
ZWYCIÊSTWA ORÊ¯A POLSKIEGO
PRACA ZBIOROWA

W tej bogato ilustrowanej ksi¹¿ce, zawieraj¹cej starannie dobrany materia³
historiograficzny, opisano najwa¿niejsze bitwy w dziejach Polski, pocz¹w-
szy 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 charakterystycznedladanej epoki.Opisybitewwzbogaconoko-
lorowymi reprodukcjami, archiwalnymi zdjêciami i mapami. To publikacja
idealna nie tylko dla ka¿dego mi³oœnika historii!
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 prehi-
storycznych 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, ekonomicz-
ne czy artystyczne. Cennych informacji dostarczaj¹ opisy i analizy wspó³cze-
snych zjawisk geopolitycznych. Pos³ugiwanie siê atlasem u³atwia szczegó-
³owy indeks.
str. ok. 330, format 165x235, oprawa broszurowa,

ISBN 978-83-7243-661-0

LEGENDY PODMIEJSKIE. Zaskakuj¹ce pytania
i przewrotne odpowiedzi
SARAH HERMAN

Co przetrwa wybuch j¹drowy – karaluchy czy marynowane cebulki? Niedawno od-
kryto „gen oty³oœci”. Czy s¹ jakieœ inne geny, o których warto wiedzieæ? Ile potrzeba
baloników wype³nionych helem, aby mnie unieœæ w powietrze?
Œwiat pe³en jest naprawdê wa¿nych pytañ. W tej ksi¹¿ce nie znajdziecie ¿adnego
z nich. Znajdziecie za to du¿o nonsensu, liczne k³amstewka i dok³adnie tyle ziaren
prawdy, aby zachêciæ Was do sprawdzenia „faktów” w wiarygodnych Ÿród³ach.
Ksi¹¿ka, wymyœlona w pokrêtnym umyœle Sarah Herman, jest parodi¹ ciesz¹cej siê
ogromn¹ popularnoœci¹ literatury popularnonaukowej. Autorka proponuje alterna-
tywne podejœcie do kwestii ludzkiej ciekawoœci, przedstawiaj¹c szczegó³owe odpo-
wiedzi nanajbardziej absurdalnepytania.Wprawdziepodczas lektury tej pozycji nie
wzbogacimy swojej wiedzy o œwiecie, ale z pewnoœci¹ dobrze siê uœmiejemy.
str. 224, format 123x195, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-663-4
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VADEMECUM SINGLA
MAGDALENA GIEDROJÆ

Niewa¿ne, czy masz 20 lat, czy 60. Czy jesteœ kobiet¹, czy mê¿czyzn¹ i z jakiego po-
wodu jesteœ sam. Ten swoistego rodzaju przewodnik po ¿yciu w pojedynkê adresowa-
ny 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 spo-
strze¿enia i rady dotycz¹ce singla w pracy, w domu i podró¿y, w zdrowiu i chorobie,
u³atwi¹ ¿yciewpojedynkêwœwiecie zdominowanymprzezparyoraz sprawi¹, ¿edoce-
nisz 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 singlemzadowolonymz ¿ycia, czy nie –
zajrzyj do tej ksi¹¿ki. Na pewno znajdziesz tu coœ dla siebie.
str. ok. 140, format 135x210, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-671-9

SAVOIR-VIVRE PRZY STOLE
UTE WITT

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. Okazaæ siê bowiem mo¿e, ¿e niekoniecznie trzeba siê zmierzyæ z
homarem i specjalnie doniegoprzeznaczonymi sztuæcami, by daæ siê zaskoczyæ. Licz-
ne ilustracje zastawy sto³owej, sztuæców oraz szczegó³owe objaœnienia, jak np. zdj¹æ
skórê z ryby lub jak wyci¹gn¹æ krewetkê z pancerza, u³atwiaj¹ poznanie tej skompliko-
wanej materii. Autorka ponadto ciekawie opisuje zwyczaje panuj¹ce przy stole w in-
nych krajach, odkrywa tajniki dobrego wina oraz podaje zasady obowi¹zuj¹ce podczas
wizyty w dobrej restauracji. To niezbêdny poradnik dla ka¿dego.
str. 128, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-723-5

KOLA¯ KULINARNY
PER£A KACMAN, KATARZYNA MINASOWICZ

Kola¿ kulinarny to pomieszanie ró¿noœci – zawiera przepisy z ró¿nych stron œwiata
i z ró¿nych kultur, na swojskie kartofle i egzotyczne owoce morza. W zamyœle autorki
ten groch z kapust¹ ³¹czy jednak w ca³oœæ przekonanie, ¿e jedzenie jest jednym z naj-
wiêkszych uroków ¿ycia, ¿e mo¿na jeœæ smacznie i zdrowo, a przede wszystkim, ¿e nie
trzeba siê strasznie namêczyæ, ¿eby coœ pysznego przygotowaæ. Gotowanie nie musi
oznaczaægodzin spêdzonychprzy kuchni, niewymaga te¿dok³adnegoprzestrzegania
cudzych przepisów. Gotowanie to tworzenie i jak ka¿da dzia³alnoœæ twórcza wymaga
inwencji i odwagi, a odp³aca radoœci¹ tworzenia i stworzonym dzie³em – tego autorka
próbowa³a uczyæparê lat temuw felietonachpublikowanychna ³amachGazetyWybor-
czej i to próbuje przekazaæ w tej ksi¹¿ce, która powsta³a na ich podstawie.
str. 108, format 200x200, oprawa twarda, ISBN 978-83-7243-687-0

KURS PRAWA JAZDY
PRACA ZBIOROWA

Jeœli chcesz skutecznie zdaæ egzamin na prawo jazdy, poznaæ techniki kierowania po-
jazdem, zapewniæ sobie i pasa¿erombezpieczn¹ jazdê albo rozwiaæ w¹tpliwoœci na te-
mat przepisów ruchu drogowego, siêgnij po tê ksi¹¿kê koniecznie! Odnajdziesz w niej
obszerne objaœnienia tych i wielu innych zagadnieñ oraz praktyczne wskazówki przy-
datneprzy zdawaniu egzaminu iwcodziennej jeŸdzie samochodem.Poradnik adreso-
wany jest g³ównie dla kandydatów na kierowców, ale tak¿e dla kierowców, którzy chc¹
poznaæ zasady bezpiecznej jazdy i poprawiæ swoje umiejêtnoœci kierownia. Dziêki nie-
munawet trudnezasady ruchunadrogachniebêd¹ stanowiæ ju¿¿adnej tajemnicy.
str. ok. 240, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-635-1
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GADU-GADU. 694 NAJLEPSZE OPISY
EWELINA WASILEWSKA, MARCIN WASILEWSKI

Ka¿dego dnia z komunikatorów internetowych korzystaj¹ miliony osób. By poinfor-
mowaæ o swoim nastroju, rozbawiæ, zaszokowaæ, przykuæ czyj¹œ uwagê, og³osiæ
wszystkimznajomym,¿ema siê do sprzedania samochód lubwózekdzieciêcy alboby
skomentowaæ ostatni mecz reprezentacji Polski, pos³uguj¹ siê opisami.
W ksi¹¿ce znajdziesz prawie 700 opisów z ró¿nych kategorii – zabawne, z³ote myœli,
dobre rady, wierszyki, parodie reklam, humor z zeszytów, wpadki komentatorów
sportowych. Zebrano w niej równie¿ niebanalne opisy na ró¿ne okazje, m.in. imieni-
nowe, urodzinowe i œwi¹teczne. Rozbawi¹ Ciê zapewne dowcipne uwagi na temat
wojny p³ci, seria powiedzeñ o œwistaku i opisy graficzne.
str. 152, format 115x162, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-719-8

ZAKAZANE LEGO. Zbuduj modele, przed którymi
kiedyœ ostrzegali ciê rodzice!
ULRIK PILEGAARD, MIKE DOOLEY

Wyczerpanie twórczegopotencja³uklockówLEGOwydajesiêniewyobra¿alne.Zaktywn¹
wyobraŸni¹ jako przewodnikiem mo¿esz poznawaæ nieskoñczone mo¿liwoœci ich wyko-
rzystania–podwarunkiem,¿eprzestrzegaszoficjalnych (i rozs¹dnych) zasadLEGO.
Ksi¹¿ka wprowadza Ciê w tajniki freestylowego budowania, które mistrzowie LEGO
uprawiaj¹ tylko dla zabawy na zapleczu swoich biur projektowych. U¿ywaj¹c klocków
LEGO w po³¹czeniu ze zwyk³ymi, domowymi rzeczami (od gumek i kleju po plastiko-
we ³y¿ki i pi³ki pingpongowe) oraz pos³uguj¹c siê bardzo nieortodoksyjnymi technika-
mi budowania, nauczysz siê tworzyæ mechaniczne modele, pod którymi LEGO nigdy
by siê nie podpisa³o. Skuœ siê na pistolet, który wystrzeliwuje p³ytki LEGO, katapultê
na dra¿etki, pojazd na wysokie napiêcie, strzelaj¹c¹ ogniem ci¹g³ym pingpongow¹ ar-
matê i inne zupe³nie nieu¿yteczne, lecz niezwykle zabawne wynalazki. Kiedy z³apiesz
bakcyla, bêdziesz chcia³ tworzyæ swojew³asne ³ami¹ce regu³ymodele.Autorzy ksi¹¿ki
dziel¹ siê swoimi pomys³ami na sztuczki i triki, które zainspiruj¹ Ciê i pomog¹ prze-
kszta³ciæTwoj¹wizjêw rzeczywistoœæ.Zzasadami tej ksi¹¿ki nicnie jest sprzeczne!
str. 184, format 190x230, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-680-1

PLASTELINOWY ALFABET
MA£GORZATA KNOBLOCH

W plastelinowym œwiecie dzieci nie musz¹ uczyæ siê alfabetu na pamiêæ. W zapa-
miêtaniu literek pomog¹ im kolorowe przedmioty, postacie i zwierz¹tka z plasteliny.
Lepi¹c poszczególne zabawki, których nazwy zaczynaj¹ siê na kolejne litery alfabetu,
nie tylko œwietnie bawimy siê z dzieckiem, ale tak¿e uczymy je.
Wmyœl zasady „uczyæ, bawi¹c”mo¿eszulepiæ ze swoj¹pociech¹delfina, g¹skê, hipo-
potama, zaj¹czka; rzeczy, z którymi dziecko styka siê na co dzieñ – czajnik, cebulê,
dom, a tak¿e fantastyczne postaci jak elfy i yeti.
str. 48, format 200x200, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-678-8

MALUJEMY FANTASY. WOJOWNICY
FOLLENN

£atwy sposób nauczenia siê przedstawiania galerii czarodziejskich postaci przy u¿yciu
prostychnarzêdzi dlawszystkichwielbicieli fantastyki. Etappoetapie, u¿ywaj¹c gwaszy,
flamastrów lub akwareli, nauczycie siê rysowaæ trzynastu wojowników, z których je-
den jest groŸniejszy od drugiego: ¿o³nierz w zbroi, rycz¹cy ork, ksi¹¿ê elfów, w³adca
ciemnoœci, ³owca smoków czy królowa d¿ungli. Prowadzeni przez dawnego mistrza
sztuki przedstawiania potworów, stwórzcie swój w³asny fantastyczny œwiat.
str. 64, format 210x297, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-705-1
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MALUJEMY FANTASY. BESTIE
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 pozwalaj¹ uzyskaæ efektowne rysunki. Za pomoc¹
ró¿nych technik–gwaszem, flamastrem lubkredk¹–autor uczy rysowania imalowania
przeró¿nych modeli smoków: wyj¹cego, zion¹cego ogniem, wodnego, skalnego, la-
taj¹cego, chiñskiego i stra¿nika skarbu.Podprzewodnictwemartysty,mistrzawsztuce
przedstawiania potworów, czytelnik mo¿e tak¿e stworzyæ swój w³asny fantastyczny
œwiat. Rysowanie ka¿dego smoka zosta³o skrupulatnie opisane wraz z umieszczonymi
obok rysunkami, przedstawiaj¹cymi kolejne etapy pracy. 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

MALUJEMY FANTASY. WRÓ¯KI
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 czarodziejski œwiat. Wystarczy kilka dotkniêæ pêdzla i otwarte
szeroko drzwi wyobraŸni! Ksi¹¿ka nie tylko dla wszystkich wielbicieli fantastyki.
str. 64, format 210x297, oprawa broszurowa

ISBN 978-83-7243-706-8

MALUJEMY FANTASY. SMOKI
PAUL BRYN DAVIES

Jeœli chcia³byœ narysowaæ ... smoka, a nie wiesz, jak to zrobiæ, zajrzyj do tego poradni-
ka. Autor, wielbiciel fantastyki i doœwiadczony praktyk technik akwarelowych, lekko
i dowcipnie przeprowadza lekcje malowania. Krok po kroku objaœnia zalety i wady pa-
pierów, na których maluj¹ akwareliœci, wyjawia sposoby pos³ugiwania siê odpowiedni-
mi pêdzlami i farbami, wskazuje wagê obserwacji przyrody i zwierz¹t. Jak wytrawny na-
uczyciel stopniowo wprowadza w coraz bardziej skomplikowane uk³ady kompozycyj-
ne i kolorystyczne, nie zapominaj¹c o cierpliwych radach dla pocz¹tkuj¹cych.
str. 48, format 210x297, oprawa broszurowa

ISBN 978-83-7243-664-1

MALUJEMY FANTASY. ELFY
PAUL BRYN DAVIES

Autor ksi¹¿ki dok³adnie wyjaœnia, jak stosowaæ podstawowe techniki malowania akwa-
rel¹ do stworzenia przeœlicznych obrazów z elfami. Zaczynaj¹c od prostych spo-
sobów, omawia po kolei malowanie poszczególnych elementów przedstawiaj¹cych el-
fy. Nastêpnie dodaje elementy pierwszego planu i t³o, tworz¹c zamkniêt¹ kompozycjê.
W ksi¹¿ce znalaz³y siê dwa zachwycaj¹ce projekty, których powstawanie omówiono
i zilustrowano krok po kroku. Mi³oœnicy fantasy znajd¹ w tej piêknej i pe³nej przydat-
nych informacji ksi¹¿ce wiele inspiruj¹cych materia³ów.
str. 48, format 210x297, oprawa broszurowa

ISBN 978-83-7243-665-8
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MALUJEMY JAK IMPRESJONIŒCI
ATELIER KOPISTY
ANDRÉ FISCH, AGNES RAYNAUD

Malarstwo impresjonistów urzeka do dziœ. Operowanie kolorem, gra œwiate³ i cieni
orazniepowtarzalny sposóbnak³adania farby sprawiaj¹, ¿enap³ótnie uchwyconezo-
staj¹ ulotne chwile codziennego ¿ycia. Ksi¹¿ka ta wprowadza w arkana technik ma-
larskich charakterystycznych dla impresjonizmu: od gêstej, przerywanej kreski Mo-
neta czy van Gogha do bardziej p³ynnego stylu Renoira lub Degasa. Na przyk³adzie
jednego z obrazów Utrilla poznamy te¿ bardziej realistyczn¹ odmianê impresjoni-
zmu. Dobór tematyki (pejza¿, portret, sceny z ¿ycia codziennego) umo¿liwia
g³êbsze poznanie tajników warsztatu malarza kopisty. W ksi¹¿ce opisano niezbêdne
do pracy przybory, a wszystkie etapy kopiowania opatrzono ilustracjami, szczegó³o-
wymi komentarzami i poradami fachowców.
str. 72, format 208x270, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-693-1

MALUJEMY MARTW¥ NATURÊ
ATELIER KOPISTY
ANDRÉ FISCH, AGNES RAYNAUD

Martwe natury, czyli obrazy przedstawiaj¹ce przedmioty codziennego u¿ytku, owo-
ce,warzywa i kwiaty,wXVII iXVIIIwiekuosi¹gnê³y szczyt popularnoœciwca³ej Euro-
pie. Wiele z nich do dziœ uwa¿anych jest za arcydzie³a.
Dziêki tej ksi¹¿ce poznasz nie tylko historiê malarstwa tego gatunku, ale przede wszy-
stkimposzczególneetapypowstawaniamartwychnatur.Dowiesz siê, jakiewybraæma-
teria³y i barwniki, jak przygotowaæ pod³o¿e, wykonaæ szkic i mieszaæ farby. Nauczysz
siê kopiowaæ poszczególne motywy malarskie: liœcie, owoce, metalowe i szklane na-
czynia, a tak¿e tego, jak opanowaæ trudn¹ sztukê operowania œwiat³em i cieniem.
Ka¿dy etap pracy zosta³ szczegó³owo opisany i zilustrowany kolorowymi zdjêciami.
str. 72, format 208x270, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-694-8

KURS RYSOWANIA POSTACI
CHRISTOPHER HART

Bogato ilustrowana publikacja ujawnia sekrety, których znajomoœæ pomaga artystom
w rysowaniu postaci. Zagadnienia, takie jak perspektywa cia³a, skrót perspektywy
i pomniejszenie oraz metody zachowania proporcji, s¹ w niej wiêc dok³adnie i przy-
stêpnie omówione. Od rysów twarzy po dynamikê cia³a – jasne i zwiêz³e wskazówki
zawarte w ksi¹¿ce pomagaj¹ zrozumieæ anatomiê cz³owieka. Autor koncentruje siê
jedynie na tych koœciach i miêœniach, które maj¹ wp³yw na zewnêtrzn¹ budowê cia³a
cz³owieka, dziêki czemu ³atwiejsze staje siê rysowanie zgrabnych sylwetek ludziw ru-
chu i zastyg³ych w nieruchomych pozach.
str. 144, format 208x270, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-668-9

KURS RYSOWANIA ZWIERZ¥T
CHRISTOPHER HART

Od miêkkich i puchatych kociaków oraz œpi¹cych szczeni¹t po dzikie lwy i poluj¹ce
niedŸwiedzie – w tej ksi¹¿ce znajdziesz wskazówki, jak narysowaæ rozmaite
zwierzêta w ró¿nych pozach i sytuacjach. Dziêki jasnym i ³atwym do wykonania in-
strukcjom poznasz przydatne sztuczki, takie jak zastosowanie perspektywy i pogru-
bianie wybranych elementów. Bierz wiêc do rêki szkicownik i o³ówek i szybko naucz
siê rysowaæ swojego pupila. Zapomnij o nudnych starych atlasach anatomii, które
przedstawiaj¹ zwierzêta jak pos¹gi zastyg³e w bezruchu i koncentruj¹ siê na ka¿dym
drobnym miêœniu czy kosteczce, których i tak nikt nie dostrze¿e na rysunku.
str. 160, format 208x270, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-669-6
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KRAWATY, APASZKI, MUCHY. Najlepsze wêz³y
do ka¿dego rozmiaru ko³nierzyka
NINA POHLMANN

To poradnik dla mê¿czyzn, którzy chc¹ byæ eleganccy zarówno w pracy, jak i na spotka-
niach towarzyskich.Pierwszaczêœædotyczyhistorii krawata, jegobudowy iodmian,zawie-
ra równie¿ wskazówki dotycz¹ce doboru krawata do pozosta³ych elementów stroju
oraz sylwetki i rysów twarzy danej osoby. Szczególny nacisk zosta³ po³o¿ony na kolory-
stykê, wzornictwo oraz rodzaje materia³ów. Osobny rozdzia³ poœwiêcono muchom i pla-
stronom, które nosi siê do smokingu lub fraka. Przedstawiono równie¿ ró¿ne rodzaje
ko³nierzyków.Czêœædrugazawierazdjêcia iopisyponaddwudziestukrawatowychwêz³ów
podzielonych na wêz³y klasyczne i nowoczesne. Ka¿dy wêze³ zosta³ krótko scharakteryzo-
wany pod wzglêdem wygl¹du, funkcjonalnoœci i przeznaczenia. Dodatkowo w ksi¹¿ce
znajdziemy wywiady ze specjalistami od mêskiej mody oraz zestawienia najwa¿niej-
szychzasaddotycz¹cychnaprzyk³adusuwaniaplam lubprzechowywania krawatów.
str. 128, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-722-8

ZASADY MODY, CZYLI JAK UBIERAÆ SIÊ
GUSTOWNIE I Z KLAS¥
YVONNE S. ROCK

Przyjazny poradnik dla wszystkich pañ, który pomo¿e podkreœliæ atuty i ukryæ wady
ka¿dej sylwetki. Zawiera szczegó³owe informacje na temat doboru ubrania w za-
le¿noœci od typu sylwetki oraz pokazuje sposoby zrównowa¿enia zachwianych pro-
porcji cia³a. Czytelne rysunki fasonów i propozycje bezpiecznych zestawieñ czêœci
garderoby z pewnoœci¹ u³atwi¹ komponowanie stroju. Ksi¹¿ka pomaga te¿ dobraæ od-
powiedni¹ fryzurê, makija¿ i dodatki. Odrêbna czêœæ poœwiêcona jest typom urody –
znajdziesz tu opis 7 najczêœciej wystêpuj¹cych typów w zale¿noœci od koloru karnacji,
oczu i w³osów oraz wskazówki, które kolory i style z nimi harmonizuj¹.
str. 120 + 16 kolorowa wklejka, format 165x210, oprawa broszurowa,

ISBN 978-83-7243-634-4

BI¯UTERIA Z KRYSZTA£KÓW SWAROVSKIEGO
MARISA LUPATO

Bohaterami ksi¹¿ki s¹urzekaj¹ce i oryginalnepere³ki, koraliki i kryszta³ki, któredodadz¹ in-
dywidualnegowdziêkuw³asnorêczniewykonanej bi¿uterii.Mieni¹ce siê tysi¹cembarwwy-
tworne ³añcuszki, bransolety, pierœcionki i kolczyki z kryszta³kówSwarovski® s¹ponadcza-
sowe i zawsze eleganckie. Warto wiêc zajrzeæ do ksi¹¿ki i zaczerpn¹æ z tego Ÿród³a po-
mys³ów, 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.Siêgnijpoksi¹¿kêpe³n¹propozycjiozdób,któremo¿nasamemuwykonaæ!
str. 64, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-714-3

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 precy-
zyjnie 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 dostosowywaæpokaza-
ne wzory do w³asnych pomys³ów, bez koñca zmieniaj¹c kszta³ty i kolory.
str. 80, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-699-3
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MAKRAMY. BI¯UTERIA I MODNE DODATKI
SYLVIE HOOGHE

Moda na kolorowe makramowe dodatki i bi¿uteriê powraca, tym razem w œmia³ych ko-
lorach i odwa¿nych wzorach. Torebki, bransolety, wisiory czy paski – wszystko to
mo¿esz zrobiæ z satyny,we³ny lub bawe³ny. Pomog¹ Ciw tymprzedstawionewksi¹¿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 roz-
pocz¹æ pracê na mocowaniu i jakie stosowaæ wykoñczenia. Ciekawe pomys³y na zro-
bienie 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

PATCHWORK KROK PO KROKU
SHARON CHAMBERS

Patchworki s¹ tradycyjn¹ sztuk¹, która dziêki dostêpnoœci na rynku nowych prze-
piêknych tkanin oraz oszczêdzaj¹cych wysi³ek i czas narzêdzi ponownie cieszy siê po-
pularnoœci¹. Ten fantastyczny poradnik prowadzi przez wszystkie techniki rêcznego
i maszynowego ³¹czenia i pikowania, pozwalaj¹ce na stworzenie barwnych i nowocze-
snych patchworków w bardzo krótkim czasie. Ksi¹¿ka przedstawia atrakcyjn¹ kolekcjê
prostych patchworków dla pocz¹tkuj¹cych, obejmuj¹c¹ ca³¹ gamê projektów:
pocz¹wszyoddelikatnychkwiecistych kompozycji, a skoñczywszynazdecydowanych,
nowoczesnych wzorach – ka¿dy znajdzie tu propozycjê odpowiadaj¹c¹ jego gustom.
Zawiera ³atwe projekty, dziêki którym mo¿na stopniowo rozwijaæ swoje umiejêtnoœci,
oraz inspiruje 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 poka-
zuj¹ce poszczególne etapy pracy.
str. 96, format 208x270, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-703-7

HAFT GOBELINOWY
SUSAN HIGGINSON

Z tego poradnika dowiesz siê wszystkiego, co najwa¿niejsze, na temat haftu gobelino-
wego: od wyboru materia³ów do realizacji w³asnego projektu.
Ksi¹¿ka zawiera ponad 50 œciegów, a ka¿dy z nich jest ilustrowany fotografiami i dia-
gramami. Wszystkie projekty opisane s¹ krok po kroku. Dok³adne omówienia poma-
gaj¹ tak¿e realizowaæ projekty wed³ug w³asnego pomys³u, a dziesi¹tki praktycznych
uwag i wskazówek u³atwiaj¹ pracê.
str. 96, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-654-2

KORONKI KLOCKOWE
GILIAN DYE, ADRIENNE THUNDER

To bogato ilustrowany przewodnik po splotach i technikach niezbêdnych do wykona-
nia zachwycaj¹cych koronek klockowych. Zaprezentowano w nim ró¿norodne projek-
ty,m.in. torby, torebki, szale, poduszki,wykonanez ró¿nych typóww³óczek,w techni-
ce barwnych koronek torchon. Ksi¹¿ka zawiera szablony wyrobów z koronek oraz
przystêpnie sformu³owane wskazówki dotycz¹ce sposobu ich zastosowania. Ponad
200 fotografii przedstawia krok po kroku wykonanie projektów, co u³atwi pracê nawet
niewprawnej koronkarce. Mo¿esz zatem tworzyæ przepiêkne koronki dla siebie i swo-
ich bliskich, mo¿esz tak¿e staæ siê profesjonaln¹ koronkark¹. Ta ksi¹¿ka zdradza wiele
tajemnic zawodu!
str. 80, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-655-9
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KORONKOWE SERWETY I OBRUSY.
Haft na siatce
MARGARET MORGAN

Koronki siatkowe to jedna z najstarszych technik koronkarskich. Wywodzi siê z
czasówantycznych,najprawdopodobniej ze sztukiwyplataniawyrafinowanych siatek,
z których nastêpnie wykonywano siatki na w³osy i suknie, bogato haftowane z³otymi
i jedwabnyminiæmi.Obecnywzrost zainteresowania tymtypemrêkodzie³a zrodzi³ za-
potrzebowanie na ksi¹¿kê, która wyjaœni³aby osobom pocz¹tkuj¹cym podstawowe
metody pracy, ale ten poradnik adresowany jest tak¿e do doœwiadczonych koronka-
rek. Czêœæ pierwsz¹ ksi¹¿ki stanowi dziesiêæ lekcji, w których szczegó³owo opisano
sposoby wykonania przyk³adowych wzorów, podstawowe œciegi i ich odmiany. Czêœæ
druga zawiera wzory i instrukcje niezbêdne do wykonania nowoczesnych projektów,
a w czêœci trzeciej przedstawiono wspó³czesne wersje bardzo starych wzorów.
str. 152, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-684-9

126 MOTYWÓW NA SZYDE£KO
MELODY GRIFFITHS

Autorka zamieœci³a w ksi¹¿ce niezwykle proste motywy wykonane podstawowym
splotemszyde³kowym,elementywykonanew formie ko³a imotyww fale.Wniektórych
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 ichwciekawe 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
LOUISA HARDING

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 ³atwedozastosowania instrukcje.Wszystkiewzory wykonane s¹ z w³óczek
Louisy Harding.
str. 96, format 208x270, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-690-0

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 zestawie-
nia rodzajów plecionek. W ksi¹¿ce przedstawiono tak¿e historiê koszykarstwa, meto-
dy 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
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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 dok³adnymporadomzawartymwksi¹¿ce. Staniecie przed trudnymwyborempo-
miêdzy 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 spot-
kañ 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

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

RENOWACJA MEBLI I STARYCH PRZEDMIOTÓW
PILAR DÍAZ

Zabytkowe i staromodne przedmioty, u¿ywane niegdyœ na co dzieñ, stanowi¹
œwiadectwo dawnego stylu ¿ycia, czêsto ca³kowicie odmiennego od tego, które
prowadzimy dzisiaj. Wiele z nich mo¿esz ocaliæ od zapomnienia, odnawiaj¹c je
domowymi sposobami. W ksi¹¿ce pokazano, w jaki sposób przywróciæ œwietnoœæ
starym przedmiotom i meblom wykonanym z metalu lub drewna, zachowuj¹c jed-
noczeœnie ich pierwotn¹ funkcjê, oryginalny kszta³t i wydobywaj¹c w³aœciwoœci
materia³u, z którego s¹ zrobione. Dziêki prostym zabiegom mo¿esz sprawiæ, ¿e
stare przedmioty odzyskaj¹ dawny blask i utracon¹ funkcjonalnoœæ. Bêd¹ tak¿e
niepowtarzaln¹ dekoracj¹ wnêtrza.
str. 80, format 222x238, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-713-6

TECHNIKI POSTARZANIA PRZEDMIOTÓW
Spêkania, decoupage, patynowanie
MARISA LUPATO

Mijaj¹ epoki, nieustannie zmieniaj¹ siê moda i style, a przedmioty i meble posta-
rzone odpowiednimi technikami stale zachwycaj¹. Na pude³ku, talerzu lub misie,
zdobionych decoupagem,mo¿na utworzyæ siateczkê rys, tak¹, jak¹ czaspozosta-
wia na przedmiotach ceramicznych, obrazach i na meblach. Ksi¹¿ka ta to przewo-
dnikpo œrodkachdopostarzaniaprzedmiotów.Opisanowniej sposoby tworzenia
spêkañ delikatnych, rozleg³ych, g³êbokich lub gêstych. Dziêki zawartym tu infor-
macjom dowiesz siê, jak patynuj¹c przedmiot, dodaæ mu lat. Wszystkie etapy pra-
cy opisano krok po kroku i zilustrowano kolorowymi zdjêciami.
str. 64, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-688-7
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DEKORACYJNE MALOWANIE ŒCIAN
AGNIESZKA BOJRAKOWSKA-PRZENIOS£O,
ANDRZEJ BARCIKOWSKI

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 te-
matycznych,poprzeczytaniu którychniebêdzieszmia³ problemówzwyboremodpo-
wiedniegowzoru i koloru tapety, doboremw³aœciwychnarzêdzi i poprawnymprzygo-
towaniem powierzchni przed rozpoczêciem pracy. Porady ekspertów pomog¹ Ci
krok po kroku po³o¿yæ tapetê na œcianach oraz na suficie. Jeœli po raz pierwszy zamie-
rzasz k³aœæ tapetê– tenporadnikdostarczyCi niezbêdnej ku temuwiedzy. Jeœli robi³eœ
to ju¿ wczeœniej i chcesz podnieœæ swe umiejêtnoœci – znajdziesz tu liczne fachowe
porady i inspiruj¹ce pomys³y.
str. 96, format 204x260, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-702-0

PIECE I KOMINKI
Praktyczny i niezast¹piony poradnik prezentuje wszystkie istotne informacje przydat-
ne podczas urzeczywistniania marzeñ o budowie we w³asnym domu pieca lub komin-
ka. Zawiera informacje na temat ró¿nych rodzajów pieców i ich przeznaczenia, wy-
jaœnienia podstawowych prawide³ 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
orazmetodyuk³adania kafli lub tynkowania pieców i kominków.Wporadnikuznajduj¹
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. 64, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-718-1
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TARASY I ALTANY
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 stanowi-
ska, jaki materia³ jest potrzebny, jak k³adzie siê stabilny fundament, jakie wzmocnienia
s¹ niezbêdne itd. Dodatkow¹ pomoc¹ bêd¹ liczne zdjêcia ilustruj¹ce kolejne etapy pra-
cy. 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 po-
wiêkszyæ go przez dobudowanie placyku i jak z gotowych elementów powstaje pergola.
Przy wszystkich opisach znajduj¹ siê czytelne symbole, które obrazuj¹ stopieñ trud-
noœci prac, nak³ad si³ i czasu oraz potrzebne narzêdzia. Z naszym poradnikiem sukces
jest gwarantowany.
str. 64, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-715-0

UK£ADANIE PARKIETÓW
I PANELI POD£OGOWYCH
Pod³oga jest istotn¹ czêœci¹ indywidualnej, domowej atmosfery. Zadbaj samo jej 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, obli-
czania zapotrzebowania na drewno, sposobówprzygotowania podk³adóworaz technik
k³adzenia,wykañczania i pielêgnacji pod³óg, jak te¿ niezbêdnych narzêdzi i materia³ów.
Porady i wskazówki opatrzone s¹ licznymi zdjêciami kolejnych etapów pracy oraz goto-
wych, piêknych pod³óg.
str. 64, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-716-7

UK£ADANIE GLAZURY I TERAKOTY
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 zdjêcia ilustruj¹ tak¿e ko-
lejne etapy pracy, niezbêdne narzêdzia i materia³y oraz techniki k³adzenia kafelków.
Stañ siê majstrem w swoim domu!
str. 64, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-717-4

11

ZAPOWIEDZI/NOWOŒCIdom i wnêtrze



STRZELANIE Z £UKU
BETH L. HABEISHI, STEPHANIE MALLORY

To bogato ilustrowany i u¿yteczny poradnik zarówno dla pocz¹tkuj¹cego ³ucznika, jak
i dla zaawansowanego zawodnika. Autorzy przybli¿aj¹ trudn¹ wiedzê o sporcie ³uczni-
czym w tym przystêpnie napisanym i przejrzystym wizualnie przewodniku. Ksi¹¿ka pre-
zentuje trzy rodzaje ³ucznictwa: klasyczne, sportowe i bloczkowe. Dziêki niej poznasz
czêœci ³uku, opanujesz podstawow¹ wiedzê o sprzêcie i wyposa¿eniu ³uczniczym oraz
o ustawieniach i konserwacji sprzêtu, dowiesz siê, jak bezpiecznie strzelaæ i wyjmowaæ
strza³y, poprawisz swoj¹ technikê strzelania, wzmocnisz kondycjê i przygotujesz siê do
udzia³u w zawodach ³uczniczych. Ksi¹¿ka ukazuje ³ucznictwo zarówno jako dyscyplinê
dla zawodowców, jak i doskona³¹ formê spêdzania czasu wolnego.
str. 144, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-667-2

PROGNOZOWANIE POGODY
MICHAEL HODGSON

Ksi¹¿ka jest podrêcznym, bogato ilustrowanym przewodnikiem u³atwiaj¹cym rozpozna-
wanie zjawiskmeteorologicznych i prognozowaniepogodynapodstawie zaobserwowa-
nych oznak lokalnych.Wprosty i zrozumia³y sposób wyjaœnione s¹ procesy powstawania
chmur, opadów i frontów atmosferycznych oraz zwi¹zanych z nimi niebezpiecznych
zjawisk, takich jak burze, tornada i cyklony tropikalne. Omówiono równie¿ geograficzne
uwarunkowania zmian atmosferycznych i klimatu, wp³yw pogody na organizm cz³owie-
ka, sposoby pomiarów meteorologicznych i uzyskiwania informacji o pogodzie i pro-
gnozie z internetu. W ksi¹¿ce znajduj¹ siê tak¿e ciekawe podpowiedzi, jak za³o¿yæ do-
mow¹stacjêmeteorologiczn¹, jak interpretowaæmapy synoptyczne,publikowanewme-
diach oraz jak siê zachowaæ podczas niespodziewanych zjawisk atmosferycznych.
str. 80, format 150x225, oprawa broszurowa

ISBN 978-83-7243-666-5

ATLAS GWIAZD
ANDREAS SCHULZ

Gwiazdy, planety i zjawiska astronomiczne od tysi¹cleci fascynowa³y cz³owieka, który
spogl¹da³ w niebo z zachwytem, nadziej¹ b¹dŸ lêkiem. W tymbogato ilustrowanymatla-
sie w przystêpny sposób wyjaœniono podstawowe zagadnienia astronomiczne zwi¹zane
z ¿yciem cia³ niebieskich. Informacje dotycz¹ce sposobów obserwacji, w tym odpowie-
dnichprzyrz¹dówoptycznych,orazmapyniebau³atwiaj¹badanieposzczególnychgwia-
zdozbiorów. Opisy obiektów i zjawisk astronomicznych obserwowanych na ró¿nych
szerokoœciach geograficznych pó³kuli pó³nocnej i po³udniowej, a tak¿e kolorowe zdjê-
cia wzbogacaj¹ wiedzê nie tylko pocz¹tkuj¹cego astronoma. Do ksi¹¿ki do³¹czona jest
mapa Drogi Mlecznej, która na pewno zainteresuje ka¿dego pasjonata nieba.
str. 192, format 130x190, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-641-2

ATLAS MINERA£ÓW
OLAF i ULRIKE MEDENBACH

Piêkne fotografie i szczegó³owe opisy ka¿dego z minera³ów, znajduj¹ce siê w tym
podrêcznymzbiorze, zainteresuj¹ nie tylko fachowców.Ksi¹¿ka adresowana jest doczy-
telnikówo ró¿norodnympoziomiewiedzygeologicznej, aw szczególnoœci –nauczycie-
li, uczniów, studentów,przewodników turystycznych, jubilerów,handlowców,osóbzaj-
muj¹cych siê gospodark¹ przestrzenn¹, ekologi¹ i ochron¹ œrodowiska, geografów,
gemmologów, chemików, biologów, a tak¿e hobbystów oraz kolekcjonerów ska³ i mine-
ra³ów. Znalaz³y siê w niej informacje dotycz¹ce kamieni szlachetnych i ozdobnych, po-
nadto zaprezentowano wiele rzadkich lub bardzo rzadkich ska³ i minera³ów.
str. 192, format 130x190, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-644-3
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ATLAS GRZYBÓW
HANS E. LAUX

Gdyzeœció³kimiêdzydrzewamiwychylaj¹ swekapeluszepierwszegrzyby,oznacza to,¿e
rozpoczyna siê najlepszy czas dla grzybiarzy. Jednak nie wszyscy wiedz¹, gdzie mo¿na
znaleŸæ borowika, maœlaka czy podgrzybka. Czy te ulubione przez nas grzyby rosn¹ w la-
sach liœciastych czy iglastych? Jak nazywaj¹ siê smaczne grzyby jadalne, które znaleŸæ
mo¿na na ³¹ce? Jakie grzyby mo¿na zbieraæ? A jakie s¹ truj¹ce? Korzystaj¹c z atlasu, bez
trudu rozró¿nisz gatunki grzybów jadalnych, poznasz typowe œrodowisko wzrostu po-
szczególnych gatunków oraz dowiesz siê, które grzyby s¹ jadalne, a które truj¹ce. Opisy
uzupe³nione s¹ piêknymi, kolorowymi zdjêciami grzybów rosn¹cych w ich naturalnym
œrodowisku oraz symbolami u³atwiaj¹cymi rozpoznawanie grzybów.
str. 176, format 130x190, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-670-2

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 noc-
nych, a rozliczne ma³e motyle to dla laika po prostu „mole”. W tym przewodniku za-
mieœciliœmy informacje o wszystkich najbardziej znanych motylach dziennych i nocnych
zamieszkuj¹cych Europê. Poznajemy je dziêki ujêtym w nowoczesny sposób opisom, ko-
lorowym zdjêciom i barwnym ilustracjom. Dowiadujemy siê równie¿, jakie zadania
spe³niaj¹motylewprzyrodzie.Wobeczmianzachodz¹cychwœrodowisku¿yciowymmo-
tyli warto poznaæ ten kolorowy œwiat, w którym rozpoznamy nie tylko pazia królowej czy
rusa³kê¿a³obnika,ale te¿znaczniezmniejszaj¹cesiêpopulacje innychgatunkówmotyli.
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.Pocz¹tkuj¹cymtak szybkiezidentyfikowanieptakawydaje siêwiedz¹ tajemn¹.
Dziêki atlasowi ka¿dy obserwator przyrody nauczy siê rozpoznawaæ poszczególne ga-
tunki ptaków bez trudu. 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¿ dowie-
dzieæ, w jakich miesi¹cach roku jakie ptaki spotkamy na terenie Europy Œrodkowej.
str. 192, format 130x190, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-681-8

OGRÓD W FAZACH KSIÊ¯YCA
Kalendarz ogrodnika 2009
ELISABETH MITTEREGGER

Ksiê¿yc i gwiazdy w istotny sposób oddzia³ywuj¹ na ¿ycie ludzi, zwierz¹t i roœlin. Warto
wiêc wykorzystaæ podane w kalendarzu rytmy ksiê¿yca! Znajdziesz w nim informacje,
w jaki sposób ³atwo i skutecznie wykorzystaæ sprzyjaj¹cy czas ksiê¿ycowy na zasiewy
i sadzenie, a jakich okresów w rytmie ksiê¿yca unikaæ. W poradniku podano tak¿e
w³aœciwe terminy i interesuj¹ce wskazówki, które pomog¹ w uzyskaniu obfitych, war-
toœciowych i smakowitych plonów z naszych ogrodów. W jednej ksi¹¿ce znajduje siê
i przejrzysty kalendarz prezentuj¹cy fazy ksiê¿yca, i praktyczne porady ogrodnicze,
atrakcyjnie i przystêpnie sformu³owane tekstyorazmasa specjalistycznychwskazówek.
str. 128, format 130x190, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-695-5
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KOMPOST I NAWÓZ NATURALNY
ILSE WRBKA-FUCHSIG, MONIKA BIERMAIER

Ka¿dydzia³kowiec,ogrodnik-hobbysta czyosobazak³adaj¹caw³aœnieogródprzydomo-
wy stanie w koñcu przed wyborem: lepszy jest nawóz ekologiczny czy chemiczny?
Ksi¹¿ka ta zawiera porady 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 nau-
kowego.
str. 80, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-712-9

MORELE
ROBERT SCHREIBER

Morele kupione w sklepie czy nawet na targu nigdy nie s¹ tak smaczne jak w pe³ni doj-
rza³e owoce zebrane we w³asnym ogrodzie. A przy tym delikatne kwiaty drzewa morelo-
wego 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 pielêgnowaniaoraz jaknale¿yzbieraæowoce,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

OWOCE CZERWONE
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 tylkonaturalnymproduktemspo¿ywczym, ale równie¿ swymwygl¹demdodaj¹ogro-
dowi 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 odpo-
wiedniego zagospodarowania ogrodu. Ka¿dy mi³oœnik ogródka znajdzie tu po¿yteczne
i praktyczne informacje.
str. 80, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-707-5

POMIDORY
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 aromatycznych œwiêtuj¹ swój wielki come back po
latach, kiedynieudanydobórodmian imetoduprawyzrujnowa³opiniê tymwarzywom.
Kilka lat temu pojawi³y siê takie odmiany do uprawy na dzia³ce, które znów maj¹ smak
prawdziwegopomidora.Warto jewypróbowaæ, a naszporadnikbêdzie nieocenion¹po-
moc¹. Znajduj¹ siê w nim informacje na temat samodzielnej uprawy pomidorów, ró¿no-
rodnoœci 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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ROŒLINY PN¥CE
ALICE THINSCHMIDT, DANIEL BÖSWIRTH

Roœliny pn¹ce s¹ organizmami o silnym, bujnym i nieujarzmionym rozkwicie. Wprowa-
dzaj¹ 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 prowa-
dzenia.
str. 80, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-711-2

ROŒLINY SZYBKO ROSN¥CE
CHRISTIAN KUBIK

Ka¿d¹ pust¹ i nieciekaw¹ dzia³kê mo¿na zamieniæ w zieleni¹c¹ siê i kwitn¹c¹ oazê. Wy-
bieraj¹c w³aœciwe roœliny, mo¿emy w b³yskawicznym tempie wyhodowaæ ¿ywop³oty
chroni¹ce nas przed ha³asem, rabaty ciesz¹ce nas widokiem kolorowych kwiatów,
a tak¿e rozkoszowaæ siê smacznymiowocami i dorodnymiwarzywamiznaszegoogro-
du. 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

UPRAWA ROŒLIN STR¥CZKOWYCH
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, podwi¹zywa-
nia, charakterystykê szkodników i chorób oraz sposoby walki z nimi, a tak¿e porady na
temat zbiorów i przechowywania. Liczne kolorowe zdjêcia i rysunki prezentuj¹ najbar-
dziej znane odmiany tych warzyw oraz krok po kroku techniki uprawy.
str. 96, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-686-3

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 pyta-
nia dotycz¹ce odmian ziemniaków, sposobów ich sadzenia, terminów zbioru, chorób
i walki ze szkodnikami. Techniki sadzenia tego warzywa zilustrowano schematycznymi
rysunkami, a jego liczneodmiany–odnajbardziej pospolitychpoegzotyczne–przed-
stawiono na kolorowych fotografiach. Ponadto specjalnie dla mi³oœników dobrej kuch-
ni 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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DOMOWY WYRÓB KIE£BAS
SUSAN MAHNKE PEERY, CHARLES G. REAVIS

Ponad 100 przepisów na kie³basy z wo³owiny, wieprzowiny, cielêciny, dziczyzny, dro-
biu, ryb, owoców morza oraz wegetariañskie.
Nawet w niewielkim mieszkaniu mo¿esz bez trudu przygotowaæ pyszn¹, zdrow¹, je-
dyn¹wswoimrodzaju kie³basê, znacznie lepsz¹odwszystkiego, co kupiszwsupermar-
kecie, a nawet dobrym sklepie. Dwoje specjalistów w tej dziedzinie poka¿e Ci, jak siê do
tego zabraæ. Nauczysz siê przyrz¹dzaæ aromatyczne hiszpañskie chorizo, czosnkow¹
polsk¹ kie³basê, niepowtarzaln¹ szwedzk¹ kie³basê ziemniaczan¹, bratwurst (kie³baski,
z których s³ynie Wisconsin) i wiele innych. Znajduj¹ siê tu przepisy na tradycyjne wêdli-
ny, ale te¿ na kie³basê z krewetek, raków, homarów, drobiu oraz na kaszanki i kie³basy
wykonane bez u¿ycia os³onki. Zupe³nie osobny rozdzia³ poœwiêcono kie³basom wege-
tariañskim.
str. 264, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-679-5

CZARNY BEZ. ZDROWIE Z NATURY
ANGELA MARTENS

Od zawsze krzew czarnego bzu by³ uwa¿any za roœlinê o nadzwyczajnych w³aœci-
woœciach. Dowiedzione jest naukowo, ¿e wiele jego sk³adników ma istotny i korzystny
wp³ywna ludzki organizm.Wiele znanychprzepisów i recepturwskazuje, ¿e czarny bez
jest silnie zakorzeniony tak¿ewnaszej domowej kuchni.Niezale¿nieod tego, czy jest to
d¿em z owoców czarnego bzu, czy doskona³a galaretka, likier albo inny deser – czarny
bez smakuje zawsze tak samo wyœmienicie i jest ponad wszystko zdrowy. Jest ³agodnym
lekiem na wiele codziennych dolegliwoœci, a przygotowane z niego herbaty, soki, maœci
i inne specyfiki – to najlepsze lekarstwa domowej apteki. Ksi¹¿ka zawiera równie¿ prze-
pisy na pyszne desery z czarnego bzu dla ka¿dego.
str. 112, format 165x210, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-683-2

MIÓD. OD¯YWIA, LECZY, PIELÊGNUJE
RENATE FRANK

Któ¿ z nas nie lubi s³odkiego przysmaku – miodu? Ka¿dy wie, ¿e jest on produktem bar-
dzo wartoœciowym, stosowanym z powodzeniem w leczeniu wielu schorzeñ. Wszystko
to, co chcesz lub powinieneœ wiedzieæ o miodzie, znajdziesz w naszej ksi¹¿ce. S¹ tu in-
formacje na temat procesu powstawania miodu, a tak¿e sk³adu miodu, jego wartoœci
od¿ywczych i zalet zdrowotnych, prawid³owego przechowywania i przygotowywania
do spo¿ycia. Publikacja zawiera równie¿ szereg przepisów na potrawy z miodem: dania
g³ówne, ciasta, desery, napoje dla doros³ych i dla dzieci. ¯yczymy smacznego i du¿o
zdrowia!
str. 128, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-643-6

GO£ÊBIE. KOMPENDIUM
WILHELM BAUER

Ksi¹¿ka adresowana jest do pocz¹tkuj¹cego hodowcy go³êbi. Znajdziesz w niej odpo-
wiedzi na wszystkie pytania dotycz¹ce warunków hodowli, karmienia i zdrowia tych fa-
scynuj¹cych ptaków. Dowiesz siê wiêc o anatomii i fizjologii go³êbi, lokalizacji, budowie
i organizacji go³êbnika, o sposobach przygotowywania odpowiedniej diety oraz o cho-
robach najczêœciej atakuj¹cych go³êbie i metodach leczenia. W ksi¹¿ce opisano tak¿e
rasy go³êbi, które idealnie nadaj¹ siê dla niezbyt doœwiadczonych hodowców.
str. 96, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-682-5
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RASY KONI
JESSICA BUNJES

Jesteœ mi³oœnikiem koni? Chcia³byœ poznaæ wszystkie rasy, dowiedzieæ siê, sk¹d siê wy-
wodz¹, jaka jest ichhistoria?Dziêki tej ksi¹¿cepoznasznajpiêkniejszezwierzêta œwiata,
dowiesz siê wiêcej o ich naturze, charakterze i mo¿liwoœciach. Ten bogato ilustrowany
przewodnik po rasach koni ukazuje piêkno i niezwyk³y wdziêk tych zwierz¹t.
Pe³ne opisy ras, informacje o pochodzeniu, budowie, cechach zaciekawi¹ nie tylko
mi³oœników koni, amatorów jazdy konnej czy hodowców.
str. 144, format 175x245, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-730-3

CO JEŒLI MÓJ PIES...
JIM EVANS

Pies to najlepszy przyjaciel cz³owieka. Ale czy cz³owiek potrafi byæ przyjacielem swoje-
go psa? Do tego niezbêdna jest rzetelna wiedza i zrozumienie psiej psychiki. Mimo ¿e
kochamy swojego pupila i chcemy dla niego jak najlepiej, nie zawsze wiemy, czego on
potrzebuje, nie zawsze umiemy interpretowaæ jego zachowania. Warto wiêc zapoznaæ
siê z t¹ wiedz¹. Ksi¹¿ka Jimiego Evansa mówi o wszystkich wa¿nych rzeczach, o których
zapomnieli autorzy innych publikacji o psach. W bardzo ciekawy, zabawny sposób opi-
suje problemy w komunikacji miêdzy w³aœcicielem a jego pupilem. 122 pytania i odpo-
wiedzi na nie, zobrazowanezdjêciami i komicznymi rysunkami, u³atwi¹ nam lepszezro-
zumienie naszego ulubieñca.
str. 160, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-627-6

LABRADOR
GÉRARD SASIAS

Swoj¹ popularnoœæ labrador zawdziêcza g³ównie ³agodnemu i przyjaznemu charakte-
rowi, kr¹g³ym kszta³tom cia³a oraz roli, jak¹ odgrywa pomagaj¹c cz³owiekowi w trud-
nych zadaniach jako pies-pomocnik i ratownik. Informacje oraz praktyczne porady za-
warte w tej bogato ilustrowanej ksi¹¿ce pozwol¹ na lepsze zrozumienie osobowoœci
i w³aœciw¹ pielêgnacjê tego uroczego i inteligentnego psa, co u³atwi ¿ycie z nim na co
dzieñ.Wksi¹¿ce znajdziesz tak¿ehistoriê i standard rasy.Opisomniezwyk³ego charak-
terupsa, jak te¿wa¿nym informacjomna temat ¿ywienia,wychowania, zdrowia i higieny
psa towarzysz¹ piêkne fotografie.
str. 144, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-638-2

YORKSHIRE TERRIER
ALAIN BOBEK

York ze swoj¹ ciekaw¹ szat¹ jest wcieleniem idealnego psa ozdobnego. Jest to jednak
równie¿ ¿wawy i dostarczaj¹cy wielu wra¿eñ towarzysz, który uwielbia uczestniczyæ we
wszystkich formach aktywnoœci swojego pana. Ten ciekawski i przebieg³y ekstrawertyk
³¹czy kieszonkowy format z charakterem teriera, co nadaje mu oryginaln¹ osobowoœæ. Ta
bogato ilustrowana ksi¹¿ka wzbogacona jest licznymi praktycznymi poradami, które po-
zwol¹ lepiej zrozumieæ tego trochê dziwnego i œmiesznego kompana. Znajdziesz w niej
rys historyczny i wzorzec rasy, a tak¿e informacje o charakterze psa oraz o w³aœciwej jego
pielêgnacji (od¿ywianie, wychowanie, zdrowie, higiena, hodowla, wystawy).
str. 144, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-637-5
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MOI WIELCY POPRZEDNICY
Tom 3
GARRI KASPAROW

Autor niniejszej ksi¹¿ki jest trzynastym mistrzem œwiata w szachach oraz jednym z naj-
wybitniejszych szachistów w historii. To przygotowane przez niego monumentalne,
wielotomowe dzie³o ma bezprecedensowy charakter w dziejach literatury szachowej.
Kasparow opowiada w nim o losach swoich poprzedników, by³ych championów, pre-
zentuj¹cnajwspanialsze ichpartie– skomentowanenanowozwykorzystaniemkompu-
terowej 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 – Sveto-
zarowiGligoriciowi, LwuPo³ugajewskiemu, Lajosowi Portischowi i Leonidowi Steino-
wi. Kasparow przedstawia ich biografiê i szachow¹ twórczoœæ w fascynuj¹cym histo-
rycznym ipolityczno-kulturowymkontekœcie, odmalowuj¹cwielceplastycznywizeru-
nek obu championów. W przygotowaniu tej ksi¹¿ki uczestniczy³ Dymitr Plisecki, zna-
ny 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 hi-
storiê.
str. ok. 480, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-721-1

SZYBKIE ZWYCIÊSTWA
JERZY KONIKOWSKI

Kto nie chcia³by szybko i efektownie wygraæ swojego pojedynku przy szachownicy?
Chyba ka¿dy zawodnik pragnie osi¹gn¹æ ten sam cel: pokonaæ swego przeciwnika ju¿
w faziedebiutowej i unikn¹æ tymsamymskomplikowanychproblemówwgrze œrodko-
wej lub koñcówce. Dok³adna analiza wszystkich przyk³adów przedstawionych
w ksi¹¿ce umo¿liwi czytelnikowi zrozumienie najczêœciej spotykanych pomy³ek na
pocz¹tku ka¿dej partii szachowej i tym samym przyczyni siê do wyeliminowanie ich
z w³asnej praktyki. Ksi¹¿kê mo¿na wiêc potraktowaæ jako ma³e kompendium do-
tycz¹cedebiutów szachowych. Jej solidneprzestudiowanie umo¿liwi czytelnikowi za-
poznanie siê w ogólnych zarysach z problematyk¹ pocz¹tkowej czêœci partii. Wszyst-
kie pojedynki zawarte w ksi¹¿ce koñcz¹ siê jak¹œ efektown¹ kombinacj¹. Rozwi¹zuj¹c
je, czytelnik pozna wiele ró¿nych i istotnych motywów taktycznych. Ich znajomoœæ
jest niezbêdna i u³atwia rozgrywanie w³asnych spotkañ turniejowych.
str. ok. 96 , format 143x205, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-630-6

ROZWÓJ TWÓRCZEGO MYŒLENIA
MARK DWORECKI, ARTUR JUSUPOW

Kolejna pozycja ze s³ynnego cyklu Szko³a przysz³ych mistrzów. W tej publikacji auto-
rzy omawiaj¹ liczenie wariantów, intuicyjne i racjonalne podejmowanie decyzji, atak,
obronê oraz analizowanie partii. Wszystkie tematy wystêpuj¹ce w tej ksi¹¿ce s¹ z po-
granicza szachów i psychologii.Myœleniepodczas rozgrywania partii szachowej i spe-
cyfika podejmowania decyzji w ró¿norodnych sytuacjach s¹, krótko mówi¹c, jej
treœci¹. Wiele przedstawionych problemów jest bardzo skomplikowanych, niejedno-
znacznych i wymaga g³êbokiego wnikniêcia w pozycjê, pomys³owoœci oraz œmia³ych
i ryzykownych dzia³añ. Niezbêdna lektura ka¿dego szachisty, który pragnie rozwijaæ
swoje umiejêtnoœci.
str. 232, format 143x205, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-592-7
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MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ ARCYMISTRZÓW
Neuhausen – Zurych, 1953
DAWID BRONSTEIN

Taklasycznapozycja literatury szachowej, opublikowanaw licznych edycjach iwielu jêzy-
kach, do dziœ pozostaje nieprzeœcignion¹ ksiêg¹ turniejow¹, kunsztownie opracowan¹ li-
teracko, a przy tym znakomitym i oryginalnympodrêcznikiem strategii i taktyki, cenionym
przez koneserów oraz zrozumia³ym dla graczy-amatorów. Dodatkow¹ atrakcjê przygo-
towanego wydania polskiego stanowi uzupe³nienie tekstu autorskiego fragmentami ko-
mentarzy do najciekawszych partii tego historycznego turnieju, które wysz³y spod pióra
innych jego uczestników. Absolutne arcydzie³o, nieodzowne w biblioteczce ka¿dego
szachisty! Zmar³y niedawno autor tej ksi¹¿ki, arcymistrz Dawid Bronstein, nale¿a³ do
czo³owych szachistów w okresie powojennym. S³yn¹³ z ostrego i widowiskowego stylu
gry, a jego publikacje, ³¹cz¹ce walory dydaktyczne z g³êbi¹ analiz i barwnoœci¹ komenta-
rzy, cieszy³y siê – i nadal ciesz¹ – wielkim uznaniem szachistów.
str. ok. 400, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-677-1

POKER. VADEMECUM GRACZA
JAN MEINERT

Gdzie nie spojrzeæ, gra siê w pokera. Poker króluje w kasynach, w telewizji, a nawet w in-
ternecie. 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, klarownymobjaœnie-
niom pojêæ i elementów gry oraz szczegó³owymprzyk³adom krok po kroku z przys³owio-
wej pokerowej rybki 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

MASA¯ RELAKSACYJNY
BERNIE ROWEN

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

MASA¯ NIEMOWL¥T
PETRA HIRSCHER, THORDIS ZWARTJES

Masa¿ dziecka ma dzia³anie relaksuj¹ce, wspomaga œwiadomoœæ cia³a dziecka, ³ago-
dzi wzdêcia i kolki. Jednak jego najwa¿niejsza funkcja to wzmocnienie wiêzi miêdzy
maluchema rodzicem.Wksi¹¿cedok³adnieopisane s¹ sposobymasa¿u,najwa¿niej-
sze chwyty, rodzaje olejków. Znajdziesz tu równie¿ wskazówki, jak masowaæ
wczeœniaki lub chore dzieci. Poradnik powsta³ z myœl¹ o rodzicach, którzy doceniaj¹
znaczenie masa¿u dziecka, ale nie s¹ pewni, jak robiæ to bezpiecznie. Ksi¹¿ka po-
mo¿e rodzicom zrozumieæ mowê cia³a niemowl¹t, trzymaæ je i czule dotykaæ.
str. 96, format 200x200, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-675-7
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KIESZONKOWY PRZEWODNIK:
BU£GARIA OD ŒRODKA
MAGDA I MIROS£AW OSIP-POKRYWKA

Bu³garia ze wzglêdu na swoje po³o¿enie i zró¿nicowane ukszta³towanie terenu stano-
wi niezwyk³¹ atrakcjê turystyczn¹. Autorzy prezentuj¹ ciesz¹ce siê najwiêksz¹ popu-
larnoœci¹ kurorty nadMorzemCzarnym (Warna, S³onecznyBrzeg), uroczemiastecz-
ka-muzea, takie jak Melnik, Nesebyr czy P³owdiw, ale te¿ prowadz¹ na wycieczki
w góry – na mi³¹ wêdrówkê na Wiotszê i wspinaczkê na Wichrem czy nawet wycieczkê
rowerow¹ w malownicze Rodopy.
Ten przewodnik to zaproszenie do odkrywania uroków tego piêknego kraju i upra-
wiania ró¿nych form aktywnego wypoczynku – amatorzy k¹pieli, pieszych wêdrówek
dolinami i w¹wozami, wspinaczki, narciarstwa bêd¹ zachwyceni. Opisy tras uzu-
pe³nione s¹ zbiorem praktycznych informacji na temat zwiedzanego regionu, przy-
datnych ka¿demu turyœcie.
str. 96, format 125x222, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-724-2

Seria:
Kieszonkowy przewodnik

Autorami przewodników z serii „od œrodka” s¹ na
ogó³ mieszkañcy b¹dŸ znawcy opisywanego re-
gionu, osobiœcie rekomenduj¹cy ró¿ne atrakcje
i miejsca warte odwiedzenia. Proponuj¹ oni kilka
ciekawych tras zwiedzania, które obejmuj¹ naj-
wa¿niejsze oraz najpiêkniejsze obiekty, wytwo-
rzone rêk¹ cz³owieka lub bêd¹ce dzie³em natury.
Opisy tras wzbogacaj¹ informacje o historii i kul-
turze regionuorazpraktyczneporady iwskazówki
na temat noclegów, restauracji, rozrywek, waluty,
klimatu, jak te¿ zwyczajów mieszkañców. Do
ka¿dego przewodnika do³¹czona jest mapa z za-
znaczonymi trasami zwiedzania.

KIESZONKOWY PRZEWODNIK:
BOLONIA OD ŒRODKA
str. 96, format 125x222, oprawa broszurowa

ISBN 978-83-7243-728-0

KIESZONKOWY PRZEWODNIK:
MAROKO OD ŒRODKA
str. 96, format 125x222, oprawa broszurowa

ISBN 978-83-7243-729-7

KIESZONKOWY PRZEWODNIK:
TAJLANDIA OD ŒRODKA
str. 96, format 125x222, oprawa broszurowa

ISBN 978-83-7243-727-3
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JAVASCRIPT
KROK PO KROKU
STEVE SUEHRING

Ksi¹¿ka ta pomyœlana jest jako wprowadzenie do programowania w jêzyku Java-
Script, ale nawet doœwiadczeni programiœci mog¹ w niej znaleŸæ ciekawe wy-
jaœnienia i porady. Autor podaje przyk³ady, jak programowaæ i jak nie programo-
waæw jêzyku JavaScript i dlaczego.Ostrzegaprzedpotencjalnymipu³apkami.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 roz-
dzia³y poœwiêcone s¹ rozszerzeniu AJAX.
Do ka¿dego rozdzia³u do³¹czone s¹ æwiczenia do samodzielnego wykonania,
a w dodatku na koñcu ksi¹¿ki znajduje siê klucz do ich rozwi¹zania.
str. ok. 400, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-660-3

MICROSOFT VISUAL BASIC 2008
KROK PO KROKU
MICHAEL HALVORSON

Microsoft Basic 2008 to obecnie jeden z wiod¹cych jêzyków programowania,
warto wiêc go poznaæ. Autor w sposób przystêpny i klarowany omawia naj-
wa¿niejsze zagadnienia, ilustruj¹c je przyk³adami kodu i rysunkami. Ksi¹¿ka za-
wiera tak¿ewiele æwiczeñ, które czytelnikwykonuje samodzielnie, krokpokroku,
zdobywaj¹c przy tym umiejêtnoœci niezbêdne do tworzenia w³asnych aplikacji
komercyjnych. Wyk³ad rozpoczyna siê od omówienia mo¿liwoœci zintegrowane-
go œrodowiska programistycznego Microsoft Visual Studio 2008. Czêœæ druga
poœwiêcona jest podstawom programowania. Czêœæ trzecia to rozleg³e kompen-
dium wiedzy na temat interfejsu u¿ytkownika. Ostatnia, czwarta czêœæ, zawiera
omówienie zaawansowanych technik programistycznych – wspó³pracy z bazami
danych i tworzenia stron oraz witryn WWW. W dodatkach znajduje siê, miêdzy
innymi, bogaty wykaz dodatkowych Ÿróde³ informacji o jêzyku. Do ksi¹¿ki
do³¹czono CD-ROM z przyk³adowymi programami.
str. ok. 500, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-659-7

MICROSOFT VISUAL C# 2008
KROK PO KROKU
JOHN SHARP

Tenpraktycznypodrêcznik, który krokpokrokuuczybudowaæaplikacjew jêzyku
Visual C#, podzielony jest na etapy o wzrastaj¹cym stopniu trudnoœci. Interak-
tywnie uczy tworzenia w jêzyku C# komponentów aplikacji oraz programów
dzia³aj¹cych w œrodowisku Windows. Czytelnik rozpoczyna naukê od podstawo-
wych umiejêtnoœci, takich jak deklarowanie zmiennych, pisanie instrukcji, wy-
wo³ywanie metod. Ju¿ na pocz¹tku uczy siê ³apaæ i obs³ugiwaæ wyj¹tki. Bardzo
przystêpnie opisane jest zarz¹dzanie zasobami za pomoc¹ destruktorów i zbie-
rania nieu¿ytków. Potem przychodzi czas na bardziej z³o¿one zagadnienia: defi-
niowanie w³aœciwoœci, indekserów, obs³ugê zdarzeñ i tworzenie w³asnych opera-
torów. Czytelnik uczy siê pracowaæ z danymi, wykorzystuj¹c Microsoft
ADO.NET i LINQ, tworzyæ interaktywne aplikacje internetowe, budowaæ us³ugi
sieciowe czy zaawansowane interfejsy u¿ytkownika za pomoc¹ form WPF – Win-
dowsPresentation Fundation.Nap³ycieCDznajduj¹ siê æwiczenia doprzerobie-
nia w poszczególnych rozdzia³ach wraz z rozwi¹zaniami.
str. ok. 500, format 165x235, oprawa broszurowa, ISBN 978-83-7243-658-0
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ARCHITEKTURA.PRZEWODNIKPOSTYLACH
RM 2008, str. 304
ISBN 978-83-7243-616-0

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

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

SUPERKIEROWCA.JAKJE�DZIÆBEZPIECZNIEWKĀDYCHWARUNKACH
RM 2007, str. 192
ISBN 978-83-7243-585-9

CZYTANIEZTWARZY.POZNAJMYŒLIICHARAKTERROZMÓWCY
RM 2006, str. 144
ISBN 83-7243-528-6

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

LATAJ¥CYCYRKMONTYPYTHONA.TOM I
RM 2004, str. 360
ISBN 83-7243-365-8

LATAJ¥CYCYRKMONTYPYTHONA.TOMII
RM 2006, str. 392 + 12 str. wklejka
ISBN 83-7243-366-6

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

WÊZ£Y
RM 2005, str. 168,
ISBN 83-7243-425-5

RÊKODZIE£O www.robotki.pl

PROSTEIPIÊKNEROBÓTKINADRUTACH
RM 2007, str. 80
ISBN 978-83-7243-590-3

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

450 ŒCIEGÓW NA DRUTACH
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243-601-6

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

250 ŒCIEGÓW NA DRUTACH
RM 2004, str. 96
ISBN 83-7243-385-2

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

HAFTRICHELIEUIINNEHAFTYA¯UROWE
RM 2008, str. 64
ISBN 978-83-7243-631-3

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

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

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

HAFT PRZESTRZENNY
RM 2006, str. 96
ISBN 83-7243-499-9
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HAFTKRZȲ YKOWY.MINIATUROWEMOTYWY
RM 2006, str. 64
ISBN 83-7243-512-X

HAFT HARDANGER
RM 2006, str. 80
ISBN 83-7243-500-6

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

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

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

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

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

TEKTURAIKARTON.WYJ¥TKOWEIINSPIRUJ¥CEPROJEKTYPRZEDMIOTÓWZTEKTURY
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243-565-1

HAFTOWANE MONOGRAMY
RM 2007, str. 64
ISBN 978-83-7243-559-0

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

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

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

D ĪNS.PROJEKTY,APLIKACJE,DEKORACJE
RM 2007, str. 64
ISBN 978-83-7243-560-6

KOSZULKI. 101 POMYS£ÓW
RM 2006, str. 104
ISBN 83-7243-493-X

WIELKANOC.ŒWI¥TECZNEDEKORACJE,PREZENTY,PRZEPISY
RM 2008, str. 64
ISBN 978-83-7243-649-8

PISANKI. NAJPIÊKNIEJSZE PROJEKTY
RM 2008, str. 64
ISBN 978-83-7243-628-3

OZDOBY CHOINKOWE
RM 2007, str. 48
ISBN 978-83-7243-555-2

OZDOBY Z PIERNIKA
RM 2007, str. 64
ISBN 978-83-7243-636-8

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

RZE�BIENIE W GLINIE
RM 2006, str. 80
ISBN 83-7243-521-9

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

ŒWIECE DEKORACYJNE
RM 2005, str. 48
ISBN 83-7243-471-9
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BI¯UTERIAZPACIORKÓWIKORALIKÓW
RM 2007, str. 64
ISBN 978-83-7243- 604-7

BI¯UTERIA Z KORALIKÓW
RM 2006, str. 64
ISBN 83-7243-457-3

TECHNIKI GRAFICZNE DLA KA¯DEGO
RM 2007, str. 64
ISBN 978-83-7243-597-2

KARTKIIZAPROSZENIA.TECHNIKI,PROJEKTY
RM 2007, str. 64
ISBN 978-83-7243-594-1

STEMPLEM I TUSZEM ROBIMY KARTKI
RM 2007, str. 80
ISBN 978-83-7243-552-1

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

KIRIGAMI.OKOLICZNOŒCIOWEKARTKIIOZDOBNEOPAKOWANIA
RM 2006, str. 48
ISBN 83-7243-501-4

ORIGAMI. PUDE£KA Z PAPIERU
RM 2005, str. 64
ISBN 83-7243-474-3

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

KWIATY Z PAPIERU
RM 2005, str. 64
ISBN 83-7243-460-3

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

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

KORONKI PÊTELKOWE
RM 2005, str. 158
ISBN 83-7243-463-8

FRYWOLITKI. KLASYCZNE WZORY
RM 2006, str. 80
ISBN 978-83-7243-539-2

KORONKA FRYWOLITKOWA
RM 2005, str. 88
ISBN 83-7243-439-5

KORONKI WENECKIE
RM 2006, str. 64
ISBN 83-7243-472-7

RÊCZNE WYPLATANIE KOSZYKÓW
RM 2007, str. 80
ISBN 978-83-7243-530-9

WYPLATANIE KOSZYKÓW
RM 2005, str. 88
ISBN 83-7243-468-9

KUCHNIA

ZIO£A W KUCHNI
RM 2006, str. 64
ISBN 83-7243-510-3

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

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

POTRAWYZKUCHENKIMIKROFALOWEJZOPIEKACZEMIGRILLEM
RM 2005, str. 224
ISBN 83-7243-423-9

WINA DOMOWE
RM 2005, str. 176
ISBN 83-7243-421-2
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DOM I WNÊTRZE www.robotki.pl

NAPRAWTOSAM.PORADNIKDOMOWY
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-629-0

KOMINKI
RM 2007, str. 80
ISBN 978-83-7243-618-4

IKEBANA.SZTUKAUK£ADANIAKWIATÓW
RM 2007, str. 64
ISBN 978-83-7243-593-4

DEKOROWANIEŒWI¥TECZNEGOSTO£U
RM 2007, str. 48
ISBN 978-83-7243-554-5

PIÊKNY STÓ£ NA KA¯D¥ OKAZJÊ
RM 2006, str. 80
ISBN 978-83-7243-538-5

DEKORACYJNE SK£ADANIE SERWETEK
RM 2006, str. 64
ISBN 83-7243-520-0

ZAS£ONY I ROLETY
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-595-8

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

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

PRZYRODA, ROŒLINY, ZWIERZÊTA

BONSAI.UPRAWA,FORMOWANIE,PIELÊGNACJA
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-662-7

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

333ROŒLINYOGRODOWE.NAJPIÊKNIEJSZEKRZEWY,BYLINYIKWIATYCIÊTE
RM 2008, str. 192
ISBN 978-83-7243-607-8

UPRAWA KRZEWÓW OWOCOWYCH
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-599-6

UPRAWA POMIDORÓW
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-598-9

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

MÓJ PIERWSZY ATLAS PRZYRODY
RM 2007, str. 32
ISBN 978-83-89622-65-5

CLEMATIS.NAJPIÊKNIEJSZEGATUNKIPOWOJNIKÓW
RM 2007, str. 56
ISBN 978-83-7243- 584-2

TRAWY I TRAWNIKI
RM 2007, str. 64
ISBN 978-83-7243-556-9

OCZKAWODNEWOGRODACHINABALKONACH
RM 2006, str. 64
ISBN 83-7243-508-1
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PSZCZO£Y. PORADNIK HODOWCY
RM 2007, str. 176
ISBN 978-83-7243-557-6

PSZCZELARSTWO KROK PO KROKU
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-608-5

PORADNIK OPIEKUNA: KOT
RM 2005, str. 192
ISBN 83-7243-431-X

PORADNIK OPIEKUNA. KOÑ
RM 2007, str. 192
ISBN 978-83-7243-535-4

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

KRÓLIKI. PORADNIK HODOWCY
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-646-7

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

KURY. RASY, HODOWLA
RM 2007, str. 192
ISBN 978-83-7243-534-7

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

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

COMÓWIMÓJPIES,CZYLIJAKZROZUMIEÆJÊZYKPSA
RM 2008, str. 136
ISBN 978-83-7243-587-3

PSYSTRÓ̄ UJ¥CE.TRESURAIWYCHOWANIE
RM 2008, str. 120
ISBN 978-83-7243-642-9

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

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

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

WESTIE.
RM 2008, str. 120
ISBN 978-83-7243-610-8
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PORADNIK:CHOMIK–OPIEKAIWYCHOWANIE
RM 2003, str. 80
ISBN 83-7243-302-X

PORADNIK:KRÓLIKMINIATUROWY–OPIEKAIWYCHOWANIE
RM 2003, str. 80
ISBN 83-7243-301-1

PORADNIK:OWCZAREKNIEMIECKI–OPIEKAIWYCHOWANIE
RM 2003, str. 80
ISBN 83-7243-285-6

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

ROŒLINY AKWARIOWE
RM 2004, str. 80
ISBN 83-7243-416-6

ZDROWIE

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

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

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

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

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

TWOJEDZIECKO.PORADNIKMEDYCZNY
RM 2007, str. 160
ISBN 978-83-7243-561-3

PIERWSZAPOMOCIOPIEKADOMOWA.PORADNIKRODZINNY
RM 2006, str. 176
ISBN 83-7243-524-3

RYSUNEK I MALARSTWO www.robotki.pl

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

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

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

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

KALIGRAFIA. SZTUKA PISANIA
RM 2006, str. 112
ISBN 83-7243-492-1
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MALUJEMY IKONY. ATELIER KOPISTY
RM 2008, str. 72
ISBN 978-83-7243-648-1



SZACHY

OCENA POZYCJI I PLANOWANIE
RM 2007, str. 184
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
RM 2004, str. 160
ISBN 83-7243-382-8

MYŒL JAK ARCYMISTRZ
RM 2002, str. 176
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

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

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

SUDOKU

SUDOKU. KULTOWA £AMIG£ÓWKA
RM 2006, str. 224
ISBN 83-7243-496-4

SUDOKU. MATEMATYCZNE PUZZLE
RM 2006, str. 192
ISBN 83-7243-497-2
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PRZEWODNIKI

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

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:ATENYODŒRODKA
RM 2003, str. 96
ISBN 83-7243-293-7

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

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:CHORWACJAODŒRODKA
RM 2002, str. 96
ISBN 978-83-7243-571-2

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:COSTADELSOL
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-623-8

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:DUBLINODŒRODKA
RM 2006, str. 96
ISBN 83-7243-505-7

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

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:EGIPT.WZD£ŪDOLINYNILU
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243-612-2

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:FLORENCJAODŒRODKA
RM 2008, str. 104
ISBN 978-83-7243-625-2

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:GDAÑSKODŒRODKA
RM 2005, str. 96
ISBN 83-7243-367-4

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

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

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:KRETAODŒRODKA
RM 2004, str. 120
ISBN 978-83-7243-574-3

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:LAZUROWEWYBRZĒEODŒRODKA
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-624-5

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:LONDYNODŒRODKA
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-575-0

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:LWÓWODŒRODKA
RM 2006, str. 96
ISBN 83-7243-467-0

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:PARȲ ODŒRODKA
RM 2008, str.104
ISBN 978-83-7243-613-9

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:PRAGAODŒRODKA
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-614-6

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:RODOSODŒRODKA
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243-548-4

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:RZYMODŒRODKA
RM 2008, str. 96
ISBN 978-83-7243-674-0
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KIESZONKOWYPRZEWODNIK:S£OWENIAODŒRODKA
RM 2005, str. 104
ISBN 83-7243-466-2

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:STAMBU£ODŒRODKA
RM 2003, str. 104
ISBN 83-7243-291-0

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:SZTOKHOLMODŒRODKA
RM 2004, str. 96
ISBN 83-7243-363-1

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:TENERYFAODŒRODKA
RM 2007, str. 96
ISBN 978-83-7243-547-7

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:TOSKANIAODŒRODKA
RM 2007, str. 104
ISBN 978-83-7243-550-7

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:TUNEZJAODŒRODKA
RM 2007, str. 96
ISBN 83-7243-504-9

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:UMBRIAODŒRODKA
RM 2008, str.104
ISBN978-83-7243-626-9

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:WARSZAWAODŒRODKA
RM 2005, str. 96
ISBN 83-7243-408-5

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

KIESZONKOWYPRZEWODNIK:WILNOODŒRODKA
RM 2006, str. 96
ISBN 83-7243-449-2

PRZEWODNIK:MUZEAIGALERIE:LONDYNODŒRODKA
RM 2004, str. 224
ISBN 83-7243-352-6

PRZEWODNIK:MUZEAIGALERIEPARȲ AODŒRODKA
RM 2004, str. 224
ISBN 83-7243-351-8

MIASTO OD ŒRODKA: PRAGA
RM 2006, str. 256
ISBN 83-7243-506-5

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

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

WSPINACZKA. Jak poprowadziæ VI.4
Eremis 2006, str. 184
ISBN 83-89622-49-1

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

INFORMATYKA

SZYBKI BEZPRZEWODOWY INTERNET
RM 2007, str. 256
ISBN 978-83-7243-568-2

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

NERO 6 – NAGRYWANIE P£YT CD I DVD
RM 2004, str. 144
ISBN 83-7243-397-6

CORELDRAW 11. KSI¥¯KA W KOLORZE
RM 2004, str. 320, CD-ROM
ISBN 83-7243-404-2

WINDOWS XP TO PROSTE
RM 2002, str. 192
ISBN 83-7243-254-6

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

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

PROGRAMOWANIE. W TONACJI C++
RM 2005, Tom 1, str. 296
ISBN 83-7243-399-2

PROGRAMOWANIE. W TONACJI C++
RM 2005, Tom 2, str. 320
ISBN 83-7243-400-X

PROGRAMOWANIE. W TONACJI C++
RM 2005, Tom 3, str. 324
ISBN 83-7243-401-8

SYSTEMYBAZDANYCH.PRAKTYCZNEMETODYPROJEKTOWANIA,IMPLEMENTACJIIZARZ¥DZANIA
RM 2004, Tom 1, str. 656
ISBN 83-7243-368-2

SYSTEMYBAZDANYCH.PRAKTYCZNEMETODYPROJEKTOWANIA,IMPLEMENTACJIIZARZ¥DZANIA
RM 2004, Tom 2, str. 712
ISBN 83-7243-369-0

PROGRAMOWANIE WINDOWS
RM 1999, str. 1320, CD-ROM
ISBN 83-87216-90-9
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SERIA: KROK PO KROKU

MICROSOFTWINDOWS VISTA KROKPOKROKU
RM 2007, str. 376, CD-ROM
ISBN 978-83-7243-577-4

MICROSOFTOFFICE 2007 KROKPOKROKU
RM 2007, str. 608, CD-ROM
ISBN 978-83-7243-583-5

MICROSOFTOFFICE ACCESS 2007 KROKPOKROKU
RM 2007, str. 312, CD-ROM
ISBN 978-83-7243-578-1

MICROSOFTOFFICE EXCEL 2007 KROKPOKROKU
RM 2007, str. 352, CD-ROM
ISBN 978-83-7243-579-8

MICROSOFTOFFICEWORD 2007 KROKPOKROKU
RM 2007, str. 376, CD-ROM
ISBN 978-83-7243-580-4

MICROSOFTOFFICEPOWERPOINT2007KROKPOKROKU
RM 2008, str. 288, CD-ROM
ISBN 978-83-7243-581-1

MICROSOFTOFFICEPROJECT2007KROKPOKROKU
RM 2008, str. 496, CD-ROM
ISBN 978-83-7243-582-8

MICROSOFTWINDOWSXPKROKPOKROKU.DRUGIEWYDANIE
RM 2005, str. 400, CD-ROM
ISBN 83-7243-450-6

HTML I XHTML KROK PO KROKU
RM 2006, str. 388, CD-ROM
ISBN 83-7243-527-8

MICROSOFTACCESS2003.KROKPOKROKU
RM 2004, str. 392, CD-ROM
ISBN 83-7243-393-3

MICROSOFTEXCEL2003.KROKPOKROKU
RM 2004, str. 344, CD-ROM
ISBN 83-7243-392-5

MICROSOFTPOWERPOINT2003.KROKPOKROKU
RM 2004, str. 348, CD-ROM
ISBN 83-7243-394-1

MICROSOFTPROJECT2003.KROKPOKROKU
RM 2004, str. 536, CD-ROM
ISBN 83-7243-395-X

MICROSOFTWORD2003.KROKPOKROKU
RM 2004, str. 400, CD-ROM
ISBN 83-7243-391-7
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