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OFERTA WYDAWNICZA
Wydawnictwo Vesper mimo niezbyt długiej historii zdążyło już ugruntować swą pozy-
cję na krajowym rynku wydawniczym. W ciągu kliku lat działalności nakładem Wy- 
dawnictwa ukazało ponad 300 tytułów o różnorodnej tematyce. Vesper to przede 
wszystkim książki o tematyce historycznej, zwłaszcza zaś historia wojskowości i mi-
litariów. Na szczególną uwagę zasługują bardzo dobrze przyjęte przez Czytelników  
albumy i leksykony: Allgemaine SS, Deutsche Soldaten czy Żołnierz radziecki – często 
chwalone przez członków grup rekonstrukcyjnych, a także biografie historyczne. Popu-
larnością cieszą się też publikacje związane z okresem PRL-u, np.: 333 popkulturowe 
rzeczy PRL-u, Samochody PRL-u, Absurdy PRL-u. Znaczą cześć oferty Wydawnictwa 
stanowią poradniki, dzięki którym Czytelnicy dowiedzą się m.in. Jak być wspaniałym 
tatą, oraz poznają 1001 sposobów zapobiegania chorobie Alzheimera. Vesper słynie 
także z przepięknych wydań literatury pięknej, pod tym względem imponują szcze-
gólnie serie Klasyka Grozy i Klasyczne Powieści Dziecięce. Także w ofercie literatury 
współczesnej znaleźć możemy prawdziwe perełki, takie jak seria o przygodach Flawii 
de Luce, autorstwa Alana Bradleya, czy Terror Dana Simmonsa. Ostatnio w katalogu 
pojawiły się też chwalone przez Czytelników i fachowców antystresowe kolorowanki 
dla dorosłych i kolorowanki edukacyjne.
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Niniejsza książka przedstawia blisko stuletnią historię 
czołgów i samobieżnych dział pancernych w Wojsku 
Polskim. Ten okres historia podzieliła na cztery części: 
II Rzeczpospolita, II wojna światowa, powojenny czas 
zwany potocznie PRL i ostatnie 28 lat ponownego funk-
cjonowania Polski jako kraju niepodległego i suweren-
nego. Te cztery okresy były również bardzo ciekawym 
czasem rozwoju konstrukcji i wykorzystania czołgów 
w Wojsku Polskim. To pierwsze opracowanie przedsta-
wiające całościowo historię czołgów i samobieżnych 
dział pancernych w Wojsku Polskim od momentu, gdy 
pierwszy czołg wjechał na ziemię polską (1919 rok), 
do wczoraj (2016 rok).

Ta zwięzła, ale bogata w treść książka jest podzielona 
na podstawowe działy, wypełnione podpowiedziami, 
jak pracować wydajniej. Można tu znaleźć pozornie 
oczywiste sugestie – takie jak zakup fartucha, który 
łatwo zawiązać i rozwiązać – ale i mnóstwo zaska-
kujących rad, na przykład dlaczego można wyrzucić 
garnek z podwójnym dnem i ruszt do mięsa. Jednak 
większa część tej książki poświęcona jest odpowie-
dziom na wszystkie te pytania, które złożyły się na jej 
tytuł – począwszy od tego, jak nie spalić masła, jak 
panierować kotlety i przechowywać świeże zioła, aż 
po zagadnienie, kiedy powinno się zastosować wysoką 
temperaturę, a kiedy niską.

NA POŁUDNIE  
OD BRAZOS 
Larry McMurtry
Przekład: 
Michał Kłobukowski

Banitka! Tak właśnie jedenastoletnia Flawia de Luce 
lamentuje nad swym trudnym położeniem, kiedy odkry-
wa, że jej ojciec i ciocia Felicja wysłali ją za ocean do 
Kanady, do Żeńskiej Akademii panny Bodycote – szkoły 
z internatem, do której niegdyś uczęszczała także jej 
mama, Harriet. Zanim jeszcze nastał pierwszy poranek 
niewoli, u jej stóp wylądował podarunek od losu. Po-
nieważ Flawia to Flawia – dobrze zapowiadająca się 
chemiczka i detektyw – tym podarunkiem jest okopcone 
i zmumifikowane ciało, które wypada z ceglanego ko-
mina. Od tej chwili, uczęszczając na lekcje, zdobywając 
przyjaciół (oraz wrogów), a także oceniając surową 
dyrektorkę szkoły i jej ciało pedagogiczne (które ma 
w swym gronie między innymi uniewinnioną morder-
czynię), Flawia stara się jednocześnie ustalić tożsamość 
ofiary, czas śmierci, podejrzanych, motywy i środki.

Oddana po raz pierwszy do rąk czytelników w 1985 
roku „Na południe od Brazos” Larry’ego McMur-
try’ego to powieść wyjątkowa. Doceniona zarówno 
przez krytyków (nagroda Pulitzera za 1985 rok), jak 
i czytelników, doczekała się też wspaniałej ekranizacji 
w postaci miniserialu z życiowymi (jak sami przyznają) 
rolami wybitnych aktorów, Roberta Duvalla i Tommy-
’ego Lee Jonesa. Larry McMurtry stworzył western 
z krwi i kości, zachwycający nawet tych, którzy za 
westernami nie przepadają; napisany z rozmachem, 
pełen mistrzowsko wykreowanych, wielowymiarowych 
postaci, uchwyconych w nad wyraz realistycznej, 
niespiesznej fabule. Książkę bez wad, literackie arcy-
dzieło, które bawi, smuci, wzrusza, skłania do refleksji. 

JAK KOMINIARZY 
ŚMIERĆ W PROCH 
ZMIENI
Alan Bradley  

Przekład: Marek Król

JAK TO ZROBIĆ 
W KUCHNI?
James Peterson

Przekład: Ewa Helińska

CZOŁGI I SAMOBIEŻ-
NE DZIAŁA PANCERNE  
WOJSKA POLSKIEGO 
1919–2016  
Tomasz Szczerbicki

Format: 165x235 mm
Stron: 870
ISBN 978-83-7731-276-6
Oprawa twarda
Cena detaiczna: 69,90 zł

Format: 145x210 mm
Stron: 362
ISBN 978-83-7731-275-9
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Format: 164x219 mm 
Stron: 432
ISBN 978-83-7731-272-8
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 59,90 zł

Format: 216x280 mm
Stron: 520
ISBN 978-83-7731-249-0
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 99,90 zł
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Samochody. Ilustrowana encyklopedia jest fascynującym przewod-
nikiem po najsłynniejszych i najciekawszych samochodach, jakie 
kiedykolwiek jeździły po drogach, uzupełnionym o szczegółowe 
profile ilustracyjne oraz dane techniczne.
Postęp w dziedzinie motoryzacji, który śledziliśmy na przestrzeni 
ostatnich kilkudziesięciu lat nie byłby możliwy bez rozwoju elek-
troniki i komputeryzacji, dzięki którym współczesne samochody są 
wydajniejsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze, niż komukolwiek się 
śniło jeszcze w latach osiemdziesiątych XIX w., kiedy z prymitywnych 
taśm produkcyjnych zjeżdżały pierwsze automobile. Ale nawet bez 
tych ultranowoczesnych wynalazków błyskawiczny i nieodwracalny 
postęp w branży motoryzacyjnej po prostu zapiera dech w piersiach.
Ponad 1800 kolorowych zdjęć studyjnych, ukazujących każdy model 
z profilu i od przodu.

SAMOCHODY 
Ilustrowana encyklopedia 
Richard Dredge
Przekład: Tomasz Illg

Mundury. Ilustrowana encyklopedia. „Mundury. Ilustrowana ency-
klopedia” to bogato ilustrowany przewodnik po mundurach woj-
skowych od końca XVIII wieku do dziś. W książce zaprezentowano 
m.in. mundury z czasów wojny siedmioletniej, amerykańskiej wojny 
o niepodległość, I wojny światowej, II wojny światowej, wojny 
w Wietnamie i Afganistanie. Wydawnictwo zawiera wierne ilustracje 
przedstawiające umundurowanie znanych jednostek wojskowych, 
takich jak niemieckie Waffen-SS, amerykańska 101. dywizja desan-
towa, brytyjska Królewska Marynarka Wojenna, francuska Legia 
Cudzoziemska, amerykańska piechota morska czy niemieckie Luft-
waffe. Na setkach rysunków pokazano również szczegóły każdego 
munduru, a obok nich drobiazgowy opis i konkretne specyfikacje, 
odnoszące się do kraju, okresu, rangi, dyslokacji, teatrów działań 
wojennych i konfliktów zbrojnych, w których noszono poszczególne 
mundury. Książkę zaopatrzono w słowniczek terminologii związanej 
z umundurowaniem oraz indeks. Mundury. Ilustrowana encyklopedia 
to prawdziwa skarbnica wiedzy nie tylko dla amatorów militariów, 
ale i dla znawców.

MUNDURY
Ilustrowana encyklopedia
Chris McNab 
Przekład: Jarosław Kotarskii 

Cena detaliczna: 119,90 zł
ISBN 978-83-7731-062-5 
oprawa twarda z obwolutą, stron 448, 
format 225 x 285 mm

Cena detaliczna: 119,90 zł
ISBN 978-83-61524-91-5 
oprawa twarda z obwolutą, stron 448, 
format 225 x 285 mm
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DOWIEDZ SIĘ JAK DZIAŁA LUDZKI SZKIELET!
Ludzkie ciało składa się z 206 kości, ale czym właściwie 
są kości i w jaki sposób pomagają one funkcjonować 
organizmowi?
Odkryj, w jaki sposób połączone są kości w ciele oraz 
jak funkcjonują stawy.
Dowiedz się, dlaczego każdy człowiek rodzi się z więk-
szą liczbą kości niż posiada ich pod koniec życia; która 
kość jest najkrótsza, a która najdłuższa, oraz jaka część 
ciała posiada ich najwięcej.
Książka zawiera ponad 80 kolorowych ilustracji z opi-
sami.

JAK DZIAŁA SZKIELET. 
Ilustrowany przewodnik  
anatomiczny 
Redaktor prowadzący:  
dr Peter Abrahams
Przekład:  
Sławomir Kaczorowski

Format 186x245 mm
Stron 96
ISBN 978-83-7731-268-1
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 29,90 zł

NOWOŚCI

Polskie samochody osobowe lat PRL to chluba na-
szego niegdyś prężnego przemysłu motoryzacyjnego; 
spełniające się marzenia setek tysięcy Polaków; 
przedmiot prestiżu społecznego; impuls do rozwoju 
turystyki, pierwsze wakacje nad morzem lub w górach, 
pierwszy wyjazd zagraniczny do zaprzyjaźnionego 
NRD, Czechosłowacji lub słonecznej Bułgarii; towar 
eksportowy ze znaczkiem „Made in Poland”; codzien-
ność nas wszystkich. Dziesiątki powodów, dlaczego 
wspominamy Warszawy, Syreny, Mikrusy, Polskie 
Fiaty czy ekskluzywnego w swoim czasie Poloneza. 
Dziesiątki nostalgicznych wspomnień czasów, być 
może niezbyt doskonałych pod wieloma względami, ale 
posiadających swój miły koloryt dnia codziennego i… 
niecodziennego, gdy stawaliśmy się posiadaczami SA-
MOCHODU. Czasami pierwszego w historii rodziny.

POLSKIE 
SAMOCHODY 
OSOBOWE 
Z LAT PRL. 
Produkcja seryjna
Tomasz Szczerbicki

Format: 216x280 mm
Stron:
ISBN 978-83-7731-273-5
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 59,90 zł

Pasjonatom historii Polski, wojskowości i militariów 
przedstawiamy bogato ilustrowane opracowanie nazw 
nadawanych pojazdom wojskowym, obejmujące okres 
od 1917 roku do chwili obecnej. Zebranie tak bogatego 
i unikalnego materiału fotograficznego wymagało wie-
lu lat poszukiwań w archiwach różnych muzeów oraz 
w kolekcjach prywatnych. Niektóre z nazw nadawanych 
pojazdom, armatom czy okrętom cieszyły się szczególną 
popularnością i pojawiały się częściej niż inne, na przykład 
imiona. Najbardziej popularnym żeńskim imieniem była 
Barbara – wywodząca się od Świętej Barbary, patronki 
artylerzystów.

BAŚKA, WANDA I INNE. 
Wszystko lub prawie wszystko 
o nazwach własnych pisanych 
na sprzęcie polskich wojsk 
lądowych i formacji  
paramilitarnych

Andrzej Antoni Kamiński

Format: 170x245 mm
Stron: 316
ISBN 978-83-7731-277-3
Cena detaliczna: 49,90 zł

501 SPOSOBÓW 
SAMOOBRONY BEZ 
UŻYCIA BRONI
Chris McNab
Przekład: Stanisław 
Powała-Niedźwiecki

Książka zawiera 501 przydatnych wskazówek jak 
obronić się przed atakiem.
Jak poprawić poziom wytrenowania do walki.
Sposoby chwytów i duszenia.
Obrona przed ostrymi narzędziami i bronią palną.
Trening mentalny.
Jak zadawać ciosy i kopnięcia, jak wyprowadzać ataki, 
jak wykonywać rzuty.
Jak się przed nimi bronić.

Format: 128x214 mm
Stron: 208
ISBN 978-83-7731-270-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł
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Poznaj skuteczne techniki samoobrony
Poradź sobie z chwytami, uderzeniami i kopnięciami
Stosuj bloki, zbicia, uniki
Obroń się przed atakiem nożem i bronią krótką
Martin Dougherty to doświadczony instruktor sztuk 
walki pochodzący z Wielkiej Brytanii. W swojej karie-
rze poznał tajniki jujitsu, kick-boxingu, samoobrony 
i wojskowych systemów walki wręcz. W serii „Sa-
moobrona” tegoż autora ukazały się: „Jak zadać cios. 
Efektywna walka bez broni” oraz „Jak się skutecznie 
bronić. Efektywna walka bez broni”. 

TECHNIKI 
SAMOOBRONY 
DLA KOBIET. 
Uniki, kopnięcia, 
uderzenia, ciosy
Martin J. Dougherty   
Przekład: Stanisław Powała-
-Niedźwiecki
Format: 160 x 240 mm
Stron: 48
ISBN 978-83-7731-269-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 9,90 zł

NOWOŚCI BELETRYSTKA:  Powieści  grozy i  horrory

FERAJNA 

Robert Miękus,  
Janusz Petelski

„Ferajna” - pierwsza w Polsce powieść obyczajowo-
-kryminalna. O ludzkiej chciwości i głupocie - cechach 
przypisywanych nie tylko gangsterom. Gangsterzy też 
ludzie. Lekkomyślni synowie i zaharowani ojcowie. 
Zaharowani, bo prowadzenie rodzinnego interesu jest 
w ich świecie wyjątkowo męczące. Złego pracownika 
nie można zwolnić, najwyżej uciszyć. Na zawsze. Do 
tego kobiety: żony, matki, córki, kochanki. Za dużo 
wiedzą, za dużo widzą. Boją się. Trzeba je uspokajać. 
A przede wszystkim ochronić. I nie dać się zabić. Dla-
tego trzeba zabijać innych.

Format: 135x205 mm
Stron: 332
ISBN 978-83-7731-263-6
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 34,90 zł

Jak przetrwać, a nawet polubić, najważniejszy dzień 
w życiu. W końcu! Konkretna książka o tym, co naj-
ważniejsze dla przyszłej panny młodej!
Walczący z tobą teściowie, próba wesela zakończo-
na totalnym rozklejeniem się, wynajęta planistka 
wesela narzucająca ci swoje zdanie… Co ma robić 
biedna dziewczyna, gdy boi się, że ten Wielki Dzień 
skończy się większą demolką, niż gdyby na wesele 
przyjechał cały autobus nieproszonych gości? Nasza 
książeczka pomoże ci sprowadzić wszystko do pro-
stych czynności. Wyjaśnimy ci, co masz robić, żeby 
myśleć bez obawy o tym dniu, kiedy podejdziecie 
do ołtarza – od ustalenia daty, przez wybór sukni po 
stworzenie listy gości.

PANNA MŁODA
Instrukcja obsługi
Carrie Denny   

Przekład: Jan Latus

Format: 127 x 178 mm
Stron: 224
ISBN 978-83-7731-265-0
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

W końcu! Wyczerpujący poradnik dla pana młodego!
Minęły już dni, kiedy mogłeś wygodnie rozsiąść się 
w fotelu, a twoja narzeczona planowała za ciebie cały 
ślub i wesele. W dzisiejszych czasach przyszli małżon-
kowie są obarczani licznymi obowiązkami: wynajęcia 
zespołu muzycznego, zorganizowania próby, kupna 
obrączek i leczenia histerii członków rodziny.
Jakiekolwiek masz pytania, odpowiedzi znajdziesz w tej 
książce, napisanej przez ciężko doświadczonego pana 
młodego, Shandona Fowlera.

PAN MŁODY
Instrukcja obsługi
Shandon Fowler

Przekład: Jan Latus

Format: 127 x 178 mm
Stron: 208
ISBN 978-83-7731-264-3
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł
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TERROR
Dan Simmons
Przekład: Janusz Ochab

„Terror” odtwarza przebieg tragicznej w skutkach wy-
prawy badawczej z maja 1845 roku. Dwa statki – HMS 
Erebus i HMS Terror – pod dowództwem doświad-
czonego żeglarza, sir Johna Franklina, wyruszyły ku 
północnym wybrzeżom Kanady, celem poszukiwania 
Przejścia Północno-Zachodniego. „Terror” to pasjonują-
ca powieść z elementami grozy, horroru i mitologii Inu-
itów. Dan Simmons, zdobywca wielu nagród, między 
innymi Hugo Awards oraz w 1990 roku nagrody Locusa 
za powieść „Hyperion”, z literackim wyczuciem oraz 
niezwykłą pieczołowitością odtwarza przebieg jednej 
z najbardziej zagadkowych wypraw badawczych w całej 
znanej nam historii badań polarnych. 

Format: 165x235 mm
Stron: 668 + wklejka 
z ilustracjami 24 strony
ISBN 978-83-7731-177-6
Oprawa miękka 
Cena detaliczna: 59,90 zł

Przyszła na Sarnath zagłada. Opowieści niesamowite 
i fantastyczne to drugi po Zgrozie w Dunwich i innych 
przerażających opowieściach wybór najlepszych utwo-
rów H.P. Lovecrafta. Tym razem klasycznym opowia-
daniom grozy, takim jak Zeznanie Randolpha Cartera, 
Reanimator Herbert West czy Coś na progu, towarzyszą 
utwory fantastyczne, tajemnicze i piękne wędrówki po 
krainie snów – na czele z krótką powieścią Ku nieznane-
mu Kadath śniąca się wędrówka, jednym z największych 
popisów kosmicznej wyobraźni pisarza.Opowiadania 
uzupełnia słynny esej Lovecrafta Nadprzyrodzona gro-
za w literaturze, niezrównany przewodnik po literackiej 
grozie, po raz pierwszy z dokładną bibliografią.

PRZYSZŁA NA  
SARNATH ZAGŁADA.  
Opowieści niesamowite  
i fantastyczne 
H.P. Lovecraft  
Wybór, przekład, opracowanie  
i posłowie: Maciej Płaza
Ilustracje: Krzysztof Wroński
Stron:  564
Format: 140x205 mm
ISBN 978-83-7731-236-0
Oprawa miękka Cena detaliczna: 49,90 zł
ISBN 978-83-7731-237-7
Oprawa twarda Cena detaliczna: 59,90 zł

Czytelniku, miej się na baczności! Oto piętnaście naj-
bardziej upiornych opowieści wszech czasów: „Zgroza 
w Dunwich”, „Zew Cthulhu”, „Widmo nad Innsmouth”, 
„W górach szaleństwa”, „Przypadek Charlesa Dextera 
Warda”, „Kolor z innego wszechświata…”. Wszystkie 
po raz pierwszy w nowym, wiernym przekładzie, w peł-
ni oddającym elegancję i bogactwo stylu Lovecrafta, 
uzupełnione obszernym posłowiem i ozdobione wspa-
niałymi ilustracjami.

ZGROZA W DUNWICH   
i inne przerażające opowieści
 
H.P. Lovecraft

Wybór, przekład, opracowanie  
i posłowie: Maciej Płaza
Ilustracje: John Coulthart

Format: 140x205 mm
Stron: 792
ISBN 978-83-7731-157-8
Oprawa: twarda 
Cena detaliczna: 69,90 zł
ISBN: 978-83-7731-098-4
Oprawa miękka 
Cena detaliczna: 59,90 zł

BELETRYSTKA:  Powieści  grozy i  horrory

EGZORCYSTA 

Wiliam Peter Blatty
Przekład: Dagmara  
Chojnacka, Jan Kałuża

Georgetown, lata 70. XX wieku, dwunastoletnia Regan 
bawi się spirytystyczną tabliczką ouija. Nawiązuje kontakt 
z bytem przedstawiającym się jako Kapitan Howdy. Wkrót-
ce w jej otoczeniu dochodzi do paranormalnych zjawisk, 
a dziewczynka przejawia objawy opętania. Zaniepokojona 
niewytłumaczalnymi zdarzeniami matka Regan - Chris 
MacNeil, zabiera Regan do lekarza. Ponieważ ani ten, ani 
kolejni lekarze niczego nie potrafią ustalić, zdesperowana 
Chris prosi o pomoc znajomego duchownego, przecho-
dzącego poważny kryzys wiary młodego ojca Damiena 
Karrasa. Ten podejmuje się odprawienia egzorcyzmów. 
Pomocy udziela mu doświadczony, schorowany ojciec 
Lankester Merrin. Rozpoczyna się walka o uwolnienie 
dziewczynki z rąk demona…

Format: 135x205 mm
Stron: 356
ISBN 978-83-7731-250-6
Cena detaliczna: 35,90 zł

PRZYSZŁA NA 
SARNATH ZAGŁADA. 
Opowieści niesamowite 
i fantastyczne 
H.P. Lovecraft
Wybór, przekład, opracowanie 
i posłowie: Maciej Płaza
Ilustracje: Krzysztof Wroński
Stron:  564
Format: 140x205 mm
ISBN 978-83-7731-236-0
Oprawa miękka Cena detaliczna: 49,90 zł
ISBN 978-83-7731-237-7
Oprawa twarda Cena detaliczna: 59,90 zł

i inne przerażające opowieści
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FRANKENSTEIN, 
czyli współczesny 
Prometeusz
Mary Shelley
 
Przekład, opracowanie 
i posłowie: Maciej Płaza 
Ilustracje: Lynd Ward

Jonathan Harker, młody, naiwny prawnik, wyrusza w po-
dróż do Transylwanii na spotkanie z hrabią Draculą, który 
przymierza się do przyjazdu do Anglii. Na miejscu wy-
chodzi na jaw, że ekscentryczny arystokrata nie jest tym, 
kim się wydaje być, a jego plany mają krwawy, zbrodniczy 
wymiar. Życie Jonathana zawisa na włosku. Tymczasem 
w Anglii Mina niecierpliwie wyczekuje powrotu narze-
czonego… Opublikowana w 1897 roku powieść „Dracula” 
irlandzkiego pisarza Brama Stokera wstrząsnęła czytelni-
kami, natychmiast stając się sensacją, a dziś uchodzi za 
klasykę gatunku grozy, słusznie zaliczaną w poczet stu naj-
wybitniejszych powieści wszech czasów. Ujęta w formę 
listów, wycinków prasowych i fragmentów dzienników, 
porusza autentyzmem oraz złożonością i różnorodnością 
zawartych w niej uczuć i emocji. 

„Frankenstein” to więcej niż powieść, to nowożytny 
mit. Zrodził się w okolicznościach, które obrosły 
legendą: w 1816, słynnym „roku bez lata”, u podnóża 
szwajcarskich Alp, z gotyckiej zabawy poetów roman-
tycznych, którzy umilali sobie deszczowe wieczory 
wymyślaniem opowieści niesamowitych. Mary Shelley 
zamknęła w powieści swe refleksje o istocie życia, 
doświadczenie wczesnego macierzyństwa, fascynację 
i przerażenie potęgą nauki. Niniejsze wydanie „Fran-
kensteina” jest wyjątkowe: po raz pierwszy ukazuje się 
po polsku w wersji pierwotnej, bez zmian wprowadzo-
nych później przez autorkę. 

DRACULA
Bram Stoker

Przekład: Magdalena  
Moltzan-Małkowska

Format 140x205 mm 
Stron 352
ISBN 978-83-7731-260-5
Oprawa: twarda 
Cena detaliczna: 43,90 zł
ISBN 978-83-7731-151-6
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 34,90 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 428
ISBN 978-83-7731-032-8
Oprawa miękka ze skrzydełkami 
Cena detaliczna: 39,90 zł

BELETRYSTKA:  Powieści  grozy i  horrory

Oto jedna z najobszerniejszych polskich edycji opowiadań 
Edgara Allana Poe: trzydzieści siedem utworów w klasycz-
nych przekładach i w unikalnym wyborze, obejmującym 
teksty niewznawiane od przedwojnia. Są wśród nich piękne 
i mroczne opowiadania miłosne: „Morella”, „Ligeja”, „Ele-
onora”; ironiczne moralitety o winie i karze, zbrodni i zemście, 
okrucieństwie i sumieniu: „Bies przewrotności”, „Czarny kot”, 
„Beczka Amontillado”, „Serce – oskarżycielem”; opowieści 
o zagadkach i tajemnicach świata, życia i śmierci: „Złoty żuk”, 
„Zabójstwo przy Rue Morgue”, „Opowieść Artura Gordona 
Pyma z Nantucket”; groteski, makabreski i mistyfikacje. Po 
raz pierwszy w Polsce ozdobą opowiadań Poe są wyjątkowe 
ilustracje wybitnego irlandzkiego artysty, który jak mało kto 
odczuł ducha jego twórczości: Harry’ego Clarke’a.
Tłumaczenia: Bolesław Leśmian („Berenice”; „Morella”; 
„Czarny kot”; „Serce – oskarżycielem”; „Maska Śmierci 
Szkarłatnej”; „Prawdziwy opis wypadku z P. Waldemarem”; 
„Rękopis znaleziony w butli”); Stanisław Wyrzykowski („Li-
geja”; „Eleonora”; „Metzengerstein”; „Bies przewrotności”; 
„William Wilson”; „Beczka Amontillado”; „Żabi Skoczek”; 
„Studnia i wahadło”; „Król Mór”; „Owalny portret”; „Zagła-
da domu Usherów”; „Przedwczesny pogrzeb”; „Rozmowa 
Monosa z Uną”; „Rozmowa Eirosa z Charmionem”; „Złoty 
żuk”; „Zabójstwo przy rue Morgue”; „Tajemnica Marii Rogêt”; 
„Skradziony list”; „Człowiek tłumu”; „W bezdni Maelströmu”; 
„Nieporównana przygoda niejakiego Hansa Pfaala”; „Bujda 
balonowa”); Krystyna Tarnowska („Sfinks”; „Okulary”; 
„Kariera literacka JWP Fintiflucha Boba”); Anna Staniewska 
(„Anioł dziwnych przypadków”; „Tysiączna i druga opowieść 
Szeherezady”); Wiesław Furmańczyk („Tyś nim jest!”); Ma-
rian Stemar („Opowieść Artura Gordona Pyma z Nantucket”); 
Bronisław Zieliński („Zaesowanie agapitu”).

OPOWIEŚCI MIŁOSNE 
ŚMIERTELNE I TAJEMNICZE
Edgar Allan Poe
Format: 140x205 mm
Stron: 800
ISBN 978-83-61524-54-0
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 59,90 zł
EAN 978-83-7731-017-5
Oprawa twarda. Cena detaliczna: 69,90 zł

Format: 124x195 mm
Ilość stron: 320
ISBN: 978-83-7731-11-89
Okładka miękka
Cena detaliczna: 23,90 zł

Format: 124x195 mm
Ilość stron: 344
ISBN: 978-83-7731-12-02
Okładka miękka
Cena detaliczna: 23,90 zł

Format: 124x195 mm
Ilość stron: 316
ISBN: 978-83-7731-11-96
Okładka miękka
Cena detaliczna: 23,90 zł

BELETRYSTKA:  Powieści  grozy i  horrory
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BELETRYSTKA:  Powieści  grozy i  horrory

Format: 124x195 mm
Ilość stron: 344
ISBN: 978-83-7731-12-02
Okładka miękka
Cena detaliczna: 23,90 zł

Powieść po raz pierwszy opublikowana została w odcin-
kach w latach 1913-1914 przez niemiecki miesięcznik 
„Die Weißen Blätter”, cenione forum literackiego eks-
presjonizmu, w 1915 roku ukazała się zaś luksusowa 
wersja książkowa. Powieść od razu stała się wielkim 
bestsellerem, w krótkim czasie sprzedało się około 250 
tysięcy egzemplarzy. „Golem” pozostał najsłynniejszą, 
najczęściej wznawianą powieścią Meyrinka. Na język 
polski przełożył go Antoni Lange, wybitny młodopolski 
poeta, prozaik i dramatopisarz, poliglota. Jego „Golem” 
jest arcydziełem sztuki translatorskiej, jednym z tych 
przekładów, które nawet po stu latach zachowują natu-
ralną urodę, nie trącą manierą, zachowują ze swej epoki 
tylko to, co najlepsze [z posłowia Macieja Płazy].

GOLEM  
Gustav Meyrink

Przekład: Antoni Lange  
Ilustracje:  
Hugo Steiner-Prag
Posłowie: Maciej Płaza

Format: 140x205 mm
Stron: 340
ISBN 978-83-7731-179-0
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 34,90 zł

„Portret Doriana Graya” jest powieścią uniwersalną, 
w której współczesny czytelnik może odnaleźć własne 
problemy i rozterki. To lektura obowiązkowa dla wszyst-
kich, którzy w świecie wszechobecnych obrazów i wi-
zerunków szukają własnego oblicza i kształtują obrazy 
innych, a także dla wszelkiej maści moralistów, którzy 
nazbyt łatwo szafują potępiającymi wyrokami. Prezen-
towane wydanie „Portretu Doriana Graya” w przekładzie 
Marii Feldmanowej wzbogacone zostało pięknymi ilu-
stracjami i secesyjnymi zdobieniami autorstwa Henry’ego 
Westona Keena (1899-1935), znanego ilustratora książek 
i litografa, symbolisty i dekadenta tworzącego pod wpły-
wem tradycji Aubreya Beardsleya i secesji.

PORTRET  
DORIANA GRAYA 
Oscar Wilde 
Przekład:  
Maria Feldmanowa 
Ilustracje: Henry Keen

Format: 140x205 mm
Stron: 244
ISBN 978-83-7731-220-9
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Mnich, młodzieńcze dziecko M.G. Lewisa, dziś nieco 
trąci myszką, ale wciąż potrafi przerażać, budzić emocje 
i rozpalać erotyczne fantazje, o czym świadczą pojawia-
jące się co pewien czas adaptacje i przeróbki filmowe. 
Jak widać, koncept żądz rodzących się pod mniszymi 
habitami zachowuje swoją łechczywość, a opowieść 
o diabelskim pokuszeniu intryguje ponadczasową 
uniwersalnością. Czytajmy więc Mnicha jak chcemy, 
choćby i jako perwersyjną powieść erotyczną, ale jeśli 
powstydzimy się własnej ekscytacji, będzie to znaczyć, 
że podziałał, i to podwójnie: dotknął jakiejś prawdy 
o ludzkich pragnieniach, a zarazem o zahamowaniach, 
jakie narzuca im obłudna moralność.
- z posłowia Macieja Płazy

Rękopis znaleziony w Saragossie to fantastyczna, pełna 
przygód i zagadek opowieść, która zagarnia czytelnika 
w swój niesamowity, nieco mroczny świat. Wstępujemy 
na teren przypominający Księgę tysiąca i jednej nocy: 
egzotyczną krainę innych kultur, obcych obyczajów, 
nieznanych obrzędów, wreszcie – magii, która z jednej 
strony znajduje swe racjonalne wytłumaczenie, z dru-
giej pozostaje nieustającą tajemnicą.
[…] dla jednych Rękopis… to arcydzieło epoki rozumu, 
dla innych – typowy tekst preromantyczny, dla jeszcze 
innych: prekursorska powieść fantastyczna.
Powieść znikąd? Być może… I na tym polega Twoja 
szansa, Czytelniku. Bo oto Rękopis… może stać się po 
prostu Twoją Ulubioną Powieścią.

RĘKOPIS ZNALEZIONY 
W SARRAGOSSIE 
Jan Potocki 
Wydanie oparte na przekła-
dzie Edmunda Chojeckiego 
(1847 rok)  
Wprowadzenie  
Bogumiła Kaniewska

MNICH 
 
M.G. Lewis
Przekład: Zofia Sinko
Posłowie: Maciej Płaza 
Drzeworyty: George Tute

Format :140 x 205 mm 
ISBN 978-83-7731-240-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

Stron: 464
Format: 140x205 mm
ISBN 978-83-7731-246-9
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 

BELETRYSTKA:  Powieści  grozy i  horrory
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FANNY HILL 
Wspomnienia 
kurtyzany 
John Cleland
Przekład: Joanna Środa

Pierwsze pełne wydanie oryginalnej, niepoprawianej 
przez autora, cenzorów i tłumaczy „niegodziwej książki 
stanowiącej jawną zniewagę wobec religii i dobrych 
obyczajów, oraz wyrzut sumienia dla honoru, rządu 
i praw”. „Nienawidząc szczerze długich i niepotrzeb-
nych wstępów, wolę zawierzyć ci, pani, te wyznania 
bez zbędnych usprawiedliwień, miast wprowadzać cię 
z bojaźliwym drżeniem w tajniki mego rozwiązłego ży-
wota. Prawda! – oto mój cel. Nie zadam sobie trudu, by 
przesłonić ją figowym listkiem, lecz odmaluję sprawy 
w takich barwach, w jakich mi się jawiły w naturze, nie 
zważając, iż złamię te z owych zasad przyzwoitości, 
jakich nigdy nie spisano dla wyznań tak nieskrępowa-
nych jak nasze”.

Format: 125x195 mm
Stron: 256
ISBN 978-83-7731-106-6
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł 

Istnieją książki, które po wciągnięciu do kanonu, osia-
dają w nim i tracą swoją wywrotową siłę. Istnieją też 
takie, które nawet wpisane na listę „zabytków klasy 
zero” pozostają groźne. Takie jest „Jądro ciemności” 
– wspaniałe, wieloznaczne, mroczne i skandaliczne 
arcydzieło. Można zmienić realia i czas historyczny, 
można cofnąć się do okresu podbojów Ameryki 
Południowej albo wejść w wojnę amerykańsko-wiet-
namską, a zarazem, dzięki podsuwanej przez Conrada 
strukturze wyprawy do piekła, można wyjaśnić 
konkretne doświadczenia historyczne – potworne, 
graniczne, przerażające. Tekst Conrada stawał się 
uniwersalną przypowieścią o przechodzeniu ludz-
kiego w nie-ludzkie.

JĄDRO CIEMNOŚCI 
 
Joseph Conrad

Przekład: Jędrzej Polak 

Format: 125x195 mm
Stron: 172
ISBN 978-83-61524-55-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 15,90 zł

Jest to humorystyczna, XIX-wieczna powieść an-
gielska, opisująca wyprawę i przygody trzech lon-
dyńczyków: George’a, Harrisa, nieznanego z imienia 
narratora (którym jest sam Jerome), oraz psa Mont-
morency’ego, którzy wybrali się w rejs po Tamizie 
i przepłynęli 123 mile (blisko 200 km) z Kingston 
do Pangbourne. W zamyśle autora książka miała być 
poważnym przewodnikiem turystycznym po Tamizie, 
zawierającym opisy położonych nad brzegami rzeki 
zabytków, ale górę wzięło ironiczne poczucie humoru 
Jerome’a. Komiczne zdarzenia, opowiastki i anegdot-
ki umilające trzem panom wyprawę, przyprawione 
specyficznym angielskim humorem, bawią od stu 
lat czytelników w różnym wieku na całym świecie.

TRZECH PANÓW  
W ŁÓDCE 
 
Jerome K. Jerome

Przekład: Magdalena Gawlik-
-Małkowska

Format: 125 x 195 mm
Stron: 248
ISBN 978-83-60159-51-4
Oprawa miękka:
Cena detaliczna: 13,90 zł

Ceniony londyński lekarz Henry Jekyll uważa, że każdy 
nosi w sobie dwa przeciwstawne charaktery: jawną 
prawość i dobroć oraz skrywane zło, agresję i dążenie 
do destrukcji. Prowadzi doświadczenia chemiczne, 
które mają na celu wynalezienie eliksiru, radykalnie 
zmieniającego osobowość. Pod osłoną nocy doktor 
Jekyll zamienia się w okrutnego pana Hyde’a, który 
jest ucieleśnieniem zła. Jekyll, nie mogąc się pogodzić 
z czynami dokonywanym przez siebie pod postacią 
Hyde’a, popełnia samobójstwo. Powieść Stevensona 
uznawana jest za portret psychopatologicznej podwój-
nej osobowości. Pierwsze adaptacje sceniczne książki 
pojawiły się rok po jej publikacji, a nowela stała się 
kanwą wielu filmów.

DOKTOR JEKYLL  
I PAN HYDE
Robert Louis Stevenson

Przekład: Lesław Haliński

Format: 125 x 195 mm
Stron: 120
ISBN 978-83-60159-43-9
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 11,90 zł

BELETRYSTYKA:  Ser ia  Arcydzieła  L i teratury Światowej BELETRYSTKA: Klasyczne powieści  dziecięce i  młodzieżowe 
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PRZYGODY TOMKA 
SAWYERA 
 
Mark Twain

Przekład: Jędrzej Polak
Ilustracje: True W. Williams

Format: 125x195 mm 
Stron: 304
ISBN 978-83-7731-194-3
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł 

BELETRYSTKA: Klasyczne powieści  dziecięce i  młodzieżowe 

O CZYM SZUMIĄ  
WIERZBY
Kenneth Grahame 
  
Przekład: Maciej Płaza 
Ilustracje: Ernest Howard 
Shepard

Format: 125x195 mm
Stron: 256
ISBN 978-83-7731-239-1
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł

CZAROWNIK  
Z KRAINY OZ
L. Frank Baum  
Przekład: Bogumiła 
Kaniewska 
Ilustracje: Evelyn 
Copelman

Format: 165x235 mm 
Stron: 208
ISBN 978-83-7731-149-3
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 35,90 zł

Z szarej, suchej, spopielałej prerii w Kansas tornado 
porywa wraz z domem Dorotkę i jej pieska Tota, 
przenosi do wspaniałej, kolorowej krainy Oz i zrzuca 
wprost na Złą Wiedźmę ze Wschodu. Dziewczynka 
zabiera srebrne trzewiczki, jedyne co zostało po 
wiedźmie, i za radą Dobrej Czarownicy z Północy, 
rusza do Szmaragdowego Miasta na poszukiwanie 
Wielkiego Czarownika Oza, który jako jedyny ma 
moc, by odesłać Dorotkę do cioci Emmy i wujka Hen-
ry’ego. Po drodze dziewczynka poznaje i zaprzyjaźnia 
się ze Słomianym Strachem, który marzy o odrobinie 
rozumu; Blaszanym Drwalem, który bardzo chciałby 
mieć zdolne do miłości serce; i Tchórzliwym Lwem, 
którego wielkim marzeniem jest bycie odważnym. Ich 
wspólna podróż ma być spełnieniem tych pragnień.

Opowieści Kennetha Grahame’a mówią o przyjaźni 
i odwadze, potędze marzeń i tajemnicy natury. Są 
zabawne i wzruszające, pełne nienachalnej mądrości, 
uczą życzliwości i szacunku dla świata. Ponad wiek 
po premierze i prawie osiemdziesiąt lat od pierwszego 
wydania polskiego z dumą oddajemy w ręce młodych 
czytelników nowy przekład tej nieśmiertelnej książki, 
ozdobiony klasycznymi ilustracjami Ernesta H. She-
parda, które zachwyciły samego autora.

TAJEMNICZY OGRÓD
Frances Hodgson Burnett  
Przekład: Saskia Milaneau de 
Longchamp

Format: 125x195 mm
Stron: 304
ISBN 978-83-7731-111-0
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł
Format: 165x235
ISBN 978-83-7731-028-1
Oprawa twarda 
Cena detaliczna: 39,90 zł

„Tajemniczy ogród” jest jednym z nieprzeniknionych 
literackich sekretów. Nie tylko dlatego (choć również), 
że opowiada tajemniczą historię (choć opowiada) i nie 
dlatego, że nie wszystkie przedstawione w niej zdarze-
nia dają się logicznie wyjaśnić (a nie dają), lecz przede 
wszystkim dlatego, że to książka, która nie potrafi się… 
zestarzeć. Ciągle jest czytana, lubiana, wydawana. Histo-
ria Mary Lennox i jej przyjaciół znana jest i opowiadana 
na całym świecie – różnymi językami i na różne sposoby: 
filmowana, rysowana, zmieniana na komiksy, gry i puzzle, 
wystawiana w teatrze, śpiewana, malowana… Znawcy 
nazywają takie utwory „arcydziełami”, choć nikt nie 
potrafi wyjaśnić, w czym tkwi ich siła, gdzie kryje się ich 
sekret. A on… siedzi w środku! I nie daje się złapać…

Minęło już niemal półtora wieku od momentu, kiedy 
pojawił się na świecie Tomek Sawyer, bohater powieści 
Marka Twaina. Cóż ma w sobie takiego ten dwunasto-
latek znad Missisipi, że zupełnie się nie starzeje, a jego 
przygody wciąż bawią i wzruszają czytelników? Z pozoru 
jego przygody są zupełnie niewychowawcze, jego maniery 
i zachowanie nie powinny być wzorem do naśladowania 
dla młodych ludzi – to przecież urwis, przyprawiający do-
rosłych o siwe włosy. Kłamie, kręci, oszukuje… A jednak, 
gdy chodzi o sprawy wielkie: o miłość, przyjaźń, wierność 
samemu sobie – beztroski Tomek okazuje się dojrzały nad 
wyraz. Jest KIMŚ, kto zmienia codzienność w interesujące, 
barwne, ciekawe życie.
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PRZYGODY BARONA MÜNCHHAUSENA
Gottfried August Bürger

Przekład: Marcin Januszkiewicz
Format: 165x235 mm
Stron: 248
ISBN 978-83-7731-029-8
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 23,90 zł

Przygody niemieckiego barona to dla polskiego czytelnika zakrojona na szeroką skalę 
rozprawa z przeróżnymi clichés, jakie tyleż skrycie, co radośnie hołubimy odnośnie 
naszych sąsiadów zza Odry. Powszechny stereotyp nudnego Niemca, któremu bliższe 
są wygodne kapcie i kufel piwa niż jakiekolwiek przygody, ulega dziś rewizji za 
pomocą osiemnastowiecznej książeczki, której autorstwo jest dwojakie, zaś bohater, 
noszący nazwisko praktycznie niemożliwe do wymówienia, to Lügenbaron – słynny 
baron-łgarz.

BELETRYSTKA:  Klasyczne powieści  dz iec ięce i  młodzieżowe

ALICJA W KRAINIE CZARÓW PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA
Lewis Carroll
Przekład: Bogumiła Kaniewska
Ilustracje: sir John Tenniel
Format: 125x195 mm
Stron: 372
ISBN 978-83-7731-110-3
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 23,90 zł

Pierwszy polski przekład utworu Lewisa Carrolla ukazał się w roku 1910, czterdzie-
ści pięć lat po wydaniu angielskiego oryginału. Przez następnych sto lat pokusie 
przełożenia „Alicji” na język polski uległo ośmiu tłumaczy, w tym tak wybitni jak 
Antoni Marianowicz, Maciej Słomczyński i Robert Stiller. A wszystko to dlatego, 
że jest to książka niezwykła: zabawnie poważna, filozoficzna jak poezja, absurdalnie 
logiczna, czułostkowa i kpiarska, prosta i wieloznaczna, pisana z myślą o dzieciach, 
lecz fascynująca i dla dorosłych. Obie części przygód Alicji można (i trzeba) czytać 
wielokrotnie! Oto pojawia się nowe jej tłumaczenie, odkrywające kolejne sekrety tek-
stu, który nigdy, do końca, odczytać się nie pozwoli. Świat stworzony przez Lewisa 
Carrolla, fotografika i pisarza, pastora i matematyka, wiktoriańskiego konserwatysty 
o duszy wiecznego dziecka pozostanie na zawsze rebusem, zagadką, tajemnicą…

PINOKIO
Carlo Collodi

Przekład: Krystyna i Eugeniusz Kabatcowie
Ilustracje: Carlo Chiostri
Stron: 212
Format: 165x235 mm
Oprawa twarda
ISBN 978-83-7731-218-6
Cena detaliczna: 35,90 zł

Pinokio to drewniany pajacyk wystrugany przez cierpliwego, serdecznego majstra 
Dżeppetto. Pajacyk nieoczekiwanie jednak ożył i od razu dał się we znaki swojemu 
staremu ojcu, jako chłopiec krnąbrny i nieposłuszny. Dżeppeto, a także jego przy-
jaciele – wróżka i Gadający Świerszcz – starają się utemperować jego charakter, 
by potrafił odróżniać dobro od zła. Jednak Pinokio na swej drodze spotyka wiele 
niegodziwych osób, które namawiają go do złych rzeczy. Początkowo chłopiec daje 
się im zwieść i ponosi za to bolesne kary, ale ostatecznie dociera do niego, jakim to 
też egoistycznym chłopcem jest. Po wielu dramatycznych przygodach powraca do 
ojca i staje się dobrym pajacykiem. W nagrodę za tę niezwykłą przemianę spełnione 
zostaje jego największe marzenie: staje się prawdziwym chłopcem!

BELETRYSTKA:  Cykl  przygód F lawi i  de Luce   
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FLAWIA DE LUCE tom 1: Zatrute ciasteczko
Alan Bradley
Przekład: Jędrzej Polak

Format: 145x210 mm
Stron: 368
ISBN 978-83-6152-482-3
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 34,90 zł

FLAWIA DE LUCE tom 2: Badyl na katowski wór
Alan Bradley
Przekład: Jędrzej Polak

Format: 145x210 mm
Stron: 364
ISBN: 978-83-61524-83-0
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 34,90 zł

FLAWIA DE LUCE tom 3: Ucho od śledzia w śmietanie
Alan Bradley
Przekład: Jędrzej Polak
Format: 145x205 mm
Stron: 388
Oprawa miękka ze skrzydełkami
ISBN 978-83-7731-068-7
Cena detaliczna: 35,90 zł

Po morderczym lecie w Buckshaw nastała zabójcza jesień. Flawia de Luce jest 
o krok od odkrycia tajemnicy własnej przeszłości, gdy pożoga, jaka wybucha na 
odpuście w Bishop’s Lacey, rzuca ją w wir kolejnej detektywistycznej zagadki. Co 
łączy napaść na Cygankę z trupem wiszącym w Buckshaw na posągu Posejdona, 
dawno zaginionym dzieckiem i tajemniczą sektą kuśtykan? Jaką rolę odgrywają 
w tym wszystkim znikające z Buckshaw zabytkowe przedmioty – podstawki pod 
ruszt i szpikulec do homarów? Flawia po raz pierwszy nie jest sama – poznaje 
przyjaciółkę, tajemniczą Porcelanę, która jednak niczego jej nie ułatwia. Flawii jak 
zwykle pozostaje własna wnikliwość, chemia i sprawdzeni domownicy, Dogger 
i pani Mullet. Dzięki nim dowie się zadziwiających rzeczy o przeszłości Bishop’s 
Lacey i rozwiąże zagadkę, z jaką jak zwykle nie radzi sobie miejscowa policja. 

Czy mordercze lato w bukolicznym Bishop’s Lacey dobiegło końca? Kogóż to 
pochowano na wiejskim cmentarzu przy kościółku św. Tankreda? Czy Flawia 
zmartwychwstała? Wydarzył się cud! Do Bishop’s Lacey zjechało rozklekotanym 
austinem Zaczarowane królestwo samego Ruperta Porsona! Flawia ma do rozwią-
zania dwie zagadki kryminalne. Jedną z przeszłości, najboleśniejszą, gdyż zginęło 
dziecko – Robin Ingleby – rówieśnik Flawii, i drugą, najtragiczniejszą, która wyda-
rzyła się na oczach całej wioski. Ma również siostry, Ofelię i Dafne, które należałoby, 
jak twierdzi ciocia Felicity, „batożyć jak wszystkie dzieci, jeśli nie mają zamiaru 
wstąpić do palestry lub zająć się polityką, gdyż w takim wypadku należałoby je 
dodatkowo utopić”. Albo otruć czekoladkami z siarkowodorem. Flawia znów ma 
pełne ręce roboty!

Jest początek lata w sennej angielskiej wiosce Bishop’s Lacey. Ambitna młoda od-
krywczyni Flawia de Luce przeprowadza eksperymenty chemiczne w laboratorium 
odziedziczonym po ekscentrycznym wuju. Pracuje nad truciznami. Pewnego ranka 
na grządce z ogórkami odkrywa trupa. Zostawia probówki i palniki Bunsena, po-
stanawia rozwiązać osobiście kryminalną zagadkę. Ale czyż można ją winić? Czy 
jedenastoletnie cudowne dziecko ma inny wybór? Tym bardziej, że zostawione jest 
samo sobie i zmaga się z jawną wrogością sióstr i obojętnością owdowiałego ojca, 
którego całym światem jest kolekcja znaczków. 
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W pewien wiosenny ranek A.D. 1951 Flawia de Luce zjawia się z rodziną na stacji 
w oczekiwaniu na powrót matki. Ale tuż przed przyjazdem pociągu podchodzi do 
niej nieznajomy w długim płaszczu i wypowiada niezrozumiałe słowa. Chwilę 
później jest martwy. Kim był, jak należy rozumieć jego wiadomość i co to wszystko 
oznacza dla samej Flawii? Dziewczynka musi uruchomić szare komórki i zmierzyć 
się z kolejną zagadką, która doprowadzi ją do pilnie strzeżonych tajemnic rodziny. 
A zmiany, czekające ją i wszystkich zainteresowanych, okażą się przełomowe, 
nieprzewidziane w skutkach i nie zawsze mile widziane...

Zima odeszła w niepamięć, a wraz z nią ponure wydarzenia, które nawiedziły 
Bishop’s Lacey. Nastała wiosna, świat budzi się do życia, ćwierkają ptaki, a nie-
którzy snują plany matrymonialne, ale czy to znaczy, że Flawii grozi bezczynność? 
Niekoniecznie: nadchodzi Wielkanoc, zaginął organista i ciemne chmury zbierają 
się nad Buckshaw. Czy dojdzie do planowanej ekshumacji świętego Tankreda? Co 
kryje grobowiec? I czy to prawda, że sopranistki bywają narwane? Część odpowiedzi 
znajdziecie w książce, reszty poszukajcie sami.

Zbliżają się święta, a Flawia de Luce spędza jak zwykle czas w laboratorium 
chemicznym, przygotowując pułapkę na… Świętego Mikołaja. Świąteczną atmos-
ferę przerywa przyjazd ekipy filmowej. W rezydencji de Luce’ów powstanie film 
z gwiazdą światowego kina, Phyllis Wyvern, w roli głównej. W Buckshaw zbiera 
się niemal cała wioska Bishop’s Lacey, by obejrzeć benefis gwiazdy. Wspaniały 
Szekspirowski wieczór w foyer wiekowej posiadłości kończy się odkryciem tru-
pa. Morderstwa dokonano za pomocą taśmy filmowej… Kto spośród zebranych 
w Buckshaw przyjezdnych był w stanie dopuścić się tak przerażającego czynu? 
Na dworze szaleje zamieć, a Flawia musi znaleźć zabójcę, który ukrywa się… na 
oczach wszystkich.

FLAWIA DE LUCE tom 4: Tych cieni oczy znieść nie mogą
Alan Bradley
Przekład: Jędrzej Polak

Format: 145x210 mm
Stron: 364
ISBN 978-83-7731-135-6
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 29,90 zł

FLAWIA DE LUCE tom 5: Gdzie się cis nad grobem schyla
Alan Bradley
Przekład: Magdalena Moltzan-Małkowska

Format: 145x210 mm
Stron: 328
ISBN 978-83-7731-188-2
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 35,90 zł

FLAWIA DE LUCE tom 6: Obelisk kładzie się cieniem
Alan Bradley
Przekład: Magdalena Moltzan-Małkowska

Format: 145x210 mm
Stron: 280
ISBN 978-83-7731-219-3
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 29,90 zł

HISTORIA:   Albumy,  encyklopedie i  leksykony 
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Szczegółowe i wszechstronne studium umundurowania 
i wyposażenia niemieckich sił zbrojnych z okresu  II 
wojny światowej, zawierające fotograficzne rekon-
strukcje sylwetek żołnierzy, próbujących podbić świat 
w latach 1939-1945. Kolorowe zdjęcia w planach ogól-
nych i zbliżeniach pokazują mundury i oporządzenie 
noszone przez piechurów, lotników, spadochroniarzy 
i czołgistów, walczących wszędzie: od śnieżnych równin 
Rosji po gorące piaski afrykańskich pustyń i od nieba 
nad Londynem po atlantyckie odmęty, w których kryły 
się wilcze stada U-Bootów.

Album „Żołnierz polski 1939-1945” przedstawia 
polskich żołnierzy z różnych jednostek z okresu  
II wojny światowej wraz z komentarzami na temat 
ich mundurów, oporządzenia i uzbrojenia. Album jest 
pięknym hołdem oddanym polskim żołnierzom z cza-
sów II wojny światowej, ich trudowi i krwi przelanej 
na polach bitew całej Europy, niezależnie od tego czy 
szli do Polski z zachodu, wschodu czy południa. Po-
łączenie obrazu i merytorycznych treści czyni z niego 
ciekawą i wartościową pozycję zarówno dla miłośników 
doskonałego malarstwa batalistyczno-wojskowego, 
jak i wszystkich zainteresowanych historią polskiej 
„barwy i broni”.

ALLGEMEINE SS 
1925-1945
Ulric of England 
 
Przekład:  
Sławomir Kędzierski
Konsultacje  
merytoryczne:  
Hubert Kuberski

Czytelnik znajdzie tu bogactwo informacji o organi-
zacji Armii Czerwonej, jej mundurach, oporządzeniu 
i uzbrojeniu. Dodatkowo w książce znajdziemy przed-
stawione na 50 barwnych studyjnych rekonstrukcjach 
rozmaite wcielenia frontowika – frontowego żołnierza 
Armii Czerwonej: piechurów, artylerzystów, spado-
chroniarzy, czołgistów, kobiet służących w wojsku 
i wielu innych. Szczegółowo przedstawiono wielką 
różnorodność oporządzenia, broni, przedmiotów 
osobistych, oznak, odznak i odznaczeń. Znajdują 
się tu także reprodukcje setek dokumentów i nie-
publikowanych fotografii z czasów wojny, często 
udostępnionych przez samych żołnierzy.

Głównym celem niniejszej pracy jest stworzenie 
Czytelnikowi możliwości gruntownego zrozumienia 
estetycznej koncepcji mundurów tak zwanego Czar-
nego Korpusu i związanych z nim akcesoriów. Jest to 
album o kulturze materialnej SS, wszelako abstrahujący 
od jakichkolwiek politycznych lub etycznych konota-
cji, a skupiający się na jednym konkretnym aspekcie 
estetycznym mundurów Allgemeine SS i artefaktów 
z nim związanych oraz ich tajemniczym magnetyzmie. 
W tym celu zgromadzono imponujący zbiór orygi-
nalnych obiektów i zaprezentowano go w klarowny 
sposób. Album jest ilustrowany niemal 2000 rzadko, 
a w niektórych przypadkach po raz pierwszy publiko-
wanych zdjęć.

ŻOŁNIERZ  
RADZIECKI  
II WOJNY ŚWIATOWEJ
Mundury, odznaki,  
wyposażenie, uzbrojenie

Philippe Rio
Fotografie: Frédéric Coune
Przekład:  
Sławomir Kędzierski

ŻOŁNIERZ POLSKI 
1939-1945  

Jarosław Wróbel

NIEMIECCY 
ŻOŁNIERZE II WOJNY 
ŚWIATOWEJ  
 
Jean de Lagarde

Tłumaczenie:  
Leszek Erenfeicht

Format 210x298 mm
Stron 440
ISBN 978-83-7731-153-0
Oprawa twarda z obwolutą
Cena detaliczna: 119,90 zł

Format: 230x310 mm
Stron: 176
ISBN 978-83-7731-128-8
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 79,90 zł

Format: 210x297 mm
Stron: 128
ISBN 978-83-7731-129-5
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 49,90 zł

Format 230x310 mm
Stron 136
ISBN 978-83-7731-241-4
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 69,90 zł

Album „Żołnierz polski 1939-1945” przedstawia 

HISTORIA:   Albumy,  encyklopedie i  leksykony 
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Ilustrowana encyklopedia – broń palna zawiera ponad 800 barwnych rycin przedsta-
wiających wszystkie najważniejsze modele broni z całego świata, od XV-wiecznych 
hakownic do nowoczesnych karabinów maszynowych. Nie zabrakło w niej żadnego 
ze sławnych modeli broni strzeleckiej, takich jak M-16, Colt .44 Magnum, czy MG42. 
Każdy opis opatrzono barwną ilustracją, przedstawiającą broń w szczegółach, oraz 
tabelą z danymi technicznymi, zawierającą kraj produkcji, masę, rozmiary i kaliber. 
Bogato ilustrowana encyklopedia to obszerne źródło fachowej wiedzy, do którego 
chętnie będzie sięgał każdy, kto pasjonuje się tego rodzaju uzbrojeniem.

STATKI I OKRĘTY Ilustrowana encyklopedia 
David Ross
Przekład: Miłosz Młynarz

Bogato ilustrowana encyklopedia cywilnych i wojskowych jednostek pływających od 
czasów starożytnych po współczesność. Zawiera setki rysunków żaglowców, statków 
parowych, niszczycieli, pancerników, łodzi podwodnych, lotniskowców, parowców, 
statków towarowych, minowców i trałowców, łodzi torpedowych, fregat, krążow-
ników i pancerników. Kolorowe rysunki pokazują jednostki w profilu oraz wybrane 
statki i okręty w przekrojach. Każdemu rysunkowi towarzyszy szczegółowy podpis 
oraz dane techniczne: określenie rodzaju jednostki, wyporność, wymiary, maszyny, 
uzbrojenie, opancerzenie oraz datę wodowania.

BROŃ PALNA Ilustrowana encyklopedia 
Martin J. Dougherty

Przekład: Alicja Błaszczyk, Janusz Błaszczyk 

Format: 225 x 285 mm
Stron: 448
ISBN 978-83-61524-90-8
Oprawa twarda z obwolutą
Cena detaliczna: 119,90 zł

Bogato ilustrowana encyklopedia czołgów, wozów bojowych i innych pojazdów 
wojskowych od 1904 roku do współczesności. Najsłynniejsze czołgi z całego świata 
ze szczegółowymi opisami, m.in. Abrams, Sherman i T-34. Setki rysunków pokazu-
jących wozy bojowe w różnych rzutach. Każdy pojazd opatrzony jest szczegółowym 
opisem. W ramkach znajduje się dokładna specyfikacja: ciężar, wymiary, zasięg, 
uzbrojenie, napęd i osiągi.

CZOŁGI I POJAZDY BOJOWE Ilustrowana encyklopedia 
Robert Jackson
 
Przekład: Jarosław Kotarski

Format: 225 x 285 mm
Stron: 448
ISBN 978-83-61524-74-8
Oprawa twarda z obwolutą
Cena detaliczna: 119,90 zł

Format: 225x285 mm
Stron: 448
Oprawa twarda z obwolutą
ISBN 978-83-7731-070-0
Cena detaliczna 119,90 zł

HISTORIA:  Albumy,  encyklopedie i  leksykony HISTORIA:  Albumy,  encyklopedie i  leksykony
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Książka „Czołgi przekroje”, zawierająca szczegółowe 
opisy najlepszych czołgów i bojowych wozów opan-
cerzonych, jest ilustrowanym przewodnikiem ency-
klopedycznym poświęconym technice broni pancernej 
od czasów I wojny światowej. W książce znajdują się 
kolorowe ilustracje i fotografie 50 najważniejszych 
maszyn, służących w siłach zbrojnych całego świata. 
Przewodnik ułożony jest chronologicznie, a każdy 
pojazd zilustrowano kolorowym, szczegółowo opisa-
nym przekrojem. 

CZOŁGI PRZEKROJE 
Przewodnik  
encyklopedyczny   
Michael E. Haskew
Przekład: Jędrzej Polak

Format: 227x305 mm
Stron: 320
ISBN 978-83-7731-038-0
Oprawa twarda z obwolutą
Cena detaliczna: 89,90 zł

HISTORIA:  Albumy,  encyklopedie i  leksykony

WORLD OF TANKS.  
PODRĘCZNIK  
DOWÓDCY

Dzięki temu oficjalnie sporządzonemu podręcznikowi 
zdominujesz swoich przeciwników w grze World of 
Tanks – niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczynasz 
przygodę, siejąc zniszczenie wśród Leichttraktorów, 
czy jesteś weteranem, a twój Garaż pęka w szwach od 
pojazdów poziomu X.
Strategie, wskazówki bitewne, materiały źródłowe 
i sztuczki znane dotychczas jedynie profesjonali-
stom – to wszystko jest tutaj, gotowe, aby służyć 
tobie – dowódcy – w trakcie przygotowań do kolejnej 
potyczki. Co więcej, dzięki fotografiom i informacjom 
udostępnionym przez angielskie Muzeum Czołgów, 
którego eksperci pomagali w trakcie tworzenia gry, 
dodatkowo zwiększysz swoją wiedzę o pancernych 
pojazdach bojowych. Pamiętaj! Aby być najlepszym, 
musisz działać! Droga do bycia wspaniałym dowódcą 
stoi przed tobą otworem – czeka na ciebie totalna 
dominacja na polu bitwy!

Stron: 224
Format: 185x237 mm
Oprawa twarda
ISBN 978-83-7731-233-9
[bez nadrukowanej ceny 
detalicznej na okładce]
Cena sugerowana: 49,90

Podstawowe źródło wiedzy na temat niemieckich pojaz-
dów wojskowych zawiera ponad 1200 fotografii, wiele 
wcześniej niepublikowanych. Dostęp do najlepszych 
i największych na świecie zbiorów dokumentów i zdjęć 
z okresu wojny pozwolił autorowi wypełnić katalog 
wiadomościami historycznymi, specyfikacjami technicz-
nymi, danymi o produkcji oraz ciekawostkami.

NIEMIECKIE POJAZDY  
WOJSKOWE II WOJNY  
ŚWIATOWEJ  
Podstawowy katalog 
 
David Doyle

Przekład: Jakub Kraszewski

Format: 216x280 mm
Stron: 512
ISBN 978-83-7731-080-9
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 89,90 zł

Pierwsze czołgi weszły do walki w 1917 roku i były wiel-
kimi, opancerzonymi maszynami uzbrojonymi w śmier-
cionośne armaty, siejącymi panikę wśród broniących się 
niemieckich żołnierzy. Pokolenie później również Niemcy 
przyjęli tę nową technikę i wykorzystali ją z zabójczą 
skutecznością w czasie blitzkriegu w 1940 roku, w wy-
niku czego znaleźli się o włos od wygrania drugiej wojny 
światowej. Książka ta analizuje rozwój i wykorzystanie 
czołgów od dnia wprowadzenia ich do akcji w pierwszej 
wojnie światowej do chwili obecnej.

ATLAS WOJEN  
PANCERNYCH. 
od 1916 roku do chwili 
obecnej

Pod redakcją:  
dr. Stephena Harta
Przekład Sławomir  
Kędzierski

Format: 225x298 mm
Stron: 224
ISBN 978-83-7731-247-6
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 89,90 zł
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POJAZDY WOJSKA POLSKIEGO 
1914-1939
Tomasz Szczerbicki 

W okresie swojego istnienia (1943-1989), za sprawą obowiązkowej służby wojskowej, 
w Ludowym Wojsku Polskim służyło kilka milionów Polaków. W oparciu o ponad 
1000 ilustracji archiwalnych przyjrzeliśmy się wojskowemu parkowi maszyn na 
przestrzeni lat. Dla starszych czytelników może to być sentymentalne wspomnienie 
młodzieńczych lat. Dla młodszych poznanie fragmentu niedawnej historii Polski. 
Dla miłośników pojazdów wojskowych wielka uczta intelektualna, a dla modelarzy 
źródło inspiracji. Nie wkraczając w oceny historyczne i moralne, skupiliśmy się tylko 
na pojazdach. To pierwsza tak obszerna książka tego typu w Polsce.

Prezentowana w tej książce historia pokazuje rozwój zmotoryzowania Wojska Pol-
skiego od pierwszych formacji (Legiony Polskie) do momentu wybuchu II wojny 
światowej. Na proces ten wpływało wiele uwarunkowań ekonomicznych, gospodar-
czych, społecznych i politycznych, które powodowały, że zmotoryzowanie Wojska 
Polskiego było zagadnieniem bardzo złożonym i nie zawsze tak prosto przebiegają-
cym, jakby nam się dzisiaj wydawało. Mimo zaledwie 25 lat proces motoryzowania 
polskiej armii dzielił się na kilka charakterystycznych okresów. Mamy nadzieję, że 
książka ta dobrze je Czytelnikom zobrazuje.

POJAZDY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Tomasz Szczerbicki

Format: 216x280 mm
Stron: 608
ISBN 978-83-7731-215-5
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 119,90 zł

Format: 216x280 mm
Stron: 740
ISBN 978-83-7731-192-9
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 119,90 zł

HISTORIA:  Albumy,  encyklopedie i  leksykony
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MACHINY DO TORTUR 
Kat, narzędzia, egzekucje
Robert M. Jurga

„Łacińskie powiedzenie »człowiek człowiekowi wilkiem« przez długie stulecia 
zachowuje prawdziwość. Rozwojowi cywilizacji człowieka stale towarzyszyły 
tortury i egzekucje. Przemoc wobec drugiego człowieka, świadoma czy nie, jest 
zakorzeniona w naszej naturze tak głęboko, że nie potrafimy, a może i nie chce-
my z niej zrezygnować. Choć współczesny świat wygląda już zupełnie inaczej, 
tortury nie wszędzie odeszły wraz z okrutnymi epokami. O ile w nowoczesnej 
Europie są już sprawą przeszłości, o tyle w wielu innych regionach świata wciąż 
stanowią poważne zagrożenie dla egzystencji człowieka. – fragment wprowa-
dzenia pióra Roberta Jurgi

Format: 210x290 mm
stron: 296
ISBN 978-83-7731-189-9
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 89,90 zł

MACHINY WOJENNE  
Zapomniana technika wojskowa
Robert M. Jurga

Technika wojenna stosowana w starożytności i w średniowieczu, dziś niedoce-
niana i zapomniana, nie doczekała się w Polsce szerszego opracowania (dotych-
czas pojawiały się jedynie, i to dość rzadko, artykuły w pismach naukowych). 
Zadaniem niniejszej książki jest przynajmniej częściowe wypełnienie tej luki i, 
mimo że traktuje ona wyłącznie o początkach współczesnej artylerii, stanowi 
próbę ukazania różnorodności stosowanego niegdyś sprzętu wojskowego oraz 
odtworzenia ogromnej wiedzy minionych epok. Trudno jednak pracę tę określić 
jako ściśle naukową czy też techniczną. Nieliczne informacje, które przetrwały 
wieki, nie dają bowiem możliwości odtworzenia pełnego obrazu wszystkich 
przemian, jakim ulegał interesujący nas sprzęt.

Format: 210x297 mm
Stron: 288
ISBN 978-83-7731-059-5
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 89,90 zł

FORTYFIKACJE III RZESZY  
W RYSUNKACH PRZESTRZENNYCH
Robert M. Jurga

Album powstał na podstawie rysunków wykonanych dla różnych wydawnictw 
prasowych i książkowych, krajowych oraz zagranicznych. Narysowane schrony 
bojowe można bez trudu znaleźć w terenie, a dołączone małe rzuty i przekroje 
pomogą wszystkim zainteresowanym w spokojnym i bezpiecznym obejrzeniu 
zabytku militarnego. W książce czytelnik znajdzie rysunki i opisy takich fortyfi-
kacji jak: Wał Zachodni, Linia Odry, Wał Pomorski, pozycja trzcielska, poligon 
saperów w Kostrzyniu, Linia Niesłysz-Obra, front forteczny łuku Odry i Warty, 
umocnienia nadbrzeżne, Wał Atlantycki, Linia B-1, Linia Gustawa, poligon ra-
kietowy w Łebie, schrony dla rakiet, schrony przeciwlotnicze, główne kwatery 
Hitlera, a także informacje o liniach obronnych, pancerzach i uzbrojeniu i wypo-
sażeniu socjalnym żołnierzy. Pozycja obowiązkowa dla każdego fana bunkrów!

Format: 210x290 mm
Stron: 224
ISBN 978-83-7731-146-2
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 89,90 zł
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Czy historia średniowiecznych wieśniaków może stać się 
bestsellerem? Publikacja niezwykłej książki Emmanuela 
Le Roy Ladurie, który zyskał opinię jednego z najbar-
dziej oryginalnych i wszechstronnych historyków na 
świecie, udowodniła, że może. Dynamizujące narrację 
dialogi oraz panoramiczne opisy stanowią tło rozważań 
na temat XIV-wiecznej kultury chłopskiej, poruszając 
m.in. kwestie seksualności, panujących wówczas relacji 
rodzinnych, stosunku do ziemi, przestrzeni i czasu, zmar-
łych i wiary. Urok dzieła francuskiego historyka polega 
na jej powieściowym, jeżeli chodzi o styl, oraz pastoral-
nym i niemalże utopijnym, jeżeli chodzi o przedstawianą 
tam wizję przeszłego świata, charakterze. 

W trakcie II wojny światowej był tylko jeden moment, 
w którym zwycięstwo nazistowskich Niemiec zdawało 
się możliwe – było to w październiku 1941 roku, kie-
dy większa część stacjonującej przed Moskwą Armii 
Czerwonej została zniszczona bądź okrążona, a na 
podorędziu nie było rezerw, które mogły przyjąć na 
siebie ciężar obrony stolicy. Jedyne co stało na drodze 
zwycięstwa armii Hitlera, to kilka brygad czołgowych 
oraz naprędce zorganizowana milicja obywatelska. 
Czytelnik pozna dotychczas nieznaną stronę bitwy 
o Moskwę. 

DYWIZJA 
PANCERNA DAS 
REICH W BITWIE 
O KURSK
David Porter 
 
Przekład: Piotr Cieśla

18 listopada 1942 roku kompania znalazła się w głów-
nym ośrodku szkoleniowym komandosów – osławionym 
Commando Depot w Achnacarry w północnej Szkocji. 
W ośrodku żołnierze przechodzili niezwykle ciężki, trzy-
tygodniowy kurs. Zaliczenie całego programu szkolenia 
uprawniało do noszenia tytułu „komandos: „Achnacarry 
było przede wszystkim szkołą charakterów. Kiedy nogi 
odmawiały posłuszeństwa, kiedy brakowało w piersiach 
tchu, wzrok zachodził mgłą, a oporządzenie i broń cią-
żyły niezmiernie, trzeba było wielkiej siły woli, aby nie 
ustać, aby wytrwać do końca”. 

Książka jasno i precyzyjnie opisuje powstanie i rozwój 
formacji bojowych SS, kładąc szczególny nacisk na 
historię powstania dywizji Das Reich, jej szlak bojowy 
do czasu bitwy na łuku kurskim oraz dalsze losy tej 
jednostki. Autor ciekawie opisuje dzień po dniu prze-
bieg tych walk oraz szczegółowe opisuje poszczególne 
jednostki Das Reich, od pułku do plutonu. Przedstawia 
ponad 50 rodzajów broni i uzbrojenia używanego przez 
te jednostki oraz taktykę ich użycia. Liczne ilustracje, 
fotografie oraz schematy organizacyjne podnoszą walo-
ry poznawcze publikacji. Duża rozkładówka przedsta-
wia schemat organizacyjny Grupy Bojowej Das Reich.

ELITARNE  
JEDNOSTKI WOJSKA  
POLSKIEGO 1939-45
Piotr Korczyński

OBRONA MOSKWY. 
Północne skrzydło
Jack Radey  
i Charles Sharp

Przedmowa:  
David M. Glantz  
Przekład:  
Sławomir Kędzierski

MONTAILLOU.  
WIOSKA HERETYKÓW 
1294-1324 
 
Emmanuel Le Roy  
Ladurie

Przekład:  
Ewa Dorota Żółkiewska

Format: 190x240 mm
Stron: 192
ISBN 978-83-7731-079-3
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 248 + 8 stron 
kolorowych ilustracji
ISBN 978-83-7731-154-7
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 19,90 zł

Format: 145x205 mm
Stron: 464
ISBN 978-83-7731-229-2
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

Format: 165x235 mm
Stron: 412
ISBN 978-83-7731-174-5
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 49,90 zł

HISTORIA:  Biograf ie  i  wspomnienia  wojenne
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Wspomnienia strzelca wyborowego, starszego sierżanta 
Armii Czerwonej Josifa Josifowicza Piljuszyna, dotyczą 
głównie okresu wojennego – od końca lipca 1941 do po-
czątku 1944 roku. Piljuszyn opisuje wydarzenia z punktu 
widzenia zwykłego frontowca. Są to działania na pierw-
szej linii, w bezpośrednim kontakcie bojowym, natomiast 
cele i zamiary oraz rezultaty działań wyższego szczebla są 
z reguły przedstawiane tak, jak przekazywało żołnierzom 
dowództwo (w tym także bilans strat przeciwnika). Stąd 
też i frustracja, kiedy po udanym starciu otrzymują rozkaz 
odwrotu, czy nieuzasadniona euforia w przypadku sukce-
sów osiąganych niewspółmiernie wysoką ceną.

„Służyłem w armii prawie czterdzieści pięć lat. Wkro-
czyłem na moją wojenną ścieżkę na łuku kurskim, 
przeszedłem przez Ukrainę, Mołdawię, Rumunię, 
Jugosławię, Węgry i Austrię. Naszym przeciwnikiem 
był doświadczony, znakomicie wyszkolony, odważny 
i brutalny nieprzyjaciel. Musieliśmy zapłacić wysoką 
cenę za każdy zniszczony czołg, działo szturmowe 
i armatę, a także za każdy kilometr tej drogi. Wygrali-
śmy tę krwawą walkę, ale tak wielu towarzyszy walki 
zapłaciło najwyższą cenę za zwycięstwo. Podczas woj-
ny moja załoga i ja zniszczyliśmy dwadzieścia osiem 
czołgów i zabiliśmy setki nieprzyjacielskich żołnierzy. 
Wiele dokonałem – żyłem pełnią życia. Nie wstydzę 
się swoich czynów – dałem z siebie wszystko. Niczego 
nie żałuję!”.

BYŁEM  
KIEROWCĄ  
HITLERA
Erich Kempka
Przekład: Marcin Jojko

Wspomnienia Augusta Kubizka to świadectwo jednego 
z bardzo niewielu przyjaciół z czasów młodości Adolfa 
Hitlera i w ogóle jego życia przed udaniem się do Niemiec 
w roku 1913 oraz z lat Wielkiej Wojny. Owa relacja daje 
nam niezastąpiony w swym rodzaju tekst świadka historii. 
Stwarza źródło dla nauki historycznej, poszukującej roz-
wikłania fenomenu Hitlera. Może zainteresować również 
szerszą społeczność czytelników, chcących poszerzyć 
swoją wiedzę o mniej znanych kartach życia głównego 
bohatera II wojny światowej. August Kubizek nie stawiał 
sobie za cel próby usprawiedliwienia człowieka, ale także 
nie przyjął postawy oskarżyciela – starał się zrozumieć 
i tłumaczyć.

„Ta książka jest potrzebna, ponieważ nieżyjący Hitler 
wciąż nie daje spać wielu osobom. Nie tylko sceptycz-
nej młodzieży, lecz również historykom wszystkich 
krajów. […] Erich Kempka przedstawił w prawdziwą, 
tragiczną prawdę, którą mogłem uzupełnić za pomocą 
licznych wypowiedzi świadków tamtych czasów, 
dokumentów oraz publikacji. Do tej pory najnowsza 
historia Niemiec była – wyjąwszy garstkę rzetelnych 
historyków i publicystów – świadomie fałszowana, 
przeinaczana, a w części zakłamywana. […] Ze 
skromną prostotą, ale i szczerą konsekwencją, Kempka 
odważnie opowiada o tym, jak było naprawdę, a nie 
jak chciano sprawy widzieć i słyszeć od 1945 roku”.

ADOLF HITLER  
Mój przyjaciel z młodości
August Kubizek

Przekład:  
Wawrzyniec Sawicki

CZERWONY  
CZOŁGISTA  
Wojna w T-34 na Froncie 
Wschodnim
Wasilij Briuchow,  
Siergiej Anisimow

Przekład: Natalia Matela

SNAJPER W OBRONIE 
LENINGRADU  
Wspomnienia 
 
Josif Piljuszyn  
Siergiej Anisimow

Przekład:  
Sławomir Kędzierski

Format: 140x205 mm
ISBN 978-83-7731-203-2
Oprawa miękka
Stron: 312 + 16 stron zdjęć
Cena detaliczna: 34,90 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 512
ISBN 978-83-7731-187-5
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 300 + wkładka 8 stron 
ze zdjęciami
ISBN 978-83-7731-195-0
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

Format 140x205 mm
Stron 378 + wkładka 8 stron 
ze zdjęciami
ISBN 978-83-7731-183-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł
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Wspomnienia żołnierza 24. Dywizji Pancernej, 
który po zakończeniu szkolenia trafił na front w paź-
dzierniku 1942 roku, gdy jednostka walczyła pod 
Stalingradem, i przeszedł cały jej szlak bojowy, aż 
do walk nad Wisłą w sierpniu 1944 roku, kiedy to 
po raz kolejny został ranny. Następnie brał udział 
w walkach w Prusach Wschodnich, m.in. w odbiciu 
Nemmersdorfu, którego mieszkańcy zostali zmasa-
krowani przez Armię Czerwoną. Później otrzymał 
przydział do Korpusu Pancernego Großdeutschland, 
a końca wojny, lecząc się z kolejnej rany, doczekał 
w Sudetach. Wraz z innymi rannymi został przez 
Amerykanów wydany Rosjanom i jedynie własnej 
pomysłowości oraz determinacji zawdzięczał unik-
nięcie wywózki na Syberię. 

BIAŁA RÓŻA  
ZE STALINGRADU
Bill Yenne 
 
Przekład: Sławomir 
Kędzierski

„Byłem niemieckim strzelcem wyborowym i wszystko, 
co opisałem na kartach tej książki, widziałem na własne 
oczy i przeżyłem na własnej skórze. Zadaniem moim była 
eliminacja snajperów nieprzyjacielskich. Bycie snajperem 
frontowym w pierwszym okopie stanowiło bardzo niebez-
pieczną misję. Wykonywałem rozkazy moich przełożonych, 
zaś od mojej skuteczności zależało życie mych towarzyszy 
broni. Na froncie zasady cywilizowanej egzystencji były za-
wieszone. Działały tam jedynie prawa wojny. Przeszedłem 
przez wszystkie możliwe potworności i wielu z rzeczy, które 
widziałem i doświadczyłem, nigdy nie zapomnę. Mimo że 
minęły już dziesiątki lat, od czasu do czasu wciąż jeszcze 
śni mi się, że jestem na froncie”. – Bruno Sutkus

Lidia „Lilia” Władimirowna Litwiak dorastała 
w skromnych warunkach, by stać się najsłynniejszą 
pilotką elitarnych jednostek myśliwskich. Urodzona 
w Moskwie 18 sierpnia 1921 roku, podczas wielkich 
przemian w Rosji, w wywodzącej się z biednego 
chłopstwa rodzinie. 22 lata później, 1 sierpnia 1943 
roku, zniknęła bez śladu z nieba Ukrainy. Nowa bio-
grafia, w której wykorzystano wspomnienia i dzienni-
ki współczesnych Lilii, artykuły prasowe, dokumenty 
archiwalne i historie operacyjne.

SNAJPER 
Z frontu wschodniego  
na Syberię
Bruno Sutkus 
 
Przekład: Marcin Jojko

KRWAWY ŚNIEG.  
Günter K. Koschorrek

Przekład:  
Jarosław Kotarski

Format: 140x205 mm
Stron: 384 + 16 stron 
ze zdjęciami
ISBN 978-83-7731-150-9
Oprawa miękka 
ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 19,90 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 280
ISBN 978-83-7731-099-1
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 34,90 zł

Format: 140x205 mm
Stron: 312
Oprawa miękka
ISBN 978-83-7731-108-0
Cena detaliczna: 34,90 zł

Wspomnienia generała Wilhelma Adama pozwalają nam 
zajrzeć do wnętrza 6. Armii pod Stalingradem, przyglądać 
się jej działaniom. Umożliwiają także prześledzenie losów 
części niemieckich jeńców wojennych już po zakończeniu 
bitwy o Stalingrad, jednego z największych i najważniej-
szych starć drugiej wojny światowej. W każdym swoim 
fragmencie niosą więc informacje cenne, a czytelnikowi 
przybliżają skomplikowanie dziejów drugiej połowy XX 
wieku.

TRUDNA DECYZJA 
Z Paulusem pod  
Stalingradem

Wilhelm Adam

Przekład: Hanna Lebecka

Format: 140x205 mm
Stron: 512
ISBN 978-83-7731-259-9
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 45,90 zł

HISTORIA:  C iekawostki
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HISTORIA:  C iekawostki

ŚLADAMI ZAPOMNIANYCH BOHATERÓW
Mateusz „Biszop” Biskup

Ta książka to próba przypomnienia ludzi, którzy poświęcili swoje życie, byśmy 
mogli żyć w wolnym kraju. Kto jeszcze wie czy pamięta, kim była Izabela 
Horodecka, Eugeniusz Łazowski, Wiktoria i Józef Ulmowie, rotmistrz Jerzy 
Sosnowski, czy maharadża Jam Saheb Divijay Sinhji i co zrobili dla Polski? 
Obawiam się, że niestety niewielu… To smutne, że pasjonujemy się codziennym 
życiem celebrytów, jednocześnie nie wiedząc nic o prawdziwych bohaterach.
Ta książka to również dowód na to, że historia nie jest zbiorem nudnych dat 
i faktów, ale to przede wszystkim fascynujący ludzie, których życiorysy z powo-
dzeniem mogłyby zainspirować niejednego scenarzystę hollywoodzkich filmów.

Format: 140x205 mm
Stron: 616
ISBN 978-83-7731-052-6
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 45,90 zł

POWSTANIE WARSZAWSKIE 
Fakty mniej znane
Rafał Brodacki

Czy wiesz, Drogi Czytelniku, kim był „Amorek” i „Anna”? Czy słyszałeś o „Wac-
ku”, „Agatonie”, „Danucie”, „Kubusiu” i ich kolegach? Czy znasz historię tak 
zwanego „czołgu pułapki”? Niezależnie od odpowiedzi, pozwól, że zabiorę Cię 
na ulice walczącej Warszawy. Posłuchaj, nie zawsze szczęśliwych, opowieści 
o losach żołnierzy. Dowiedz się o tym, jak w jednej chwili pod sierpniowym 
niebem rozpętała się najbardziej zacięta bitwa w II wojnie światowej. Walka 
Warszawy w 1944 roku doczekała się już wielu opracowań. W swojej większości 
obejmują one Powstanie jako całość. Książka niniejsza nie jest jego syntezą. Jest 
przypomnieniem o niezwykłych ludziach i wydarzeniach, tworzących zadziwia-
jące historie. Napawają one nie tylko dumą, ale i oddają hołd tym, którzy przez 
63 dni walczyli wbrew wszystkiemu. 
– Rafał Brodacki

Format: 140x205 mm
Stron: 292
ISBN 978-83-7731-186-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

ŚLADAMI  
ZAPOMNIANYCH  
BOHATERÓW TOM 2
Mateusz „Biszop” Biskup

Format: 140x205 mm
Stron: 608
ISBN 978-83-7731-178-3
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 45,90 zł

ŚLADAMI  
ZAPOMNIANYCH  
BOHATERÓW TOM 3
Mateusz „Biszop” Biskup

Format: 140x205 mm
Stron: 400
ISBN 978-83-7731-193-6
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 39,90 zł

W serii ukazały się:
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SIŁY SPECJALNE  
W AKCJI
Operacje jednostek  
elitarnych 1991-2011

Alexander Stilwell  
Przekład:  
Sławomir Kędzierski

Format 127x178 mm
Stron 304
ISBN 978-83-7731-199-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł

PODRĘCZNIK TAJNYCH  
OPERACJI II WOJNY  
ŚWIATOWEJ
Stephen Hart, Chris Mann  
Przekład oraz teksty uzupełniające:  
Sławomir Kędzierski

Format: 127x178 mm
Stron: 324
ISBN 978-83-7731-160-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł

JAK OSZUKIWANO  
HITLERA
Podwójni agenci  
i dezinformacja  
podczas II wojny światowej

Terry Crowdy  
Przekład: Miłosz Młynarz
Stron: 448 + 2x 8 stron wkładki  
ze zdjęciami
Format: 140x205 mm
ISBN 978-83-7731-156-1
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł

HISTORIA:  C iekawostki

W połowie działań militarnych, które przeszły do hi-
storii jako druga wojna światowa, niemiecki wywiad 
odkrył, jak się wydawało, niezwykle prosty sposób na 
rozstrzygnięcie konfliktu. Trzej najważniejsi przywódcy 
aliantów: Roosevelt, Churchill oraz Stalin, mieli spotkać 
się w październiku 1943 roku w Teheranie. Zgodnie z oso-
bistymi wytycznymi Hitlera naziści rozpoczęli wówczas 
operację „Długi skok”. „To byłoby coś, gdyby zdołali nas 
dopaść” – miał później zauważyć Roosevelt. Bill Yenne 
odtwarza przebieg tego niezwykłego planu niemieckich 
służb specjalnych. Gdyby plan Niemców powiódł się, 
historia świata potoczyłaby się zupełnie inaczej.  

OPERACJA „DŁUGI 
SKOK”. Zamach na 
„Wielką Trójkę”  
w Teheranie 
 
Bill Yenne

Przekład:  
Bartek Zborski

Format: 140x205 mm
Stron: 328 + 8 stron zdjęć
ISBN 978-83-7731-245-2
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł

Książka ta jest historią działań jednostek specjalnych 
od 1990 do 2011 roku. W związku z charakterem ope-
racji specjalnych najnowsze wydarzenia są zarazem 
najmniej znane. Mielibyśmy powód do niepokoju, 
gdyby było inaczej. Nawet uzasadnienia wniosków or-
derowych dla żołnierzy brytyjskich jednostek specjal-
nych nie zawierają szczegółów i okoliczności czynu, 
za który odznaczenie to przyznano. Jednostki specjalne 
są w dzisiejszym rozumieniu tego określenia elitarną 
kadrą normalnie kojarzoną z konkretnym rodzajem sił 
zbrojnych – wojskami lądowymi, marynarką wojenną 
lub lotnictwem wojskowym – różnych państw. 

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, Czytelniku, w jaki 
sposób można umieścić w klamrze paska w pełni spraw-
ny pistolet? Albo w jaki sposób agent mógł uciec z celi 
więziennej, używając jedynie pustych puszek po sardyn-
kach? Czy wiesz, co sabotażysta mógł dodać do cementu, 
aby spowodować kruszenie się betonowych elementów 
umocnień? A w jaki sposób agent mógł obezwładnić czuj-
nego, uzbrojonego wartownika i zabić go gołymi rękami? 
Książka ta odpowie na te i wiele innych pytań. Przedstawia 
też podstawowe techniki stosowane w śmiercionośnym 
zawodzie tajnego agenta oraz opisuje najważniejsze akcje, 
w których wykorzystywano te umiejętności. 

Do roku 1941 tajne służby ujęły wszystkich nie-
mieckich szpiegów działających w Wielkiej Brytanii 
i postawiły ich przed wyborem: śmierć lub współpraca. 
Większość wolała żyć, co zmusiło Brytyjczyków do 
znalezienia im zajęcia. Generał Wavell stworzył Ze-
spół A, tajną jednostkę przeznaczoną do maskowania 
słabości brytyjskiej armii, poprzez wykorzystanie 
fałszywych czołgów i samolotów. Gdy jej dowódca 
poznał strażników systemu podwójnych agentów, 
przed Brytyjczykami otworzyły się możliwości dezin-
formacji wroga. Książka opowiada o wspólnej historii 
alianckiej dezinformacji oraz siatek wywiadowczych, 
które ją umożliwiały. Crowdy wyjaśnia nie tylko po-
wstawanie złożonych planów zwodzących, ale i kulisy 
współpracy z podwójnymi agentami.

HISTORIA:  C iekawostki
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WĘDRÓWKI Z NOTATNIKIEM I ŁOPATĄ
Przez pobojowiska lotniczego Września 1939

Juliusz Molski

Juliusz Molski zbadał 84 pobojowiska lotnicze z okresu II wojny światowej. 
Wyniki jego pracy obalają mity dotyczące ostatnich chwil lotu poległych lotni-
ków oraz stanu ich grobów stworzone przez poprzednich badaczy w latach 70. 
i 80. XX wieku. Lwią część książki zajmują opisy ostatnich chwil lotu poległych 
pilotów i ich załóg. Czytelnik razem z autorem uczestniczy w swoistym śledz-
twie, które jest wynikiem analizy relacji świadków, ocalałych lotników i badań 
archeologicznych prowadzonych w profesjonalny sposób.

Format: 165x235 mm
Stron: 800
ISBN 978-83-7731-217-9
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 69,90 zł

MAPA TAJEMNIC 
Kronika zwiadowców historii
Adam Sikorski

Za pośrednictwem programów telewizyjnych [„Ocalić… od zapomnienia”, 
„Było… nie minęło”, „Z archiwum IPN”] historyk i dokumentalista Adam 
Sikorski pragnie przywrócić należną godność naszym narodowym bohaterom 
wojennym – zasłużonym, a tak często zapomnianym, odkurzyć karty odtajnio-
nych dokumentów i ukazać prawdziwe oblicza historii, wskrzeszać i kultywować 
w pamięci to, co w tradycji wojska polskiego najpiękniejsze, a przede wszystkim 
przekonać młode pokolenie, że słowa: „Bóg, Honor i Ojczyzna” współcześnie 
nie straciły na swej wartości.

Format: 140x205 mm
Stron: 320
ISBN 978-83-7731-096-0
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 39,90 zł

MAPA TAJEMNIC 
Tom 2: Z dziennika wypraw
Adam Sikorski

Drugi tom „Mapy Tajemnic” opatrzony jest podtytułem „Z dziennika wypraw”  
i, w odróżnieniu od poprzedniej książki telewizyjnego dokumentalisty i tropiciela 
tajemnic, Adama Sikorskiego, zawiera kulisy sposobów docierania do sensacyj-
nych znalezisk. To bardzo praktyczny wykład metodologii badań historyczno-
-archeologicznych, wielce pożyteczny dla tych, którym samodzielne wędrówki 
ścieżką tajemnic się marzą. Miłośnicy „przygodowego” sposobu poznawania 
dziejów mogą, dzięki barwnej reporterskiej formule narracji, przeżyć przygodę, 
nie ruszając się z domu! 

Format: 145x205 mm
Stron: 312
ISBN 978-83-7731-148-6
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena detaliczna: 34,90 zł

HISTORIA:  C iekawostki
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HISTORIA:  Ser ia  dywiz jony myśl iwskie  września  1939

Format: 165x235 mm
Stron: 288
ISBN 978-83-7731-158-5
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

IV/1 DYWIZJON 
MYŚLIWSKI
Łukasz Łydżba

III/1 DYWIZJON MYŚLIWSKI 
1. Pułku Lotniczego z Warszawy
Marek Rogusz, Łukasz Łydżba

Format: 165x235 mm 
Stron: 252 
ISBN 978-83-7731-201-8
Oprawa miękka 
Cena detaliczna: 39,90 zł 

Celem książki jest przestawienie i upamiętnienie działań lotników 
III/1 Dywizjonu Myśliwskiego, którzy w ramach Brygady Pościgowej 
przez sześć dni pamiętnego września 1939 roku bronili nieba nad 
stolicą Polski, startując z Zielonki i Zaborowa. Następnie nad Lubelsz-
czyzną ponownie próbowali stawić czoło hitlerowskiej Luftwaffe, aż 
ostatecznie przebieg działań wojennych w siedemnastym dniu wojny 
zmusił ich do ewakuowania się do Rumunii.

Format: 165x235 mm  
Stron: 168
ISBN 978-83-7731-025-0
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

LWOWSKI 
III/6 DYWIZJON 
MYŚLIWSKI
Łukasz Łydżba

Format: 165x235 mm
Stron: 144
ISBN 978-83-7731-019-9
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

WILEŃSKI 
III/5 DYWIZJON 
MYŚLIWSKI
Łukasz Łydżba

Format: 165x235 mm
Stron: 224
ISBN 978-83-7731-109-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

KRAKOWSKI III/2 
DYWIZJON MYŚLIWSKI
Łukasz Łydżba

W serii ukazały się:

BIOGRAFIE



 w w w . v e s p e r. p l  w w w . v e s p e r. p l 27

BIOGRAFIE

MINECRAFT
Niewiarygodna historia  
Markusa „Notcha” 
Perssona  
i gry, która wszystko 
zmieniła
Daniel Goldberg,  
Linus Larsson 
Przekład: Piotr Zaborowicz

Kilka lat temu pochodzący ze Sztokholmu Markus 
„Notch” Persson był nieznanym i znudzonym życiem 
programistą. Dzisiaj jest podziwianą na całym świecie 
osobistością i multimilionerem. Minecraft, gra którą 
Markus stworzył po godzinach, stał się jednym z najpo-
pularniejszych rodzajów rozrywki od czasów Tetrisa. 
Niniejsza książka opowiada historię niezwykłego 
sukcesu, szybkich pieniędzy oraz potęgi technologii 
cyfrowej, która potrafi wstrząsnąć w posadach nie-
jednym imperium. Mówi również o kreatywności, 
wykluczeniu oraz poczuciu wyobcowania.

Format: 140x205 mm
Stron: 268
ISBN 978-83-7731-185-1
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

MESSI. Król bez korony
Konrad Wojciechowski

Leo Messi to bez wątpienia zawodnik wielkiego formatu. 
Piłkarski cyborg precyzyjnie zaprogramowany w jedy-
nym tylko celu – strzelenia zwycięskiego gola w meczu 
o najwyższą stawkę. Ale, zdaniem wielu, król nie wart jest 
korony. Świetna gra Messiego w Barcelonie nie przekłada 
się na występy w reprezentacji Argentyny i sukcesy z kadrą 
narodową. Czy dwukrotnie niedoszły mistrz świata zasłu-
guje zatem na miano zbawcy współczesnego futbolu? Ile 
tak naprawdę warte są jego gole? I co z Pele, Maradoną, 
Zidanem? Czy Messi prześcignął ich tylko w plebiscytach 
na piłkarza wszech czasów, czy lepszy jest również na 
boisku? Te i inne pytania nurtują sympatyków piłki nożnej 
jak świat długi i szeroki. Co do jednego nie ma wątpliwości 
– XXI wiek upływa pod dyktando Messiego.

Format: 140x205 mm
Stron: 216 + 32 strony kolorowych  
zdjęć
ISBN 978-83-7731-131-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

TOMEK BEKSIŃSKI. 
Portret Prawdziwy
Wiesław Weiss 

Poza cywilizacją
Jeden człowiek. Jedna wyspa.
Jedna epicka opowieść o przetrwaniu.
Wyobraź sobie, że porzucono cię na tropikalnej wyspie na 
60 dni. Nie masz jedzenia, wody, ubrania, noża. Niczego.
Czy masz to, czego trzeba, by przetrwać?
„W tym skrajnie trudnym sprawdzianie ludzkich możli-
wości Ed dowodzi, że jest prawdziwym mistrzem sztuki 
przetrwania”. Sir Ranulph Fiennes
„Absolutnie, dokumentnie, totalnie szalone!”. Michael 
Palin

Tomek Beksiński. Dziennikarz, publicysta i tłumacz. 
Postać kultowa. Kim był? Jak żył? Czego pragnął? Dla-
czego i jak umarł? Czy jego historia nie skrywa żadnych 
tajemnic? Czy rzeczywiście została opowiedziana już 
do końca? Wiesław Weiss znał Tomka wystarczająco 
dobrze, by w poszukiwaniu prawdy o nim dotrzeć do 
wielu osób, które nigdy wcześniej nie wypowiadały 
się na jego temat publicznie. A te, które o nim mówiły, 
nakłonić, by powiedziały więcej oraz ujawniły nieznane 
świadectwa i dokumenty. Wynikiem jest książka, która 
odpowiada na wiele pytań dotyczących bohatera, które 
dotychczas pozostawały bez odpowiedzi. Pokazuje 
Tomka Beksińskiego, jakiego do tej pory nie znaliśmy.

POZA CYWILIZACJĄ.  
Jeden człowiek. Jedna wy-
spa. Jedna epicka opowieść 
o przetrwaniu.
Ed Stafford

Przekład: Marek Król

Stron: 704 + 32 strony ze  
zdjęciami we wkładkach
Format: 165x235 mm
ISBN 978-83-7731-243-8
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 59,90 zł

Stron: 360 + 8 stron zdjęć
Format: 155 x 230 mm
ISBN 978-83-7731-224-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł
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NOSTALGIA

33 X TRÓJKA
Wiesław Weiss

W jakich okolicznościach Marek Niedźwiecki znalazł się w więzieniu 
w Potulicach? Kto ogłosił z Trójkowej anteny, że Światowa Organizacja 
Zdrowia zakazała zabijania karpia na Wigilię? I w którym programie 
nadano wywiad z biznesmenem, który w zakładzie imienia Kuczmy 
Buczwała produkował Wypukłe z Wklęsłego? Pewne jest, że Trójka, 
radio wielkich osobowości, niebanalnych form dziennikarskich, 
wciągających treści i intrygującej muzyki z wielu różnych półek, 
towarzyszy nam od pięćdziesięciu lat. Książka portretuje ją przez 
pryzmat trzydziestu trzech najbardziej znanych i lubianych audycji, 
wybranych przez słuchaczy. 

Format: 240x330 mm
Stron: 680
ISBN: 978-83-7731-136-3
Oprawa: twarda z obwolutą
Cena detaliczna: 99,90 zł

333 POPKULTOWE RZECZY… PRL
Bartek Koziczyński

Nikt nie mówi, że w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej było lepiej. Ale 
ponieważ wszystkiego było mniej – to, co wpadło w ręce, wydawało 
się ważniejsze. I bardziej zapadało w pamięć. Filmy, seriale, komiksy, 
muzyka, przedmioty, wydarzenia… Książka „333 popkultowe rzeczy… 
PRL” zbiera je w jednym miejscu. To pierwszy na naszym rynku tak 
niezwykły leksykon. 333 pozycje dotyczące szeroko rozumianej kultu-
ry popularnej lat 1945-1989. Od Africa Simone’a przez gumę Donald, 
komiksy ze Żbikiem, Klątwę Doliny Węży, Pana Samochodzika, buty 
Relaks, Tik-Taka, po Załogę G... Hasła pełne faktów – z jednej strony 
i anegdot – z drugiej. Podane z humorem. Bogato ilustrowane.

Format: 170x165 mm
Stron: 468
ISBN 978-83-60159-64-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

333 POPKULTOWE RZECZY… PRL
Bartek Koziczyński

Nikt nie mówi, że w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej było lepiej. Ale 
ponieważ wszystkiego było mniej – to, co wpadło w ręce, wydawało 
się ważniejsze. I bardziej zapadało w pamięć. Filmy, seriale, komiksy, 
muzyka, przedmioty, wydarzenia… Książka „333 popkultowe rzeczy… 
PRL” zbiera je w jednym miejscu. To pierwszy na naszym rynku tak 
niezwykły leksykon. 333 pozycje dotyczące szeroko rozumianej kultu
ry popularnej lat 1945-1989. Od Africa Simone’a przez gumę Donald, 
komiksy ze Żbikiem, Klątwę Doliny Węży, Pana Samochodzika, buty 

Format: 170x165 mm
Stron: 468
ISBN 978-83-60159-64-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

MOTORYZACJA
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MOTORYZACJA

 W książce po raz pierwszy pokazano faktyczny stan pol-
skiego motocyklizmu w latach 1945-1989. W ramach tytu-
łowego „…i nie tylko…” przywołano w niej wspomnienia 
o ludziach, którzy odegrali ważną rolę w motocyklizmie 
lat PRL – konstruktorach, mechanikach, kierowcach 
sportowych, kreatorach ruchów motocyklowych i wielkich 
pasjonatach motocykli. Poruszono w niej tematy, które były 
niegdyś przemilczane. Wielowątkową opowieść ilustruje 
imponująca liczba ponad 650 unikatowych fotografii, 
w większości po raz pierwszy publikowanych właśnie tu.

„Samochody PRL-u” skupiają się na marzeniach 
motoryzacyjnych Polaków oraz sposobach ich speł-
niania. Książka prezentuje samochody, które w latach 
PRL-u jeździły po polskich drogach. Jest to jednak 
specyficzna opowieść przez pryzmat społeczny. To 
opowieść o SAMOCHODZIE, jako jednym z najwięk-
szych marzeń w tamtych czasach oraz o sposobach 
zdobywania tego przedmiotu pożądania i jego roli 
w życiu przeciętnych Polaków.

SAMOCHODY PRL  
Rzecz o motoryzacji  
i nie tylko….  
Tomasz Szczerbicki

MOTOCYKLE PRL  
Rzecz o motoryzacji  
i nie tylko… 
 
Tomasz Szczerbicki

Format: 210x210 mm
Stron: 464
ISBN 978-83-7731-180-6
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 79,90 zł

Format: 210x210 mm
Stron: 564
ISBN 978-83-7731-181-3
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 89,90 zł

Syrena była samochodem, z którym, jak z żadnym in-
nym, wiązały się skrajne uczucia i opinie. Dla jednych 
obiekt marzeń, dla innych „wół roboczy”, dla jeszcze 
innych prymitywna konstrukcja czy wręcz obiekt 
drwin. Z ocenami samochodów Syrena wiąże się kilka 
aspektów, które mieszają się ze sobą, a powinny być 
oceniane oddzielnie. To powoduje wiele dwuznacz-
ności – z jednej strony szyderczo śmiejemy się z tego 
auta, z drugiej wspominamy je z ogromną nostalgią.

SYRENA 
 
Tomasz Szczerbicki

Stron 400
Format 210x210 mm
ISBN 978-83-7731-242-1
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 79,90 zł

Syrena była samochodem, z którym, jak z żadnym in

SYRENA

Tomasz Szczerbicki

Stron 400
Format 210x210 mm
ISBN 978-83-7731-242-1
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 79,90 zł

Samochód FSO Warszawa to szczególny pojazd w naszej 
historii gospodarczej i społecznej. To od jej produkcji – 
rozpoczętej jesienią 1951 roku – zaczęła się powojenna 
historia polskiego przemysłu samochodowego. Nie chodzi 
tu tylko o 22 lata wytwarzania Warszaw (1951–1973) 
i ponad 250 000 zbudowanych egzemplarzy tego pojazdu. 
To również dziesiątki tysięcy dostawczych Żuków i Nys, 
którym poczciwa Warszawa użyczyła podwozia i układu 
napędowego

WARSZAWA
Tomasz Szczerbicki

Stron: 316
Format 210x210 mm
ISBN 978-83-7731-252-0
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 69,90 zł
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ALBUMY DLA DZIECI  I  MŁODZIEŻY

STRASZNE  
ROBALE
Pod redakcją  
Susan Barraclough
Przekład: 
Jacek Hilszczański

Niezwykły świat dinozaurów, wielkich ptaków dra-
pieżnych i kotów szablozębnych, które przez ponad 
150 milionów lat panowały na Ziemi. Opisy ponad  
90 gatunków, w tym osławionego tyranozaura, króla 
krwawych mięsożerców, czy powolnego sejsmozaura, 
jednego z największych zwierząt na świecie. W przystępny 
sposób przedstawione informacje o każdym zwierzęciu, 
jego zachowaniach i zwyczajach łowieckich. Piękne, wie-
lobarwne ilustracje oraz mapy i ramki z najważniejszymi 
faktami i danymi.

Pasjonująca podróż w świat najmniejszych stworzeń na 
naszej planecie. Przegląd 90 najbardziej niezwykłych 
i przerażających owadów, pajęczaków i innych „roba-
li” ze wszystkich części świata. Mnóstwo ciekawych 
informacji, fascynujące opisy charakterystycznych 
zachowań i technik polowania małych bestii. Kolorowe 
ilustracje, szczegółowe objaśnienia w ramkach, mapki 
występowania i wiele ważnych faktów z życia „robali”.

DINOZAURY 
 Pod redakcją  
Veroniki Ross

Przekład:  
Łucja Fostowicz-Frelik

Format: 290x215 mm 
[format poziomy albumowy]
Stron: 192
ISBN 978-83-7731-223-0
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 39,90 zł

Format: 290x215 mm 
[format poziomy albumowy]
Stron: 192
ISBN 978-83-7731-202-5
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 39,90 zł

PORADNIKI :  Survival
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Nigdy nie wiadomo, kiedy będą nam potrzebne nasze 
umiejętności survivalowe. Jest wiele okoliczności 
i miejsc, kiedy w kilka minut sytuacja z całkowicie 
bezpiecznej może się zmienić w wyjątkowo groźną. 
Może do tego dojść na rodzinnych wakacjach w górach, 
na szkolnym obozie wędrownym, albo w czasie podróży 
samochodowej przez jakieś dzikie odludzie. Książka 
ta zawiera przegląd niektórych podstawowych technik 
survivalowych – od znajdowania wody w suchym 
i gorącym terenie, po unikanie ataku niedźwiedzia. Idź 
więc do lasu i ćwicz te techniki – pewnego dnia mogą 
uratować ci życie!

SURVIVAL 
Wielki podręcznik
Chris McNab 
 
Przekład:  
Sławomir Kędzierski

„Jak przeżyć w każdych warunkach” to kompletny 
podręcznik umiejętności przeżycia w terenie miejskim 
i pozamiejskim, ćwiczonych przez elitarne oddziały 
wojsk amerykańskich i brytyjskich. Chris McNab opisuje 
swe doświadczenia z obu stron Atlantyku, zawierając 
w książce podstawy możliwości przetrwania w każdym 
środowisku – od lodowatych obszarów arktycznych do 
spalonych słońcem pustyń – i w każdych warunkach: od 
zaginięcia na odludnym bezdrożu do ataku terrorystów 
w mieście. Wszystkie spośród 500 porad przedstawia 
w łatwych do powtórzenia, dodatkowo ilustrowanych, 
opisach.

Podręcznik survivalowy za pośrednictwem wielu 
różnych sytuacji walki o przetrwanie przekazuje naj-
ważniejsze sposoby utrzymania się przy życiu w nawet 
najbardziej niekorzystnych sytuacjach, w tym między 
innymi: jak zbudować schronienie, upolować jelenia, 
odeprzeć napastników, uciec z niewoli albo opatrzyć 
poważną ranę.

SURVIVAL 
Jak przeżyć w każdych 
warunkach
Chris McNab 
 
Przekład: Miłosz Młynarz

101 SURVIVALOWYCH 
PORAD DLA  
CHŁOPCÓW   
Chris McNab

Przekład:  
Sławomir Kędzierski

JAK SIĘ SKUTECZNIE 
BRONIĆ  
Efektywna walka bez broni
 
Martin J. Doherty

Przekład:  
Sławomir Kędzierski

Format: 210x297 mm
Stron: 448 
ISBN 978-83-7731-231-5
Oprawa twarda
Cena detaliczna: 69,90 zł

Format: 187x230 mm
Stron: 316 
ISBN 978-83-7731-127-1
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 49,90 zł

Format: 165x206 mm
Stron: 128
ISBN 978-83-7731-211-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Format: 160x240 mm
Stron: 48
ISBN 978-83-7731-213-1
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 9,90 zł

JAK ZADAĆ CIOS 
Efektywna walka bez broni
Martin J. Doherty
 
Przekład:  
Sławomir Kędzierski

Format: 160x240 mm
Stron: 48
ISBN 978-83-7731-212-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 9,90 zł
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Z tą książką twoje dziecko nauczy się grać na pianinie, 
keyboardzie lub organach piosenki: „Jedzie pociąg z da-
leka”, „My jesteśmy krasnoludki”, „Pieski małe dwa”, 
„Panie Janie”, „Wlazł kotek na płotek”, „Kurki trzy”, 
„Stary niedźwiedź”. To pierwszy krok twojego dziecka 
w świat muzyki. Bardzo prosty, intuicyjny zapis utworów 
pozwoli każdemu na szybkie, samodzielne i bezbłędne 
ich opanowanie. Z książki dowiesz się także, jak wybrać 
instrument dla twojego dziecka, jak zachęcić je do gry 
i jak wspierać w czasie nauki. Będziecie mogli poczuć 
radość i dumę, kiedy wasza córka lub syn da swój pierwszy 
koncert przed wami, przed rodziną, przed koleżankami 
i kolegami. W „Samouczku…” znajdziecie także porady 
kierowane do samego dziecka. Nie zapomnijcie mu ich 
odczytać!

„Kilka riffów. Kilka technik” to szkoła na gitarę elek-
tryczną przeznaczona dla osób, które właśnie zaczynają 
swoją przygodę z tym instrumentem. Dzięki tej książce 
poznacie zarówno podstawowe techniki gry na gita-
rze – jak legato, staccato, czy bending – jak i bardziej 
zaawansowane (tapping, sweep). Dowiecie się, jak 
budować power chords. Poznacie skale modalne i na-
uczycie się z nich korzystać. Znajdziecie tu większość 
popularnych technik gitarowych w ich podstawowej 
formie, zaczynamy zatem od zagrywek stosunkowo 
prostych i granych w wolnym tempie. Natomiast na 
zakończenie każdego rozdziału prezentuję jedną lub 
więcej zagrywek na dużo wyższym poziomie, by także 
przyszli wirtuozi gitary byli usatysfakcjonowani.

CHWYTY  
GITAROWE  
I KLAWISZOWE
Jacek Wenclewski, 
Maciej Miętus

„Gitara basowa. Szybki start” to podręcznik dla osób, które 
zaczynają swoją przygodę z tym instrumentem. Phelippe 
Bassatti nie tylko uczy gry na gitarze basowej, ale przede 
wszystkim uczy gry na instrumencie w zespole. Bas jest 
nieodzownym elementem każdej grupy muzycznej, stano-
wi wraz z perkusją sekcję rytmiczną, budującą fundament 
zespołu. Dzięki temu kursowi ktoś, kto bierze gitarę basową 
do ręki pierwszy raz, nauczy się nie tylko samej techniki gry, 
ale będzie mógł od razu dołączyć do zespołu i grać w nim 
w sposób świadomy. W podręczniku objaśnione zostały 
wszystkie najpopularniejsze techniki gry na gitarze basowej: 
gra palcami, gra kostką, klang, slap, legato, flażolety, slide. 

Diagramy 84 akordów na gitarę i instrumenty kla-
wiszowe.
Akordy rozpisane w kilku pozycjach.
Opis składników akordów.
Porady dotyczące strojenia instrumentu.
Wskazówki pomocne w nauce gry na gitarze i for-
tepianie.
Opis akcesoriów przydatnych w nauce gry na in-
strumencie.

GITARA BASOWA  
Szybki start
Phelippe Bassatti

KILKA RIFFÓW  
KILKA TECHNIK.  
Nauka gry na gitarze 
elektrycznej
Jacek Wenclewski

MOJE DZIECKO GRA 
Samouczek dla dzieciaka  
i rodzica
 
Jacek Wenclewski

Format: 165x235 mm
Stron: 56
ISBN 978-83-7731-204-9
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 11,90 zł

Format: 210x295 mm
Stron: 72 + płyta DVD
ISBN 978-83-7731-184-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 25,90 zł

Format: 125x195 mm
Stron: 96 + DVD
ISBN 978-83-61524-61-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 25,90 zł

Format: 165x235 mm 
Stron:72
ISBN: 978-83-7731-216-2 
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 11,90 zł 

Kilka riffów. Kilka technik to szkoła na gitarę elektryczną przeznaczona dla osób, które 
właśnie zaczynają swoją przygodę z tym instrumentem. Dzięki tej szkole poznacie 

zarówno podstawowe techniki gry na gitarze jak, legato,  staccato, czy bending 
jak i bardziej zaawansowane  (tapping, sweep). Dowiecie się, jak budować  

power chords. Poznacie skale modalne i nauczycie się z nich korzystać.

W szkole prezentuję większość popularnych technik gitarowych  
w ich podstawowej formie, zaczynamy zatem od zagrywek  

stosunkowo prostych i granych w wolnym tempie. Natomiast 
na zakończenie każdego rozdziału prezentuję jedną lub 

więcej zagrywek na dużo wyższym poziomie, by także 
przyszli wirtuozi gitary byli usatysfakcjonowani.

   legato
staccato
 bending
  tapping
 sweep
power chords
    skale
        solo

 ISBN 978-83-61524-61-8  Wszystkie prawa zastrzeżone. Płyta promocyjna – nie na sprzedaż. D
ostępna w

yłącznie z książką „K
ilka riffów. Kilka technik”. © Copyright Jacek Wenclewski © Copyright for this edition 2010 Vesper
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ISBN 978-83-61524-61-8

Cena: 25,90 zł

www.vesper.pl

kilka_riffow_okladka.indd   1 2010-01-14   15:53:50
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Książka zawiera ponad 200 chwytów gitarowych, 
dzięki którym z powodzeniem będzie można zagrać 
każdą piosenkę zawartą w popularnych śpiewnikach. 
Akordy zostały przedstawione w sposób przejrzysty, 
tak, by osoba biorąca gitarę do ręki po raz pierwszy 
potrafiła bez problemu odczytać diagramy.

Książka zawiera ponad 200 chwytów klawiaturowych, 
dzięki którym z powodzeniem będzie można zagrać 
każdą piosenkę z popularnych śpiewników. Akordy 
zostały przedstawione w sposób przejrzysty, tak aby 
osoba zasiadająca za keyboardem po raz pierwszy po-
trafiła bez problemu odczytać diagramy. Autor krótko 
omawia budowę akordów oraz daje kilka porad, dzięki 
którym gra na instrumentach klawiszowych stanie się 
łatwiejsza i przyjemniejsza.

KEYBOARD.  
KURS DLA  
POCZĄTKUJĄCYCH
Krzysztof Raduła 

Ten podręcznik nauki gry na gitarze nie jest kolejną 
porcją nudnych ćwiczeń, w których osoba zaczyna-
jąca przygodę z muzyką zazwyczaj nie odnajduje 
większego sensu. Tym razem autor książki uczy gry 
kilku zróżnicowanych stylistycznie utworów, które 
poprzedza seria ćwiczeń niezbędnych do opanowania 
danej kompozycji.

„Keyboard. Kurs dla początkujących” to napisany 
przystępnym językiem przemyślany zestaw dwudziestu 
lekcji, w którym wszystko podporządkowane jest temu, 
by przyszły muzyk był w stanie zupełnie samodziel-
nie opanować przedstawiony materiał. Znajdziemy 
tutaj dokładny opis kolejnych ćwiczeń praktycznych 
jak i zadań teoretycznych, bez przeszkód wejdziemy 
w świat zapisu nutowego i, co najważniejsze, wszystkie 
nasze poczynania muzyczne będziemy mogli zwery-
fikować dzięki dołączonej do książki płycie. Na CD 
został nagrany każdy fragment muzyczny zawarty 
w podręczniku.

GITARA OD PODSTAW
Jacek Wenclewski

CHWYTY  
KLAWISZOWE   
Maciej Miętus

CHWYTY GITAROWE  
 
Maciej Miętus

Format: 210x275 mm
Stron: 72 + CD
ISBN 978-83-60159-56-9
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł

Format: 210x295 mm
Stron: 40 + CD
ISBN: 978-83-60159-23-1
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 15,90 zł

Format: 145x105 mm
Stron: 64
ISBN 978-83-60159-12-5
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 5,90 zł

Format: 145x105 mm
Stron: 64
ISBN 978-83-60159-41-5
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 5,90 zł
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ŚPIEWNIKI  –  Ser ia  „55 piosenek”

55 PIOSENEK 
PRZY OGNISKU
Wybór i opracowanie  
piosenek: Maciej Miętus  

55 PIEŚNI  
PATRIOTYCZNYCH  
Wybór i opracowanie  
piosenek: Maciej Miętus

55 SZANT 
I PIEŚNI KUBRYKU
Wybór i opracowanie piosenek: 
Maciej Miętus 

Format: 165x235 mm
Stron: 64 tekst + 4 plansze akordów
ISBN: 978-83-60159-49-1
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 11,90 zł

Format: 165x235 mm
Stron: 64 + 4 plansze akordów
ISBN: 978-83-60159-37-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 11,90 zł

55 PIOSENEK  
BIESIADNYCH
Wybór i opracowanie  
piosenek: Maciej Miętus  

Format: 165x235 mm
Stron: 64 tekst + 4 plansze akordów
ISBN: 978-83-60159-35-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 11,90 zł

55 PIOSENEK 
HARCERSKICH
Wybór i opracowanie piosenek: 
Maciej Miętus 
  

Format: 165x235 mm
Stron: 64 + 4 plansze akordów
ISBN: 978-83-60159-50-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 11,90 zł

Wspólne śpiewanie przy ognisku, na żaglówce, czy też na zwyczajnej biesiadzie to nasza narodowa tra-
dycja. W śpiewnikach z serii „55 piosenek” znajdziesz nie tylko teksty odpowiednich do każdej sytuacji 
piosenek, ale także chwyty na gitarę i na instrumenty klawiszowe. Dzięki temu będziesz mógł sprawić, 
że chwile z piosenką staną się jeszcze barwniejsze.

Śpiewniki z serii „55 piosenek…” to pretekst i pomoc do dobrej, niebanalnej zabawy.
W serii ukazały się:

Format: 165x235 mm
Stron: 64 + 4 plansze akordów
ISBN: 978-83-6152-410-6
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 11,90 zł

PORADNIKI :  Żywienie 
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ŻYWNOŚĆ – 
TWÓJ CUDOWNY LEK
Jean Carper 
Przekład:  
dr Konrad Pszczołowski
„Żywność – twój cudowny lek” 
to przełomowa książka omawia-
jąca zagadnienia żywności i ży-
wienia. Napisana na podstawie 
wnikliwych badań naukowych, 
przedstawia wszechstronny obraz 
leczniczego oddziaływania żyw-
ności, która może być skutecznym 
lekiem na wszelkiego rodzaju 
przypadłości i choroby, począw-
szy od zwykłych przeziębień, 
a na chorobach nowotworowych 
skończywszy.

NASZ WSPANIAŁY 
MÓZG
Jean Carper
Przekład: Stanisław Dubiski 

Książka opisuje wyniki najnow-
szych badań nie tylko nad znany-
mi od dawna środkami wpływają-
cymi na pracę mózgu, jak kofeina 
i cukier, ale także nad takimi, 
które stały się przedmiotem za-
interesowania dopiero niedawno, 
np. fosfatydyloseryna i substancje 
zawarte w liściach miłorzębu 
(Gingko biloba). Autorka rozpa-
truje problem wpływu witamin na 
regulację samopoczucia i poprawę 
poznawczych funkcji mózgu.

STOP STARZENIU!
Jean Carper
 Przekład: Anna Boniszewska

Poradnik oparty jest na wynikach 
setek przełomowych badań pro-
wadzonych przez naukowców 
z czołowych instytutów, takich 
jak Uniwersytet Harvarda czy 
National Institutes of Health. Do-
wodzi, że tak zwane „normalne 
starzenie się” jest w rzeczywi-
stości spowodowane ukrytymi 
niedoborami, które można z ła-
twością uzupełnić.

Format: 155x230 mm
Stron: 352
ISBN 978-83-61524-49-6
 Okładka miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

Format: 155x230 mm
Stron: 496
ISBN 978-83-61524-08-3
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 39,90 zł

APTEKA ŻYWNOŚCI
Jean Carper 
Przekład:  
dr Konrad Pszczołowski

Jean Carper, znana autorka artyku-
łów i książek o zdrowiu i żywieniu, 
wykorzystując najnowsze wyniki 
badań naukowych, ukazuje ko-
rzystne właściwości pięćdziesięciu 
pięciu powszechnie spożywanych 
pokarmów. Poczynając od bana-
nów, a na ziemniakach kończąc, 
przedstawia lecznicze działanie 
każdego z nich i radzi, jak je wyko-
rzystać w walce ze schorzeniami.

Format: 155 x 230 mm
Stron: 368
ISBN 978-83-61524-06-9 
Oprawa miękka 
Cena detaliczna: 29,90 zł

100 SPOSOBÓW 
ZAPOBIEGANIA 
CHOROBIE ALZHEIMERA
Jean Carper
 Przekład: Anna Boniszewska
Czy wiesz, że witamina B12 
chroni twój mózg przed zmniej-
szaniem się, sok jabłkowy działa 
jak jeden z powszechnie sto-
sowanych leków na alzheime-
ra, a surfowanie po Internecie 
wzmacnia starzejące się komórki 
mózgu? Książka „100 sposobów 
zapobiegania chorobie Alzhei- 
mera” zmieni sposób, w jaki po-
strzegasz tę chorobę.

Format: 155x230 mm
Stron: 288
ISBN 978-83-7731-055-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 35,90 zł

Format: 155x230 mm
Stron: 314
ISBN 978-83-61524-59-5
Oprawa miękka 
Cena detaliczna: 29,90 zł

Format: 155x230 mm
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PORADNIKI :  Dziec i 

Bycie rodzicem to najtrudniejsze zadanie na świecie. A bycie „doskonałym” 
rodzicem wydaje się wręcz niemożliwe! Nie ma żadnej szkoły, która nauczyłaby 
cię, jak to się robi. To doświadczenie, które nabyć można jedynie w sposób empi-
ryczny. Ale warto przyswoić sobie jak najwięcej informacji dotyczących tego, co 
może cię spotkać, jak i tego, czego na pewno doświadczysz. Autor, posługując się 
językiem dnia codziennego, przekształcił złożone idee w praktyczne wskazówki, 
które każdy z ojców może wcielić w życie w procesie wychowawczym.

Szkrab. Instrukcja obsługi, zawierający dziesiątki szczegółowych instrukcji 
i pomocnych schematycznych diagramów, przynosi odpowiedzi na tysiące często 
zadawanych pytań. Bez względu na złożoność waszych pytań, pomoc znajdziecie 
w tej książce, dzięki uprzejmości znanego pediatry doktora Bretta R. Kuhna oraz 
Joe Borgenichta.
Nareszcie! Technologiczna instrukcja obsługi szkraba dla niewtajemniczonych! 
Bez względu na złożoność waszych pytań, pomoc znajdziecie w tej książce, dzięki 
uprzejmości znanego pediatry doktora Bretta R. Kuhna oraz Joe Borgenichta. 
Razem przedstawili mnóstwo pożytecznych rad dla każdego, kto chce poznać 
podstawy opieki nad szkrabem.

Format: 125x178 mm
Stron: 224
ISBN 978-83-60159-87-3
oprawa miękka
Cena detaliczna: 29, 90 zł 

Format: 135x205 mm
Stron: 260
ISBN: 978-83-61524-98-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

PORADNIKI :  Ser ia  instrukcja  obsługi

JAK PRZECHYTRZYĆ DZIECKO
Proste sztuczki na małych uparciuchów
David Borgenicht, James Grace
 Przekład: Ewa Helińska

JAK BYĆ WSPANIAŁYM TATĄ 
Ian Bruce
 Przekład: Tomasz Illg

SZKRAB. INSTRUKCJA OBSŁUGI
Brett R. Kuhn, Joe Borgenicht
 Przekład: Ewa Helińska

Wasze dziecko nie chce, żebyście przeczytali tę książkę!
„Jak przechytrzyć dziecko” to najprzydatniejszy (i najbardziej podstępny) 
podręcznik dla rodziców, jaki kiedykolwiek kupicie w księgarni. W książce tej 
znajdziecie setki rad, technik i prostych sztuczek, które sprawią, że dziecko będzie 
robiło to, czego od niego oczekujecie – nie zdając sobie z tego zupełnie sprawy.

Format: 120x158 mm
Stron: 160
ISBN 978-83-60159-88-0
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł
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PORADNIKI :  Dziec i 

BOBAS. 
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Louis Borgenicht,  
Joe Borgenicht

Przekład: Ewa Helińska

„Bobas. Instrukcja obsługi” za-
wiera dziesiątki szczegółowych 
instrukcji i pomocnych schema-
tycznych diagramów, przynosi 
odpowiedzi na tysiące często 
zadawanych pytań: „Jak najlepiej 
przewinąć niemowlę?”, „Jak 
sprawić, żeby przespało noc?”, 
„Kiedy zabrać je do lekarskiego 
serwisu?”. Bez względu na zło-
żoność waszych pytań, pomoc 
znajdziecie w tej książce.

PIES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
dr David Brunner, Sam Stall

Przekład: Hanna de Broekere

Plamy moczu na dywanie. Uja-
danie przez całą noc. Wprawia-
jąca w zakłopotanie czynność, 
którą pies robi na nodze właści-
ciela. Z powodu tych oraz wielu 
innych zachowań niejednokrot-
nie mieliście ochotę zawołać: 
„Dlaczego nikt nie dołączył 
instrukcji obsługi do mojego 
psa?!”. Teraz, na szczęście, taka 
instrukcja już istnieje.

CIĄŻA. INSTRUKCJA 
OBSŁUGI
Sarah Jordan, dr David Ufberg

Przekład: Ewa Helińska

Sprowadzenie dziecka na świat to 
jeden z decydujących życiowych 
momentów. I nie można go obejść: 
bycie w ciąży może przygniatać! 
Na szczęście mamy dla was in-
strukcję obsługi. Wszystkie wąt-
pliwości rozwieją doświadczeni 
autorzy poradnika: mama-wete-
ranka Sarah Jordan i certyfikowa-
ny ginekolog położnik [oraz ojciec 
trzech pociech] dr David Ufberg.

KOT. 
INSTRUKCJA OBSŁUGI
dr David Brunner, Sam Stall

Przekład: Ewa Helińska

Podrapane meble. Martwe myszy 
na schodach. Kłaki na ubraniach. 
To wystarczy, byś krzyczał: „Dla-
czego nikt nie dołączył instrukcji 
obsługi do mojego kota?!”. Oto 
– w końcu! – taka instrukcja się 
pojawiła. Nieważne, czym się 
martwisz, bo dzięki doświadczo-
nemu weterynarzowi, dr Davidowi 
Brunnerowi, i uznanemu pisa-
rzowi Samowi Stall, odnajdziesz 
odpowiedź!

Format: 127x178 mm
Stron: 224
ISBN 978-83-61524-42-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Format: 125x178 mm
Stron: 228
ISBN 978-83-60159-86-6
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

SEKS. INSTRUKCJA 
OBSŁUGI
Felicia Zopol

Przekład: Anita Zadziorny

„Seks. Instrukcja obsługi” to pod-
ręcznik idealny, który odpowiada 
na najpilniejsze pytania, takie jak: 
dlaczego mężczyźni zasypiają po 
osiągnięciu orgazmu?, czym jest 
punkt G i gdzie można go znaleźć?, 
jak wprowadzić zabawki erotyczne 
do związku?, czy są prezerwatywy 
dla kobiet?, i czym, do licha, jest 
spodziectwo? Odpowiedzi udziela 
„seks ekspertka” Felicia Zopol.

Format: 127x178 mm 
Stron: 208
ISBN 978-83-7731-020-5
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 33,90 zł

NOWOŻEŃCY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Caroline Tiger  

Przekład: Magdalena Ciszewska

Wesele się skończyło, a małżeń-
stwo się zaczęło. Trwa miesiąc 
miodowy, ale kiedy rzeczywi-
stość zapuka do drzwi, będziecie 
mieli mnóstwo pytań. Ten porad-
nik pomoże wam odnajdywać 
drogę wśród licznych pułapek 
pierwszych lat małżeństwa. 
Mowa jest w nim o wszystkim: 
od porozumienia i wspólnego 
życia po kontakty z teściami, 
pieniądze i seks. 

Format: 127x178 mm
Stron: 208
ISBN 978-83-7731-170-7
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

PORADNIKI :  Ser ia  instrukcja  obsługi

ręcznik idealny, który odpowiada 
na najpilniejsze pytania, takie jak: 

punkt G i gdzie można go znaleźć?, 
jak wprowadzić zabawki erotyczne 

PIES
INSTRUKCJA OBSŁUGI
dr David Brunner, Sam Stall

Przekład: Hanna de Broekere

Plamy moczu na dywanie. Uja
danie przez całą noc. Wprawia
jąca w zakłopotanie czynność, 
którą pies robi na nodze właści
ciela. Z powodu tych oraz wielu 
innych zachowań niejednokrot
nie mieliście ochotę zawołać: 

KOT. 
INSTRUKCJA OBSŁUGI
dr David Brunner, Sam Stall

Przekład: Ewa Helińska

Podrapane meble. Martwe myszy 
na schodach. Kłaki na ubraniach. 
To wystarczy, byś krzyczał: „Dla
czego nikt nie dołączył instrukcji 
obsługi do mojego kota?!”. Oto 
– w końcu! – taka instrukcja się 
pojawiła. Nieważne, czym się 

Format: 127x178 mm
Stron: 224
ISBN 978-83-61524-41-0
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Format: 127x178 mm
Stron: 224
ISBN 978-83-61524-40-3
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł
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HUMOR

ABSURDY PRL-U 
Antologia

W trudnych dla obserwatorów 
życia politycznego czasach 
Wydawnictwo Vesper prezen-
tuje książkę, która pozwala 
złapać oddech po codziennej 
porcji politycznych bredni. 
„Absurdy PRL” to doskonała 
porcja satyry dla tych, którzy 
bez polityki obejść się nie mo-
gą. Czyli dla nas wszystkich.

DOWCIPY DLA DZIECI
Wybór: Konrad Wojciechowski 
Ilustracje: Robert Trojanowski

Zbiór okraszonych ilustracjami 
najzabawniejszych dowcipów  
o dzieciach i dla dzieci.

DOWCIPY PRL-U 
Antologia

Format 124x195 mm
Stron: 240
ISBN 978-83-7731-155-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 15,90 zł

KAWALARZ EROTYCZ-
NY
Wybór: Konrad Wojciechow-
ski 
Ilustracje: Robert Trojanowski

Ociekający frywolnością 
i tryskający humorem zbiór 
pikantnych dowcipów dla cał-
kiem dorosłych! Wprowadza 
w dobry nastrój o każdej porze 
dnia i nocy…

Format 124x195 mm
Stron: 208
ISBN 978-83-7731-175-2
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 15,90 zł

Format: 125x195 mm
Stron: 224
ISBN 978-83-60159-25-5
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł

Format: 125x195 mm
Stron: 300
ISBN 978-83-60159-40-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 19,90 zł

DOWCIPY PRL-U 
Antologia

DOWCIPY DLA DZIECI
Wybór: Konrad Wojciechowski

Zbiór okraszonych ilustracjami 
najzabawniejszych dowcipów 

HUMOR

,,Humor polski” to książka, w której 
zgromadzono najzabawniejsze ka-
wały, głównie polityczne, które opo-
wiadano w Polsce w ciągu ostatnich 
sześćdziesięciu lat. Teksty ułożone 
według dekad zapewniają czytelni-
kowi historyczno-satyryczną podróż 
do wydarzeń i postaci, które obywa-
telowi PRL-u, a później kolejnych 
Rzeczpospolitych, wydały się na tyle 
absurdalne, że postanowił oswoić je 
językiem dowcipów. 

Książka wychodzi naprze-
ciw oczekiwaniom tych, 
którzy uwielbiają opowiadać 
dowcipy, ale niekoniecznie 
chcą zaprzątać sobie nimi 
głowę. W „Kawalarzu” ze-
brano dowcipy na każdą 
okazję i dla każdego.

WIELKI  
KAWALRZ POLSKI  HUMOR POLSKI 

Format: 145x205 mm
Stron: 576
ISBN 978-836015-900-2
Oprawa miękka 
Cena detaliczna: 25,90 zł

Format: 145x205 mm  
Stron: 400
ISBN 978-836152-425-0
Oprawa miękka 
Cena detaliczna: 19,90 zł

To kolejna publikacja poświęcona 
w całości powracającej ostatnimi 
laty tematyce PRL-u. Tym razem 
przygotowaliśmy antologię naj-
ciekawszych kawałów z „minionej 
epoki”. Mimo że dotyczą one 
okresu, który bezpowrotnie odszedł 
do historii, to prezentują się zaska-
kująco świeżo i dziwnie aktualnie. 
Dla czytelniczej wygody i przej-
rzystości wybór został podzielony 
na rozdziały, których celem jest 
tematyczne uporządkowanie za-
mieszczonego w książce materiału.
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HUMOR

1199 DOWCIPÓW 
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

1199 dowcipów na każdą oka-
zję, na każdą pogodę, na każdą 
imprezę, na grilla, do pracy i do 
czytania przed snem.

Format: 125x195 mm
Stron: 336
ISBN 978-83-7731-086-1
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 23,90 zł

HUMOR

ŻARCIKI DLA DZIECI 

Wybór: Konrad Wojciechowski
Ilustracje: Robert Trojanowski

Kolejny przebogaty zbiór okra-
szonych ilustracjami najzabaw-
niejszych dowcipów o dzieciach 
i dla dzieci.

Z ŻYCIA DZIECI  
WZIĘTE 

Ilustracje: Robert Trojanowski

Stron: 268
Format 124x195 mm
ISBN 978-83-7731-234-6
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 15,90 zł

Stron: 208
Format 125x195 mm
ISBN 978-83-7731-244-5
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 15,90 zł 

Z ŻYCIA DZIECI 
WZIĘTE 

Ilustracje: Robert Trojanowski

Dowcipów o dzieciach i dla 
dzieci nigdy dość! Oto kolejny, 
ilustrowany, przezabawny zbiór 
żarcików dla wszystkich.
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ROŚLINY 
EGZOTYCZNE 
Królewskie Ogrody  
Botaniczne w Kew

Format: 225x280 mm
Stron: 96
ISBN 978-83-7731-230-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Kolorwanki  edukacyjne /  Kolorowanki  antystresowe dla  dorosłych

MOTYLE 
Kolorowanka

Robert M. Jurga

Format: 245x245 mm
Stron: 144
ISBN 978-83-7731-228-5
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

OWADY.  
Kolorowanka eduka-
cyjna

Robert M. Jurga

Autor tekstów:  
Mariusz Mleczak

Głównym tematem edukacyjnej kolorowanki są owa-
dy, z których te piękne są znane i lubiane, a o tych 
brzydszych, często występujących w roli szkodni-
ków, wolimy nawet nie myśleć. Ale świat owadów 
jest równie barwny, interesujący, a czasami wręcz 
oszałamiający, jak zwykłemu czytelnikowi prawie 
zupełnie nieznany. Do książki trafiły owady z kilku 
grup, które wkomponowane zostały w różnorodne 
motywy roślinne i geometryczne, aby zadowolić 
w miarę wszystkie gusta artystyczne. Nad ich wy-
borem czuwał znawca tematu, Mariusz Mleczak, 
który do każdego rysunku, autorstwa Roberta Jurgi, 
przygotował krótki opis.
Mamy nadzieję, że dzięki tej książce zyskasz wiele 
godzin wspaniałej rozrywki, jaką jest kolorowanie!

Stron: 144
Format: 245x245 mm
ISBN 978-83-7731-235-3
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Ta elegancko wydana książka do kolorowania zawiera 
barwne ilustracje egzotycznych roślin kwitnących, za-
czerpnięte z archiwum „Curtis’s Botanical Magazine” 
– najstarszego i najbardziej szanowanego czasopisma 
botanicznego, wydawanego przez Królewski Ogród 
Botaniczny w Kew w Wielkiej Brytanii. Książka 
do kolorowania zawiera 44 unikalne akwarele wraz 
z czarno-białymi litografiami, dzięki którym pasjonaci 
będą mogli wypróbować swoje zdolności malarskie. 
Te tworzone z natury obrazy pozwalają dostrzec 
bogactwo szczegółów, barw i odcieni roślin egzotycz-
nych w ich naturalnym środowisku. Niech zainspirują 
cię do wiernego odtwarzania ich rzeczywistego wy-
glądu i odkrywania różnorodności form botanicznych.

Książka do kolorowania zawiera 40 unikalnych ilustracji 
wraz z czarno-białymi planszami, dzięki którym pasjonaci 
będą mogli wypróbować swoje zdolności malarskie. Te 
tworzone z natury obrazy pozwalają dostrzec bogactwo 
szczegółów, barw i odcieni skrzydeł motyli całego świata 
w ich naturalnym środowisku. Niech zainspirują cię do 
wiernego odtwarzania ich rzeczywistego wyglądu i od-
krywania różnorodności form w przyrodzie.
To prawdziwa skarbnica ilustracji, która zapewni godziny 
rozrywki każdemu miłośnikowi przyrody.

Kolorwanki  edukacyjne /  Kolorowanki  antystresowe dla  dorosłych

ROŚLINY 
KWITNĄCE 
Królewskie Ogrody  
Botaniczne w Kew

Format: 225x280 mm
Stron: 96
ISBN 978-83-7731-214-8
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 29,90 zł

Ta ekskluzywnie wydana książka do kolorowania zawiera 
szkice roślin kwitnących, zaczerpnięte z archiwum „Cur-
tis’s Botanical Magazine” – najstarszego i najbardziej 
szanowanego czasopisma botanicznego, wydawanego 
przez Królewski Ogród Botaniczny w Kew w Wielkiej 
Brytanii. Znajdziesz tu 44 unikalne szkice, a przy każdym 
z nich zamieszczono oryginalne, pokolorowane akwa-
relami plansze. Te tworzone z natury obrazy pozwalają 
dostrzec bogactwo szczegółów, braw i odcieni roślin w ich 
naturalnym środowisku. Niech zainspirują cię do wiernego 
odtwarzania ich rzeczywistego wyglądu i odkrywania 
różnorodności form botanicznych. 
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Kolorwanki  edukacyjne /  Kolorowanki  antystresowe dla  dorosłych

KOMNATA CZASU  
Artystyczna kolorowanka
Daria Song

Format: 245x245 mm 
Stron: 84
ISBN 978-83-7731-232-2
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 24,90 zł

OGRÓD CZASU 
Artystyczna kolorowanka
Daria Song

Format: 249x249 mm
Stron: 84
ISBN 978-83-7731-225-4
Oprawa miękka
Cena detaliczna: 24,90 zł

„Ogród czasu” to olśniewająco piękna kolorowanka dla każdej grupy wiekowej. 
Z pomocą piórka i tuszu ceniona koreańska autorka i artystka, Daria Song, stworzyła 
magiczny świat, inspirowany zegarem z kukułką. Podróżując przez mechanizm tajem-
niczego zegara, odkrywamy niezwykłą krainę, której elementy – dachy, rozgwieżdżone 
niebo, ogromne sowy – możemy pokolorować w dowolny sposób.
Pełen szczegółowych rysunków „Ogród czasu” jest idealnym prezentem zarówno dla 
dzieci, jak i osób dorosłych.

„Komnata czasu” to kontynuacja bestsellerowej książki do kolorowania pt. „Ogród 
czasu”, w której to młoda dziewczynka weszła do magicznego zegara z kukułką, 
goniąc rudowłosą wróżkę. Autorka, Daria Song, koreańska artystka mieszkająca 
i tworząca w San Francisco w Stanach Zjednoczonych, tym razem zaprasza wróżkę, 
by odwiedziła świat ludzi. Punktualnie o północy rudowłosa maleńka wróżka wkracza 
do ogromnego i cudownego pokoju dziewczynki…
Przepiękne, pobudzające wyobraźnię, niezwykle drobiazgowe ilustracje zapraszają 
miłośników magicznych przygód do nieskrępowanej zabawy kolorem.
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Książka do kolorowania zawiera ponad 40 unikalnych ilustracji wraz z czarno-białymi 
planszami, dzięki którym pasjonaci będą mogli wypróbować swoje plastyczne talenty. 
Te tworzone z natury obrazy pozwalają dostrzec bogactwo szczegółów, barw i odcieni 
egzotycznych ryb z całego świata w ich naturalnym środowisku. Niech zainspirują 
cię do wiernego odtwarzania ich rzeczywistego wyglądu i odkrywania różnorodności 
form w przyrodzie.
To prawdziwa skarbnica ilustracji, która zapewni godziny rozrywki każdemu miło-
śnikowi przyrody.

Ptaki są wdzięcznym tematem dla malarzy i rysowników. Jednak jeśli nie jest się 
doświadczonym artystą, sportretowanie ich może sprawić kłopot. Fotografowanie 
ptaków, by później w zaciszu domowym przeanalizować ich wygląd, to jeden ze 
sposobów uchwycenia piękna tych zwierząt, ale opanowanie sztuki portretowania 
piór i barw, by nadać życie rysunkom na papierze – to już zupełnie inna historia. 
Mamy na to rozwiązanie: oto piękna książka do kolorowania, która daje możliwość 
rozpoczęcia kreatywnej pracy, bez martwienia się o swoje umiejętności malarskie, 
ponieważ kontury i cechy charakterystyczne dla danych ptaków już nakreślono zgodnie 
z rzeczywistością. Kolorowanka zawiera 44 unikalne ilustracje wraz z czarno-białymi 
planszami. Te tworzone z natury obrazy pozwalają dostrzec bogactwo szczegółów, 
barw i odcieni piór ptaków w ich naturalnym środowisku. 

PTAKI  
Kolorowanka

RYBY  
Kolorowanka 

Format: 225x280 mm
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Cena detaliczna: 29,90 zł

Kolorwanki  edukacyjne /  Kolorowanki  antystresowe dla  dorosłych

Książka do kolorowania zawiera 40 unikalnych ilustracji wraz z czarno-białymi plan-
szami, dzięki którym pasjonaci będą mogli wypróbować swoje zdolności malarskie. 
Te tworzone z natury obrazy pozwalają dostrzec bogactwo szczegółów, barw i odcieni 
skrzydeł motyli całego świata w ich naturalnym środowisku. Niech zainspirują cię do 
wiernego odtwarzania ich rzeczywistego wyglądu i odkrywania różnorodności form 
w przyrodzie.
To prawdziwa skarbnica ilustracji, która zapewni godziny rozrywki każdemu miło-
śnikowi przyrody.
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