 1958-1959
Bitwy można wygrywać na wsi, ale wojnę na swoją korzyść rozstrzyga się w mieście.
Nic lepiej nie streszcza przebiegu wojny domowej na Kubie z lat 1956–1959, zwanej
także rewolucją kubańską, niż to krótkie stwierdzenie. Nic trafniej też nie oddaje
znaczenia bitwy, jaka na Kubie, w końcu 1958 roku, rozegrała się w newralgicznym
punkcie tej wyspy, w prowincji Villas, w mieście Santa Clara. Doszło do niej na przełomie roku 1958 i 1959, w okresie Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku
– i już w czasie trwania obrosła prawdziwą legendą. To bez wątpienia największa,
a zarazem najważniejsza bitwa rewolucji kubańskiej. Brała w niej udział piechota,
pododdziały pancerne oraz lotnictwo – coś nie do pomyślenia w „wiejskiej” fazie
partyzanckiej wojny. Trzy z dziewięciu czołgów, będących w posiadaniu żołnierzy
Batisty, w trakcie bitwy zdobyli powstańcy i skierowali na pozycje obleganych.
Przedmieścia Santa Clary, w celu przepłoszenia partyzantów, kilkakrotnie bombardowały samoloty „Sea Fury”. Po stronie rządowej do walki stanęło w sumie 3400
żołnierzy. W szeregach atakujących było zaś około 350 partyzantów. 1:10 – taka
była zatem proporcja sił między nacierającymi a broniącymi się. To w zasadzie
stały stosunek sił w kubańskiej wojnie domowej – zwykle pozwalający oddziałom
rewolucyjnym zwyciężać.

Robert Szcześniak

Kłuszyn 1610
Stoczona 4 lipca 1610 roku bitwa pod Kłuszynem przeszła do historii jako jedno
z wielkich zwycięstw oręża polskiego. Bitwa ta zasługuje na szczególną uwagę
z dwóch powodów. Po pierwsze, zwycięstwo hetmana Stanisława Żółkiewskiego
nad kilkakrotnie liczniejszą armią cara Wasyla Szujskiego stanowi klasyczny
przykład wysokiego poziomu polskiej sztuki wojennej. Po drugie, sukces ten
z powodu efektu politycznego, jaki wywołał, stawia wiktorię kłuszyńską w rzędzie
tych bitew, które decydowały o losach kampanii, kraju, dynastii.
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Seria prezentująca najważniejsze wydarzenia militarne świata i Polski od
starożytności po czasy współczesne. Niekwestionowaną wartość poznawczą nadają
jej opracowane przez historyków, na podstawie wiarygodnych dokumentów, monografie bitew. Historyczne Bitwy zostały wyróżnione nagrodą KLIO jako najlepsza
historyczna seria wydawnicza.
SERIA JEST WYDAWANA NIEPRZERWANIE OD 1980 ROKU.
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Michał Klimecki

Lwów 1918-1919
Monografia ukazująca polsko-ukraińskie walki o Lwów, toczone od jesieni 1918
aż do wiosny 1919 roku. Walki te, stanowiące część zmagań o kształt wschodniej
granicy państwa polskiego, zdecydowały o tym, że miasto kresowe Lwów znalazło
się w granicach Polski.
Rozszerzone i poprawione wydanie, w eleganckiej szacie graficznej, publikacji która
ukazała się pierwotnie w ramach serii „Historyczne Bitwy”.
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Lech Wyszczelski

Dywersja i sabotaż.
Polskie działania specjalne 1918-1939
Polskie działania specjalne okresu międzywojennego, traktowane współcześnie
jako mieszczące się w teorii „wojny hybrydowej”, są szczególnie interesujące nawet
w skali Europy i obejmowały nie tylko rozważania teoretyczne, przygotowywanie
struktur organizacyjnych czy szkolenie, ale też sprawdzane były praktycznie w toku
prowadzonych dużych operacji.
W publikacji między innymi:
• Polskie działania specjalne podczas wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920 roku
• Działalność Ekspozytury nr 2
• Specyfika działań przeciwko Litwie
• Planowanie działań specjalnych na obszarze Wolnego Miasta Gdańska
• Przygotowania do akcji specjalnych na wypadek wojny z Niemcami
• Akcja „Łom” – działania specjalne na Zaolziu i Rusi Zakarpackiej
• Miejsce Związku Strzeleckiego w działaniach dywersyjnych na wypadek wojny
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Jerzy S. Łątk a

Sulejman II Wspaniały i jego czasy
Osmański padyszach Sulejman II (1520–1566) był jednym z najwybitniejszych
władców ery nowożytnej. Jego panowanie odcisnęło piętno na olbrzymim
terytorium Europy i Azji, ponieważ za sprawą wielu zwycięskich kampanii
wojennych, był on władcą imperium liczącego 14 mln 702 tys. kilometrów
kwadratowych. Prawie pół wieku panowania Sulejmana II to nie tylko podboje, największy osmański zdobywca był także najlepszym spośród Osmanów
prawodawcą, niezłym poetą i mecenasem wszelkich sztuk. Jego panowanie to
szczytowy rozwój Imperium Osmańskiego i „złoty wiek” w literaturze, sztuce
i architekturze.
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Fr anciszek Puchała

Szpieg CIA w polskim Sztabie Generalnym.
O Ryszardzie Kuklińskim bliżej prawdy
Nie milkną spory na temat marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego
i innych postaci z polskiego życia publicznego. Nie ma ciszy nad trumną płk. Ryszarda Kuklińskiego, o którą apelowano już dawno. Od ponad 30 lat trwają różnorodne
dyskusje na jego temat, włącznie z takimi, w których jego czyn ocenia się jako
dezercję i ewidentną zdradę. Czyni się też z niego bohatera narodowego, który dzięki
swej działalności szpiegowskiej uratował Polskę i całą Europę, a nawet świat przed
atomową apokalipsą. Przeszedł on do grona osób publicznych znanych zarówno
w kraju jak i za granicą. Nie można się oprzeć wrażeniu, że wokół pułkownika tworzy
się wiele legend i mitów odbiegających od rzeczywistości. W budowanej legendzie
tej postaci widać wiele przeciwstawnych interpretacji.
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Atlas historyczny II wojny światowej.
Wydarzenia polityczne i przebieg
działań wojennych
Atlas ukazuje, obok działań militarnych na różnych frontach wojny, także
sytuację polityczną, która stanowiła ważniejszy element całej wojny niż działania militarne będące skutkiem określonych decyzji politycznych. To właśnie
niuanse polityczne pozwalają w pełni zrozumieć przebieg II wojny światowej
i jej konsekwencje. To one spowodowały, że Polska, chociaż należąca do koalicji
państw zwycięskich, stała się wielkim przegranym tej wojny. Najczęstsza dzisiaj
perspektywa spoglądania na II wojnę światową jest perspektywą aliantów zachodnich lub perspektywą wschodnią, widzianą z Moskwy. Różnią się one między sobą
i żadna nie uwzględnia w całej rozciągłości interesów krajów Europy Środkowej,
w tym zwłaszcza Polski. Atlas po raz pierwszy próbuje ukazać złożone położenie
krajów tej części Europy w szerszym kontekście wojennym.
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Kościół i chrześcijaństwo
na ziemiach polskich. Atlas historyczny
Atlas jest kartograficznym zarysem dziejów Kościoła na ziemiach polskich. Obejmuje także dzieje Kościoła po 1795 roku. Państwo polskie przestało wówczas istnieć.
Kościół katolicki trwał dalej, chociaż pod wpływem władców zaborczych zmieniały
się jego struktury. Czasy najnowsze ukazane są na bardziej ogólnym tle dziejów
Polski, można więc na Kościół spojrzeć przez pryzmat partyzantki antykomunistycznej, powojennej fali strajkowej, walki komunistów z Polskim Stronnictwem
Ludowym. Wiele map dotyczy zmagań komunistów z Kościołem, kwestii Millenium
czy wreszcie protestów społecznych z lat 1956, 1968 1970, 1976, 1980. Także
kwestie „Solidarności” i stanu wojennego w latach 1981–1983 ukazane zostały
w nieco szerszym kontekście. Wiele szkiców poświęconych jest pielgrzymkom
Jana Pawła II oraz dziejom polskiego Kościoła po 1989 roku. Mapy koncentrują się
nie tylko na zmianie struktur, lecz także na procesach zachodzących w Kościele.
Album zamykają szkice obrazujące ruch pielgrzymkowy, koronowane i niekorowane
wizerunki Matki Boskiej oraz najważniejsze sanktuaria polskich świętych.
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Słowianie zachodni.
Początki państwowości
Bogato ilustrowana publikacja poświęcona Słowianom. Tym razem autor poświęcił
uwagę Czechom, Słowakom, Słowianom połabskimi, co oczywiste, Polakom.
Bogato ilustrowana publikacja opisuje pojawienie się Słowian w centralnej Europie, przemieszczanie się plemion, początki kształtowania się państw narodowych
w zmaganiach z Sasami, Wikingami, Awarami i Węgrami. Ze szczególną uwagą
autor potraktował tematykę wojskowości Słowian i wczesnych państw słowiańskich
oraz toczonych przez te państwa wojen.
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Robert Gretzyngier, Tadeusz Królikiewicz

Polski samolot i barwa 1943–2016
Pierwsze wydanie książki Polski samolot i barwa (obejmujące
w jednym tomie 70 lat istnienia polskiego lotnictwa) ukazało się
w 1981 r., a drugie – w 1990 r. Obecnie, gdy zbliżamy się do obchodów
100-lecia polskiego lotnictwa, ukazuje się nowa edycja, w znacznym
stopniu poprawiona i uzupełniona. Niniejszy tom, obejmujący historię
lotnictwa polskiego od momentu sformowania jednostek na Wschodzie
w 1943 roku po dzień dzisiejszy, zawiera ponad 1500 fotografii ze
zbiorów wielu fotografów od lat utrwalających historię malowania
i oznakowania samolotów i śmigłowców spod znaku biało-czerwonej
szachownicy. Bez ich zaangażowania album ten nie powstałby nigdy.
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Martin J. Dougherty

Drony. Ilustrowany przewodnik
po bezzałogowych pojazdach
powietrznych i podwodnych
Publikacja poświęcona najnowszemu osiągnięciu na współczesnym polu walki – bezpilotowym samolotom. Omówione są drony
w użyciu wszystkich czołowych mocarstw świata z użyciem przeciwko terrorystom, np. przeciwko państwu islamskiemu. „Dron”
to określenie wywodzące się z języka angielskiego (ang. Drone)
będące potocznym określeniem Zdalnie Pilotowanego Samolotu
(ang. Remotely Piloted Aircraft – RPA) klasyfikowanego przez
Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (International
Civil Aviation Organization – ICAO), jako „bezpilotowy pojazd powietrzny, niezabierający na pokład człowieka, pilotowany zdalnie,
lub autonomicznie wykonujący zadania w locie”.
W publikacji zostaną uwzględnione także polskie konstrukcje
i osiągnięcia związane z wykorzystaniem dronów.
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Róg obfitości czy puszka Pandory.
Kultura w II Rzeczypospolitej
W 1918 roku odzyskaliśmy wolność, w 1939 roku znów ją straciliśmy. Co wydarzyło się między dwiema wielkimi wojnami? W kulturze to dwadzieścia jeden
tłustych lat. Nigdy wcześniej i później nie mieliśmy tak wielu utalentowanych
poetów, całkiem dobrze miewali się też twórcy prozy, śmiało nawiązujący do
sytuacji bieżącej, polityki i psychoanalizy. Prawie wszyscy ulegli magii kina, ale
teatry i filharmonie nie świeciły pustkami. Ludzie mieli więcej czasu dla siebie,
spotykali się w kawiarniach, kabaretach, na dancingach. Rozmawiali ze sobą
o politykach, aktorach, oszałamiających sukcesach i spektakularnych porażkach.
W bliższej perspektywie nie było tak idealnie: zabójstwo pierwszego prezydenta, przewrót majowy, kryzys gospodarczy, rosnące w siłę nacjonalizmy i zagrażające z zewnątrz
totalitaryzmy. Kultura to szerokie pojęcie. Autorka starała się wyważyć proporcje
i stworzyć ciekawą opowieść o czasach, które tak wiele osób jeszcze pamięta…
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Kopciuszki na tronach Europy
W realnym życiu uboga panna, nawet najpiękniejsza, nie miała szans, by poślubić
władcę. O mariażach królów i książąt decydowały głównie względy polityczne, sojusze i międzynarodowe zobowiązania, a nie uczucia. Okazuje się jednak, że historia zna przypadki kobiet, które, choć pochodzenie nie predestynowało ich do roli
małżonki królów, zostały żonami władców i w tej roli radziły sobie całkiem nieźle.
W poszukiwaniu pań, którym udało się urzeczywistnić baśń, udamy się najpierw
do starożytnego Rzymu, by potem przenieść się do Bizancjum na dwór cesarzowej
Teodory. Następnie wrócimy do Polski, by poznać, dla kogo stracił głowę podstarzały już pogromca Krzyżaków spod Grunwaldu, Władysław Jagiełło. Znad Wisły
przeniesiemy się nad Tamizę i poznamy dzieje bodaj najnieszczęśliwszego Kopciuszka wszech czasów – Anny Boleyn. W końcu zajrzymy do Rosji, by dowiedzieć
się, w jaki sposób prosta praczka zdobyła serce potężnego cara, a naszą opowieść
zakończymy na ulicach Sarajewa, gdzie serbski nacjonalista jednym strzałem
z pistoletu zabił dwoje kochających się ludzi i jednocześnie zmiótł Habsburgów
ze sceny Europy.

praca zbiorowa

Poczet władców Polski
cena detaliczna 49,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 210x280 mm
liczba stron 400
ISBN/EAN 9788327437280

Mało jest w historii kwestii tak przyciągających powszechną uwagę jak żywoty
władców, ich biografie bowiem to najczystsza synteza losów państwa i narodu.
W ich żywotach skupiają się – jak w soczewce – blaski i cienie dawnej Polski.
Pomazańcy Boży wpływali na bieg naszych dziejów, zmagając się równocześnie
z problemami zwykłych śmiertelników – chorobami, troskami rodzinnymi, poczuciem zagrożenia. Autorzy książki potrafili w sposób zajmujący i przystępny
ukazać ich zarówno jako suwerenów z wszelkimi atrybutami władzy i potęgi, jak i
normalnych ludzi, z miłostkami, fobiami i przywarami. Anegdota i mało znane epizody często więc goszczą na stronach tej pięknej książki, ułatwiając zapamiętanie
podstawowych faktów. Obszerne rozdziały poświęcono nie tylko poszczególnym
władcom – od Mieszka I po zdetronizowanego przez powstańczy sejm Mikołaja I.

OKŁADKA
W PRZYGOTOWANIU
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Anna Małgorzata Pycka
NOWOŚĆ
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Marc Pastor

Bioko. Wyspa białych potworów
Klasyczna historyczna powieść przygodowa z elementami thrillera.
Tym razem akcja książki rozpoczyna się pod koniec XIX wieku.
Młody i zbuntowany żołnierz Moisés Corvo, pełniący służbę w hiszpańskim
oddziale stacjonującym w północnej Afryce zostaje oskarżony o naruszenie
dyscypliny wojskowej, kradzież oraz zdradę (potajemnie wynosił z koszarów
broń i sprzedawał Arabom) i wysłany do karnej kolonii na wulkanicznej wyspie
Fernando Poo (dawniej i w obecnych czasach zwanej Bioko), dalekim hiszpańskim
terytorium znajdującym się w Zatoce Gwinejskiej, u zachodnich wybrzeży Afryki.
Wyspa, która wcześniej należała do Korony Brytyjskiej, stanowi nie tylko tygiel
europejskich kupców i przedsiębiorców, ale jest kolonią karną, w której przez
wiele lat zsyłani byli kubańscy i hiszpańscy dysydenci.
Niesubordynowany Moises Corvo po długiej podróży statkiem w bardzo różnorodnym towarzystwie (zesłańcy, kupcy, biznesmeni, niewolnicy itp.) i przez cały
czas naruszając w taki czy inny sposób spokój i dyscyplinę na pokładzie, dociera
do wyspy, z której w zasadzie nie ma ucieczki.

NOWOŚĆ
data wydania 28.04.2016
cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 135x215 mm
liczba stron 392
ISBN/EAN 9788311138469

Spotkanie z Autorem
podczas Warszawskich
Targów Książki

Carmen Santos

Popioły piekła
Książka przenosi czytelnika na dziewiętnastowieczne Karaiby. W malowniczy,
a zarazem realistyczny sposób autorka ukazuje życie w tej bogatej hiszpańskiej
kolonii, zarówno z punktu widzenia latyfundystów, jak i rdzennych mieszkańców
wyspy. Jest to historia Valentiny, młodziutkiej hiszpańskiej służącej, która za
namową swojego męża, marzącego o lepszym życiu, porzuca służbę w domu
madryckich arystokratów i wsiada na statek mający zawieźć ich i wielu im podobnych emigrantów do Nowego Świata. Fabuła toczy się przez 20 lat, od 1858
roku, w którym Valentina i Gervasio postanawiają wyjechać. Wsiadając na statek
nawet nie wyobrażają sobie, jaki czeka ich los…
Świetnie opowiedziana historia inteligentnej i dzielnej kobiety, której w epoce
absolutnej władzy mężczyzn udaje się dojść do bardzo wysokiej pozycji społecznej
i uzyskać szacunek tych, którzy pierwotnie gardzili nią, płacąc za jej usługi. Tłem
historii są czasy kolonialne, stosunki między bogatymi właścicielami plantacji
a niewolnikami. Egzotyczna atmosfera, a zarazem świetnie udokumentowane tło
historyczne to zalety lektury, od której trudno się oderwać.

cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 440
ISBN/EAN 9788311135840

Spotkanie z Autorką
podczas Warszawskich
Targów Książki

Care Santos

Obsesje madame Bovary
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.
Intrygi zdradzonej małżonki i śmiały erotyzm w świetnym bestsellerze hiszpańskiej autorki.

cena detaliczna 34,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 145x205 mm
liczba stron 320
ISBN/EAN 9788311134355
Dostępna również jako:

Perły Literatury Młodzieżowej
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Lucy Maud Montgomery
NOWOŚĆ
data wydania 14.04.2016
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 125x195 mm
liczba stron 400
ISBN/EAN 9788311141070

Dolina Tęczy
Książka z całą pewnością godna polecenia dla wielbicieli losów Ani.
Opowieść o sześciorgu dzieciach Ani i o ich przyjaciołach.
Na plebanię przybywa nowy pastor, wdowiec z czwórką dzieci. Faith, Una, Carol
i Jerry szybko zaprzyjaźniają się z dziećmi ze Złotego Brzegu. Pewnego dnia
odnajdują też całkiem przypadkowo małą uciekinierkę, Mary Vance – osobę
o zaskakującej osobowości.

ISBN/EAN
9788311128279

ISBN/EAN
9788311128880

ISBN/EAN
9788311131316

ISBN/EAN
9788311134218

ISBN/EAN
9788311136229

ISBN/EAN
9788311136397

Albumy / Poradniki
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Najsłynniejsze obrazy
Arcydzieła malarstwa ze wszystkich epok historycznych i ze wszystkich kontynentów – sylwetki sławnych malarzy – realia, w jakich powstawały ich dzieła
– znaczenie symboliki i barwy. Podróż po dziełach sztuki to podróż po historii
cywilizacji. Zamieszczone w tej książce barwne ilustracje w połączeniu z dziejami obrazów i biografiami twórców uczynią z lektury prawdziwą wędrówkę po
epokach, symbolizujących je artystach, czasie i przestrzeni tworzenia

cena detaliczna 19,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 205x285 mm
liczba stron 108
ISBN/EAN 9788311129757

Kresy. Najpiękniejsze miasta
Tak zwane Kresy Rzeczpospolitej, ogromne, słabo zaludnione, żyzne, pocięte
ważnymi szlakami komunikacyjnymi i handlowymi, stanowiły prawdziwą „Ziemię Obiecaną” dla tych, którzy szukali dla siebie miejsca w świecie. Przybywali
tu Polacy, Niemcy, Rosjanie, Ormianie, Żydzi, Tatarzy, Karaimi, a nawet Grecy,
Włosi, Francuzi czy Szkoci. Byli wśród nich kupcy, rzemieślnicy, artyści, żołnierze,
urzędnicy, duchowni, lekarze, a także różnej maści obieżyświaty i wagabundy.

cena detaliczna 16,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 22x285 mm
liczba stron 112
ISBN/EAN 9788327438652

Ursel Bühring

Zielarskie receptury. Proste i skuteczne
Autorka publikacji, założycielka znanej w Europie Fryburskiej Szkoły Ziołolecznictwa, prezentuje ponad 115 znakomitych przepisów, których głównym składnikiem
są zioła lecznicze. Czytelnik odnajdzie tu naturalne sposoby na wyleczenie chorób
układu odpornościowego, układu krążenia, zapobieganie bólom serca, żołądka,
rozwiązanie problemów skórnych.
Książkę wzbogacają przydatne rady i zalecenia fachowców, dla których leczenie
za pomocą ziół jest życiową pasją.

NOWOŚĆ
data wydania 14.04.2016
cena detaliczna 24,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 165x235 mm
liczba stron 152
ISBN/EAN 9788311141629

Arkadiusz Iwaniuk

Atlas ziół krajowych
Bogato ilustrowany atlas wprowadza w zagadnienia stosowania ziół oraz
produkcji surowców zielarskich z roślin uprawianych w ogrodzie lub dziko rosnących. Wiedzą dzielą się producenci ziół, naukowcy z ośrodków badawczych
i doświadczalnych oraz zioło-lekarze z zakonu ojców Bonifratrów. Książka – dzięki
przejrzystemu tekstowi oraz klarownemu układowi uzupełnionemu doskonałymi
ilustracjami – świetnie systematyzuje zagadnienia z tej dziedziny i pozwala na
szybkie wyszukanie potrzebnych informacji.

cena detaliczna 29 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 165x235 mm
liczba stron 144
ISBN/EAN 8311116490

Dla dzieci

cena detaliczna 14,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 210x295 mm
liczba stron 96
ISBN/EAN 9788377111246

Polscy rycerze
Bogato ilustrowana zdjęciami i grafiką publikacja omawiająca dzieje najsłynniejszych polskich rycerzy, przeznaczona dla najmłodszego czytelnika. Przystępny,
erudycyjny tekst i duża wartość poznawcza to niewątpliwe zalety tej zwięzłej, ale
bardzo pożytecznej książki.

Anna Biosca

Stop. Czyli jak bezpiecznie poruszać
się po drogach
cena detaliczna 14,99 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa twarda
format 210x280 mm
liczba stron 264
ISBN/EAN 9788327436566

NOWOŚĆ
data wydania 7.04.2016
cena detaliczna 19,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 205x295 mm
liczba stron 96
ISBN/EAN 9788311139503

Książka ta powstała, aby uwrażliwić dzieci na to, jak ważne jest zdobycie
umiejętności poprawnego poruszania się po drogach. Znajduje się w niej wiele
praktycznych zadań, dzięki którym chłopcy i dziewczynki w ciekawy i zabawny
sposób – odwołując się do logiki i zdrowego rozsądku – mogą nauczyć się pewnych wzorców postępowania, które pozwolą im się bezpiecznie poruszać jako
pieszym, pasażerom bądź kierowcom (jeżdżącym na rowerach, deskorolkach...).

Encyklopedia polskiego ucznia
Cenny przewodnik po zawiłych ścieżkach wiedzy o świecie.
Zawiera informacje z zakresu geografii, astronomii, biologii, fizyki, chemii i historii, przedstawia fakty z dziejów sztuki, muzyki i literatury, informuje o zdobyczach
techniki i nauki, odkryciach i wynalazkach, przybliża sylwetki sławnych ludzi.
Powstawał z myślą o konkretnym odbiorcy – młodym Polaku, dlatego w tym
uniwersalnym kompendium szczególnie wiele miejsca poświęcono dziejom
i pozycji Polski w świecie, rodzimej geografii, dokonaniom naszych rodaków.
Wyczerpujące informacje uzupełnia bogaty materiał ilustracyjny.
Encyklopedia może stać się atrakcyjną pomocą dla uczniów starszych klas szkoły
podstawowej oraz gimnazjum.
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Krzysztof Wiśniewski
NOWOŚĆ
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Janusz Grochowski

NOWOŚĆ

Drużyna. Przerwane życiorysy
Andrzej Błasik – Pilot, który nie bujał w obłokach.
Tadeusz Buk – Kielecki scyzor zakochany w wojsku.
Miron (Chodakowski) – Władyka, który niósł pokój.
Franciszek Gągor – Szef, który był tytanem pracy.
Kazimierz Gilarski – Profesor scenariusza wojskowego.
Andrzej Karweta – Pierwszy po Bogu z powołania.
Bronisław Kwiatkowski – Człowiek niezwykle szczęśliwy.
Tadeusz Płoski – Tak zwykły biskup, że aż niezwykły.
Włodzimierz Potasiński – Prymus, który został wizjonerem.

data wydania 7.04.2016
cena detaliczna 39,90 zł
(w tym 5% VAT)
oprawa miękka
format 165x235 mm
liczba stron 328
ISBN/EAN 9788311141803

Wszyscy spotkali się wczesnym rankiem 10 kwietnia 2010
roku na pokładzie rządowego Tupolewa 154M Lux o numerze
bocznym 101. W saloniku trzecim, powiększonym zaledwie
cztery dni wcześniej do osiemnastu miejsc.
Jednak ta książka to podróż w przeszłość. Jest o tym, co
wydarzyło się wcześniej. Dużo wcześniej. O życiu dziewięciu generałów, których drogi tak nagle zostały przerwane…

Patroni medialni:

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!
ELBLĄG
Quo Vadis
ul. 1 Maja 35
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
Główna Księgarnia Naukowa
ul. Podwale 6
LUBLIN
Ezop2
ul. Krakowskie Przedmieście 62

ŁÓDŹ
Światowid
ul. Piotrkowska 86
Stompel
ul. Piotrkowska 11
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
SIERADZ
Księgarnia Renee
98-200 Al. Pokoju 11
SOPOT
Gdański Dom Książki
ul. Bohaterów Monte Cassino 26

SZCZECIN
Zamkowa
Pl. Hołdu Pruskiego 8
TARNÓW
WAT, OS. 25-LECIA PRL 1
WARSZAWA
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

