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ROZMOWY Z DZIECKIEM. PROSTE
ODPOWIEDZI NA TRUDNE PYTANIA
JUSTYNA KORZENIEWSKA

Kiedy dziecko zadaje rodzicowi pytania dotycz¹ce sfery intymnej, czyli seksu
i mi³oœci, oraz trudnych kwestii spo³ecznych, takich jak przemoc, pedofilia, prostytucja czy œmieræ, reaguje on zazwyczaj za¿enowaniem i bezradnoœci¹. Jak
zmieniæ tê sytuacjê i podchodziæ do trudnych rozmów z dzieckiem jak do ciekawego wyzwania, pog³êbiania wiêzi, troskliwego przygotowywania go do ¿ycia?
W jaki sposób, informuj¹c dziecko o trudnych zjawiskach spo³ecznych i niebezpieczeñstwach, nie wzbudzaæ niepokoju, nie burzyæ pozytywnej wizji œwiata,
nie odbieraæ typowego dzieciom optymizmu? W ksi¹¿ce tej rodzice znajd¹
przystêpne wyjaœnienia prawid³owoœci rozwoju emocjonalnego dziecka, o jakich nale¿y pamiêtaæ, omawiaj¹c z nim trudne kwestie. Najbardziej pomocne
bêd¹ przyk³ady odpowiedzi na dociekliwe, trudne dzieciêce pytania, ale te¿ pytania, jakie nale¿y zadaæ dzieciom w tym kontekœcie. Uœmiech i radoœæ wprowadzaj¹ autentyczne anegdoty obrazuj¹ce dzieciêce spojrzenie na œwiat, czêsto
odmienne od doros³ego, ale równie ciekawe, a na pewno sympatyczne.
str. 96, format 165x210, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-725-9

PORADNIK PANNY M£ODEJ
MARTYNA WÊGRZYN

Od czego rozpocz¹æ przygotowania? Jakich formalnoœci trzeba dope³niæ przed
œlubem? Gdzie szukaæ miejsca na przyjêcie? Na czym zaoszczêdziæ? Co
umieœciæ na zaproszeniach? Gdzie podczas przyjêcia posadziæ najstarsz¹
siostrê mamy? Co zrobiæ, by w prezencie œlubnym nie dostaæ kilku ¿elazek i zestawów no¿y? W tym poradniku znajdziesz odpowiedzi na te i wiele innych pytañ, aby planowana uroczystoœæ przebieg³a idealnie, by³a fantastyczna i niezapomniana. Autorka w niezwykle przystêpny sposób udziela informacji, rad
i wskazówek, jak bezb³êdnie zorganizowaæ œlub i przyjêcie weselne... i nie zwariowaæ! A w czêœci pamiêtnikowej, uatrakcyjniaj¹cej tekst, ka¿da przysz³a Panna M³oda z pewnoœci¹ odnajdzie cz¹stkê siebie. Œlubne perypetie g³ównej bohaterki przybli¿aj¹ omawiane zagadnienia, bawi¹ i pokazuj¹, ¿e ¿adna Panna
M³oda nie jest osamotniona w swoich przedœlubnych zmaganiach.
str. 128, format 167x240, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-746-4

PIÊKNE PAZNOKCIE. PIELÊGNACJA
I ZDOBIENIE
ALEKSANDRA SÓJKA

Bez wzglêdu na to, czy wybierasz siê na wytworny bal, spotkanie z przyjació³mi
czy rodzinne przyjêcie, zadbane d³onie i piêkne paznokcie zawsze dodadz¹ Ci
kobiecoœci i elegancji. W ksi¹¿ce przedstawiono projekty zdobieñ paznokci autorstwa profesjonalnych stylistek. Cekiny, koronki, cyrkonie, fimo, suszone
kwiaty i muszle zatopione w ¿elu ozdabiaj¹ paznokcie, sprawiaj¹c, ¿e dodaj¹
one d³oniom blasku. Kolorowe zdjêcia i opisy poszczególnych etapów pracy
umo¿liwiaj¹ wykonanie nawet najbardziej zaawansowanego projektu. W
ksi¹¿ce zawarto tak¿e porady dotycz¹ce pielêgnacji paznokci w domu i salonie
kosmetycznym. Opisano budowê i najwa¿niejsze choroby paznokci, a tak¿e
kolejne kroki wykonania manicure'u, pedicure'u i zabiegu parafinowego. Dowiesz siê równie¿, w jaki sposób przed³u¿a siê paznokcie, stosuj¹c ¿el, akryl i fiberglass. Ksi¹¿ka adresowana jest zarówno do profesjonalnych stylistek paznokci, jak i wszystkich kobiet, które chc¹ mieæ piêkne i zadbane d³onie.
str. 72, format 222x238, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243- 747-1
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AUTOMARKETING

VADEMECUM SINGLA

CHRISTINE ÖTTL, GITTE HÄRTER

MAGDALENA GIEDROJÆ

Udany automarketing oznacza, ¿e jesteœmy aktywni, a tak¿e œwiadomi w³asnych zalet
i odrêbnoœci. Dobrze pasujemy do miejsca, które zajmujemy, a inni zdaj¹ sobie z tego
sprawê. Oznacza wreszcie, ¿e umiemy pielêgnowaæ kontakty miêdzyludzkie i osi¹gaæ wyznaczone cele. ¯eby tak by³o, musimy najpierw dobrze poznaæ samych siebie, nauczyæ siê
sobie ufaæ, znaæ i ceniæ w³asne mocne strony. Bo tylko wtedy zaprezentujemy siê œwiatu
w ca³ej krasie. W naszej ksi¹¿ce, pe³nej porad, wskazówek i odpowiednich æwiczeñ rozwijaj¹cych, pokazujemy, jak najlepiej promowaæ samego siebie, jak nauczyæ siê przekonuj¹co przedstawiaæ w³asne zdolnoœci i umiejêtnoœci, jak pokazaæ siê z najlepszej strony.

Niewa¿ne, czy masz 20 lat czy 60. Czy jesteœ kobiet¹, czy mê¿czyzn¹ i z jakiego powodu
jesteœ sam. Ten przewodnik po ¿yciu w pojedynkê adresowany jest do ka¿dego singla.
Wszystkie problemy, jakie rodz¹ siê w wyniku braku drugiej po³ówki, traktowane s¹ w nim
z powag¹, choæ bez dramatyzowania. Trafne spostrze¿enia i rady dotycz¹ce singla w pracy, w domu i podró¿y, w zdrowiu i chorobie, u³atwi¹ ¿ycie w pojedynkê w œwiecie zdominowanym przez pary oraz sprawi¹, ¿e docenisz walory singlowania. A jeœli chcia³byœ znaleŸæ drug¹ po³ówkê, praktyczne wskazówki na temat podrywania i logistyki randki pomog¹ Ci przejœæ przez próby u³o¿enia sobie ¿ycia we dwoje. Czy wiêc jesteœ singlem zadowolonym z ¿ycia, czy nie – zajrzyj do tej ksi¹¿ki. Na pewno znajdziesz tu coœ dla siebie.

str. 128, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-761-7

str. 160, format 135x210, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-671-9

SZTUKA KONWERSACJI
ELISABETH BONNEAU

Chcesz swobodnie gawêdziæ o tym i owym, ³atwo nawi¹zywaæ nowe znajomoœci i w czasie
codziennych zajêæ zawodowych stwarzaæ przyjemn¹ atmosferê? Dziêki temu poradnikowi
zdobêdziesz potrzebn¹ lekkoœæ i opanowanie w doskona³ym prowadzeniu rozmowy. Za
pomoc¹ sprawdzonych wskazówek i sztuczek swobodnie nawi¹¿esz kontakt z drugim
cz³owiekiem i nauczysz siê szybko poznawaæ obce Ci grupy ludzi. Z ksi¹¿ki dowiesz siê,
jakie tematy mo¿na poruszaæ w danej okolicznoœci, jak budowaæ wspóln¹ p³aszczyznê porozumienia z rozmówc¹ i po mistrzowsku wychodziæ z trudnych sytuacji. Poznasz typy
rozmówców i dostosowane do nich sposoby rozmowy, wykorzystasz atuty w³asnej p³ci
i mocne strony swojej osobowoœci.
str. 128, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-762-4

SAVOIR-VIVRE PRZY STOLE

CHRISTOF BAUR, BERND THURNER

Czy uwierzysz, ¿e bêdziesz móg³ przebiec za jednym razem 42 kilometry i 195 metrów?
Nie? Gdy przeczytasz tê ksi¹¿kê do koñca, to nie tylko zmienisz zdanie, ale bêdziesz ju¿
w trakcie trwaj¹cego 12 tygodni treningu. Autorzy ksi¹¿ki, naukowcy i biegacze, pokazuj¹, w jaki sposób mo¿na wydobyæ z siebie optymalne umiejêtnoœci i przekszta³ciæ je
w najwy¿sz¹ formê. Na pocz¹tku proponuj¹ test sprawnoœciowy, a nastêpnie kontynuacjê
æwiczeñ w formie praktycznego stretchingu i funkcjonalnego treningu si³owego. Do wyboru jest osiem zaawansowanych programów treningowych rozwijaj¹cych umiejêtnoœæ
prawid³owej techniki biegu. Uzupe³nieniem s¹ wskazówki dotycz¹ce wyboru sprzêtu,
sposobu od¿ywiania siê w czasie zawodów i regeneracji si³ przed i po biegu.
str. 160, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-752-5

UTE WITT

KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B

Ksi¹¿ka pomo¿e przyswoiæ wszystkie zasady obowi¹zuj¹ce przy stole – od tej pory ¿adne
kulinarne wyzwanie nie bêdzie nam straszne, czy to na przyjêciu s³u¿bowym, czy te¿ prywatnym. Liczne ilustracje zastawy sto³owej, sztuæców oraz szczegó³owe objaœnienia, np.
jak zdj¹æ skórê z ryby, wyci¹gn¹æ krewetkê z pancerza lub odró¿niæ homara od langusty,
u³atwiaj¹ poznanie tej skomplikowanej materii. Autorka ponadto ciekawie opisuje zwyczaje panuj¹ce przy stole w innych krajach, odkrywa tajniki dobrego wina oraz podaje zasady
obowi¹zuj¹ce podczas wizyty w dobrej restauracji. To niezbêdny poradnik dla ka¿dego.
Dziêki niemu zyskamy pewnoœæ siebie i bêdziemy mogli bezstresowo delektowaæ siê
specjalnoœciami kuchni.

PRACA ZBIOROWA

str. 128, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-723-5
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BIEGI D£UGODYSTANSOWE
TRENING I STRATEGIA

Jeœli chcesz skutecznie zdaæ egzamin na prawo jazdy, poznaæ techniki kierowania pojazdem, zapewniæ sobie i pasa¿erom bezpieczn¹ podró¿ albo rozwiaæ w¹tpliwoœci na temat
przepisów ruchu drogowego, koniecznie siêgnij po tê ksi¹¿kê! Odnajdziesz w niej obszerne objaœnienia tych i wielu innych zagadnieñ oraz praktyczne wskazówki przydatne
przy zdawaniu egzaminu i w codziennej jeŸdzie samochodem. Poradnik adresowany jest
g³ównie do kandydatów na kierowców, ale tak¿e do kierowców, którzy chc¹ poznaæ zasady bezpiecznej jazdy i poprawiæ swoje umiejêtnoœci kierownia. Dziêki niemu nawet trudne zasady ruchu na drogach nie bêd¹ stanowiæ ju¿ ¿adnej tajemnicy.
str. 184, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-635-1

WI¥ZANIE KRAWATÓW

GPS. PORADNIK U¯YTKOWNIKA

NINA POHLMANN

BRUCE GRUBBS

To poradnik dla mê¿czyzn, którzy chc¹ byæ eleganccy zarówno w pracy, jak i na spotkaniach towarzyskich. Pierwsza czêœæ dotyczy historii krawata, jego budowy i odmian, zawiera równie¿ wskazówki dotycz¹ce doboru krawata do pozosta³ych elementów stroju
oraz sylwetki i rysów twarzy danej osoby. Szczególny nacisk zosta³ po³o¿ony na kolorystykê, wzornictwo oraz rodzaje materia³ów. Osobny rozdzia³ poœwiêcono muchom i plastronom, które nosi siê do smokingu lub fraka. Przedstawiono równie¿ ró¿ne rodzaje
ko³nierzyków. Czêœæ druga zawiera zdjêcia i opisy ponad dwudziestu krawatowych
wêz³ów podzielonych na wêz³y klasyczne i nowoczesne. Ka¿dy wêze³ zosta³ krótko scharakteryzowany pod wzglêdem wygl¹du, funkcjonalnoœci i przeznaczenia.

To z pewnoœci¹ niezbêdna lektura podczas wyprawy w teren – tak samo potrzebna, jak
dobry plecak czy porz¹dne buty do wspinaczki. Informacje zawarte w tej przystêpnie napisanej publikacji przydadz¹ siê nowicjuszom, a tak¿e wytrawnym podró¿nikom. Dowiesz siê z niej, jak wybraæ mapy topograficzne, znaleŸæ wspó³rzêdne, dopasowaæ odbiornik GPS do swoich potrzeb, odczytywaæ trasy za pomoc¹ ró¿nych systemów
wspó³rzêdnych, wykorzystaæ GPS do nawigowania na ziemi i na wodzie, stworzyæ w³asne
mapy, u¿ywaj¹c oprogramowania GPS. Autor ksi¹¿ki od ponad 30 lat przemierza i eksploruje zachód Ameryki: wspinaj¹c siê, je¿d¿¹c rowerem górskim, p³ywaj¹c kajakiem i je¿d¿¹c
na nartach. W poradniku dzieli siê z czytelnikiem swoim wieloletnim doœwiadczeniem.

str. 128, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-722-8

str. 80, format 150x230, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-755-6
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ZWYCIÊSTWA ORÊ¯A POLSKIEGO

MOI WIELCY POPRZEDNICY Tom 3

PRACA ZBIOROWA

GARRI KASPAROW

W tej bogato ilustrowanej ksi¹¿ce, zawieraj¹cej starannie dobrany materia³ historiograficzny, opisano najwa¿niejsze bitwy w dziejach Polski, pocz¹wszy od Cedyni, a skoñczywszy na
walkach o Wa³ Pomorski i Ko³obrzeg. Omówiono w niej przyczyny i t³o konfliktu oraz
szczegó³owy przebieg walk i ich skutki. Wszystkie wa¿niejsze posuniêcia strategiczne
przedstawiono na kolorowych mapach. Przybli¿ono tak¿e postacie polskich wodzów oraz
uzbrojenie charakterystyczne dla danej epoki. Opisy bitew wzbogacono kolorowymi reprodukcjami, archiwalnymi zdjêciami i mapami. To publikacja idealna nie tylko dla ka¿dego
mi³oœnika historii!

Autor ksi¹¿ki jest trzynastym mistrzem œwiata w szachach oraz jednym
z najwybitniejszych szachistów w historii. To jego monumentalne, wielotomowe dzie³o ma bezprecedensowy charakter w dziejach literatury szachowej. Kasparow opowiada w nim o losach swoich poprzedników, by³ych
championów, prezentuj¹c najwspanialsze ich partie – skomentowane na
nowo z wykorzystaniem komputerowej technologii – a tak¿e opisuje ich dokonania, odkrycia i cechy stylu gry. Trzeci tom tej antologii zosta³ poœwiêcony Tigranowi Petrosjanowi (1929-1984) oraz Borysowi Spasskiemu (ur.
1937), a tak¿e ich najgroŸniejszym rywalom – Svetozarowi Gligoriciowi,
Lwu Po³ugajewskiemu, Lajosowi Portischowi i Leonidowi Steinowi. Kasparow przedstawia ich biografiê i szachow¹ twórczoœæ w fascynuj¹cym historycznym i polityczno-kulturowym kontekœcie, odmalowuj¹c wielce plastyczny wizerunek obu championów. W przygotowaniu tej ksi¹¿ki uczestniczy³ Dymitr Plisecki, znany historyk szachów i autor ksi¹¿ek o tematyce szachowej, w latach 1987-1999 zastêpca redaktora naczelnego czasopisma
„Szachmaty w Rossii”. Niniejszy tom, podobnie jak dwa poprzednie, adresowany jest do szerokich krêgów mi³oœników gry szachowej oraz do tych
wszystkich, którzy chc¹ lepiej poznaæ jej historiê.

str. 208, format 208x270, oprawa twarda, ISBN 978-83-7243-615-3

ATLAS HISTORII ŒWIATA
Od prehistorii do czasów wspó³czesnych
GEORGES DUBY

Dobra mapa warta jest wiêcej ni¿ d³ugi wyk³ad. Atlas historyczny to ksi¹¿ka przydatna
ka¿demu – od gimnazjalisty po osoby pasjonuj¹ce siê histori¹. Na ponad 300 mapkach
ukazana zosta³a historia œwiata od czasów prehistorycznych po wspó³czesne, co pozwala
przyjrzeæ siê wa¿nym okresom w historii, jak i wydarzeniom, które j¹ naznaczy³y. Ka¿da
mapka opatrzona jest komentarzem, objaœniaj¹cym w ³atwy i przejrzysty sposób wielkie
etapy i wydarzenia z historii ludzkoœci, konflikty, zjawiska polityczne, ekonomiczne czy artystyczne. Cennych informacji dostarczaj¹ opisy i analizy wspó³czesnych zjawisk geopolitycznych. Pos³ugiwanie siê atlasem u³atwia szczegó³owy indeks.
str. ok. 330, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-661-0

str. 336, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-721-1

LEGO. ZAKAZANE KONSTRUKCJE
ULRIK PILEGAARD, MIKE DOOLEY

POKER. VADEMECUM GRACZA
JAN MEINERT

Gdzie nie spojrzeæ, gra siê w pokera. Poker króluje w kasynach, w telewizji, a nawet w internecie. Ta ksi¹¿ka jest dla ka¿dego, kto chce nauczyæ siê prawid³owej gry, blefowania,
a przede wszystkim – wygrywania. Poznasz wiêc podstawowe zasady gry w pokera, jak
i sztuczki znane tylko profesjonalistom. Dziêki pomocnym tabelom, klarownym objaœnieniom pojêæ i elementów gry oraz szczegó³owym przyk³adom krok po kroku z przys³owiowej
karcianej p³otki staniesz siê pokerowym rekinem. Gdy przeczytasz tê ksi¹¿kê, ju¿ na
pocz¹tku pokerowej drogi unikniesz wielu powa¿nych b³êdów. Jeœli z kolei jesteœ doœwiadczonym graczem, podniesiesz jakoœæ i skutecznoœæ swojej gry.
str. 363, format 110x180, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-676-4

Pistolet z klocków LEGO? Czemu nie? Z LEGO mo¿na zbudowaæ wszystko.
Autorzy ksi¹¿ki, dziel¹c siê swoimi pomys³ami, pokazuj¹ triki, dziêki którym
poznasz nieskoñczone mo¿liwoœci wykorzystania klocków LEGO. Kiedy
po³¹czysz klocki ze zwyk³ymi, domowymi rzeczami (gumkami, plastikowymi
³y¿kami, pi³kami pingpongowymi) i zdobêdziesz siê na odrobinê odwagi i fantazji
w konstruowaniu, nauczysz siê tworzyæ mechaniczne modele, których budowania
na pewno zakazaliby Ci rodzice.
W ksi¹¿ce przedstawiono instrukcje wykonania poszczególnych projektów, m.in.
katapulty, pojazdu na bateriê, armaty i wielu innych nieu¿ytecznych, lecz
zabawnych wynalazków.
str. 184, format 190x230, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-680-1
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JERZY KONIKOWSKI

MASA¯ RELAKSACYJNY

Chyba ka¿dy zawodnik pragnie osi¹gn¹æ ten sam cel: pokonaæ swego przeciwnika ju¿ w fazie debiutowej i unikn¹æ tym samym skomplikowanych problemów w grze œrodkowej lub
koñcówce. Dok³adna analiza wszystkich przyk³adów przedstawionych w ksi¹¿ce umo¿liwi
czytelnikowi zrozumienie najczêœciej spotykanych pomy³ek na pocz¹tku ka¿dej partii szachowej i przyczyni siê do wyeliminowania ich z w³asnej praktyki. Ksi¹¿kê mo¿na wiêc potraktowaæ jako ma³e kompendium dotycz¹ce debiutów szachowych. Jej solidne przestudiowanie umo¿liwi czytelnikowi zapoznanie siê z problematyk¹ pocz¹tkowej czêœci partii.
Wszystkie pojedynki opisane w ksi¹¿ce koñcz¹ siê jak¹œ efektown¹ kombinacj¹. Studiuj¹c
je, czytelnik pozna wiele ró¿nych i istotnych motywów taktycznych. Ich znajomoœæ jest
niezbêdna i u³atwia rozgrywanie w³asnych spotkañ turniejowych.

Masa¿ zmniejsza ból i napiêcie, ³agodzi stres, pomaga siê odprê¿yæ i uspokaja.
Normalizuje ciœnienie krwi, zmniejsza wydzielanie adrenaliny, reguluje oddech
i pobudza kr¹¿enie. Nie musisz byæ profesjonalnym masa¿yst¹, by masowaæ swoich bliskich. Nie potrzebujesz do tego specjalistycznego sprzêtu. Dotyk Twoich
r¹k mo¿e zdzia³aæ cuda... Dziêki tej ksi¹¿ce nauczysz siê masowania prostymi,
ale skutecznymi technikami. Dowiesz siê, kiedy stosowaæ poszczególne techniki masa¿u. W ksi¹¿ce opisano tak¿e kolejne etapy masa¿u oraz zasady mieszania i stosowania olejków. Schematy i kolorowe zdjêcia u³atwiaj¹ poznanie tej
tajemnej wiedzy.

str. 232, format 143x205, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-630-6

str. 96, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-701-3

BERNIE ROWEN
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KURS RYSOWANIA I MALOWANIA. KONIE

MALUJEMY FANTASY. WOJOWNICY

PHILIPPE LEGENDRE

FOLLENN

Ten, kto kocha naturê i ceni sobie wolnoœæ, zwykle uwielbia konie.
Autor, malarz i ilustrator ksi¹¿ek, prowadz¹cy warsztaty malarskie, nauczy Ciê, jak
stworzyæ pe³ne dynamizmu rysunki koni w galopie, sielankowe obrazy przedstawiaj¹ce
klacz ze Ÿrebakiem czy te¿ precyzyjne szkice koni skacz¹cych przez przeszkodê. Krok
po kroku opisuje, jak zorganizowaæ odpowiedni warsztat pracy, zrobiæ szkic, zachowuj¹c w³aœciwe proporcje i perspektywê, jak¹ technik¹ pomalowaæ zwierzêta. Uczy kolorowania kredk¹ i flamastrem oraz malowania gwaszem i akwarel¹, tak by sylwetka konia by³a jak najbardziej realistyczna. Ka¿dy etap pracy zosta³ szczegó³owo omówiony
i zilustrowany. Galopuj wiêc do... malowania!

Walka siê zaczê³a. Niewa¿ne, czy stoisz po stronie biegle w³adaj¹cych toporem krasnoludów, czy sprzyjasz elfom – doskona³ym ³ucznikom. WeŸ gruby papier, kredki lub farby
i wykonuj¹c poszczególne etapy pracy opisane i zilustrowane w ksi¹¿ce, stwórz fantastyczny obraz przedstawiaj¹cy wojowników i pole bitwy. ¯o³nierz w zbroi staje do walki
z rycz¹cym orkiem, ksi¹¿ê elfów pokonuje w³adcê ciemnoœci, a ³owca smoków poskramia dzikie bestie. Doœwiadczony rysownik podpowie Ci, jak narysowaæ szkic, dopracowaæ szczegó³y rysunku i pokolorowaæ wojowników. Z ksi¹¿ki dowiesz siê tak¿e, jak,
k³ad¹c odpowiednie œwiat³a i cienie, podkreœliæ ostrze miecza i w jaki sposób oddaæ grozê i dynamizm tocz¹cej siê walki.

str. 64, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-758-7

str. 64, format 210x297, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-705-1

MALUJEMY FANTASY. BESTIE I SMOKI
KURS RYSOWANIA I MALOWANIA. KWIATY
PATRICIA ET PHILIPPE LEGENDRE

Któ¿ z nas nie myœla³ o tym, ¿eby malowaæ piêkne kwiaty! Ró¿e, s³oneczniki, kamelie,
fio³ki... W tej ksi¹¿ce zebraliœmy je w jeden wielki wspania³y bukiet!
Zaufajcie ekspertom. Krok po kroku nauczycie siê malowaæ kwiaty od pierwszego szkicu o³ówkiem po ostatnie poci¹gniêcie pêdzlem. Najpierw zaznaczamy ogólny zarys
kwiatu, nastêpnie dodajemy detale i nak³adamy kolejne warstwy kolorów. To proste!
Akwarela, pastel, gwasz, kredka – ka¿da z tych technik zosta³a dok³adnie opisana i zilustrowana. Wystarczy tylko wzi¹æ pêdzel i... malowaæ.
str. 64, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-759-4

FOLLENN

Ksi¹¿ka jest adresowana przede wszystkim do wszystkich mi³oœników fantasy oraz tych,
którzy interesuj¹ siê malarstwem, rysunkiem potworów i postaci fantastycznych. Przedstawione w niej sposoby malowania pozwalaj¹ uzyskaæ efektowne rysunki. Za pomoc¹
ró¿nych technik – gwaszem, flamastrem lub kredk¹ – autor uczy rysowania i malowania
przeró¿nych modeli smoków: wyj¹cego, zion¹cego ogniem, wodnego, skalnego, lataj¹cego, chiñskiego i stra¿nika skarbu. Pod kierunkiem artysty, mistrza w sztuce przedstawiania potworów, czytelnik mo¿e tak¿e stworzyæ swój w³asny fantastyczny œwiat. Kolejne etapy pracy zosta³y szczegó³owo opisane i zilustrowane. Amatorzy fantasy znajd¹
w ksi¹¿ce dok³adne wyjaœnienia stosowanych technik malarskich, a tak¿e wskazówki dotycz¹ce doboru papieru czy pêdzla.
str. 64, format 210x297, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-704-4

KURS RYSOWANIA I MALOWANIA. SAMOCHODY
BENOÎT CHARLES

Nie marzy³eœ kiedyœ o tym, by zostaæ kierowc¹ Formu³y 1? A mo¿e chcia³eœ byæ w³aœcicielem luksusowego jaguara albo terenowego jeepa idealnego na ekstremalne wyprawy? Ilustrator Benoît Charles, absolwent Szko³y Sztuk Dekoracyjnych w Strasburgu,
pokazuje, jak namalowaæ legendarne modele Formu³y I, porsche, mercedesa, volkswagena „garbusa”, jeepa, ferrari, citroena i jaguara. Krok po kroku opisuje, jak zorganizowaæ odpowiedni warsztat pracy, jak zrobiæ szkic, zachowuj¹c odpowiednie proporcje
i perspektywê, jak¹ technik¹ pomalowaæ samochód. Uczy kolorowania kredk¹ i flamastrem oraz malowania gwaszem i akwarel¹, tak by ka¿dy model samochodu przedstawiæ
jak najbardziej realistycznie. Ka¿dy etap pracy zosta³ szczegó³owo omówiony i zilustrowany. Z piskiem opon ruszaj do... malowania!
str. 64, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-756-3

MALUJEMY FANTASY. WRÓ¯KI I ELFY
AMANDINE LABARRE

Jak stworzyæ galeriê czarodziejskich postaci przy u¿yciu prostych narzêdzi? Etap po etapie, za pomoc¹ gwaszy, flamastrów lub akwareli, naucz siê rysowaæ trzynaœcie wró¿ek,
z których jedna jest ³adniejsza od drugiej: wró¿ka-harfistka, elf lasów, syrena, wszystkie
typy skrzydlatych wró¿ek... Te zachwycaj¹ce postacie pochodz¹ prosto z legend i baœni.
Pozwól siê poprowadziæ artystce, która jest specjalistk¹ od wró¿ek, i wyczaruj swój
w³asny baœniowy œwiat. Wystarczy kilka dotkniêæ pêdzla i otwarte szeroko drzwi wyobraŸni! Ksi¹¿ka nie tylko dla wielbicieli fantasy.
str. 64, format 210x297, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-706-8

JAPOÑSKA SZTUKA KALIGRAFII
LUCIEN X. POLASTRON

Chcia³byœ kilkoma poci¹gniêciami o³ówka narysowaæ portret przyjaciela, znajomego
czy te¿ autoportret? W ksi¹¿ce zamieœciliœmy proste wskazówki, dziêki którym dowiesz
siê, jak zrobiæ to w mgnieniu oka. Etap po etapie, od pierwszego szkicu a¿ po ostatnie
poci¹gniêcie pêdzlem, nauczysz siê, jak uchwyciæ charakterystyczny wyraz twarzy modela. Do wyboru jest kilka technik: akwarela, flamaster albo gwasz. Ka¿da z nich zosta³a
dok³adnie opisana i zilustrowana. Twoje obrazy bêd¹ wkrótce pe³ne ¿ycia!

Ksi¹¿ka stanowi wprowadzenie do kaligrafii japoñskiej. Przedstawia dwa systemy pisma:
kanji – pismo regularne, podstawê wszystkich stylów oraz kana – pismo p³ynne, polegaj¹ce na nieprzerwanym ³¹czeniu kolejnych znaków, bez unoszenia pêdzelka. Krok po
kroku, kreska po kresce, dziêki jasnej i uporz¹dkowanej prezentacji tematu oraz
przyk³adom zamieszczonym na zdjêciach czytelnik zapozna siê z podstawami japoñskiego pisma. Ponadto dowie siê, jakie tradycyjne narzêdzia i techniki stosuje siê
w kaligrafii, jaka jest w³aœciwa pozycja cia³a, jak odpowiednio trzymaæ pêdzelek i opanowaæ podstawowe ruchy rêk¹. Wykorzystuj¹c kaligrafiê, doœwiadczysz, ¿e pismo staje siê
sztuk¹.

str. 64, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-757-0

str. 64, format 210x300, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-764-8

KURS RYSOWANIA I MALOWANIA. PORTRETY
JEAN-PIERRE LAMÉRAND
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BUKIETY Z KREPINY
MARIE CHEVALIER

Odkryjcie urok krepiny i komponujcie bukiety prawdziwsze ni¿ w naturze. Z³udzenie
jest doskona³e. Krepinowe bukiety Marie Chevalier nie wiêdn¹ i s¹ proste do wykonania
dziêki dok³adnym poradom zawartym w ksi¹¿ce. Staniecie przed trudnym wyborem pomiêdzy dyskretnymi fio³kami, wielkimi ró¿ami, czaruj¹cymi piwoniami, nenufarami czy
kameliami. Te zachwycaj¹ce bukiety pasuj¹ na ka¿d¹ uroczystoœæ. Ozdobi¹ i uœwietni¹
Wasze sto³y podczas ró¿nych okazji i ceremonii, podczas rodzinnych kolacji lub spotkañ z przyjació³mi. Podane objaœnienia s¹ szczegó³owe i zilustrowane na fotografiach.
Ka¿dy bukiet jest wykonany z szablonów o rzeczywistych rozmiarach, co niezwykle
u³atwi Wam pracê. Nie wahajcie siê wyraziæ siebie kwiatami!
str. 80, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-696-2

ZAPOWIEDZI/NOWOŒCI

rêkodzie³o
BI¯UTERIA Z KRYSZTA£KÓW
SWAROVSKI
MARISA LUPATO

Bohaterami ksi¹¿ki s¹ urzekaj¹ce i oryginalne pere³ki, koraliki i kryszta³ki, które
dodadz¹ indywidualnego wdziêku w³asnorêcznie wykonanej bi¿uterii. Mieni¹ce siê tysi¹cem barw wytworne ³añcuszki, bransolety, pierœcionki i kolczyki
z kryszta³ków Swarovski® s¹ ponadczasowe i zawsze eleganckie. Warto wiêc
zajrzeæ do ksi¹¿ki i zaczerpn¹æ z tego Ÿród³a pomys³ów, pomocnych przy realizacji zachwycaj¹cej bi¿uterii. Wyjaœniono w niej krok po kroku, w jaki sposób
u³o¿yæ b³yszcz¹ce pere³ki i œwietliste koraliki w oryginalne wzory. Prostotê wykonania tych ozdób oraz piêkne gotowe projekty zilustrowano na licznych fotografiach. Siêgnij po ksi¹¿kê pe³n¹ propozycji ozdób, które mo¿na samemu
wykonaæ!
str. 64, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-714-3

KWIATY Z KREPINY
MARIE CHEVALIER

W ksi¹¿ce przedstawiono sposoby wykonania ró¿nych gatunków kwiatów. Powojnik,
wiciokrzew, narcyz, tulipan, ró¿a powsta³y z kawa³ków krepiny – marszczonego,
giêtkiego, ale jednoczeœnie wytrzyma³ego papieru. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e te wspania³e
kwiaty o delikatnych p³atkach s¹ dzie³em ludzkich r¹k. Poszczególne etapy prac s¹
w ksi¹¿ce dok³adnie opisane i zilustrowane kolorowymi zdjêciami. Omówiono tak¿e
podstawowe materia³y i pomoce niezbêdne do stworzenia wyj¹tkowych kompozycji
roœlinnych. Kwiaty z krepiny mog¹ byæ wspania³ym prezentem, ozdob¹ œwi¹tecznego
sto³u lub niezwyk³¹ dekoracj¹ mieszkania.
str. 80, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-697-9

MAKRAMY. BI¯UTERIA I MODNE DODATKI
SYLVIE HOOGHE

Powraca moda na kolorowe makramowe dodatki i bi¿uteriê, tym razem w œmia³ych kolorach i odwa¿nych wzorach. Torebki, bransolety, wisiory czy paski – wszystko to
mo¿esz zrobiæ z satyny, we³ny lub bawe³ny. Pomog¹ Ci w tym przedstawione w ksi¹¿ce
podstawowe wêz³y makramowe i ich kombinacje. Ka¿dy projekt opisany jest krok po
kroku, a poszczególne etapy prac zilustrowano na kolorowych schematach.
W ksi¹¿ce znajdziesz tak¿e porady dotycz¹ce doboru nici, informacje o tym, jak rozpocz¹æ pracê na mocowaniu i jakie stosowaæ wykoñczenia. Ciekawe pomys³y na zrobienie szalika, paska, saszetki czy ozdobnych pomponów z pewnoœci¹ zainspiruj¹ Ciê do
stworzenia ozdób wed³ug w³asnego projektu.
str. 80, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-698-6

BI¯UTERIA Z KRYSZTA£KÓW I KORALIKÓW
CHRISTINE I SYLVIE HOOGHE

Wspania³e pierœcionki i naszyjniki, lœni¹ce broszki i bransoletki... – niezwyk³y blask kryszta³u zachwyci³ projektantów tej bi¿uterii. Aby samodzielnie wykonaæ te ozdoby,
pod¹¿aj krok po kroku za wskazówkami. Wszystkie etapy s¹ dok³adnie opisane i precyzyjnie zilustrowane, od pierwszego a¿ do ostatniego koralika. Czytelne odnoœniki do
wykorzystanych koralików pozwol¹ Ci stworzyæ dok³adnie tak¹ jak w ksi¹¿ce bi¿uteriê.
Pozwól najpierw siê poprowadziæ, aby nastêpnie samodzielnie dostosowywaæ pokazane wzory do w³asnych pomys³ów, bez koñca zmieniaj¹c kszta³ty i kolory.

WYCINANKI Z PAPIERU
STEWARD I SALLY WALTON

Ksi¹¿ka, na ponad 250 kolorowych fotografiach, prezentuje proste, a przy tym
piêkne wycinanki z papieru, wykorzystane w inspiruj¹cych i praktycznych projektach, oraz szczegó³owe instrukcje, opisuj¹ce kolejne etapy wykonania poszczególnych projektów, m.in. meksykañskich proporczyków, papierowych
zas³on, portretowych profili i subtelnych scherenschnitte. Ponadto zawiera
przyk³ady najciekawszych prac wspó³czesnych artystów wraz z krótkim opisem
historii sztuki tworzenia wycinanek oraz wykaz niezbêdnych materia³ów
i narzêdzi. Ta publikacja to nowoczesne podejœcie do tradycyjnego rêkodzie³a.
str. 96, format 222x238, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-726-6

KOSZYKI Z WIKLINY
BERND HOLTWICK, MARTINA FUCHS, RENA GERULLIS

Funkcjonalne i dekoracyjne wyroby z wikliny znajduj¹ zastosowanie w niemal
ka¿dym gospodarstwie domowym. Koszykarstwo, jedno z najstarszych rzemios³,
prze¿ywa dziœ swój renesans. Ksi¹¿ka adresowana jest do wszystkich mi³oœników
wiklinowych plecionek. Szczegó³owe opisy wykonania koszy ilustrowane zdjêciami
pozwol¹ pocz¹tkuj¹cym opanowaæ podstawowe techniki plecenia. Bardziej zaawansowani znajd¹ w ksi¹¿ce szereg inspiracji do tworzenia w³asnych modeli. Wzory koszy u³o¿one s¹ wed³ug stopnia trudnoœci, a dodatkow¹ pomoc¹ s¹ tabelaryczne zestawienia rodzajów plecionek. W ksi¹¿ce przedstawiono tak¿e historiê koszykarstwa, metody uprawy, zbioru i obróbki wikliny, przygotowywania jej do plecenia
oraz sposoby zabezpieczania i uszlachetniania powierzchni gotowych wyrobów.
str. 128, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-692-4

str. 80, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-699-3
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ZAPOWIEDZI/NOWOŒCI

WYKAÑCZANIE I OZDABIANIE DZIANINY

PIECE, KOZY I KOMINKI

PAULINE TURNER

Wystarczy niewiele, by nadaæ robótce wyj¹tkowy charakter. Ciekawe wykoñczenie brzegu, barwna aplikacja, haft czy nowy pasek zmieni¹ zwyk³y sweterek w niepowtarzalny ciuszek. W ksi¹¿ce znajdziesz porady dotycz¹ce wszystkich etapów przygotowania dzianiny: od zdejmowania wymiarów i okreœlenia rozmiaru robótki oraz wyboru odpowiedniego szyde³ka, poprzez wykonanie typowych elementów, takich jak mankiety, kieszenie –
nak³adane i ukryte – czy dekoracyjne brzegi, po przygotowanie ozdób: aplikacji, haftów,
frêdzli, guzików i pasków. Oddzielny rozdzia³ poœwiêcono pracy z kolorowymi wzorami.
Dowiesz siê z niego, jak ³¹czyæ ró¿nobarwne w³óczki w pionie, w poziomie i po skosie.
Autorka przygotowa³a te¿ szczegó³owe opisy gotowych modeli: od prostej kamizelki,
poprzez nieco bardziej skomplikowany sweter, a¿ po sukienkê, której wykonanie wymaga
sporej wprawy. Modele te mo¿na wykonaæ zgodnie z opisem lub potraktowaæ jako inspiracjê, wzbogacaj¹c je motywami i wzorami opisanymi w ksi¹¿ce.

Praktyczny i niezast¹piony poradnik prezentuje wszystkie istotne informacje przydatne
podczas urzeczywistniania marzeñ o budowie we w³asnym domu pieca lub kominka.
Zawiera informacje na temat ró¿nych rodzajów pieców i ich przeznaczenia, podstawowych zasad technicznych i przepisów prawnych, które musz¹ byæ uwzglêdnione podczas planowania i budowy w³asnego pieca lub kominka. W dziale „Kurs podstawowy”
przystêpnie, krok po kroku opisane s¹ sposoby obróbki poszczególnych elementów
pieca lub kominka, metody budowy fundamentu i coko³u oraz metody uk³adania kafli
lub tynkowania pieców i kominków. W poradniku znajduj¹ siê równie¿ istotne
wskazówki dotycz¹ce odpowiedniego napowietrzania pieców i kominków. Wszystkie
porady uzupe³nione s¹ przejrzystymi rysunkami, tabelami i zdjêciami, które informuj¹
czytelnika o stopniu trudnoœci, czasoch³onnoœci oraz o narzêdziach przydatnych podczas wykonywania danej pracy, co gwarantuje oszczêdnoœæ czasu, pieniêdzy i oczywiœcie pomyœlny wynik przedsiêwziêcia.

str. 112, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-763-1

str. 64, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-718-1

126 MOTYWÓW SZYDE£KOWYCH

TARASY I ALTANY

MELODY GRIFFITHS

Ksi¹¿ka zarówno dla hobbystów, jak i dla profesjonalistów. Znajduj¹ siê w niej wszystkie
wa¿ne informacje niezbêdne do wybudowania we w³asnym ogródku tarasu lub k¹cika wypoczynkowego. Poradnik zawiera te¿ wyczerpuj¹ce odpowiedzi na wiele ró¿nych pytañ,
np. jakie s¹ przepisy budowlane, co nale¿y uwzglêdniæ przy wyborze stanowiska, jaki materia³ jest potrzebny, jak k³adzie siê stabilny fundament, jakie wzmocnienia s¹ niezbêdne
itd. Dodatkow¹ pomoc¹ bêd¹ liczne zdjêcia ilustruj¹ce kolejne etapy pracy. Podstawowe
informacje i dok³adne instrukcje monta¿u pokazuj¹ krok po kroku, jak nale¿y obrabiaæ
i konserwowaæ ró¿ne materia³y, jak u³o¿yæ nawierzchniê tarasu, jak powiêkszyæ go przez
dobudowanie placyku i jak z gotowych elementów powstaje pergola. Przy wszystkich opisach znajduj¹ siê czytelne symbole, które obrazuj¹ stopieñ trudnoœci prac, nak³ad si³ i czasu oraz potrzebne narzêdzia. Z naszym poradnikiem sukces jest gwarantowany.

Autorka zamieœci³a w ksi¹¿ce niezwykle proste motywy wykonane podstawowym splotem
szyde³kowym, elementy wykonane w formie ko³a i motyw w fale. W niektórych projektach
po³¹czy³a ró¿ne sploty – s¹ ³atwe, ale wykonane nietypowo. S¹ te¿ projekty z obrazkami
zwierz¹t – tak¿e ³atwe do wykonania, przy czym niezwykle oryginalne – oraz z motywami
kwiatowymi. Znajdziesz w tej ksi¹¿ce wzory, elementy i pomys³y, które pobudz¹ Twoj¹
wyobraŸniê, zachêc¹ do eksperymentowania z kolorami i ³¹czenia ich w ciekawe kompozycje i patchworki. Zabawa, któr¹ rozpoczniesz razem z autork¹, da Ci z pewnoœci¹ du¿o
satysfakcji.
str. 96, format 208x270, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-689-4

SWETRY. Klasyczne i modne projekty na drutach

str. 64, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-715-0

LOUISA HARDING

PARKIETY, DESKI, PANELE POD£OGOWE

Ksi¹¿ka zawiera wiele klasycznych i wspó³czesnych projektów na wszystkie okazje i pory roku. Niebanalne propozycje s¹ odpowiednie zarówno dla pocz¹tkuj¹cych, jak i zaawansowanych w robieniu na drutach. W ka¿dym rozdziale znajduj¹ siê kolorowe fotografie i ³atwe do
zastosowania instrukcje. Wszystkie wzory wykonane s¹ z w³óczek Louisy Harding.

Drewniane pod³ogi s¹ ciep³e i elastyczne, a tak¿e higieniczne i ³atwe w pielêgnacji. Warto wiêc zadbaæ o ich jakoœæ i funkcjonalnoœæ. Jeœli chcesz samodzielnie i precyzyjnie
po³o¿yæ parkiet lub panele w swoim domu, siêgnij po nasz poradnik. W tej praktycznej
ksi¹¿ce znajdziesz rzetelne informacje na temat: rodzajów parkietów i paneli, w³aœciwego doboru materia³ów, obliczania zapotrzebowania na drewno, sposobów przygotowania podk³adów oraz technik k³adzenia, wykañczania i pielêgnacji pod³óg, jak te¿
niezbêdnych narzêdzi i materia³ów. Porady i wskazówki opatrzone s¹ licznymi zdjêciami kolejnych etapów pracy oraz gotowych, piêknych pod³óg.

str. 96, format 208x270, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-690-0

PATCHWORK KROK PO KROKU
SHARON CHAMBERS

11

dom i wnêtrze

Patchworki s¹ tradycyjn¹ sztuk¹, która dziêki dostêpnoœci na rynku nowych przepiêknych
tkanin oraz oszczêdzaj¹cych wysi³ek i czas narzêdzi ponownie cieszy siê popularnoœci¹.
Ten fantastyczny poradnik prowadzi przez wszystkie techniki rêcznego i maszynowego
³¹czenia i pikowania, pozwalaj¹ce na stworzenie barwnych i nowoczesnych patchworków
w bardzo krótkim czasie. Ksi¹¿ka przedstawia atrakcyjn¹ kolekcjê prostych patchworków
dla pocz¹tkuj¹cych, obejmuj¹c¹ ca³¹ gamê projektów: pocz¹wszy od delikatnych kwiecistych kompozycji, a skoñczywszy na zdecydowanych, nowoczesnych wzorach – ka¿dy
znajdzie tu propozycjê odpowiadaj¹c¹ jego gustom. £atwe w wykonaniu projekty pozwalaj¹ stopniowo rozwijaæ swoje umiejêtnoœci oraz inspiruj¹ do stworzenia prostych, a jednoczeœnie stylowych wzorów. Wszystkie projekty s¹ poprzedzone dok³adnym opisem
niezbêdnych technik. Dla ka¿dego z nich zamieszczony zosta³ ca³oœciowy schemat patchworku oraz rysunki i fotografie pokazuj¹ce poszczególne etapy pracy.

str. 64, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-716-7

str. 96, format 208x270, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-703-7

str. 64, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-717-4

www.robotki.pl

GLAZURA I TERAKOTA
Twoja kuchnia i ³azienka potrzebuje generalnego remontu? Nie wiesz, jak sobie z tym
poradziæ? Nasz niezwykle przydatny poradnik pomo¿e Ci w tym wielkim domowym
przedsiêwziêciu. Krok po kroku poka¿e, jak samodzielnie po³o¿yæ glazurê i terakotê,
tak by przetrwa³a lata. Znajdziesz w nim cenne informacje na temat ró¿nych rodzajów
terakoty i glazury, ich zastosowañ, przygotowania miejsca pracy oraz sposobów
u³o¿enia perfekcyjnych œcian i pod³óg. W wyborze odpowiedniego wzoru glazury czy
terakoty pomog¹ liczne zdjêcia gotowych projektów. Barwne fotografie ilustruj¹ tak¿e
kolejne etapy pracy, niezbêdne narzêdzia i materia³y oraz techniki k³adzenia kafelków.
Stañ siê majstrem w swoim domu!

www.robotki.pl

12

ZAPOWIEDZI/NOWOŒCI

dom i wnêtrze

ZAPOWIEDZI/NOWOŒCI

ogród

DEKORACYJNE MALOWANIE ŒCIAN

SZTUKA BONSAI

AGNIESZKA BOJRAKOWSKA-PRZENIOS£O,
ANDRZEJ BARCIKOWSKI

Ksi¹¿ka w ciekawy sposób zapoznaje czytelnika z tajnikami sztuki bonsai. Znajdziesz
w niej charakterystykê i rys historyczny oraz opis ró¿nych stylów formowania miniaturowych drzewek. Techniki wykonywania poszczególnych elementów i sposoby pielêgnacji bonsai poparte s¹ licznymi ilustracjami i zdjêciami. Z t¹ ksi¹¿k¹ mo¿na wyhodowaæ
w³asne drzewko od nasionka a¿ po wzorowo uformowany okaz.

Ta ksi¹¿ka pomo¿e zrealizowaæ marzenia o piêknym wnêtrzu. Zawiera pomys³y na
wykonanie oryginalnych wzorów na œcianach. Przedstawia krok po kroku, jak
w ³atwy sposób wykonaæ ozdobny tynk, wykorzystuj¹c do tego proste i niedrogie
narzêdzia, które najczêœciej mamy pod rêk¹. W publikacji znajduj¹ siê porady, jak
za pomoc¹ tynku „namalowaæ” obraz na œcianie, jak ozdobiæ œciany figurkami odlanymi z gipsu lub po prostu dobraæ kolory, utrzymuj¹c odpowiedni klimat i pomalowaæ œciany tak, by nadaæ im fantazyjny i niepowtarzalny wygl¹d.
str. 64, format 204x260, oprawa broszurowa,
ISBN 978-83-7243-720-4

DEKORACYJNE TAPETOWANIE ŒCIAN
BERNARDETTE FALLON, LAUREN FLOODGATE

To praktyczny poradnik pe³en informacji potrzebnych do po³o¿enia tapety
w sposób fachowy i trwa³y. Ksi¹¿ka sk³ada siê z obszernych i przystêpnie napisanych dzia³ów tematycznych, po przeczytaniu których nie bêdziesz mia³ problemów
z wyborem odpowiedniego wzoru i koloru tapety, doborem w³aœciwych narzêdzi
i poprawnym przygotowaniem powierzchni przed rozpoczêciem pracy. Porady
ekspertów pomog¹ Ci krok po kroku po³o¿yæ tapetê na œcianach oraz na suficie.
Jeœli po raz pierwszy zamierzasz k³aœæ tapetê – ten poradnik dostarczy Ci
niezbêdnej ku temu wiedzy. Jeœli robi³eœ to ju¿ wczeœniej i chcesz rozwijaæ swe
umiejêtnoœci – znajdziesz tu liczne fachowe porady i inspiruj¹ce pomys³y.
str. 96, format 204x260, oprawa broszurowa,
ISBN 978-83-7243-702-0

POSTARZANIE PRZEDMIOTÓW
Spêkania, decoupage, patynowanie

str. 96, format 165x210, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-662-7

DEKORACYJNE CIÊCIE KRZEWÓW
HEINRICH BELTZ

Formowane krzewy mog¹ byæ uprawiane zarówno bezpoœrednio w gruncie, jak
i w ró¿nego typu naczyniach. Dziêki tej ksi¹¿ce poznamy tajniki ró¿nych technik ciêcia
krzewów – podcinania, podwi¹zywania, skrêcania oraz spinania, dziêki którym roœliny
uzyskaj¹ odpowiedni wygl¹d i po¿¹dany kszta³t. Znajduj¹ siê tu informacje o podcinaniu krzewów z wolnej rêki lub za pomoc¹ szablonów oraz wskazówki, jakie gatunki
roœlin nadaj¹ siê do formowania i jakie maj¹ wymagania. Omówiono tak¿e najlepsze
urz¹dzenia tn¹ce. Na koñcu zamieszczono kalendarz prac z opisem najwa¿niejszych
czynnoœci do wykonania w ci¹gu ca³ego roku. Ksi¹¿ka ilustrowana jest kolorowymi
zdjêciami piêknie uformowanych krzewów oraz schematami, przedstawiaj¹cymi poszczególne techniki ciêcia. Dziêki temu mo¿na ³atwo nauczyæ siê samodzielnego wykonania geometrycznych form i rzeŸb roœlinnych.
str. 64, format 165x210, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-738-9

STORCZYKI. NAJPIÊKNIEJSZE GATUNKI,
PIELÊGNACJA I UPRAWA
OLAF GRUS, MANFRED WOLFF

Storczyki fascynuj¹ bogactwem kszta³tów i barw. Niektóre gatunki urzekaj¹ tak¿e niezwyk³ym zapachem, a przy tym kwitn¹ d³ugo i obficie. Czêsto zwane s¹ klejnotem tropików. Kiedyœ roœliny te mo¿na by³o podziwiaæ jedynie w ciep³ych krajach, dziœ
potrafimy wyhodowaæ je w naszych domach. W ksi¹¿ce zawarto m.in. opisy ró¿norodnych gatunków storczyków, praktyczne porady na temat zakupu roœlin, skutecznej
pielêgnacji, efektywnej uprawy, szkodników i chorób, jak te¿ barwne fotografie przedstawiaj¹ce poszczególne gatunki storczyków i schematy opisuj¹ce budowê roœlin.
str. 64, format 165x210, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-737-2

MARISA LUPATO

Mijaj¹ epoki, nieustannie zmieniaj¹ siê moda i style, a przedmioty i meble
postarzone odpowiednimi technikami stale zachwycaj¹. Na pude³ku, talerzu lub misie, zdobionych decoupagem, mo¿na utworzyæ siateczkê
rys, tak¹ jak¹ czas pozostawia na przedmiotach ceramicznych, obrazach
i na meblach. Ksi¹¿ka ta to przewodnik po œrodkach do postarzania
przedmiotów. Opisano w niej sposoby tworzenia spêkañ delikatnych,
rozleg³ych, g³êbokich lub gêstych. Dziêki zawartym tu informacjom dowiesz siê, jak patynuj¹c przedmiot, dodaæ mu lat. Wszystkie etapy pracy
opisano krok po kroku i zilustrowano kolorowymi zdjêciami.
str. 64, format 204x260, oprawa broszurowa,
ISBN 978-83-7243-688-7

DOMOWA UPRAWA OWOCÓW EGZOTYCZNYCH
PORADY, PRZEPISY, PRZETWORY
GABRIELE LEHARI

Jeszcze do niedawna rozmaite owoce egzotyczne, jak choæby liczi, granat czy karambola, by³y u nas zupe³nie nieznane albo pojawia³y siê z rzadka w dobrze zaopatrzonych
delikatesach, gdzie stanowi³y botaniczn¹ ciekawostkê. Dziœ z powodzeniem mo¿na
uprawiaæ je w domu. By na naszym parapecie lub tarasie pojawi³y siê czerymoja, awokado lub cytrusy, czasem wystarczy jedynie kilka pestek. W poradniku opisano krok po
kroku, jak rozmna¿aæ, pielêgnowaæ i do czego wykorzystywaæ popularne owoce egzotyczne. Zamieszczono informacje na temat zakupu odpowiednich owoców, wysiewu
nasion i pielêgnacji roœlin, przedstawiono ³atwe w uprawie gatunki owoców egzotycznych, omówiono wp³yw owoców egzotycznych na nasze zdrowie. Poradnik zawiera
równie¿ przepisy na smaczne – pikantne i s³odkie – owocowe dania.
str. 96, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-750-1
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KOMPOST I NAWÓZ NATURALNY

ROŒLINY PN¥CE. GATUNKI I UPRAWA

MONIKA BIERMAIER, ILSE WRBKA-FUCHSIG

ALICE THINSCHMIDT, DANIEL BÖSWIRTH

Ka¿dy dzia³kowiec, ogrodnik-hobbysta czy osoba zak³adaj¹ca w³aœnie ogród przydomowy stanie w koñcu przed wyborem: lepszy jest nawóz ekologiczny czy chemiczny?
Ksi¹¿ka ta zawiera informacje dotycz¹ce roli kompostu w uprawie ekologicznej. Ponadto znajduje siê w niej prosty opis sposobu jego wytwarzania z materia³ów dostêpnych
w ka¿dym gospodarstwie domowym. Metody nawo¿enia i rodzaje kompostu opisane
s¹ przystêpnie i fachowo, gdy¿ autorki tej pracy od lat z poœwiêceniem popularyzuj¹
ideê upraw ekologicznych, korzystaj¹c ze swojego bogatego doœwiadczenia i zaplecza
naukowego.

Roœliny pn¹ce s¹ organizmami o silnym, bujnym i nieujarzmionym rozkwicie. Wprowadzaj¹ w nasz nieco stateczny ogród nutê figlarnej dowolnoœci i anarchii. Najczêœciej jednak roœlinnoœci¹ obsadzane s¹ powierzchnie ogrodu, a przecie¿ mo¿na zazieleniæ
równie¿ p³oty i ogrodzenia, fasady domów i altan, murki i pergole, ozdobiæ rynny czy dachy. Stosuj¹c ró¿ne typy roœlin pn¹cych, uzyskamy naturaln¹ dekoracjê od maja do
paŸdziernika. ¯eby osi¹gn¹æ jak najlepszy efekt, warto skorzystaæ z porad zawartych
w ksi¹¿ce. Znajduj¹ siê w niej informacje na temat ró¿nego rodzaju pergoli, zielonych
fasad, sadzenia i pielêgnacji roœlin pn¹cych, ich odpowiedniego kszta³towania i prowadzenia.

str. 80, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-712-9

str. 80, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-711-2

MORELE. ODMIANY I UPRAWA
ROBERT SCHREIBER

Morele kupione w sklepie czy nawet na targu nigdy nie s¹ tak smaczne jak w pe³ni dojrza³e owoce zebrane we w³asnym ogrodzie. A przy tym delikatne kwiaty drzewa morelowego s¹ oczekiwanymi zwiastunami wiosny. Z tej ksi¹¿ki dowiesz siê wszystkiego, co
trzeba wiedzieæ o drzewach morelowych: jak wybraæ dla drzewka najlepsze miejsce
w ogrodzie, jakie s¹ odmiany moreli przystosowane do ogrodów przydomowych, jakie
s¹ sposoby ich sadzenia i pielêgnowania oraz jak nale¿y zbieraæ owoce, przechowywaæ
je i przetwarzaæ. Odpowiednio uformowane drzewko znajdzie miejsce nawet w ma³ym
ogrodzie, bêdzie d³ugo cieszyæ nas swoim widokiem i pozwoli rokrocznie zbieraæ obfite
plony i rozkoszowaæ siê niepowtarzalnym smakiem œwie¿ych owoców.
str. 80, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-708-2

ROŒLINY SZYBKO ROSN¥CE. GATUNKI I UPRAWA
CHRISTIAN KUBIK

Ka¿d¹ pust¹ i nieciekaw¹ dzia³kê mo¿na zamieniæ w zieleni¹c¹ siê i kwitn¹c¹ oazê. Wybieraj¹c w³aœciwe roœliny, mo¿emy w b³yskawicznym tempie wyhodowaæ ¿ywop³oty
chroni¹ce nas przed ha³asem, rabaty ciesz¹ce nas widokiem kolorowych kwiatów,
a tak¿e rozkoszowaæ siê smacznymi owocami i dorodnymi warzywami z naszego ogrodu. Roœliny szybko rosn¹ce bowiem to nie tylko kwiaty i krzewy, ale równie¿ warzywa
i owoce. W ksi¹¿ce znajduje siê wiele niezbêdnych informacji i porad na temat uprawy
tych roœlin, ilustrowanych piêknymi kolorowymi zdjêciami. Dziêki tej ksi¹¿ce bujn¹
roœlinnoœæ ciesz¹c¹ oczy w ogrodzie, na tarasie czy na balkonie mo¿na uzyskaæ w krótszym czasie, ni¿ nam siê wydaje.
str. 80, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-710-5

OWOCE JAGODOWE. GATUNKI I UPRAWA
THERESIA GOSCH

Samodzielne uprawianie owoców we w³asnym ogrodzie, a przede wszystkim mo¿liwoœæ rozkoszowania siê ich smakiem, to czysta przyjemnoœæ! Ma³e, ró¿nobarwne owoce s¹ nie tylko naturalnym produktem spo¿ywczym, ale równie¿ swym wygl¹dem dodaj¹
ogrodowi koloru. W ksi¹¿ce tej zawarto niezbêdne informacje zwi¹zan¹ z samodzieln¹
upraw¹ owoców: od opisu poszczególnych gatunków, w³aœciwego ich dobrania do
ró¿norodnych stanowisk, sposobów sadzenia i uprawy a¿ po omówienie metod odpowiedniego zagospodarowania ogrodu. Ka¿dy mi³oœnik ogródka znajdzie tu po¿yteczne
i praktyczne wiadomoœci.
str. 80, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-707-5

UPRAWA FASOLI I GROCHU
JEAN-MARIE POLESE

Ksi¹¿ka jest adresowana zarówno do pocz¹tkuj¹cych mi³oœników ogrodnictwa, jak i tych,
którzy o uprawach ju¿ coœ wiedz¹. Zawiera podstawowe informacje dotycz¹ce budowy
roœlin str¹czkowych, charakterystykê poszczególnych odmian grochu i fasoli, wymagania dotycz¹ce uprawy: siania, podlewania, okopywania, pielenia, podwi¹zywania, charakterystykê szkodników i chorób oraz sposoby walki z nimi, a tak¿e porady na temat
zbiorów i przechowywania. Liczne kolorowe zdjêcia i rysunki prezentuj¹ najbardziej
znane odmiany tych warzyw oraz krok po kroku techniki uprawy.
str. 96, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-686-3

POMIDORY. ODMIANY I UPRAWA
HELGA BUCHTER-WEISBRODT

Pomidory to prawdziwy dar natury. Niewiele produktów spo¿ywczych smakuje równie
dobrze, s³u¿¹c równoczeœnie naszemu zdrowiu. A rajskie owoce w³asnej uprawy –
z ogrodu, balkonu czy tarasu – smakuj¹ jeszcze lepiej.
Pomidory za spraw¹ swoich walorów smakowych œwiêtuj¹ swój wielki come back po latach, kiedy nieudany dobór odmian i metod uprawy zrujnowa³ opiniê tym warzywom.
Kilka lat temu pojawi³y siê takie odmiany do uprawy na dzia³ce, które znów maj¹ smak
prawdziwego pomidora. Warto je wypróbowaæ, a nasz poradnik bêdzie nieocenion¹
pomoc¹. Znajduj¹ siê w nim informacje na temat samodzielnej uprawy pomidorów,
ró¿norodnoœci odmian, wartoœci od¿ywczych pomidorów, rozmaitych przetworów
oraz inne przydatne wiadomoœci.
str. 80, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-709-9
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UPRAWA ZIEMNIAKÓW
JEAN-MARIE POLESE

Ksi¹¿ka adresowana jest do ka¿dego, kto chce rozpocz¹æ uprawê ziemniaka. W tym
zwiêŸle i przystêpnie napisanym poradniku znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania
dotycz¹ce odmian ziemniaków, sposobów ich sadzenia, terminów zbioru, chorób i walki
ze szkodnikami. Techniki sadzenia tego warzywa zilustrowano schematycznymi rysunkami, a jego liczne odmiany – od najbardziej pospolitych po egzotyczne – przedstawiono na kolorowych fotografiach. Ponadto specjalnie dla mi³oœników dobrej kuchni
w ksi¹¿ce podano kilkanaœcie przepisów kulinarnych na potrawy, których g³ównym
sk³adnikiem s¹ ziemniaki.
str. 96, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-685-6
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KURY, GÊSI, KACZKI. PORADNIK HODOWCY
MARIE-THERES ESTERMANN

Ta ksi¹¿ka jest Ÿród³em inspiracji i informacji dla wszystkich, którzy zajmuj¹ siê hodowl¹
i chowem kur, gêsi i kaczek albo maj¹ taki zamiar. Praktyczne wskazówki na temat karmienia kur, gêsi i kaczek, ich naturalnego i sztucznego wylêgu i odchowu, pozyskiwania
i obchodzenia siê z produktami drobiowymi, budowy i wyposa¿enia kurnika i wybiegu,
wreszcie metod zapobiegania chorobom – to rezultat wieloletnich doœwiadczeñ autorów, zajmuj¹cych siê doradztwem hodowcom drobiu. W ksi¹¿ce tej wyjaœniono
i omówiono tak¿e pochodzenie, tryb ¿ycia i fizjologiê kur, gêsi i kaczek.

zwierzêta

ZAPOWIEDZI/NOWOŒCI

zwierzêta
PSZCZO£Y MIODNE
Od pszczelej spo³ecznoœci
do wspó³czesnego pszczelarstwa
ARMIN SPÜRGIN

HODOWLA KUR. RASY, ZDROWIE, OPIEKA

¯ycie pszczó³ miodnych i struktura ich królestwa to jedno z najbardziej fascynuj¹cych zjawisk natury. O tym fenomenie opowiada niniejsza ksi¹¿ka, wprowadzaj¹c jednoczeœnie w œwiat pszczelarstwa. Autor porusza w niej nastêpuj¹ce tematy: cz³owiek i pszczo³y – od pocz¹tków pszczelarstwa do czasów wspó³czesnych; pszczo³y i przyroda – znaczenie zapylania roœlin przez pszczo³y; biologia
pszczo³y miodnej – budowa cia³a, struktura roju, system komunikacji, powstawanie
miodu. W ksi¹¿ce znalaz³y siê równie¿ wyczerpuj¹ce informacje na temat pszczelarstwa, m.in. sposoby obchodzenia siê z pszczo³ami, opis siedlisk dla rojów, uli
i ramek, roczne wydatki zwi¹zane z hodowl¹ oraz opis pszczelich produktów.
Ksi¹zka zawiera fachowe s³ownictwo i profesjonalne porady.

BEATA I LEOPOLD PEITZ

str. 126, format 165x210, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-736-5

str. 144, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-740-2

Ksi¹¿ka zawiera najwa¿niejsze informacje o najlepszych do hodowli rasach kur oraz warunkach prowadzenia hodowli, w tym tak¿e o lokalizacji, budowie i wyposa¿eniu kurnika oraz wybiegu. W poradniku omówiono równie¿ karmienie kur, dobór odpowiednich
mieszanek paszowych, rodzaje lêgów i sposób wychowu piskl¹t oraz choroby
najczêœciej atakuj¹ce te ptaki, ich rozpoznanie i sposoby leczenia. Opisano te¿ produkty pochodz¹ce z kurzej hodowli, takie jak jajka i miêso.
Ksi¹¿ka jest adresowana do wszystkich, którzy zak³adaj¹ hodowlê kur w celach u¿ytkowych, ale tak¿e do tych, którym sprawia radoœæ hodowanie tych piêknych ptaków
w celach ozdobnych.
str. 96, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-739-6

HODOWLA KÓZ. RASY, ZDROWIE, OPIEKA
HELMUT KÜHNEMANN

W ksi¹¿ce znajduj¹ siê informacje o rasach kóz (ich cechach i potrzebach), sposobie hodowli (w koziarni i na œwie¿ym powietrzu), ¿ywieniu (co i w jakich iloœciach jedz¹ kozy),
potomstwie (kryciu, porodzie i wychowie), zdrowiu (zapobieganiu chorobom, rozpoznawaniu ich i leczeniu) oraz o kozich produktach (mleku, miêsie, we³nie i skórach).
Ksi¹¿ka zawiera ponadto dok³adne opisy ras: kozy anglonubijskiej, angorskiej, z Bündner, kolorowej niemieckiej kozy szlachetnej, kolorowej kozy holenderskiej, kozy
Burów, kaszmirowej, ovambo, pawiej, z Pinzgau, Poitevine, Rove, saaneñskiej, z Tauern, z Lasu Turyngskiego, toggenburskiej, czarnoszyjej z Wallis, bia³ej niemieckiej kozy
szlachetnej, zachodnioafrykañskiej kozy kar³owatej.
str. 96, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7343-754-9

HODOWLA GO£ÊBI. RASY, ZDROWIE, OPIEKA
WILHELM BAUER

Ksi¹¿ka adresowana jest do pocz¹tkuj¹cego hodowcy go³êbi. Znajdziesz w niej odpowiedzi na wszystkie pytania dotycz¹ce warunków hodowli, karmienia i zdrowia tych fascynuj¹cych ptaków. Dowiesz siê wiêc o anatomii i fizjologii go³êbi, lokalizacji, budowie
i organizacji go³êbnika, o sposobach przygotowywania odpowiedniej diety oraz o chorobach najczêœciej atakuj¹cych go³êbie i metodach leczenia. W ksi¹¿ce opisano tak¿e
rasy go³êbi, które idealnie nadaj¹ siê dla niezbyt doœwiadczonych hodowców.

RASY KONI. WZORZEC, HISTORIA,
PRZEZNACZENIE
JESSICA BUNJES

W tej bogato ilustrowanej ksi¹¿ce przedstawiono sto trzydzieœci ras koni,
w tym konie gor¹cokrwiste (np. hanowery, holsztyny), kuce i konie ma³e (m.in.
exmoor, new forest), zimnokrwiste (shire, suffolk punch), pe³nej krwi angielskiej (folbluty) i czystej krwi arabskiej (araby) oraz k³usaki (Or³owa, döle).
Osobny rozdzia³ poœwiêcono rasom nietypowym i zagro¿onym wyginiêciem
(np. koñ Przewalskiego, falabella). Dziêki tej pozycji poznasz nie tylko wzorzec danej rasy (wielkoœæ, maœæ, budowê, wagê, przeznaczenie i charakter konia), lecz tak¿e jej historiê. W ksi¹¿ce podano równie¿ adresy internetowe
zwi¹zków i klubów poszczególnych ras. To doskona³a publikacja nie tylko dla
mi³oœników koni, amatorów jazdy konnej czy hodowców.
str. 144, format 170x240, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243- 730-3

RASY PSÓW MYŒLIWSKICH
DR JOCHEN BECKER

Psy myœliwskie s¹ bardzo ró¿norodne. Ró¿ni¹ siê wielkoœci¹ oraz wygl¹dem
i s¹ hodowane z myœl¹ o ró¿nych zadaniach myœliwskich. W tej ksi¹¿ce znajduj¹ siê obszerne informacje o historii i powstaniu poszczególnych ras oraz
ich przeznaczeniu do okreœlonych prac myœliwskich. Kolejne grupy psów
myœliwskich i ich cechy s¹ opisane w taki sposób, ¿eby ka¿dy móg³ znaleŸæ odpowiedni¹ dla siebie rasê. Leksykon uzupe³niaj¹ informacje na temat przystosowywania siê okreœlonych ras do ¿ycia w rodzinie oraz s³owniczek pojêæ
myœliwskich, a piêkne zdjêcia prezentuj¹ psy w ca³ej okaza³oœci.
str. 144, format 170x240, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-742-6

str. 96, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-682-5
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zwierzêta

RASY PSÓW
GOLDEN RETRIEVER

AGILITY

HEIKE E. WAGNER

Z b³yszcz¹cymi oczami i powiewaj¹cymi uszami Twój pies przeskakuje nad
przeszkod¹, a Ty swobodnie kierujesz go do kolejnej. To w³aœnie agility! Autorka poka¿e Ci, jak poprzez zabawê Ty i Twój pies mo¿ecie stworzyæ idealny
zespó³ agility. W ksi¹¿ce znajdziesz odpowiednie æwiczenia, zaprezentowane
krok po kroku, liczne sposoby motywowania psa do nauki, praktyczne
wskazówki dotycz¹ce zawodów i pokonywania torów i wiele innych porad.
Vivianne Theby jest weterynarzem, specjalizuje siê w terapii behawioralnej,
prowadzi w³asny gabinet i szko³ê dla psów, w której organizowane s¹ miêdzy innymi kursy agility wykorzystuj¹ce przyjazne dla zwierz¹t metody szkolenia.

VIVIANNE THEBY, MICHAELA HARES

M¹dre spojrzenie, z³ocista sierœæ, zrównowa¿ony charakter, wrodzona radoœæ
i zami³owanie do zabawy – to wszystko sprawia, ¿e golden retrievery ciesz¹ siê
ogromn¹ popularnoœci¹. W ksi¹¿ce omówione zosta³y nastêpuj¹ce tematy:
wzorzec i cechy charakterystyczne rasy, zajêcia idealne dla golden retrievera,
konsekwentne wychowywanie psa. Zawarto te¿ porady, jakie zadania mo¿na
powierzaæ zwierzêciu, w jaki sposób dbaæ o jego wygl¹d i zdrowie, oraz informacje, gdzie nabyæ odpowiedniego golden retrievera i jakie s¹ jego wymagania
od nowej rodziny.
Autorka od wielu lat zajmuje siê hodowl¹ golden retrieverów. Towarzyszy swoim czworonogom podczas wszelkiego rodzaju egzaminów, w tym myœliwskich.
Jej psy mog¹ siê poszczyciæ licznymi nagrodami zdobytymi na wystawach.

str. 124, format 165x210,
oprawa broszurowa,
ISBN 978-83-7243-741-9

str. 96, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 83-7243-743-3

RASY PSÓW
HUSKY

PIES. 300 NAJWA¯NIEJSZYCH PYTAÑ
I ODPOWIEDZI

SILVIA ROPPELT, NICOLE PERFELLER

HEIKE SCHMIDT-RÖGER

Husky syberyjski jest œwiadomym siebie i samodzielnym psem. W ksi¹¿ce autorki opisuj¹ historiê tej pierwotnej rasy, podaj¹ informacje na temat charakteru, cech szczególnych i potrzeb psa oraz udzielaj¹ wskazówek odnoœnie w³aœciwej pielêgnacji, ¿ywienia, szkolenia i wychowania. Zamieszczony jest równie¿
standard rasy husky syberyjskiego. Przedstawione wiadomoœci na temat licznych odmian sportu zaprzêgowego oraz sportów pokrewnych ukazuj¹ ró¿norodne mo¿liwoœci zajêæ dla psów tej rasy, nawet w warunkach bez œniegu.

Zrozumienie czworono¿nego towarzysza to klucz do psiej duszy. Jeœli potrafisz odczytaæ
jego spojrzenie i najdrobniejsze gesty, jesteœcie sobie bardzo bliscy i porozumienie nie wymaga wielkich s³ów. SprawdŸ, jak dobrze znasz swojego towarzysza.
W poradniku znajdziesz wyczerpuj¹ce odpowiedzi na wszystkie pytania dotycz¹ce codziennej opieki nad czworonogiem: pielêgnacji, ¿ywienia, szkolenia i zabawy. Wiele praktycznych wskazówek pomo¿e zadbaæ o zdrowie i sprawnoœæ psa. Po przeczytaniu tej
ksi¹¿ki Twoje relacje z psem bêd¹ pe³ne szczêœcia i harmonii.

str. 80, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-744-0

str. 256, format 130x190, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-753-2

KOT. 300 NAJWA¯NIEJSZYCH PYTAÑ
I ODPOWIEDZI
RASY PSÓW
LABRADOR RETRIEVER
HEIKE E. WAGNER

Ujmuj¹cy wygl¹d, proste szkolenie, wymagaj¹ce z jednej strony dyscypliny i konsekwencji, a z drugiej mi³oœci, oraz weso³e i niemal¿e stoickie usposobienie
labradora czyni¹ z niego wdziêcznego i przyjaznego cz³owiekowi cz³onka
rodziny.
W ksi¹¿ce opisano wzorzec i cechy charakterystyczne psa tej rasy, jak te¿ zajêcia
idealne dla labradora. Podpowiedziano, jak konsekwentnie go wychowywaæ
i w jaki sposób dbaæ o jego wygl¹d i zdrowie.
str. 96, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-745-7

GERD LUDWIG

Kto chce ¿yæ z kotem szczêœliwie, ten musi znaæ i rozumieæ kocie zachowania i wymagania.
Ten poradnik odpowie na wszelkie pytania, jakie mog¹ siê pojawiæ podczas codziennych
kontaktów z kocimi przyjació³mi. Szczegó³owo omawia pielêgnowanie, ¿ywienie, wychowywanie kota, zawiera praktyczne rady, jak utrzymaæ kota w zdrowiu i w dobrej kondycji.
str. 256, format 130x190, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-751-8

CO JEŒLI MÓJ KOT...
CLAIRE ARROWSMITH, FRANCESCA RICCOMINI

To ksi¹¿ka, które opowie o tych wszystkich wa¿nych sprawach, o których milcz¹ inne poradniki. Szczególny nacisk po³o¿ono na pu³apki i problemy, na które w³aœciciel kota mo¿e natkn¹æ siê w codziennym ¿yciu. Zamieszczono te¿ porady praktyczne, jak wp³ywaæ na zachowanie kota i odpowiednio go wytresowaæ oraz jak unikn¹æ nieprzyjemnych zachowañ
poza domem. Dope³nieniem ca³oœci jest zestaw nieocenionych rad weterynarza, dziêki
którym dowiesz siê, jakie s¹ objawy chorób i jak na nie reagowaæ. Ten poradnik sprawi, ¿e
¿ycie zarówno kota, jak i jego w³aœciciela, stanie siê lepsze.
str. 160, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-760-0
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atlasy przyrody i przewodniki

ATLAS MOTYLI
HEIKO BELLMANN

Wiêkszoœæ motyli dziennych mo¿emy bez problemów rozpoznaæ nawet na podstawie zdjêcia. Znacznie trudniej jest rozpoznaæ i sklasyfikowaæ liczniejsz¹ grupê
motyli nocnych, a rozliczne ma³e motyle to dla laika po prostu „mole”. W tym
przewodniku zamieœciliœmy informacje o wszystkich najbardziej znanych motylach dziennych i nocnych zamieszkuj¹cych Europê. Poznajemy je dziêki ujêtym
w nowoczesny sposób opisom, kolorowym zdjêciom i barwnym ilustracjom. Dowiadujemy siê równie¿, jakie zadania spe³niaj¹ motyle w przyrodzie. Wobec zmian
zachodz¹cych w œrodowisku ¿yciowym motyli warto poznaæ ten kolorowy œwiat,
w którym rozpoznamy nie tylko pazia królowej czy rusa³kê ¿a³obnika, ale te¿ te
gatunki motyli, których populacje znacznie siê zmniejszaj¹.

przewodniki

ZAPOWIEDZI/NOWOŒCI

KIESZONKOWY PRZEWODNIK:
BU£GARIA OD ŒRODKA
str. 104, format 125x222, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-724-2

KIESZONKOWY PRZEWODNIK:
CHORWACJA OD ŒRODKA
str. 104, format 125x222, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-771-6

KIESZONKOWY PRZEWODNIK:
MAROKO OD ŒRODKA
str. 104, format 125x222, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-729-7

str. 192, format 130x190, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-691-7

ATLAS PTAKÓW
KATRIN I FRANK HECKER

Niebieska „b³yskawica” œwiszcz¹ca nad wod¹ to zapewne zimorodek. Niepozorny, br¹zowy ptak œpiewaj¹cy wœród gêstych traw to z pewnoœci¹ trzcinniczek.
W dalekich ciernistych ¿ywop³otach wprawne oko dostrze¿e znieruchomia³¹ sylwetkê dzierzby g¹siorka. Pocz¹tkuj¹cym tak szybkie zidentyfikowanie ptaka wydaje siê wiedz¹ tajemn¹.
Dziêki atlasowi ka¿dy obserwator przyrody nauczy siê bez trudu rozpoznawaæ
poszczególne gatunki ptaków. W ksi¹¿ce podano szczegó³owy opis sylwetki ptaka
– rozmiar, rozpiêtoœæ skrzyde³, kolor upierzenia, cechy charakterystyczne.
Omówiono tak¿e sposób ¿ycia danego gatunku i podano obszar jego wystêpowania. Z atlasu mo¿na siê te¿ dowiedzieæ, w jakich miesi¹cach roku jakie ptaki
spotkamy na terenie Europy Œrodkowej.

KIESZONKOWY PRZEWODNIK:
PARY¯ OD ŒRODKA
str. 104, format 125x222, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-772-3

KIESZONKOWY PRZEWODNIK:
TAJLANDIA OD ŒRODKA
str. 104, format 125x222, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-727-3

KIESZONKOWY PRZEWODNIK:
TOSKANIA OD ŒRODKA
str. 104, format 125x222, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-773-0

str. 192, format 130x190, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-681-8

SERIA: KIESZONKOWY PRZEWODNIK
Autorami przewodników z serii „od œrodka” s¹ na ogó³ mieszkañcy b¹dŸ znawcy opisywanego regionu, osobiœcie rekomenduj¹cy ró¿ne atrakcje i miejsca warte odwiedzenia. Proponuj¹ oni kilka ciekawych tras zwiedzania, które obejmuj¹ najwa¿niejsze
oraz najpiêkniejsze obiekty, wytworzone rêk¹ cz³owieka lub bêd¹ce dzie³em natury.
Opisy tras wzbogacaj¹ informacje o historii i kulturze regionu oraz praktyczne porady i wskazówki na temat noclegów, restauracji, rozrywek, waluty, klimatu, jak te¿
zwyczajów mieszkañców. Do ka¿dego przewodnika do³¹czona jest mapa z zaznaczonymi trasami zwiedzania.

KIESZONKOWY PRZEWODNIK:
BOLONIA OD ŒRODKA
str. 96, format 125x222, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-728-0
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informatyka

KOMPUTER. PORADNIK U¯YTKOWNIKA
PETE NEALE, GEOFF STEVENS

Komputer odmówi³ wspó³pracy. Zanim wyrzucisz go przez okno albo chwycisz za
s³uchawkê, aby zadzwoniæ do najbli¿szej ca³odobowej pomocy technicznej, zajrzyj najpierw do tej ksi¹¿ki. Oszczêdzisz sobie wielogodzinnej frustracji, o pieni¹dzach i utraconej pracy nawet nie wspominaj¹c. Ksi¹¿ka zawiera, uporz¹dkowane w przejrzysty
sposób, opisy wielu zagadnieñ – od prostych k³opotów po ogromne katastrofy. Znajdziesz w niej porady na temat instalowania oprogramowania, komunikatów o b³êdach,
z³oœliwego oprogramowania, problemów ze sprzêtem, awarii i wirusów. Bez wzglêdu na
to, czy jesteœ osob¹ pocz¹tkuj¹c¹, czy zawodowcem, ten ma³y poradnik stanowi rozwi¹zanie problemu znajduj¹ce siê w zasiêgu rêki.

GADU-GADU. 694 NAJLEPSZE OPISY LEGENDYPODMIEJSKIE.Zaskakuj¹cepytaniaiprzewrotneodpowiedzi
RM 2008, str. 152
RM 2008, str. 224
ISBN 978-83-7243-719-8
ISBN 978-83-7243-663-4

LEGENDY MIEJSKIE
RM 2007, str. 336
ISBN 978-83-7243-588-0

PLASTELINOWY ALFABET
RM 2008, str. 48
ISBN 978-83-7243-678-8

ZASADYMODY,CZYLIJAKUBIERAÆSIÊGUSTOWNIEIZKLAS¥
RM 2008, str. 120 + 16 kolorowa wklejka
ISBN 978-83-7243-634-4

ARCHITEKTURA.PRZEWODNIKPOSTYLACH STRZELANIE Z £UKU
RM 2008, str. 304
RM 2008, str. 144
ISBN 978-83-7243-616-0
ISBN 978-83-7243-667-2

NURKOWANIEWSUCHYMSKAFANDRZE
RM 2008, str. 208
ISBN 978-83-7243-653-5

SUPERKIEROWCA.JAKJEDZIÆBEZPIECZNIEWKA¯DYCHWARUNKAHC
RM 2007, str. 192
ISBN 978-83-7243-585-9

SZTUKAPOPRAWNEJWYMOWY,CZYLIOBE£KOTANIUIAFFLUNIENIU
RM 2006, str. 120
ISBN 83-7243-491-3

LATAJ¥CYCYRKMONTYPYTHONA.TOM I LATAJ¥CYCYRKMONTYPYTHONA.TOMII
RM 2004, str. 360
RM 2006, str. 392 + 12 str. wklejka
ISBN 83-7243-365-8
ISBN 83-7243-366-6

MAPA, KOMPAS, GPS
Eremis 2007, str. 104
ISBN 978-83-89622-60-0

str. 248, format 115x162, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-724-735-8

JAVASCRIPT
KROK PO KROKU
STEVE SUEHRING

MICROSOFT
VISUAL BASIC 2008
KROK PO KROKU

MICROSOFT
VISUAL C# 2008
KROK PO KROKU

Ksi¹¿ka pomyœlana jest jako wprowadzenie do programowania w jêzyku JavaScript, ale nawet doœwiadczeni programiœci mog¹ w niej znaleŸæ ciekawe
wyjaœnienia i porady. Autor podaje
przyk³ady, jak programowaæ i jak nie
programowaæ w jêzyku JavaScript i dlaczego. Ostrzega przed potencjalnymi
pu³apkami. Od prostych przyk³adów
do coraz bardziej skomplikowanych
pokazuje, analizuje i wyjaœnia tworzenie typowych elementów znajduj¹cych
siê na stronach HTML: okien dialogowych, formularzy, przycisków, list rozwijanych, obs³ugi zdarzeñ itd. Omawia
problemy zwi¹zane ze zgodnoœci¹
przegl¹darek. Trzy ostatnie rozdzia³y
poœwiêcone s¹ rozszerzeniu AJAX.
Do ka¿dego rozdzia³u do³¹czone s¹
æwiczenia do samodzielnego wykonania wraz z rozwi¹zaniami.

MICHAEL HALVORSON

JOHN SHARP

Microsoft Basic 2008 to obecnie jeden
z wiod¹cych jêzyków programowania.
Autor w sposób przystêpny i klarowny
omawia najwa¿niejsze zagadnienia,
ilustruj¹c je przyk³adami kodu i rysunkami. Ksi¹¿ka zawiera tak¿e wiele æwiczeñ, które czytelnik wykonuje samodzielnie, krok po kroku, zdobywaj¹c
przy tym umiejêtnoœci niezbêdne do
tworzenia w³asnych aplikacji komercyjnych. Wyk³ad rozpoczyna siê od omówienia mo¿liwoœci zintegrowanego
œrodowiska programistycznego Microsoft Visual Studio 2008. Czêœæ druga
poœwiêcona jest podstawom programowania. Czêœæ trzecia to rozleg³e
kompendium wiedzy na temat interfejsu u¿ytkownika. Ostatnia czêœæ zawiera omówienie zaawansowanych technik programistycznych.

Ten praktyczny podrêcznik, który
krok po kroku uczy budowaæ aplikacje
w jêzyku Visual C#, podzielony jest
na etapy o wzrastaj¹cym stopniu trudnoœci. Interaktywnie uczy tworzenia
w jêzyku C# komponentów aplikacji
oraz programów dzia³aj¹cych w œrodowisku Windows. Nauka rozpoczyna siê od podstawowych umiejêtnoœci, takich jak deklarowanie zmiennych,
pisanie instrukcji, wywo³ywanie metod, ³apanie i obs³uga wyj¹tków. Bardzo przystêpnie opisane jest zarz¹dzanie zasobami za pomoc¹ destruktorów i zbierania nieu¿ytków.
Potem omówione s¹ bardziej z³o¿one
zagadnienia: definiowanie w³aœciwoœci, indekserów, obs³uga zdarzeñ,
praca z danymi, tworzenie interfejsów, w³asnych operatorów itp.

str. ok. 500, format 165x235,
oprawa broszurowa,
ISBN 978-83-7243-659-7

str. ok. 500, format 165x235,
oprawa broszurowa,
ISBN 978-83-7243-658-0

str. 376, format 165x235,
oprawa broszurowa,
ISBN 978-83-7243-660-3
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KORONKI KLOCKOWE
RM 2008, str. 80
ISBN 978-83-7243-655-9

KORONKOWE SERWETY I OBRUSY
RM 2008, str. 152
ISBN 978-83-7243-684-9

SKARPETY NA DRUTACH
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243-619-1

PROSTEIPIÊKNEROBÓTKINADRUTACH 440 ŒCIEGÓW NA DRUTACH
RM 2007, str. 80
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-590-3
ISBN 978-83-7243-602-3

220 SPLOTÓW SZYDE£KOWYCH
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243- 600-9

SZYCIE KROK PO KROKU
RM 2006, str. 80
ISBN 978-83-7243-537-8

DRUTY KROK PO KROKU
RM 2005, str. 80
ISBN 83-7243-484-0

SZYDE£KO KROK PO KROKU
RM 2005, str. 80
ISBN 83-7243-483-2

SZYDE£KOWANIE: 275 SPLOTÓW
RM 2004, str. 96
ISBN 83-7243-384-4
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HAFT GOBELINOWY
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-654-2

HAFT Z£OT¥ NITK¥
RM 2007, str. 80
ISBN 978-83-7243-553-8

HAFTRICHELIEUIINNEHAFTYA¯UROWE D¯INS.PROJEKTY,APLIKACJE,DEKORACJE
RM 2008, str. 64
RM 2007, str. 64
ISBN 978-83-7243-631-3
ISBN 978-83-7243-560-6

DECOUPAGE
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243-563-7

KSI¥¯KI WYDANE WCZEŒNIEJ

HAFT PRZESTRZENNY
RM 2006, str. 96
ISBN 83-7243-499-9

HAFT BIA£Y
RM 2007, str. 64
ISBN 978-83-7243-558-3

HAFT CZARN¥ NICI¥
RM 2007, str. 72
ISBN 978-83-7243- 589-7

ŒWIECE DEKORACYJNE
RM 2005, str. 48
ISBN 83-7243-471-9

BI¯UTERIA Z PACIORKÓW I KORALIKÓW BI¯UTERIA Z KORALIKÓW
RM 2007, str. 64
RM 2006, str. 64
ISBN 978-83-7243- 604-7
ISBN 83-7243-457-3

KARTKIIZAPROSZENIA.TECHNIKI,PROJEKTY STEMPLEM I TUSZEM ROBIMY KARTKI
RM 2007, str. 64
RM 2007, str. 80
ISBN 978-83-7243-594-1
ISBN 978-83-7243-552-1

MAKRAMY. SPLOTY I WÊZ£Y
RM 2008, str. 64
ISBN 978-83-7243-632-0

DECOUPAGE NA SZKLE
RM 2008, str. 64
ISBN 978-83-7243-633-7

TRÓJWYMIAROWY DECOUPAGE
RM 2007, str. 80
ISBN 978-83-7243-596-5

JAK ROBIÆ KARTKI
RM 2005, str. 48
ISBN 83-7243-442-5

KIRIGAMI.OKOLICZNOŒCIOWEKARTKIOZDOBNEOPAKOWANIA ORIGAMI. PUDE£KA Z PAPIERU
RM 2006, str. 48
RM 2005, str. 64
ISBN 83-7243-501-4
ISBN 83-7243-474-3

DECOUPAGE.OZDABIANIEPRZEDMIOTÓWTECHNIK¥SERWETKOW
¥
RM 2005, str. 64
ISBN 83-7243-458-1

WITRA¯E. TECHNIKA TIFFANY
RM 2005, str. 104
ISBN 83-7243-459-X

PAPIERMÂCHÉ.SZTUKATWORZENIAZMASYPAPIEROWEJ
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243- 567-5

MALOWANIE NA SZKLE
RM 2006, str. 64
ISBN 83-7243-514-6

FRYWOLITKI. KLASYCZNE WZORY KORONKA FRYWOLITKOWA
RM 2006, str. 80
RM 2005, str. 88
ISBN 978-83-7243-539-2
ISBN 83-7243-439-5

SUSHI
RM 2005, str. 80
ISBN 83-7243-447-6

WINA DOMOWE
RM 2005, str. 176
ISBN 83-7243-421-2

OZDOBY I DEKORACJE Z MUSZLI
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-564-4

OZDOBY I APLIKACJE ZE WST¥¯EK
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243-566-8

KUCHNIA

RAMYIRAMKI.SZTUKAOPRAWIANIAITWORZENIAOBRAZÓW
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243-562-0

TEKTURAIKARTON.WYJ¥TKOWEIIN
SPIRUJ¥CEPROJEKTYPRZEDMIOTÓWZTERY
KTU
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243-565-1

PISANKI. NAJPIÊKNIEJSZE PROJEKTY OZDOBY Z PIERNIKA
RM 2008, str. 64
RM 2007, str. 64
ISBN 978-83-7243-628-3
ISBN 978-83-7243-636-8
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HAFTOWANE MONOGRAMY
RM 2007, str. 64
ISBN 978-83-7243-559-0

OZDOBY Z MASY SOLNEJ
RM 2007, str. 64
ISBN 978-83-7243-603-0

OZDOBY I SZTUKATERIE Z GIPSU
RM 2006, str. 56
ISBN 83-7243-522-7

APLIKACJE.INNOWACYJNETECHNIKI,£ATWEPROJEKTY
RM 2006, str. 112
ISBN 83-7243-498-0

KOLA¯ KULINARNY
RM 2008 str. 108
ISBN 978-83-7243-687-0

DOMOWY WYRÓB KIE£BAS
RM 2008, str. 264
ISBN 978-83-7243-679-5

KONFITURY I GALARETKI
RM 2006, str. 68
ISBN 83-7243-509-X

MOZAIKI
RM 2008, str. 48
ISBN 978-83-7243-656-6
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DOM I WNÊTRZE

RENOWACJAMEBLIISTARYCHPRZEDMIOTÓW
RM 2008, str. 80
ISBN 978-83-7243-713-6

www.robotki.pl

NAPRAW TO SAM. PORADNIK DOMOWYKOMINKI
RM 2008, str. 96
RM 2007, str. 80
ISBN 978-83-7243-629-0
ISBN 978-83-7243-618-4

DEKORACYJNE SK£ADANIE SERWETEK ZAS£ONY I ROLETY
RM 2006, str. 64
RM 2008, str. 96
ISBN 83-7243-520-0
ISBN 978-83-7243-595-8

NOWE I PIÊKNE ZAS£ONY
RM 2006, str. 128
ISBN 978-83-7243-531-6

IKEBANA.SZTUKAUK£ADANIAKWIATÓW DEKOROWANIEŒWI¥TECZNEGO STO£U
RM 2007, str. 64
RM 2007, str. 48
ISBN 978-83-7243-593-4
ISBN 978-83-7243-554-5

ZAS£ONY.200POMYS£ÓWNAKA¯DEOKNO
RM 2005, str. 128
ISBN 83-7243-482-4

PORADNIK OPIEKUNA: PIES
RM 2005, str. 192
ISBN 83-7243-432-8

MOTYLE I ÆMY
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243- 536-1

KURY. PORADNIK HODOWCY
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243-647-4

TROPY I ŒLADY ZWIERZ¥T
RM 2007, str. 192
ISBN 978-83-7243-532-3

COMÓWIMÓJPIES,CZYLIJAKZROZUMIEÆJÊZYKPSACO JEŒLI MÓJ PIES...
RM 2008, str. 136
RM 2008, str. 160
ISBN 978-83-7243-587-3
ISBN 978-83-7243-627-6

YORKSHIRE TERRIER
RM 2008, str. 144
ISBN 978-83-7243-637-5

PORADNIK:CHOMIK–OPIEKAIWYCHOWANIEPORADNIK:SZCZENIÊ–OPIEKAIWYCHOWANIE
RM 2003, str. 80
RM 2003, str. 80
ISBN 83-7243-302-X
ISBN 83-7243-284-8

GO£ÊBIE. PORADNIK HODOWCY
RM 2006, str. 96
ISBN 83-7243-494-8

GO£ÊBIE. RASY, HODOWLA
RM 2007, str. 192
ISBN 978-83-7243-533-0

PSYSTRÓ¯UJ¥CE.TRESURAIWYCHOWANIE LABRADOR
RM 2008, str. 120
RM 2008, str. 144
ISBN 978-83-7243-642-9
ISBN 978-83-7243-638-2

PRZYRODA, ROŒLINY, ZWIERZÊTA

RODZINNY ATLAS PRZYRODY
RM 2008, str. 192
ISBN 978-83-7243-606-1

PROGNOZOWANIE POGODY
RM 2008, str. 80
ISBN 978-83-7243-666-5

ATLAS GWIAZD
RM 2008, str. 192
ISBN 978-83-7243-641-2

ATLAS MINERA£ÓW
RM 2008, str. 192
ISBN 978-83-7243-644-3

ATLAS GRZYBÓW
RM 2008, str. 176
ISBN 978-83-7243-670-2

OZDOBNE FORMOWANIE KRZEWÓW
RM 2008, str. 128
ISBN 978-83-7243-652-8

333ROŒLINYOGRODOWE.NAJPIÊKNIEJSZEKRZEWY,BYLINYIKWIATYCIÊ
ET UPRAWA KRZEWÓW OWOCOWYCH UPRAWA POMIDORÓW
RM 2008, str. 192
RM 2008, str. 96
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-607-8
ISBN 978-83-7243-599-6
ISBN 978-83-7243-598-9

HODOWLA RYB
RM 2008, str. 256
ISBN 978-83-7243-617-7

MÓJ PIERWSZY ATLAS PRZYRODY CLEMATIS.NAJPIÊKNIEJSZEGATUNKIPOWOJNIKÓ OCZKAWODNEWOGRODACHINABALKONACH PSZCZO£Y. PORADNIK HODOWCY
RM 2007, str. 32
RM 2007, str. 56
RM 2006, str. 64
RM 2007, str. 176
ISBN 978-83-89622-65-5
ISBN 978-83-7243- 584-2
ISBN 83-7243-508-1
ISBN 978-83-7243-557-6
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PORADNIK OPIEKUNA: KOT
RM 2005, str. 192
ISBN 83-7243-431-X

SERIA: PORADNIK OPIEKUNA

BERNEÑSKI PIES PASTERSKI.
RM 2008, str. 120
ISBN 978-83-7243-611-5

GOLDEN RETRIEVER
RM 2006, str. 120
ISBN 83-7243-516-3

OWCZAREK NIEMIECKI
RM 2006, str. 120
ISBN 83-7243-515-6

WESTIE.
RM 2008, str. 120
ISBN 978-83-7243-610-8

JACK RUSSELL TERRIER.
RM 2008, str. 120
ISBN 978-83-7243-609-2

JAMNIK
RM 2006, str. 120
ISBN 83-7243-518-7

LABRADOR
RM 2006, str. 120
ISBN 83-7243-517-0
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ZDROWIE

SZACHY

MASA¯ NIEMOWL¥T
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-675-7

CZARNY BEZ. ZDROWIE Z NATURY MIÓD.OD¯YWIA,LECZY,PIELÊGNUJE
RM 2008, str. 112
RM 2008, str. 128
ISBN 978-83-7243-683-2
ISBN 978-83-7243-643-6

KAMIENIE, KTÓRE LECZ¥
RM 2008, str. 144
ISBN 978-83-7243-639-9

TABELE CHOLESTEROLU
RM 2008, str. 104
ISBN 978-83-7243-622-1

TABELE KALORII
RM 2008, str. 120
ISBN 978-83-7243-621-4

TWOJEDZIECKO.PORADNIKMEDYCZNY PIERWSZAPOMOCIOPIEKADOMOWA.PORADNIKRODZIN
NY
RM 2007, str. 160
RM 2006, str. 176
ISBN 978-83-7243-561-3
ISBN 83-7243-524-3

TABELE WITAMIN
RM 2008, str. 120
ISBN 978-83-7243-620-7

RYSUNEK I MALARSTWO

MALUJEMY FANTASY. SMOKI
RM 2008, str. 48
ISBN 978-83-7243-664-1

KURS RYSOWANIA ZWIERZ¥T
RM 2008, str. 160
ISBN 978-83-7243-669-6
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MALUJEMY FANTASY. ELFY
RM 2008, str. 48
ISBN 978-83-7243-665-8

KALIGRAFIA ARABSKA
RM 2008, str. 80
ISBN 978-83-7243-657-3

E 213.TABELEDODATKÓWISK£ADNIKÓWCHEMICZNYCH
RM 2006, str. 280
ISBN 83-7243-529-4

ROZWÓJ TWÓRCZEGO MYŒLENIA
RM 2008, str. 232
ISBN 978-83-7243-592-7

MIÊDZYNARODOWYTURNIEJARCYMISTRZÓW OCENA POZYCJI I PLANOWANIE
RM 2008, str. ok. 400
RM 2007, str. 184
ISBN 978-83-7243-677-1
ISBN 978-83-7243- 586-6

METODYPRZYGOTOWANIADEBIUTOWEGO
RM 2006, str. 304
ISBN 83-7243-502-2

METODY TRENINGU SZACHOWEGO
RM 2005, str. 248
ISBN 83-7243-465-4

VIINDYWIDUALNEMISTRZOSTWAEUROPYWSZACHACH
RM 2006, str. 184
ISBN 83-7243-503-0

ALEKSANDER ALECHIN
RM 2006, str. 160
ISBN 83-7243-526-X

BOBBY FISCHER
RM 2004, str. 312
ISBN 83-7243-381-X

JOSE RAÚL CAPABLANCA
RM 2006, str. 200
ISBN 978-83-7243-551-4

MICHAI£ TAL
RM 2006, str. 160
ISBN 83-7243-525-1

CIÊ¯KIE FIGURY W AKCJI
RM 2005, str. 160
ISBN 83-7243-453-0

GRAJ JAK ARCYMISTRZ
RM 2002, str. 224
ISBN 83-7243-274-0

JAKZREALIZOWAÆNIEWIELK¥PRZEWAGÊ MYŒL JAK ARCYMISTRZ
RM 2004, str. 160
RM 2002, str. 176
ISBN 83-7243-382-8
ISBN 83-7243-275-9

NOWOCZESNE KOÑCÓWKI
RM 2004, str. 216
ISBN 83-7243-380-1

OBRONA KRÓLEWSKO-INDYJSKA
RM 2004, str. 248
ISBN 83-7243-383-6

STRATEGIA SZACHOWA
RM 2005, str. 144
ISBN 83-7243-451-4

SZTUKA ATAKU
RM 2005, str. 268
ISBN 83-7243-452-2

GRAJJAKKASPAROW.LEKCJEZARCYMISTRZEM
RM 2005, str. 96
ISBN 83-7243-455-7

MOI WIELCY POPRZEDNICY T. I
RM 2005, str. 504
ISBN 83-7243-486-7

MOI WIELCY POPRZEDNICY T. II
RM 2006, str. 480
ISBN 83-7243-513-8

www.robotki.pl

MALUJEMYJAKIMPRESJONIŒCIATELIERKOPISTY
RM 2008, str. 72
ISBN 978-83-7243-693-1

KALIGRAFIA £ACIÑSKA
RM 2008, str. 80
ISBN 978-83-7243-645-0

MALUJEMYMARTW¥NATURÊATELIERKOPISTY KURS RYSOWANIA POSTACI
RM 2008, str. 72
RM 2008, str. 144
ISBN 978-83-7243-694-8
ISBN 978-83-7243-668-9

KALIGRAFIA JAPOÑSKA
RM 2007, str. 80
ISBN 978-83-7243-569-9

KALIGRAFIA CHIÑSKA
RM 2007, str. 80
ISBN 978-83-7243-570-5

SZTUKA OBRONY
RM 2005, str. 232
ISBN 83-7243-454-9

30

KSI¥¯KI WYDANE WCZEŒNIEJ

KSI¥¯KI WYDANE WCZEŒNIEJ

PRZEWODNIKI

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:AMSTERDAMODŒRODKA
RM 2003, str. 96
ISBN 83-7243-290-2

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:ATENYODŒRODKA \KIESZONKOWYPRZEWODNIK:BRUKSELAODŒRODKA
RM 2003, str. 96
RM 2004, str. 96
ISBN 83-7243-293-7
ISBN 83-7243-356-9

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:COSTADELSOLKIESZONKOWYPRZEWODNIK:DUBLINODŒRODKA
RM 2008, str. 96
RM 2006, str. 96
ISBN 978-83-7243-623-8
ISBN 83-7243-505-7

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:DUBROWNIKODŒRODKA
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243-549-1

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:EGIPT.WZD£U¯DOLINYNILU KIESZONKOWYPRZEWODNIK:FLORENCJAODŒRODKA KIESZONKOWYPRZEWODNIK:GDAÑSKODŒRODKA
RM 2007, str. 96
RM 2008, str. 104
RM 2005, str. 96
ISBN 978-83-7243-612-2
ISBN 978-83-7243-625-2
ISBN 83-7243-367-4

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:IRLANDIAODŒRODKA
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-572-9

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:SZTOKHOLMODŒRODKA KIESZONKOWYPRZEWODNIK:TENERYFAODŒRODKAKIESZONKOWYPRZEWODNIK:TUNEZJAODŒRODKA KIESZONKOWYPRZEWODNIK:UMBRIAODŒRODKA KIESZONKOWYPRZEWODNIK:WARSZAWAODŒRODKA
RM 2004, str. 96
RM 2007, str. 96
RM 2007, str. 96
RM 2008, str.104
RM 2005, str. 96
ISBN 83-7243-363-1
ISBN 978-83-7243-547-7
ISBN 83-7243-504-9
ISBN978-83-7243-626-9
ISBN 83-7243-408-5

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:WIEDEÑODŒRODKA
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-673-3

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:WILNOODŒRODKA MIASTO OD ŒRODKA: PRAGA
RM 2006, str. 96
RM 2006, str. 256
ISBN 83-7243-449-2
ISBN 83-7243-506-5

MIASTO OD ŒRODKA: RZYM
RM 2007, str. 256
ISBN 978-83-7243-546-0

WSPINACZKA

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:KRAKÓWODŒRODKA
RM 2003, str. 104
ISBN 83-7243-286-4

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:KRETAODŒRODKA KIESZONKOWYPRZEWODNIK:ALZUROWEWYBRZE¯EODŒRODKA KIESZONKOWYPRZEWODNIK:LONDYNODŒRODKA KIESZONKOWYPRZEWODNIK:LWÓWODŒRODKA
RM 2004, str. 120
RM 2008, str. 96
RM 2008, str. 96
RM 2006, str. 96
ISBN 978-83-7243-574-3
ISBN 978-83-7243-624-5
ISBN 978-83-7243-575-0
ISBN 83-7243-467-0

ATLAS WSPINACZKOWY. EUROPA
Eremis 2007, str. 256
ISBN 978-83-89622-61-7

WSPINACZKA. LÓD I MIKST
Eremis 2004, str. 232
ISBN 83-88558-98-6

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:PRAGAODŒRODKA KIESZONKOWYPRZEWODNIK:RODOSODŒRODKAKIESZONKOWYPRZEWODNIK:RZYMODŒRODKA KIESZONKOWYPRZEWODNIK:S£OWENIAODŒRODKA KIESZONKOWYPRZEWODNIK:STAMBU£ODŒRODKA
RM 2008, str. 96
RM 2007, str. 96
RM 2008, str. 96
RM 2005, str. 104
RM 2003, str. 104
ISBN 978-83-7243-614-6
ISBN 978-83-7243-548-4
ISBN 978-83-7243-674-0
ISBN 83-7243-466-2
ISBN 83-7243-291-0
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INFORMATYKA

INFORMACJE

PODRÊCZNY PRZEWODNIK.INTERNET
RM 2006, str. 416
ISBN 83-7243-487-5

HTML TO PROSTE
RM 2001, str. 216
ISBN 83-7243-191-4

PASCAL TO PROSTE
RM 2001, str. 200
ISBN 83-7243-192-2

SYSTEMYBAZDANYCH.P
RAKTYCZNEMETODYPROJEKTOWANIA
,IM
PLEMENTACJIAIZ
RZ¥DZANIA SYSTEMYBAZDANYCH.P
RAKTYCZNEMETODYPROJEKTOWANIA
,IM
PLEMENTACAJIAIZ
RZ¥DZANI
RM 2004, Tom 1, str. 656
RM 2004, Tom 2, str. 712
ISBN 83-7243-369-0
ISBN 83-7243-368-2

PROGRAMOWANIE. W TONACJI C++ PROGRAMOWANIE. W TONACJI C++ PROGRAMOWANIE. W TONACJI C++ PROGRAMOWANIE WINDOWS
RM 2005, Tom 1, str. 296
RM 2005, Tom 2, str. 320
RM 2005, Tom 3, str. 324
RM 1999, str. 1320, CD-ROM
ISBN 83-7243-399-2
ISBN 83-7243-400-X
ISBN 83-7243-401-8
ISBN 83-87216-90-9

WYDAWNICTWO RM Sp. z o.o.
03-808 Warszawa, ul. Miñska 25
tel. 0-22 870 60 24
fax 0-22 870 05 33
www.rm.com.pl
rm@rm.com.pl
NIP: 525-15-51-705

Dystrybucja ksi¹¿ek:
Oficyna Wydawnicza Read Me
ul. Miñska 25, 03-808 Warszawa
tel. 0-22 870 60 24
fax: 0-22 870 05 33
czynne: poniedzia³ek – pi¹tek
w godzinach: 8.30 – 16.30

Adres do korespondencji:
00-987 Warszawa 4, skr. poczt. 179

Marcin Krygier
marcin@readme.pl

wew. 154

Wydawcy
W³odzimierz Biñczyk
Janusz Fajfer
Piotr Kiery³
Tomasz Zajbt

Dorota Ostapowicz
Izabela Bartosiak
handlowy@readme.pl

wew. 170
wew. 175

Przedstawiciele handlowi:

SERIA: KROK PO KROKU

MICROSOFTWINDOWS VISTA KROKPOKROKU MICROSOFTOFFICE 2007 KROKPOKROKU MIC
ROSOFTOFFIC
E ACCESS 2007 KROKPOKROKU MICROSOFTOFFICE EXCEL 2007 KROKPOKROKU MICROSOFTOFFICEWORD 2007 KROKPOKROKU
RM 2007, str. 376, CD-ROM
RM 2007, str. 608, CD-ROM
RM 2007, str. 312, CD-ROM
RM 2007, str. 352, CD-ROM
RM 2007, str. 376, CD-ROM
ISBN 978-83-7243-577-4
ISBN 978-83-7243-583-5
ISBN 978-83-7243-578-1
ISBN 978-83-7243-579-8
ISBN 978-83-7243-580-4

Sekretariat
Agnieszka Szczepañska
agnieszka@rm.com.pl

wew. 101

mazowieckie, ³ódzkie, lubelskie
Miros³aw Skalski, tel. 502-624-036
warszawa@rm.com.pl

Kierownik redakcji
Longina Rutkowska
longina@rm.com.pl

wew. 120

opolskie, dolnoœl¹skie
El¿bieta Buczek, tel. 603-840-858
opole@rm.com.pl

Sekretarz Wydawnictwa RM
Joanna Kopañczyk
joanna@rm.com.pl

wew. 130

podlaskie, warmiñskie
Jerzy Kamiñski, tel. 601-373-643
bialystok@rm.com.pl

Dzia³ promocji i reklamy
Gra¿yna Jêdrzejec
grazyna@rm.com.pl

wew. 150

œl¹skie, ma³opolskie
Artur Krawczyk, tel. 607-278-268
katowice@rm.com.pl

Ksiêgarnia wysy³kowa
Ewa Chrzanowska
sklep@rm.com.pl

0-22 813 41 45

Ksiêgarnia internetowa
www.rm.com.pl
MICROSOFTOFFICEPOWERPOINT2007KROKPOKROKU
RM 2008, str. 288, CD-ROM
ISBN 978-83-7243-581-1

MICROSOFTOFFICEPROJECT2007KROKPOKROKU MICROSOFTWINDOWSXPKROKPOKROKU.DRUGIEWYDANIE HTML I XHTML KROK PO KROKU
RM 2008, str. 496, CD-ROM
RM 2005, str. 400, CD-ROM
RM 2006, str. 388, CD-ROM
ISBN 978-83-7243-582-8
ISBN 83-7243-450-6
ISBN 83-7243-527-8

MICROSOFTEXCEL2003.KROKPOKROKU MICROSOFTPOWERPOINT2003.KROKPOKROKU MICROSOFTPROJECT2003.KROKPOKROKU MICROSOFTWORD2003.KROKPOKROKU
RM 2004, str. 344, CD-ROM
RM 2004, str. 348, CD-ROM
RM 2004, str. 536, CD-ROM
RM 2004, str. 400, CD-ROM
ISBN 83-7243-392-5
ISBN 83-7243-394-1
ISBN 83-7243-395-X
ISBN 83-7243-391-7
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MICROSOFTACCESS2003.KROKPOKROKU
RM 2004, str. 392, CD-ROM
ISBN 83-7243-393-3

