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Zamówienia: 

tel. 12 446-72-57, 12 446-72-58 
tel. kom.: 577-950-136
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Prezen
tza zakup 

powyżej 
100 zł

Prezen
tza zakup 

powyżej 
150 zł

Nowość

Gloria in excelsis Deo!

Gloria in excelsis Deo!

Gloria in excelsis Deo!
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Wesołych Świąt
Narodzenia Pańskiego!
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Gloria 
in excelsis Deo!

Gloria in excelsis Deo!

Pakiet 9 karnetów świątecznych  
z kopertami

Poradnik zdrowotny 
WYD. AA, 14×19, s. 128, miękka,  
kolorowe ilustracje

24,90
29,90 zł

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
www.AromatSlowa.pl

Aromat Słowa
Dom Wysyłkowy
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Szanowni Państwo!
W naszym przedświątecznym 
katalogu oferujemy m.in. wiele 
atrakcyjnych naturalnych artyku-
łów do domowej kuchni i aptecz-
ki! Wśród nich liczne produkty 
ziołowe, naturalne soki, przypra-
wy, kosmetyki oraz inne produkty 
prozdrowotne (s. 16-33). Spośród 
literatury pięknej polecamy 
atrakcyjne tytuły znanych i lubia-
nych autorek: Magdaleny Kordel 
(s. 76), Katarzyny Michalak, Doroty 
Gąsiorowskiej (s. 78) oraz nowej 
polskiej noblistki Olgi Tokarczuk 

(s. 79). Dla dzieci polecamy trzyczęściowe Dzieje Polski w ko-
miksie w eleganckim etui (s. 58), interesujące gry planszowe 
oraz inne atrakcyjne tytuły – nie tylko na święta (s. 52-71).

Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia  
radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego 
Nowego Roku 2020!

Jak złożyć zamówienie?
1. Wyślij pocztą załączoną kartę z zamówieniem.
2. Telefonicznie: 12 446-72-57, 12 446-72-58  

tel. kom.: 577-950-136 
(poniedziałek – piątek: 8.00-18.00; sobota: 8.00-13.00)

3. Internetem: www.AromatSlowa.pl 
4. E-mailem: katalog@aromatslowa.pl 

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!
Zamówienie na kwotę do 100 zł – koszt przesyłki 9,90 zł.
Czas realizacji zamówienia: do 14 dni. Płatność przy odbiorze 
(za pobraniem) lub przedpłata przelewem.  
Numer konta bankowego do przelewów (Idea Bank): 
Dystrybucja AA, 03 1950 0001 2006 0095 0050 0003

Dom Wysyłkowy Aromat Słowa oprócz sprzedaży wysyłkowej 
 oferuje również możliwość bezpłatnego osobistego odbioru 
zamówień w naszej księgarni w Krakowie (po uprzednim tele-
fonicznym uzgodnieniu szczegółów odbioru).

Punkt odbioru osobistego: „Księgarnia na Retoryka” 
Kraków, ul. Retoryka 24 (blisko Wawelu, obok DH „Jubilat”)
Godziny otwarcia: pon.–pt.: 9.30–17.00

o
KSIĘGARNIA
na RETORYKA 

religijna.pl

KSIĘGARNIA
na RETORYKA

Spis treści
Prezenty dla kupujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Na Boże Narodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Zestawy świąteczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11
Zbigniew T. Nowak – Książki dla zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . 12-15
Nowa linia produktów ekologicznych Aromat Zdrowia . . . 16-21
Produkty bonifraterskie, Maści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-24
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Co za smak! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Poradniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-51
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Muzyczne fascynacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90-91
Na różne okazje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92-94
Notatniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Dla ducha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-98
Dla niej i dla niego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Nieplanowane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

Hit!

Tylko
14,90 zł

Ekologiczna herbatka  
Bomba Witaminowa 100 g
Doskonała herbatka polecana do sporządzania smacznych, 
aromatycznych naparów, które z powodzeniem mogą zastępo-
wać inne codzienne napoje. Jest to kompozycja ekologicznych 
owoców, w skład której wchodzą m.in. owoce róży, czarnej 
porzeczki oraz maliny, które od dawna są znane i cenione 
ze względu na swoje właściwości. Bogactwo smaku herbatki 
wzmacniają: kwiat hibiskusa oraz delikatne płatki róży.
Skład: owoc róży 22%, owoc tarniny, jabłka, berberysu, czarnego bzu, ja-
rzębiny, czarnej porzeczki, maliny, głogu; hibiskus; płatki róży (w różnych 
proporcjach). 

kod: 290445

oraz zespół pracowników Domu Wysyłkowego  
Aromat Słowa
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Polecam
y34,9024,90

29,90 zł

Zbigniew T. Nowak

Zdrowie na cały rok 2020
Wyjątkowy terminarz zawierający sprawdzone receptury z zastosowaniem ziół, 
owoców, warzyw oraz innych darów natury. Przepisy zamieszczone w tym ter-
minarzu pochodzą z dorobku znawcy ziół i eksperta telewizyjnego Zbigniewa 
T. Nowaka. Każda rozkładówka zawiera tygodniowe kalendarium oraz wybrany 
przepis dostosowany do pory roku oraz do aktualnych potrzeb ludzkiego or-
ganizmu. Korzystając z tego bardzo praktycznego poradnika, łatwiej przeżyć 
zdrowo cały rok!
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 758200

Nowość
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Nowe i polecane

s. 1, 3 s. 2 s. 6 s. 6 s. 7

s. 9, 10 s. 12 s. 15 s. 16 s. 17

s. 24 s. 25

s. 27s. 26 s. 32 s. 33 s. 34

s. 19 s. 23s. 22
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Nowe i polecane

s. 35 s. 38 s. 39 s. 40 s. 48

s. 49 s. 51 s. 51 s. 52 s. 53

s. 55 s. 58 s. 61 s. 63 s. 75

s. 76 s. 79 s. 81 s. 98 s. 100
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Na Boże Narodzenie

16,90

Tylko
4,90 zł

Tylko
9,90 zł

Ekologiczny  
susz wigilijny 
Smak polskich świąt!
Suszone owoce z ekologicznych upraw – znakomite na wie-
czerzę wigilijną i świąteczny obiad. Zawiera sprawdzony prze-
pis na świąteczny kompot.
Składniki: śliwka 40%, jabłko 30%, gruszka 30%. 
Produkt polski. 

kod: 290469

NowośćNowość

Ekologiczne  
sianko wigilijne z trawą żubrówką 
8-12 g

Sianko wigilijne jest jedną z bożonarodzeniowych tradycji 
kultywowanych w większości polskich domów. Sianko pod 
obrusem jest symbolem ubóstwa, w jakim narodził się Jezus 
Chrystus, a biały obrus, pod którym umieszczamy sianko, 
nawiązuje do Jego szat. 
Składniki: sianko, trawa żubrówka (w różnych proporcjach).  
Produkt polski. 

kod: 290476

Herbatka świąteczna to pyszna mieszanka owoców i przypraw roz-
grzewających, takich jak cynamon, skórka z pomarańczy, imbir, anyż 
i goździki. Specjalnie dobrane składniki nadają herbatce unikalny 
świąteczny aromat.
Skład: owoce: maliny, jabłka, pigwy, czarnej porzeczki, skórka pomarańczy, 
goździki, owoc anyżu, kora cynamonowca, kłącze imbiru.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA 

Franciszkańska  
herbatka świąteczna w puszce 20 saszetek po 5 g
kod: 471078

Franciszkańska herbatka świąteczna 
w pudełku 20 saszetek po 5 g
kod: 471085

Pyszna herbatka 
w puszce  

lub w pudełku!

du

że saszetki!

Nowość Nowość

19,90
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Na Boże Narodzenie

Tylko
29,90 zł

Nowość

Polskie Boże Narodzenie
Tradycje, obrzędy, modlitwy, zwyczaje
Książka przypomina obrzędy i zwyczaje, jakie w polskich katolickich do-
mach od wieków były kultywowane, pokazuje ich współczesne i regionalne 
odmiany. Przedstawia tradycje polskich kolęd, szopek, jasełek i grup kolęd-
niczych. Popularyzuje nowe zjawiska, które zyskują coraz więcej zwolenni-
ków, jak „domowe Betlejem”, orszak Trzech Króli, kolędnicy misyjni. Zawiera 
szczegółowy przebieg obrzędów podczas Wigilii, Ewangelię i modlitwy, jakie 
w tym dniu powinny rozbrzmiewać w rodzinnym gronie. Pomaga przeżyć 
święta Narodzenia Pańskiego w prawdziwie religijnej atmosferze. Treść 
książki wzbogacono o zdjęcia i reprodukcje dzieł sztuki.
WYD. AA, 17×24, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

Rodzinny zestaw na Boże Narodzenie
Pięć elementów w estetycznym pudełku: 
•	książka Polskie Boże Narodzenie, 
•	opłatek poświęcony przez kapłana (w prezencie), 
•	sianko na stół wigilijny, 
•	figurka Dzieciątka Jezus na tekturce, 
•	kadzidło na święto Trzech Króli.

kod Zestawu: 040820
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Zestawy świąteczne

Su

per cena!
99,00

Czekolada mleczna  
prawdziwego  

Świętego Miokołaja, 
2 szt.

Kawa 
etiopska 
mielona, 

250 g

Trójpłytowa  
kolekcja klasyki

Przewodnik
turystyczny

Herbatka 
żurawinowa,  

100 g

Terminarz 2020

Klubowy Zestaw Upominkowy

Torba  
100% bawełny!

mielona

Klubowy  
Zestaw upominkowy
Torba bawełniana  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9,90 zł 
Czekolada mleczna, 2 szt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11,80 zł 
Kawa etiopska mielona, 250 g   .  .  .  .  .  .  .  . 19,90 zł 
Przewodnik turystyczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19,90 zł
Terminarz 2020   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24,90 zł
Herbatka żurawinowa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24,90 zł 
300 lat wspaniałej muzyki   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19,90 zł 

RAZEM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131,20 zł

99,00 zł

kod Zestawu: 040394
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Zestawy świąteczne

Tylko
99,00 zł

Zestaw kosmetyków „Szlachetny polski miód”
Miodowy balsam do ciała (150 ml): Zapewnia natychmiastowe i długotrwałe 
nawilżenie suchej i zmęczonej skóry. Przyjemny miodowy zapach doda energii każdego dnia.

Miodowy nektar do kąpieli (400 ml): Idealny kosmetyk kąpielowy dla suchej 
i zmęczonej skóry. Sprzyja odprężeniu, działa odżywczo, energetyzująco i nawilżająco na ciało. 
składniki aktywne: miód lipowy, naturalna betaina.

Miodowy żel do mycia ciała (300 ml): Zawarte w żelu naturalne składniki myjące 
wzbogacone miodem lipowym uwalniają skórę od zanieczyszczeń nie naruszając jej naturalnej 
bariery ochronnej. składniki aktywne: miód lipowy, naturalna betaina, olej z karotki, wyciąg 
z palmy kokosowej i kukurydzy.

Miodowy krem do rąk (75 ml): Zmiękcza i wygładza skórę odżywiając ją i łagodząc 
podrażenia. składniki aktywne: miód lipowy, olej arachidowy, wosk pszczeli, olej ze słodkich 
migdałów, alantoina, ekstrakt z drzewa Tara.

kod: 039862

Zestaw w prezentowym pudełku 
z okienkiem

Nowość
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Tylko
99,00 zł

Nowość

Zestaw kosmetyków na bazie wosku pszczelego
Krem do rąk (75 ml): Łagodzi podrażnienia, zabezpiecza dłonie przed wysuszanem i pękaniem. 
Produkt zalecany szczególnie przy intensywnych pracach domowych. składnik aktywny: wosk pszczeli.

Krem do stóp (75 ml): Zmiękcza, wygładza, zapobiega pękaniu skóry stóp. Działa odświeżająco 
i dezodoruje. składniki aktywne: wosk pszczeli, kwas undecylenowy, mentol.

Krem półtłusty (50 ml): Odżywia, rewitalizuje, działa przeciwzmarszczkowo, wygładza, 
natłuszcza, uelastycznia skórę. składniki aktywne: olej z nasion krokosza barwierskiego, witamina E, 
witamina A, witamina F, wosk pszczeli, olej winogronowy.

Krem pod oczy (30 ml): Kojąco-łagodzący krem wygładzający drobne zmarszczki. Odżywia 
i wzmacnia delikatną skórę wokół oczu. składniki aktywne: aktywne ekstrakty ziołowe (ostropest 
plamisty, kasztanowiec, zielona herbata, proteiny zbożowe), ekstrakt z korzenia lukrecji, olej 
winogronowy, wyciąg z drzewa Tara, wosk pszczeli.

Tonik pielęgnacyjny (200 ml): Oczyszcza, nawilża, reguluje pH skóry. składniki aktywne: 
ekstrakt z grejpfruta, ekstrakt z korzenia lukrecji, kompleks substancji nawilżających, panthenol, 
gliceryna.

KORANA 

kod: 039879

Zestaw w prezentowym pudełku 
z okienkiem

Zestawy świąteczne
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Tylko
99,00 zł

Nowość

Zestaw kosmetyków „Egipt”
Krem Egiptu (50 ml): 
Intensywnie i długotrwale nawilża i odżywia. Polecany do skóry ze skłonnościami do zmarszczek. 
składniki aktywne: wosk pszczeli, miód lipowy, wyciąg z kwiatu lotosu, mleczko migdałowe, wyciąg 
z drzewa Tara, mleczko z pszenicy, woda różana, masło shea, olej winogronowy, olej annato.

Balsam Egiptu z kwiatem lotosu (200 ml): 
uelastycznia skórę, nawilża, wygładza i nadaje zdrowy wygląd. składniki aktywne: wyciąg z drzewa 
Tara, wosk pszczeli, kolagen, elastyna, masło shea, wyciąg z kwiatu lotosu, mleko, woda różana, 
mleczko migdałowe, olej annato, miód lipowy.

Sekret Egiptu – Kremowa kąpiel Kleopatry (500 ml): 
Dwufazowa struktura kąpieli łączy delikatność mleczka ze świeżością oczyszczającej kąpieli. 
Aktywne substancje aktywują metabolizm skóry, zapewniając jej elastyczność i jedwabistą 
gładkość. składniki aktywne: olej annato, ekstrakt z kwiatu lotosu, miód lipowy.

KORANA

kod: 039886

Zestaw w prezentowym pudełku 
z okienkiem

Zestawy świąteczne



12

Zbigniew T. Nowak – Książki dla zdrowia

Tylko
59,90 zł

Ponad 1100 stron!
Dziewięć książek w cenie sześciu!

Zbigniew T. Nowak

Z tradycji Ojca Klimuszki
komplet 9 książek

W zestawie:
Naturalne antybiotyki z Bożej apteki, s. 128

Naturalne kuracje przedłużające życie, s. 128

Przetwory, które leczą, s. 128

Ziołowe kuracje odtruwające i odchudzające, s. 128

Zioła na serce, miażdżycę i nadciśnienie, s. 128

Ziołowa apteczka dla przeziębionych, s. 128

Ziołowe sposoby na depresję i zły nastrój, s. 128

Leki z klasztornej spiżarni, s. 128

Leki z polskich lasów, s. 128

Każda książka: WYDAWNICTWO AA, 14×19, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 647300
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Zbigniew T. Nowak – Książki dla zdrowia

Znawca roślin leczniczych, od ponad 30 lat popularyzator wiedzy 
z zakresu ziołolecznictwa i apiterapii. Autor kilkudziesięciu 
bestsellerów książkowych oraz ponad 1500 artykułów prasowych 
o tej tematyce.  

Zbigniew T. Nowak 
Ekspert w popularnym programie „Pytanie na śniadanie”, 
nadawanym w TVP2.

Książki Zbigniewa T. Nowaka oferujemy Państwu 
na stronach 12-15 naszego katalogu.

Odwiedź na Facebooku stronę „Zdrowie ukryte  
w ziołach według Zbigniewa T. Nowaka” 
www.facebook.com/ZbigniewTNowakKsiazki/

Antybiotyki  
z apteki pana Boga
unikalne i skuteczne receptury 
z babki lancetowatej, bzu czar-
nego, czosnku pospolitego, 
cebuli, chrzanu pospolitego, 
dziewanny, jeżówki purpuro-
wej, lebiodki pospolitej, lipy 
drobnolistnej, macierzanki 
piaskowej, maliny właściwej, 
miodu pszczelego, nagietka le-
karskiego, olejku z drzewa her-
bacianego, propolisu, sosny, 
szałwii lekarskiej i tymianku.  
AA, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe 
ilustracje

kod: 644880

29,90
39,90 zł

19,90
24,90 zł

Pokrzywa 
przywraca zdrowie
Rzecz o leczniczych zaletach 
pokrzywy, którą stosuje się 
m.in. na oczyszczenie orga-
nizmu z toksyn i kwasu mo-
czowego, anemię, cukrzycę, 
otyłość, reumatyzm, artretyzm, 
alergię, osteoporozę, kamicę 
nerkową, obrzęki stóp, przerost 
prostaty, łysienie, łojotok, trą-
dzik. Z książki dowiemy się jak 
przygotować zdrowe potrawy 
i kosmetyki na bazie pokrzywy.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twar-
da, kolorowe ilustracje

kod: 643029
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Su

per cena!

39,90 zł
14,90

Infekcje u dzieci 
lecz ziołami
Elementarz leczenia dzieci 
ziołami! Zawiera sprawdzone 
receptury na mieszanki ziołowe, 
soki, syropy, miody, nektary 
i inne specjały z zastosowaniem 
leczniczych roślin przeciw takim 
chorobom i dolegliwościom jak: 
grypa, przeziębienie, chrypka, 
zapalenie gardła, angina i za-
palenie migdałków, katar, ból 
ucha, kaszel, zapalenie zatok, 
zapalenie oskrzeli i gorączka.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 208, twarda, 
kolorowe ilustracje

kod: 758125

29,90
39,90 zł

Mniszek 
lekarski w walce 
z nowotworami
Skarbnica porad, jak za pomocą 
mniszka zwalczać m.in. nowotwo-
ry, cukrzycę typu 2, otyłość, cho-
roby wątroby i dróg żółciowych 
(np. kamicę żółciową), zaparcia, 
anemię, przeziębienie, trądzik 
itd. Poradnik zawiera sprawdzone 
receptury na tanie domowe spe-
cyfiki z tej rośliny (przydatne m.in. 
w walce z nowotworami i zaleca-
ne po chemio- i radioterapii).
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier 

kod: 758156 

29,90
39,90 zł

Zioła z polskich łąk
Poradnik przedstawia rośliny 
lecznicze rosnące na naszych 
łąkach, m.in.: babkę lanceto-
watą, bluszczyk kurdybanek, 
krwawnik, mniszek lekarski, 
pokrzywę, podbiał, skrzyp 
polny, stokrotkę, tasznik, oman 
łąkowy, pięciornik gęsi, szczaw, 
świetlik łąkowy, żywokost le-
karski i wiele innych. Książka 
ta dostarcza obszernej wiedzy 
jak zbierać i przetwarzać te 
rośliny na domowe specyfiki. 
AA, 14×20, s. 328, twarda, kolorowe 
fotografie

kod: 647737

Ziołowa apteka  
seniora 
Poradnik, który pomaga  
w naturalny sposób tanio 
i skutecznie wspomagać le-
czenie chorób i dolegliwości 
typowych dla seniorów takich 
jak m.in.: nadciśnienie, ży-
laki, nadmiar cholesterolu, 
nowotwory, zawał serca, udary, 
problemy z pamięcią, reu-
matyzm, artretyzm, odleżyny, 
klimakterium itp. 
AA, 14×20, s. 256, twarda, kolorowe 
zdjęcia

kod: 647928

29,90
39,90 zł

Brzoza ratuje 
w chorobie
Receptury na tanie i skuteczne 
domowe specyfiki z brzo-
zy, m.in. na preparat z czyru 
brzozowego o działaniu prze-
ciwrakowym, zioła na kamicę 
moczową, herbatkę oczyszcza-
jącą z kwasu moczowego, maść 
na stawy, tybetańską maść na 
ropiejące rany, tonik na łupież 
i łysienie, płukankę na połysk 
włosów, domowy szampon, 
środki na trądzik i łuszczycę itp.  
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 128, twar-
da, kolorowe ilustracje

kod: 758071

19,90
24,90 zł

Róża przedłuża 
życie
Wyjątkowa książka o niezwy-
kłych właściwościach róży 
dla zdrowia człowieka. Autor 
przedstawia liczne przepisy 
na zdrowe, a przy tym smacz-
ne produkty z zastosowa-
niem płatków lub owoców 
róży. W oparciu o najnowsze 
badania podaje również cenne 
rady, jak stosować preparaty 
z dodatkiem róży w różnych 
chorobach i dolegliwościach. 
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 160, twarda, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 758095

19,90
24,90 zł

Żurawina samo 
zdrowie
Żurawina jest wykorzystywana 
m.in. przy stanach zapalnych 
dróg moczowych i pęcherza, 
miażdżycy, nowotworach, 
przeroście prostaty depre-
sji, przeziębieniu i grypie. 
Poprawia też wydolność móz-
gu oraz wspomaga odchudza-
nie i odtruwanie organizmu. 
Znajdziemy tu sprawdzone 
receptury na domowe specy-
fiki z owoców żurawiny.
AROMAT SŁOWA, 14×20, s. 128, twar-
da, kolorowe ilustr., kredowy papier

kod: 758101 

19,90
24,90 zł

24,90
29,90 zł

Domowa spiżarnia  
zdrowia
Receptury na wspaniałe prze-
twory, m.in. z truskawek, porze-
czek, jagód, poziomek, czereśni, 
wiśni, płatków i owoców róż, 
malin, ogórków, pomidorów, pa-
pryki, moreli, brzoskwini, jabłek, 
śliwek, aronii, winogron, kapusty, 
żurawiny, czosnku i chrzanu. 
Domowe przetwory wspomagają 
trawienie, pracę wątroby i prze-
mianę materii, oczyszczają z tok-
syn, chronią przed nowotworami.
AA, 14×20, s. 240, twarda, kolorowe ilustr.

kod: 642947

29,90
39,90 zł

Zbigniew T. Nowak – Książki dla zdrowia
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Bestseller

Zbigniew T. Nowak

Ekodetoks od stóp do głów
W poradniku m.in.: detoksykacja po dniu pełnym stresu, kuracja dla lu-
dzi pracujących w szkodliwych warunkach, odtruwanie wątroby i trzustki, 
oczyszczanie żołądka, jelit, nerek, dróg moczowych i pęcherza, odbudowy-
wanie flory bakteryjnej, oczyszczanie organizmu z kwasu moczowego, pro-
gram odtruwania mózgu, skuteczny sposób na usunięcie aluminium z orga-
nizmu, usuwanie z mięśnia sercowego szkodliwych metabolitów, specjalny 
program oczyszczania organizmu dla palaczy oraz sposób na oczyszczenie 
organizmu z toksyn pochodzących ze smogu. 
Dzięki tej książce poznamy sprawdzone receptury na domowe specyfiki 
przygotowane w oparciu o takie skarby natury jak cebula, dziewanna, mni-
szek lekarski, pokrzywa, ostropest plamisty, karczoch, miód, topinambur, 
czosnek, ostrożeń, wiśnie, brzoza i wiele innych. 
AROMAT SŁOWA, 17×24, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 758187

Uwolnij się  
od toksyn 
i zacznij żyć!

Zioła dla zdrowia 
dzieci
Oparte o najnowsze zdobycze 
medycyny kompendium wiedzy 
o naturalnych kuracjach sto-
sowanych u dzieci w różnych 
rodzajach schorzeń, takich jak: 
grypa, przeziębienie, gorączka, 
stany zapalne, afty, pleśniawki, 
kolka niemowlęca, biegunka, 
choroba lokomocyjna, anemia, 
pobudliwość nerwowa, trądzik 
młodzieńczy, alergie, ADHD 
i moczenie nocne.  
AA, 14×20, s. 280,  
twarda, kolorowe ilustracje

kod: 642497

Zioła dla chorego 
serca
Autor proponuje doskonałe 
naturalne środki na wzmoc-
nienie i poprawę pracy serca, 
takie jak głóg, serdecznik, 
winorośl, czosnek, cebula, 
awokado, melisa, miłorząb, 
aronia, porzeczka czarna, 
borówka czernica, tasznik 
pospolity, wiesiołek, galgant, 
róża dzika i pomarszczona, 
szanta zwyczajna, żurawina. 
Sprawdzone receptury!
AA, 14×20, s. 224,  
twarda, kolorowe ilustracje

kod: 642251

Zbigniew T. Nowak

Ziołowa klinika 
odchudzania
Jak skutecznie walczyć z nad-
wagą i otyłością? Autor wyjaś-
nia to opisując odchudzające 
właściwości takich roślin lecz-
niczych jak: mniszek lekarski, 
pokrzywa, perz, karczoch, 
topinambur, zielona herbata, 
skrzyp polny, rzodkiew czarna, 
morwa biała, cynamonowiec, 
bazylia, cykoria, fasolka szpa-
ragowa, rzodkiewka i inne.
AA, 14×20, s. 352,  
twarda, kolorowe ilustracje

kod: 640011

Księga owoców 
leśnych
Godne polecenia kompen-
dium medycyny naturalnej 
opartej na dziko rosnących 
owocach, takich jak m.in.: bo-
rówka czernica, głóg, jarzębi-
na, jeżyna, malina, poziomka, 
dzika róża, rokitnik, tarnina, 
żurawina, dzika śliwa oraz 
dzika jabłoń.
Przewodnik po świecie owo-
ców leśnych i sposobach ich 
wykorzystania!
AA, 14×20, s. 256,  
twarda, kolorowe ilustracje

kod: 649977

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

19,90
39,90 zł

34,90
44,90 zł

19,90
39,90 zł

Rabat 50% Rabat 50% Rabat 50% Rabat 50%

Zbigniew T. Nowak – Książki dla zdrowia
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Sok ekologiczny z czosnku 
niedźwiedziego
250 ml

Skład: sok z liści czosnku niedźwiedziego (Allium ursinus)  
100% (produkt rolnictwa ekologicznego)

Sok z czosnku niedźwiedziego: 
•	jest polecany przy schorzeniach reumatycznych,
•	działa antybakteryjnie i przeciwwirusowo,
•	wspiera pracę układu sercowo-naczyniowego,
•	wspomaga trawienie i zapobiega wzdęciom.

Zalecana porcja dzienna: 15 ml (2 łyżki).
kod: 290308

Ekologiczny czosnek niedźwiedzi 
mielony 
60 g

Skład: czosnek niedźwiedzi 100%

Produkt otrzymywany z suszonych liści czosnku niedźwie-
dziego. Według literatury zielarskiej liście czosnku zawierają 
witaminę C, związki siarki, olejki eteryczne, mikroelementy 
oraz inne cenne substancje. Doskonale nadaje się jako 
dodatek do zup, sosów, past, twarogów, sałatek i potraw 
mięsnych. Jest odpowiedni dla wegetarian, wegan oraz 
wszystkich osób dbających o zdrowie. Dla uzyskania lep-
szych walorów smakowych zalecamy dodawać pod koniec 
gotowania.
kod: 290452

Unikalne produkty ekologiczne  
dla naszego zdrowia!

Tylko
12,90 zł

Tylko
14,90 zł

Hit!

Nowa linia produktów ekologicznych AromAT ZdrowiA
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Hit!

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

Cukier różany ekologiczny 
150 g

Cukier różany to połączenie ekologicznego cukru trzcinowego 
z płatkami róży pomarszczonej (Rosa rugosa) z uprawy 

ekologicznej. Cukier różany to wyborny przysmak, który warto 
mieć w domowej kuchni. Świetnie nadaje się do deserów 

i wypieków. Ma wspaniały aromatyczny zapach!
Skład: cukier trzcinowy* 88,2 %, płatki róży* 11,8 %

*produkt rolnictwa ekologicznego

kod: 290292

Aromatyczny  
cukier różany  

dla domowej kuchni

Ekologiczna 
herbatka różana
150 g

Skład: owoc róży 92%, kwiat hibisku-
sa 5%, płatki róży 3%.

Doskonała, smaczna herbat-
ka o pięknym, rubinowym 
kolorze. W składzie zawiera 
owoce róży będące skarbnicą 
witamin, delikatne płatki róży 
oraz hibiskus, który wzboga-
ca smak herbatki. Herbatka 
świetnie orzeźwia i pobudza 
organizm do działania. Z po-
wodzeniem można nim zastą-
pić inne codzienne napoje. 
kod: 290384

Ekologiczna 
herbatka  
Mniszek Korzeń 100 g
Skład: korzeń mniszka 100%.

Mniszek lekarski jest bardzo 
cenną rośliną mającą wiele 
właściwości prozdrowotnych. 
Z korzenia mniszka można spo-
rządzić napar, który pomoże 
obniżyć ciśnienie, zły choleste-
rol, oraz poziom cukru we krwi. 
Zawiera w sobie wiele cennych 
mikroelementów m.in. mag-
nez, potas czy krzem. Działają 
one korzystnie na procesy 
trawienne.
kod: 290438

Tylko
12,90 zł

Ekologiczna herbatka  
Bio-Energia
100 g

Skład: owoc róży 20%, dzięgiel liść, ostrożeń ziele, owies ziele, rokitnik 
owoc, rzepik ziele, pokrzywa liść, jeżyna liść, różeniec kłącze, płatki róży, 
kwiat nagietka.

unikalna w smaku i dająca zastrzyk energii herbatka owoco-
wo-ziołowa. Herbatka dzięki bogatym w witaminy składnikom 
wzmacnia organizm, orzeźwia oraz pobudza do działania. 
Polecana zarówno na upalne, jak i chłodniejsze dni.
kod: 290407

Nowa linia produktów ekologicznych AromAT ZdrowiA
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Zestaw w prezentowym 
pudełku z okienkiem

Sól himalajska  
różowa 

Uzupełnienie 360 g
kod: 290315

Pieprz kolorowy 
ekologiczny ziarno 

Uzupełnienie 80 g
kod: 290339

Sól himalajska  
z eko ziołami 
Uzupełnienie 180 g

kod: 290322

Tylko
19,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
11,90 zł

Zestaw przypraw ekologicznych w młynkach 

Solidne ceramiczne młynki wielokrotnego użytku z regulacją grubości mielenia!

Sól himalajska  
z eko ziołami 

(w młynku) 90 g
kod: 290223

Sól himalajska  
różowa  

(w młynku) 180 g
kod: 290247

Pieprz kolorowy 
ekologiczny ziarno 

(w młynku) 80 g
kod: 290230

Tylko
19,90 zł

Tylko
24,90 zł

Tylko
17,90 zł

Przyprawy z zestawu można nabyć również osobno:

Tylko
49,90 zł

Hit!

Nowa linia produktów ekologicznych AromAT ZdrowiA

kod kompletu:  039893
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Tylko
19,90 zł

Tylko
19,90 zł

Hit! Hit!

Ekologiczny bulion warzywny 
w proszku
200 g

Skład: ziemniaki suszone, mąka kukurydziana, mąka z amarantusa,  
cebula, marchew, seler, pietruszka, pomidor, por, sól morska, jarmuż,  
cukier trzcinowy, czosnek niedźwiedzi, bazylia, lubczyk, kurkuma,  
gałka muszkatołowa.

Bulion warzywny nadaje się do przygotowania zup, gulaszów, 
sosów. Doskonale podkreśla smak i aromat potraw.  
Cechuje się niską zawartością soli, dzięki czemu jest od-
powiedni dla osób na diecie. Produkt polecany również 
dla wegan.
kod: 290421

Ekologiczna kawa żołędziówka 
200 g

Skład: mielone i prażone żołędzie 98,5% z dodatkiem przypraw (kardamon, 
cynamon, goździki w różnych proporcjach).

Kawa żołędziówka charakteryzuje się unikalnym smakiem i aro-
matem. Jest napojem prozdrowotnym. Nie zawiera kofeiny ani 
żadnych innych alkaloidów. Może stanowić znakomitą propozy-
cję dla osób, które nie mogą pić tradycyjnej kawy np. ze wzglę-
du na nadciśnienie czy choroby serca. Jest źródłem węglowoda-
nów, więc wypicie małej filiżanki z samego rana da nam zastrzyk 
energii na kolejne godziny. Dodatkowo żołędziówka wzmacnia 
i regeneruje organy układu pokarmowego, redukuje uczucie 
głodu w szczególności, gdy wypije się ją na czczo.
kod: 290414

Redukuje  
uczucie głodu!

Nowa linia produktów ekologicznych AromAT ZdrowiA
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Nowa linia produktów ekologicznych AromAT ZdrowiA

Herbatki ekologiczne (sypane)
Zestaw 1 
Zestaw 3 herbatek sypanych: żurawinowej, krzemionkowej i familijnej.
kod Zestawu: 039909 

Herbatki ekologiczne (fix)
Zestaw 2 
Zestaw 3 herbatek w saszetkach fix: żurawinowej, krzemionkowej i fitness.
kod Zestawu: 039916

29,90
39,70 zł

19,90
29,70 zł

Zestaw w prezentowym 
pudełku z okienkiem

Zestaw w prezentowym 
pudełku z okienkiem
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Nowa linia produktów ekologicznych AromAT ZdrowiA

Ekologiczna 
herbatka 
jabłkowo-miętowa
150 g
Skład: owoc jabłka 30%, owoc dzikiej 
róży, owoc głogu, owoc tarniny, liść 
mięty 10%. 

Doskonała herbatka polecana 
do sporządzania smacznych, 
aromatycznych naparów, 
które z powodzeniem mogą 
zastępować inne codzienne 
napoje. Ma przyjemny owo-
cowy zapach i smak, orzeźwia 
i relaksuje.
kod: 290391

Zioła na 
dolegliwości 
reumatyczne 
i artretyczne 
(sypane) 50 g

Składniki:  
liść brzozy (50%), ziele wiązówki, 
ziele skrzypu.

Według literatury zielarskiej 
ta mieszanka ziołowa może 
być stosowana szczególnie 
przez osoby cierpiące z powo-
du dolegliwości artretycznych 
i reumatycznych. 
kod: 290162

Zioła 
oczyszczające 
z brzozą 
(sypane) 50 g

Składniki:  
liść brzozy (50%), liść poziomki,  
ziele uczepu.

Odprowadzanie wody z or-
ganizmu jest bardzo ważnym 
procesem, dlatego też przy-
gotowaliśmy dla Państwa 
specjalną mieszankę ziołową, 
która pomoże usprawnić ten 
proces. 
kod: 290186

Zioła odtruwające 
z pokrzywą 
(sypane) 50 g

Składniki:  
liść pokrzywy (50%), kłącze pięcior-
nika, ziele rdestu ptasiego,  
liść mięty, liść porzeczki czarnej. 

Mieszankę ziołową zaleca się 
stosować do picia po długo-
trwałych kuracjach lekami 
oraz po przebytych zatruciach 
pokarmowych. Zalecana jest 
do picia dla dzieci i dorosłych.
kod: 290193

Zioła 
wspomagające 
pracę wątroby 
z pokrzywą 
(sypane) 50 g

Składniki:  
liść pokrzywy (50%), ziele dziurawca, 
ziele karczocha, ziele krwawnika, 
kwiat nagietka.

Herbatka wykonana z ziół 
korzystnie wpływających na 
pracę wątroby. 
kod: 290216

Zioła 
poprawiające stan 
skóry (sypane) 50 g
Składniki:  
liść pokrzywy (50%), ziele bodzisz-
ka, ziele uczepu, kłącze perzu, kora 
dębu. 

Gdy masz nieidealną cerę, 
warto wzmocnić organizm 
odpowiednią kompozycją ziół. 
Przygotowana mieszanka zio-
łowa oprócz picia może także 
służyć do obmywania twarzy. 
kod: 290209

Zioła  
dla diabetyków 
(sypane) 50 g

Składniki:  
liść pokrzywy (65%), ziele rutwicy, 
naowocnia fasoli, kłącze perzu.

Mieszanka ziołowa dzięki 
swoim właściwościom może 
być pomocnym środkiem dla 
diabetyków. 
kod: 290155

Ekologiczne 
zioła na układ 
moczowy 
z brzozą
50 g

Skład:  
liść brzozy 50%, ziele nawłoci, 
ziele wrzosu.

Doskonała herbatka ziołowa 
o działaniu korzystnie wpły-
wającym na układ moczowy. 
kod: 290179

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
7,90 zł

Tylko
11,90 zł

Tylko
7,90 zł
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Slimfratin Forte
suplement diety, 60 g (30 
saszetek po 2 g)

Skład: korzeń mniszka lekarskiego, 
kłącze perzu, owoc kopru włoskiego, 
liść mięty, liść morwy białej.

Slimfratin Forte to naturalna 
mieszanka ziołowa pomaga-
jąca zmniejszyć apetyt i kon-
trolować prawidłową masę 
ciała. Wspomaga trawienie 
i prawidłowe funkcjonowanie 
układu pokarmowego.
kod: 620542

Hepatofratin Forte
suplement diety, 60 g (30 
saszetek po 2 g)

Skład: korzeń mniszka lekarskiego, 
liść karczocha, liść mięty, owoc kmi-
nu, ziele rdestu ptasiego.

Naturalna mieszanka zioło-
wa wspomagająca trawienie 
i łagodząca uczucie pełności. 
Karczoch wspiera pracę wątro-
by i przyczynia się do prawid-
łowego funkcjonowania dróg 
żółciowych. 
kod: 620535

11,90

Diabetofratin 
Forte
suplement diety, 60 g (30 
saszetek po 2 g)

Skład: liść morwy białej, owocnia 
fasoli, łuska gryczana, korzeń mnisz-
ka, liść pokrzywy.

Diabetofratin Forte to natu-
ralna mieszanka wspomaga-
jąca organizm w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu cukru 
we krwi. Dodatkowo pokrzywa 
wspomaga prawidłowe krąże-
nie krwi. 
kod: 620559

Venoczar® żel
kosmetyk, 75 g

Skład: ekstrakt z oczaru wirginij-
skiego, ekstrakt z aloesu, ekstrakt 
z nagietka, ekstrakt z arniki, ekstrakt 
z szałwii, ekstrakt z lawendy.

Venoczar® żel poprawia 
krążenie i szybko likwiduje 
dyskomfort zmęczonych nóg. 
Zmniejsza obrzęki i siniaki, 
łagodzi stłuczenia. Posiada 
właściwości kojące, regeneru-
jące i ściągające.
kod: 815066

19,90

Głóg sok
suplement diety, 500 ml

Skład: sok z owoców głogu, kwas 
L-askorbinowy – źródło witaminy C.

Owoce głogu przyczyniają się 
do wzmocnienia organizmu 
i usprawnienia pracy układu 
sercowo-naczyniowego. To bo-
gate źródło substancji wspie-
rających prawidłowe funk-
cjonowanie układu krążenia 
i układu odpornościowego.
kod: 620702

24,90

Aronia sok
suplement diety, 500 ml

Skład: sok z owoców aronii, kwas 
L-askorbinowy – źródło witaminy C.

Owoce aronii to bogate źródło 
substancji wspierających pra-
widłowe funkcjonowanie ukła-
du krążenia i układu odpor-
nościowego. Kompozycja soku 
z owoców aronii i witaminy C. 
Stanowi doskonały dodatek 
do codziennej diety.
kod: 620115

24,90

Żurawina sok
suplement diety, 500 ml

Składniki: sok z owoców żurawiny, 
kwas L-askorbinowy – źródło wita-
miny C.

Wspomaga funkcję układu 
moczowego. Zawiera dużo wi-
tamin, minerałów i flawono-
idów. Owoce żurawiny mają 
właściwości antybakteryjne 
i przeciwgrzybicze. Należy je 
spożywać przy infekcjach, 
szczególnie dróg moczowych.
kod: 620122

24,90

11,90 16,90

Bonifraterski olej 
żywokostowy 
z boswellią
kosmetyk, 100 ml

Skład: ekstrakt z żywokostu lekar-
skiego, ekstrakt z Boswellia Serrata.

Olej jest stosowany u osób 
z problemami stawu biodro-
wego, kolan, bóli reumatycz-
nych i rwy kulszowej. Pomaga 
przy złamaniach, zwichnię-
ciach i stłuczeniach. Zawiera 
naturalną alantoinę, która 
łagodzi podrażnienia skóry.
kod: 815196

11,90
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Venoczar®  
Tabletki
suplement diety, 60 tabletek

Skład: substancje wypełniające; ekstrakty: z pe-
stek winogron, kłącza ruszczyka kolczastego, 
liści nostrzyka żółtego, nasion kasztanowca, 
kłącza perzu, liści miłorzębu dwuklapowego, 
krwawnika pospolitego; substancje przeciw-
zbrylające i glazurujące; ekstrakt z kory oczaru 
wirginijskiego.

Preparat pomagający utrzymać dobrą 
cyrkulację krwi w mikronaczyniach oraz 
normalną funkcję naczyń, przyczynia 
się do zmniejszenia obrzęku przynosząc 
ulgę i zmniejszenie uczucia ciężkości 
nóg, chroni komórki przed uszkodze-
niem oksydacyjnym.
kod: 620689

Ziołowa maść 
rozgrzewająca 
kosmetyk, 50 g
Skład: ekstrakt z arniki, ekstrakt z nagietka, 
ekstrakt z szałwii, ekstrakt z lawendy, ekstrakt 
z kasztanowca, olej z żywokostu, kamfora, kap-
saicyna.

Ziołowa maść rozgrzewająca stanowi 
ulgę dla stóp, mięśni i stawów. Maść 
jest niezwykle skuteczna i ma szerokie 
spektrum zastosowań: do rozgrzania 
stóp przy efekcie tzw. „zimnych stóp”; do 
rozgrzania okolic klatki piersiowej i ple-
ców; do rozgrzania układów stawowo-
-mięśniowych przed i po intensywnym 
wysiłku (np. u sportowców); przy dys-
funkcjach stawowo-mięśniowych. 
kod: 815110

Bonifraterska  
maść  
z witaminą A 
kosmetyk, 50 g
Skład: witamina A, lanolina.

Doskonała maść na przesuszoną 
i popękaną skórę. Działa osłaniająco, 
regeneruje naskórek i zmniejsza rogo-
wacenie. Łagodzi podrażnienia, stany 
zapalne skóry i przyspiesza gojenie się 
ran. Odżywia skórę dzięki wysokiej za-
wartości witaminy A. Nawilża, pomaga 
przywrócić jej naturalny stan nawilżenia, 
elastyczności i jędrności. Pomaga łago-
dzić oparzenia i odmrożenia. 
kod: 815097

Krem  
aloesowy 
kosmetyk, 50 g
Skład: ekstrakt z aloesu, ekstrakt 
z nagietka, ekstrakt z rumianku.

Krem z zawartością ekstrak-
tów ziołowych zmiękczają-
cych i wygładzających skórę. 
Właściwości: odżywia, nawilża 
i regeneruje szorstką, suchą 
skórę, łagodzi podrażnienia. 
Regularne stosowanie wyraź-
nie poprawia wygląd skóry: 
staje się ona delikatna i bar-
dziej gładka.
kod: 815059

19,90

19,9019,90

Ziołowy żel 
z diosminą
kosmetyk, 50 g

Skład: ekstrakt z kasztanowca, 
ekstrakt z miłorzębu dwuklapowego, 
ekstrakt z oczaru wirginijskiego, 
diosmina, hesperydyna, pantenol, 
mentol.

Żel przeznaczony jest do 
pielęgnacji zmęczonych 
i opuchniętych nóg. Niweluje 
zaczerwienienie i rozsze-
rzenie naczynek w postaci 
pajączków. 
kod: 815134

19,90

12,90

Labicurum
Maść pielęgnacyjna ochronna
kosmetyk, 10 g

Skład: witamina B2, witamina E, tlenek cynku, olejek z drzewa herbacianego, 
ekstrakt z szałwii, sól cholinowa

Maść tworzy barierę ochronną, która wspomaga regenerację 
uszkodzonej skóry, koi i pielęgnuje podrażnienia wstępujące 
w kącikach ust. Zastosowane składniki aktywne: olejek z drze-
wa herbacianego, tlenek cynku, ekstrakt z szałwii, witamina E 
oraz B2, pielęgnują i wspierają naturalną odbudowę naskórka. 
Zawarta w preparacie sól cholinowa przynosi ulgę w stanach 
zapalnych i redukuje uczucie swędzenia, których przyczyną 
mogą być zmiany łuszczycowe.
kod: 620733

29,90
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Balsam 
Jerozolimski®  
Forte 
suplement diety, 200 ml
Skład: balsamowiec mirry, czarny 
bez, porost islandzki, dziewanna, 
rumianek, lipa, tymianek, melisa, 
pąki sosny, podbiał, pelargonia, 
witamina C. 

Wyjątkowa i unikalna re-
ceptura składająca się 
z jedenastu dobranych ziół 
wzbogaconych kwasem 
L-askorbinowym. Balsam 
Jerozolimski® Forte wspiera 
pracę układu oddechowego 
i odpornościowego.
kod: 620672

Balsam 
Jerozolimski®  
Dla dzieci 
suplement diety, 200 ml
Skład: czarny bez, prawoślaz, lipa, 
porost islandzki, rumianek, tymia-
nek, melisa, dziewanna, miód.

Starannie dobrana kompo-
zycja ziół stworzona według 
zakonnej receptury. Wspiera 
właściwe funkcjonowanie 
układu oddechowego i od-
pornościowego oraz łagodzi 
podrażnione gardło, krtań 
i struny głosowe. Dla dzieci 
powyżej 3. roku i dorosłych.
kod: 620610

29,90 29,90

Balsam 
Jerozolimski®
na gardło 
suplement diety, 16 pastylek 
do ssania

Skład: zawiera ekstrakty z: kwiatu 
bzu czarnego, kwiatu lipy, kwiatu 
dziewanny, kwiatu rumianku, plechy 
porostu islandzkiego, ziela tymianku 
oraz ziela melisy; miód pszczeli, 
olejek miętowy, olejek eukaliptuso-
wy, mentol. 

Pastylki do ssania dla doro-
słych i dzieci od 6 roku życia. 
Łagodzą podrażnione gardło 
i wspierają odporność.
kod: 620627

14,90

Nervina Antistres 
Forte 
suplement diety,  
60 tabletek
Skład: szyszki chmielu, melisa, 
lawenda, głóg, męczennica, różeniec 
górski, wąkrota azjatycka, magnez, 
witamina B6, niacyna.

Preparat szczególnie polecany 
osobom narażonym na stres, 
przepracowanym, wymaga-
jącym stabilnej sprawności 
intelektualnej. Idealnie zbi-
lansowana dawka ziół umoż-
liwia odzyskanie równowagi 
i spokoju w natłoku codzien-
nych obowiązków.
kod: 620726

19,90

Hakorośl żel z MSM i olejkiem golteriowym 
250 ml

Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwreumatyczne, roz-
luźniające, przeciwobrzękowe oraz przeciwbólowe. Polecany 
jest przy bólach stawów, mięśni, bólach kręgosłupa, bólach 
spowodowanych dną moczanową, przy przeciążeniach mięś-
ni, zapaleniach stawów, zmian zwyrodnieniowych stawów 
i bólach reumatycznych.
Składniki aktywne: wyciąg z czarciego pazura (hakorośli), olejek golterio-
wy, MSM, kompleks składający się z wyciągów z ostropestu, kasztanowca, 
zielonej herbaty i kiełków pszenicy. Bez pochodnych ropy naftowej, para-
benów, substancji barwiących.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470552

Maść Mumio
50 g

Maść polecana do stosowania dla łagodzenia atopowej skó-
ry, trądziku, keloidów, dolegliwości krzyżowych, gośćcowych, 
korzonków nerwowych, naciągnięć, stłuczeń. Składniki maści 
działają nawilżająco i odżywczo, niwelują uczucie napięcia 
i świądu. Jest zalecana po przebytych urazach, wspiera zdrowie 
osób starszych, przemęczonych i osłabionych.  
Składniki aktywne:  
mumio, masło shea, olej winogronowy, olej słonecznikowy, propolis, witami-
na E, substancje pomocnicze.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470477

24,90

Biologicznie aktywne składniki  
z gór Ałtaju!

24,90

Nowość

Nowość

maści
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marek Zaręba – Książki  dla zdrowiamaści

marek Zaremba

Hashi Detoks
Autor, który już ponad 20 lat skutecznie walczy z chorobą, przedstawia 
jak pokonać jej objawy. uczy, jak uporządkować żywienie, aby wzmac-
niać organizm i wspierać leczenie dietą. Proponuje ponad 100 prostych 
i smacznych przepisów z łatwo dostępnych składników oraz plany 
posiłków na każdy dzień. Gotuj zdrowo i odzyskaj radość życia!
PASCAL, 16×24, s. 336, twarda

kod: 034692

Wzmocnij tarczycę!  Zatrzymaj Hashimoto!

marek Zaręba

Zatrzymaj Hashimoto, 
wzmocnij tarczycę!
Zmień dietę i zatrzymaj Hashimoto! 
Autor od 17 lat choruje na Hashimoto 
i dzieli się własnym doświadczeniem! 
W poradniku przekazuje praktyczną 
wiedzę i zalecenia, które sam stosuje. 
Opisuje, jak diagnozować i w natu-
ralny sposób leczyć objawy choroby 
Hashimoto. uczy, jak radzić sobie 
ze stresem i jak pokonać depresję. 
Odkrywa tajniki zdrowej kuchni i natu-
ralnej suplementacji. Odzyskaj równo-
wagę hormonalną!
PASCAL, 16×24, s. 336, twarda

kod: 030014

marek Zaręba

Wzmocnij jelita!
Wygraj z lękiem i depresją, 
przestań zjadać stres
Jelita to nasz drugi mózg! Odbuduj mikro-
florę jelit i odzyskaj równowagę emocjo-
nalną! Stosując odpowiednią dietę, oczyś-
cisz jelita, wzmocnisz swoją odporność 
i ochronisz swój organizm przed alergiami, 
cukrzycą, otyłością i chorobami autoim-
munologicznymi. Jednak to nie wszystko. 
Wzmacniając jelita, zwiększysz produkcję 
hormonów szczęścia, pokonasz przygnę-
bienie, poprawisz koncentrację umysłową 
i wspomożesz leczenie depresji.
PASCAL, 16×24, s. 336, twarda

kod: 032728

marek Zaręba

Jaglany detoks
Kasza jaglana – niekwestionowana kró-
lowa zdrowia. Znana od setek lat, zapo-
mniana, teraz wraca na nasze talerze. To 
właśnie ona pomoże ci w walce o dobre 
samopoczucie. Jaglany Detoks to nie 
tylko sposób na dietę i na wyelimino-
wanie trapiących cię problemów. Dzięki 
tej książce poprawisz jakość swojego 
życia, oczyścisz umysł, odnajdziesz we-
wnętrzny spokój.
PASCAL, 16×24, s. 336, twarda

kod: 425894

44,90
49,90 zł

44,90
49,90 zł

44,90
49,90 zł

44,90
49,90 zł

Nowość

Ponad 100 skutecznych 
przepisów na detoks!
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Herbarium św. Franciszka

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Herbatka ziołowa  
Gastryczna I 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Składniki herbatki wzmagają pracę układu pokarmowego. 
Babka lancetowata i rumianek wpływają korzystnie na układ 
trawienny, a nagietek wspiera prawidłowe funkcjonowanie 
jelit i wątroby. 
Skład: kwiat rumianku, liść babki lancetowatej, kwiat nagietka, liść mięty, 
ziele dziurawca zwyczajnego, ziele lebiodki pospolitej, cynamonowiec 
cejloński.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470019

Herbatka ziołowa  
Na serce 
100 g (20 saszetek po 5 g) 

Głóg, kozłek lekarski, serdecznik wpływają na prawidłową 
pracę serca i pomagają we właściwym funkcjonowaniu 
naczyń krwionośnych. Głóg i melisa wspierają prawidłowe 
krążenie krwi. Melisa i rdest ptasi mają właściwości antyok-
sydacyjne – chronią komórki organizmu przed działaniem 
wolnych rodników.
Skład: kwiatostan głogu, ziele nawłoci, liść melisy, korzeń kozłka lekarskie-
go, ziele serdecznika, ziele rdestu ptasiego, szyszki chmielu.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470088

Herbatka ziołowa  
„Cukier w normie” 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Liść morwy białej korzystnie wpływa na metabolizm wę-
glowodanów w organizmie. Ziele pokrzywy, znamiona ku-
kurydzy i owocnia fasoli tradycyjnie były stosowane przy 
zaburzeniach gospodarki cukrowej. Kora cynamonowca 
może pomóc utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi 
i prawidłową wagę.
Skład: liść morwy białej, owocnia fasoli zwyczajnej, ziele pokrzywy zwy-
czajnej, znamię kukurydzy zwyczajnej, kora cynamonowca cejlońskiego.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470026

Herbatka ziołowa  
Na ciśnienie 
120 g (40 saszetek po 3 g) 

Kolendra, skrzyp, jemioła oraz głóg wpływają pozytywnie na 
układ sercowo-naczyniowy. Skrzyp pomaga zachować właści-
wą elastyczność naczyń krwionośnych, działa ożywiająco na 
organizm. Dodatkowo zawarta w herbatce jemioła posiada 
właściwości antyoksydacyjne, wpływa na metabolizm tłusz-
czu, a ruta wspiera prawidłowe krążenie krwi.
Skład: ziele jemioły, kwiatostan głogu, owoc kolendry, ziele ruty, liść roz-
marynu, ziele macierzanki, owoc aronii, ziele skrzypu, morszczyn.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470248

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du

że saszetki!

14,90 14,90

16,9019,90
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Herbarium św. Franciszka

Herbatka ziołowa „Siły witalne” 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Pokrzywa i dziurawiec działają ożywiająco na organizm, 
pokrzywa dodatkowo pobudza krążenie krwi, wpływa na 
odporność. Z kolei mniszek pobudza apetyt, zawarty w her-
batce dziurawiec pomaga utrzymać równowagę emocjonalną, 
wspomaga prawidłową pracę umysłową i wpływa na poprawę 
nastroju. Rdest ptasi działa korzystnie na układ oddechowy.
Skład: liść pokrzywy, korzeń mniszka, liść mięty pieprzowej, liść babki 
lancetowatej, ziele rdestu ptasiego, ziele dziurawca, owoc aronii.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470439

Herbatka  
Relaksująca i odprężająca 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Zawarte w herbatce zioła wykazują działanie relaksujące 
i odprężające. usuwają stany stresowe. Przynoszą wewnętrz-
ne uspokojenie i ukojenie, a wieczorem ułatwiają zasypianie.
Skład: Ziele męczennicy, liść melisy lekarskiej, liść mięty pieprzowej, kłą-
cze kozłka lekarskiego, kwiatostan głogu, kwiatostan rumianku, kłącze 
imbiru lekarskiego, kora cynamonowca cejlońskiego.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470231

Herbatka ziołowa „Lekka jak piórko” 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Składniki tej unikalnej herbatki wspomagają detoksykację 
organizmu, korzystnie wpływają na funkcjonowanie układu 
pokarmowego (w tym żołądka i wątroby) i pasażu jelitowego 
oraz na metabolizm węglowodanów, tłuszczów i białek, ob-
niżają poziom cukru we krwi, chronią organizm przed działa-
niem wolnych rodników, a także wspierają walkę z nadwagą. 
Skład: liść brzozy brodawkowatej, korzeń mniszka lekarskiego, kłącze perzu 
właściwego, łupina babki płesznik, liść borówki czernicy, korzeń prawoślazu 
lekarskiego, Yerba Mate, liść zielonej herbaty, korzeń cykorii podróżnik, ple-
cha morszczynu pęcherzykowatego, guarana, korzeń łopianu lekarskiego, 
ziele rutwicy lekarskiej, korzeń rzewienia lekarskiego, liść senesu.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

kod: 471184

Herbatka  
„Klasztorny poranek” 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Składniki herbatki zalecane są do stosowania w okresie prze-
męczenia. Hibiskus, cynamon, imbir działają pobudzająco, 
pomagają zwiększyć siły witalne organizmu. Mięta i rumianek 
wykazują właściwości relaksujące. Goździki mają właściwości 
antyoksydacyjne – chronią komórki organizmu przed działa-
niem wolnych rodników.
Skład: owoc jabłka, kwiat hibiskusa, owoc aronii, kora cynamonowca, liść 
mięty pieprzowej, kwiatostan rumianku, kłącze imbiru, goździki.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470286

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du
że saszetki!

du

że saszetki!

13,90 13,90

19,9013,90
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Herbarium św. Franciszka

Herbatka ziołowa  
Na stawy 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Brzoza, wierzba oraz wiązówka korzystnie wpływają na 
prawidłowe funkcjonowanie stawów, pomagają zachować 
ich elastyczność. Lipa posiada właściwości antyoksydacyj-
ne - chroni komórki organizmu przed działaniem wolnych 
rodników.
Skład: liść brzozy, kora wierzby, kwiat lipy, kwiat wiązówki, liść melisy.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA 

kod: 470040

Herbatka ziołowa  
Na prostatę 
100 g (20 saszetek po 5 g) 

Pokrzywa i wierzbownica wpływają korzystnie na prawidłowe 
funkcjonowanie prostaty, a nawłoć, brzoza oraz skrzyp wspo-
magają układ moczowy. Nawłoć dodatkowo posiada właści-
wości antyoksydacyjne, dzięki czemu przeciwdziała wolnym 
rodnikom.
Skład: korzeń pokrzywy, znamię kukurydzy, ziele nawłoci, liść brzozy, ziele 
skrzypu, ziele wierzbownicy, kwiat rumianku.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470064

Herbatka ziołowa dla kobiet 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Koniczyna czerwona i niepokalanek pospolity pomaga łagodzić 
objawy menopauzy. Owies wspiera prawidłowe funkcjonowanie 
układu moczowo-płciowego i równowagę hormonalną u kobiet. 
Jasnota biała wpływa na komfort podczas miesiączki. Dziurawiec 
przyczynia się do utrzymania dobrego nastroju, a także łagodzi 
objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Malina właściwa 
pomaga łagodzić objawy menopauzy i podczas miesiączki.
Skład: liść pokrzywy zwyczajnej, ziele przywrotnika, ziele owsa, kwiat na-
gietka lekarskiego, kwiat jasnoty białej, ziele krwawnika, owoc niepokalanka 
pospolitego, liść maliny, ziele i kwiat koniczyny czerwonej, liście i pąki brzozy 
brodawkowatej, ziele dziurawca, korzeń imbiru, pu-erh.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA 

kod: 470873

Herbatka ziołowa na trzustkę 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Mniszek lekarski pomocny jest w stanach zapalnych trzustki, 
wykazuje działanie przeciwzapalne, wpływa korzystnie na 
zdrowie układu pokarmowego, pobudza wydzielanie żółci. 
Lubczyk ogrodowy, krwawnik pospolity i mięta pieprzowa 
wpływają pozytywnie na układ trawienny. Rumianek pospolity 
działa korzystnie na zdrowie układu pokarmowego, a nagietek 
pomocny jest w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.
Skład: koszyczek rumianku pospolitego, korzeń lubczyka ogrodowego, 
ziele krwawnika pospolitego, owocnia fasoli zwyczajnej, liść mięty pie-
przowej, korzeń mniszka lekarskiego, kwiat nagietka lekarskiego.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470989

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du

że saszetki!

16,90 16,90

16,9016,90
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Herbarium św. Franciszka

Herbatka ziołowa  
Czystek z dziką różą i miętą 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Czystek i dzika róża posiadają właściwości antyoksydacyjne, 
tzn. chronią komórki organizmu przed działaniem wolnych 
rodników. Dodatkowo dzika róża korzystnie wpływa na 
układ odpornościowy. Mięta pieprzowa pomaga w utrzy-
maniu prawidłowego funkcjonowania układu trawiennego 
i immunologicznego.
Skład: liście czystka szarego, owoc dzikiej róży, liść mięty pieprzowej, 
kwiat hibiskusa, liść pokrzywy zwyczajnej.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470620

Herbatka ziołowa  
Oddechowa 
100 g (20 saszetek po 5 g)

Zioła i przyprawy zawarte w mieszance korzystnie działają na 
czynności układu oddechowego. Zapewniają dobrą kondycję 
dróg oddechowych. Odświeżają oddech i ułatwiają wentyla-
cję płuc.
Zawiera lukrecję: chorzy na nadciśnienie powinni unikać nadmiernego 
spożycia.

Skład: liść babki lancetowatej, kwiat lipy, ziele tymianku, korzeń lukrecji, 
liść mięty pieprzowej, liść maliny. 

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA

kod: 470002

Herbatka ziołowa  
Na cholesterol 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Kozieradka i karczoch pomagają utrzymać właściwy poziom 
lipidów we krwi, a dodatkowo karczoch wpływa korzystnie 
na pracę wątroby. Kozieradka wspiera metabolizm tłuszczów 
i cukrów. Z kolei jasnota wspomaga trawienie.
Skład: ziele karczocha, kłącze perzu, ziele mięty, owoc dzikiej róży, ziele 
jasnoty, ziele uczepu, ziele przelotu, ziele pięciornika kurzego, nasiona 
kozieradki.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA 

kod: 470095

Herbatka ziołowa  
„Borelfix” 
120 g (40 saszetek po 3 g)

Dzięki właściwościom zastosowanych składników herbatka 
„Borelfix” jest cennym dopełnieniem działań zapobiegaw-
czych w profilaktyce boreliozy i chorób odkleszczowych. Liść 
czystka posiada właściwości antyoksydacyjne, dzięki którym 
chroni komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodni-
ków i wspiera odporność organizmu. 
Skład: liście czystka szarego, korzeń szczeci pospolitej, trawa cytrynowa, 
igły sosny zwyczajnej.

HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA 

kod: 470736

du

że saszetki!

du

że saszetki!

du
że saszetki!

du

że saszetki!

14,90 14,90

19,9016,90
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55,00
74,60 zł

Zestaw ziołowy wg Rudolfa Breussa
4 produkty

kod: 162010

W kuracji Breussa zaleca się codzienne stosowanie każ-
dego z oferowanych produktów – według harmonogramu 
dawkowania podanego w ulotce załączonej do zakupio-
nego zestawu (dostępnej również na stronie internetowej  
www.aromatslowa.pl). 

Kuracja Breussa
Totalna kuracja przeciwrakowa! 
Zdaniem Breussa rak jest niezależną naroślą odżywiającą się 
wyłącznie stałym pokarmem. Aby zwalczyć raka, należy go więc 
zagłodzić. Dlatego w czasie opracowanej przez niego 42-dniowej 
kuracji należy spożywać jedynie soki warzywne i herbaty zioło-
we, zawierające niezbędne dla organizmu minerały i witaminy. 
Proste metody leczenia raka i innych chorób przewlekłych 
Rudolfa Breussa nie dają gwarancji wyzdrowienia, ale do tej 
pory pomogły ponad 45 000 chorym, także tym, którym nie da-
wano już szans na przeżycie! 
HERBARIuM ŚW. FRANCISZKA, 14×20, s. 154, miękka

kod: 604197

29,90

różne produkty dla zdrowia

Zestaw soków  
ekologicznych 
W zestawie: 
ekologiczny sok z kiszonej kapusty
ekologiczny sok z czarnej porzeczki
ekologiczny tłoczony sok jabłkowy
3 × 270 ml
kod Zestawu: 039923

14,90
23,70 zł

Rabat 37%
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Bursztyn bałtycki w butelce (bez alkoholu)
Bursztyn: 25 g, objętość butelki: 250 ml.

w sprzedaży butelka z bursztynem bez spirytusu.

Nalewka z bursztynu od wieków uważana jest za naturalny produkt o właś-
ciwościach prozdrowotnych. Wśród dolegliwości, na które warto stosować 
nalewkę, wskazuje się: przeziębienie, zapalenie gardła i górnych dróg odde-
chowych, płuc czy oskrzeli (zaleca się smarowanie klatki piersiowej i pleców), 
wrzody żołądka, schorzenia tarczycy, astma, bóle głowy (nacieranie czoła 
i skroni), bezsenność, gorączka, biegunka, problemy z sercem. Zaleca się także 
stosowanie nalewki, by łagodzić bóle reumatyczne, mięśni i stawów (wcieranie 
w bolące miejsca), a w okresie jesienno-zimowym spożywanie codzienne, żeby 
wzmocnić odporność.
kod: 038315

Bursztyn zalać spirytusem 95% i odstawić na minimum dwa tygodnie. Co 
kilka dni wstrząsnąć butelką. Spożywać nie więcej niż kilka kropel dziennie 
z wodą lub herbatą. Nacierać watką nasączoną nalewką. Po zużyciu nalewki 
bursztyn można rozkruszyć i zalać ponownie spirytusem (powtórzyć nie 
więcej niż jeden raz).

Kwas bursztynowy obecny w grudkach złota Bałtyku 
i wydobywany z niego w nalewce dzięki reakcji 
z alkoholem jest silnym antyoksydantem hamującym 
procesy starzenia organizmu. Działa antybakteryjnie 
i antyseptycznie. Bursztyn jest także źródłem krzemu, 
potasu, magnezu, żelaza, wapnia.

19,90

Gotowa do spożycia, w praktycznych buteleczkach 
mieszanka ziołowa posiadająca właściwości wspo-
magające odchudzanie. Ma właściwości żółciopędne, 
przyśpieszające spalanie tłuszczu. Oczyszcza organizm 
z ubocznych produktów przemiany materii i toksyn. 
Mała, wygodna, poręczna, plastikowa buteleczka na 
dwa dni stosowania. Do kieszeni lub torebki. 
100 ml = 2 dni po 50 ml dziennie. 
Kuracja to 15x100 ml = 30 dni.
Skład: woda, nasiona lnu, korzeń z zielem mniszka lekarskiego, 
owocnia fasoli, korzeń lubczyka, ziele skrzypu polnego, ziele 
krwawnika, kwiat hibiscusa, czarna porzeczka (1,5%), substancja 
konserwująca.

2. Dwumiesięczna kuracja
30 butelek po 100 ml
kod: CZ7200

3. Trzymiesięczna  
kuracja
45 butelek po 100 ml
kod: CZ7300

1. Miesięczna kuracja
15 butelek po 100 ml
 kod: CZ7009

89,90 149,90

219,90

„Pij i chudnij”

różne produkty dla zdrowia



Produkty pszczele

34,90

Pyłek kwiatowy
200 g

Pyłek kwiatowy, to obok mleczka pszczelego, najcenniejszy 
produkt wytwarzany przez rodziny pszczele. Ma działanie 
bakteriostatyczne, wysoką zawartość witamin i rzadkich 
biopierwiastków oraz bogactwo składników mineralnych. 
Pyłek kwiatowy reguluje zaburzenia hormonalne, wzmacnia 
organizm, usuwa zmęczenie, poprawia odporność, zapobiega 
miażdżycy, neutralizuje toksyny, przywraca równowagę biolo-
giczną w organizmie.
Zalecenia spożycia: dorośli ok 15 g dziennie godzinę przed 
posiłkiem, dzieci – dawki o połowę mniejsze. Po 4-6 tygo-
dniach 2 tygodnie przerwy.
kod: 100054

Świece do „świecowania” uszu
z instrukcją stosowania 
„Świecowanie” uszu to naturalny, znany od pokoleń zabieg. 
Dzięki swym właściwościom zyskał uznanie niemal w każdym 
zakątku świata. Cały proces jest przyjemny (ku wielkiemu za-
skoczeniu osób poddających się pierwszy raz terapii), skutecz-
ny i bez skutków ubocznych. Warto, by każdy go spróbował. 
Pomaga na oczyszczanie uszu, podrażnienia i poinfekcyjne 
stany zapalne, chroniczne zapalenia zatok, nawracające bóle 
głowy, szumy i dzwonienia w uszach, zaburzenia równowagi 
wywołane stanami zapalnymi błędnika, poprawę słuchu, prze-
wlekłe nieżyty nosa o nieznanej przyczynie i wiele innych…
kod: 100126

Tylko
19,90 zł

39,90

Nowość

Miód kremowany wielokwiatowy 
nektarowy z czekoladą
400 g

Miód wielokwiatowy z dodatkiem puder cacao 100% firmy 
Barry Callebaut i oleju rzepakowego z pierwszego tłoczenia. 
Cacao Barry Callebaut zawiera flawonoidy o nazwie epika-
techina. Według najnowszych badań mają one pozytywny 
wpływ na organizm: poprawiają funkcjonowanie mózgu oraz 
przeciwdziałają takim chorobom i dolegliwościom jak wylew, 
choroby serca, rak, cukrzyca, zmęczenie i brak snu. Olej rze-
pakowy z pierwszego tłoczenia doskonale przeciwdziała 
chorobom układu krążenia i miażdżycy, zmniejsza ryzyko 
wystąpienia chorób mięśnia sercowego, obniża poziom cho-
lesterolu,  reguluje przemianę materii oraz łagodzi objawy 
choroby zapalnej stawów.
kod: 041445
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Miód św. Ambrożego
nektarowo-spadziowy leśny
400 g

Miód zwany „papieskim” lub „królewskim”. Pochodzi głównie 
ze spadzi drzew iglastych i liściastych, rosy miodowej wytwa-
rzanej przez zboża, trawy i drzewa owocowe, nektaru z kwia-
tów maliny leśnej, kruszyny, jeżyny i dzikich kwiatów runa 
leśnego.
Miód wzmacnia serce, ma działanie grzybobójcze i bakterio-
bójcze, zwalcza gronkowce i paciorkowce, wspomaga leczenie 
stawów, układu moczowego, chorób górnych dróg oddecho-
wych, wątroby, wrzodów żołądka, przeziębień, podnosi odpor-
ność, przyspiesza gojenie ran, obniża ciśnienie, hamuje pro-
cesy miażdżycowe, koi nerwy, działa nasennie, pobudza pracę 
mózgu. Ponadto miód zawiera duże ilości mikroelementów: 
potasu, chloru, fosforu, magnezu, wapnia, żelaza, molibdenu, 
manganu i kobaltu, oraz witamin: A, B1, B2, B6, B12, C, kwasu 
foliowego, pantotenowego i biotyny.
Miód św. Ambrożego warto wprowadzić do codziennej diety!
kod: 100117

Miód wielokwiatowy
400 g

Miód wielokwiatowy zalecany jest przy chorobach alergicz-
nych dróg oddechowych (astma oskrzelowa, katar sienny). 
Kurację miodową można stosować zapobiegawczo na mie-
siąc przed terminem pylenia roślin po 2 łyżeczki miodu, 
2-3 razy w tygodniu (miód powinien pochodzić z rejonu 
zamieszkania chorego). Miód wiosenny zalecany jest w cho-
robach serca, naczyń, wątroby, woreczka żółciowego.
kod: 100051

Miód wielokwiatowy  
z pyłkiem i propolisem, kremowany
400 g

Łączy właściwości miodu, pyłku kwiatowego i propolisu. 
Polecany alergikom, podnosi odporność organizmu, wpływa 
na lepsze samopoczucie i koncentrację, usuwa zmęczenie 
i wzmacnia organizm, zaburzenia hormonalne, poprawia pra-
cę jelit, obniża cholesterol. Pyłek kwiatowy łączony z miodem 
i propolisem poprawia smak, jest źródłem białka, aminokwa-
sów, lipidów, kwasów tłuszczowych, węglowodanów, witamin, 
a także wapnia, magnezu, sodu, potasu, żelaza, miedzi, cynku, 
manganu i wielu innych substancji odżywczych…
kod: 100119

29,90

29,90

39,90

Naturalne miody z Podkarpacia!

Hit!
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Zdrowie

Miodolecznictwo
W poradniku wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z mio-
dem oraz omówiono najczęściej spotykane gatunki miodu. 
Z książki dowiemy się, na czym polega krystalizacja miodu, 
poznamy właściwości lecznicze miodu pszczelego, jego skład 
chemiczny oraz wpływ na skład ludzkiej krwi. Poznamy również 
zastosowanie miodu w leczeniu chorób serca i układu krąże-
nia, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, wątroby 
i dróg żółciowych, układu moczowego i skóry. Poradnik zawiera 
także liczne receptury na preparaty prozdrowotne i przetwory. 
W ostatnim rozdziale podano sposoby oceny jakości miodu 
dostępnego na rynku.
WYD, M, 17×22, s. 224, miękka

kod: 435094

32,90
39,90 zł

Nowe 
wydanie!

Atlas roślin miododajnych
Atlas roślin miododajnych prezentuje prawie 350 gatunków 
roślin łąk, pól i lasów. To idealna baza wiedzy dla pszczela-
rzy prowadzących pasieki oraz dla wszystkich miłośników 
pszczelarstwa. Obok opisu cech morfologicznych oraz war-
tości pszczelarskiej roślin przedstawione zostały metody 
ich rozmnażania i najkorzystniejsze dla uprawy warunki 
środowiskowe. 
Szybką ocenę cech poszczególnych gatunków ułatwia sym-
bolika graficzna. Opisy zostały zilustrowane ponad 600 
fotografiami!
DRAGON, 21×29, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 720991

99,00
129,00 zł

Nowość

Klasztorne sałatki
200 przepisów  
na każdą porę roku!
Przepisy na sałatki ze składników naturalnych, zharmonizo-
wanych z rytmem pór roku: począwszy od pierwszych nowali-
jek, przez obfitość darów lata, aż po mroźną zimę, domagają-
cą się potraw obfitych i krzepiących. 
WYD. AA, 16×24, s. 304, miękka,  
kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 642749

19,90
39,90 zł

Rabat 50%

Rok  
ze Świętą Hildegardą 
Kalendarz 2020
Praktyczny i pomocny terminarz, zawierający kolejne wspa-
niałe porady św. Hildegardy na każdy dzień i nowe znakomite 
kulinarne przepisy na każdy tydzień roku! 

Ten kalendarz pomoże zadbać 
o zdrowie rodziny przez cały rok!
ESPRIT, 14×20, s. 256, opr. zintegrowana

kod: 061699

19,90
24,90 zł
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Zdrowie

Naturalne metody leczenia  
cukrzycy
Książka zawiera m.in. przejrzysty opis cukrzycy typu 1 i typu 2, 
a także wskazówki jak zapobiegać tym chorobom oraz jak za-
trzymać ich postęp. Zamieszczono tu informacje o ponad 50 
naturalnych specyfikach, które pomagają w walce z cukrzycą. 
To sprawdzone preparaty z roślin leczniczych, pomocne mi-
kroelementy oraz wiele dodatkowych, wspierających sposo-
bów. Znajdziemy tu również opis 15 najważniejszych chorób 
wtórnych cukrzycy oraz porady, jak można ich uniknąć dzięki 
metodom medycyny naturalnej.
JEDNOŚĆ, 17×20, s. 128, miękka

kod: 717019

29,90
33,00 zł

Niższy 
poziom cukru 
dzięki medycynie 
naturalnej!

Zioła. Nowa encyklopedia
•	Szczegółowe informacje na temat 170 roślin popularnych 

w całej Europie.
•	Wygląd, występowanie, właściwości lecznicze i optymalny 

okres zbioru ziół oraz ciekawostki o sposobach ich wykorzy-
stania w kosmetykach i gastronomii.
•	Obszerna, obejmująca ponad 100 haseł część poświęcona 

najczęstszym dolegliwościom z recepturami na odpowied-
nie maceraty i napary.
•	120 przepisów kulinarnych pozwalających w pełni docenić 

zalety aromatycznych przypraw ziołowych.
JEDNOŚĆ, 18×25, s. 384, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier, wstążka

kod: 606835

49,90
55,00 zł

Książka 
polecana przez 
Zbigniewa  
T. Nowaka!

Poradź mi, doktorze. Atlas zdrowia
Przedstawione tu informacje i wskazówki, których udzielają 
eksperci ze szpitali, ośrodków badawczych i uniwersytetów, 
pozwalają zrozumieć, na czym polegają poszczególne zaburze-
nia i dolegliwości, aby pozbyć się najczęstszych wątpliwości 
dotyczących symptomów i pierwszych objawów chorób. W bo-
gato ilustrowanej publikacji opisano 30 najważniejszych chorób 
układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, trawiennego, 
moczowego, ruchowego, schorzeń skóry, chorób zakaźnych 
i wielu innych. Dopracowane infografiki ułatwiają wyszukiwanie 
potrzebnych informacji, a wszystkie wiadomości są przedsta-
wione w sposób przystępny i zrozumiały.
JEDNOŚĆ, 23×33, s. 288, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 715954

39,00
49,00 zł

Bestseller

Lecznicze  
trunki
Sprawdzone receptury na 
nalewki, wódki, wina i likiery 
oparte na bazie roślin i ziół 
leczniczych – przynoszące 
pomoc i ulgę w wielu co-
dziennych dolegliwościach 
(m.in. w stanach zapalnych, 
przy kaszlu i przeziębieniach, 
w chorobach nerek, przewodu 
pokarmowego, serca, przy 
bólach reumatycznych, w sta-
nach lękowych i bezsenności).
AA, 15×23, s. 192, twarda z obwolutą, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: p02k13

Woda jest 
najlepszym 
lekarstwem
Hydroterapia dla każdego
terapeutyczne porady na po-
nad 70 dolegliwości! lecznicza 
moc wody i soli! wellness we 
własnych czterech kątach!
Uważam, że nie ma lekarstwa, 
które leczyłoby bezpieczniej 
niż woda.

ks. Sebastian Kneipp,
twórca nowoczesnej balneo-  

i hydroterapii
AA, 14×20, s. 224, miękka 

kod: k03010

Tylko
19,90 zł

29,90
49,90 zł

Rabat 40%
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34,90
39,90 zł

24,90
33,00 zł

Jacek wierzbicki

Podstawy masażu
Książka ta w sposób kompleksowy zawiera całokształt zagad-
nień związanych z takimi rodzajami masażu jak: klasyczny, 
aparaturowy, w środowisku wodnym, izometryczny, kontra-
lateralny, ipsilateralny, centryfugalny, blizny pooperacyjnej, 
segmentarny, łącznotkankowy, okostnowy, limfatyczny, reflek-
soryczny, Schantala. Przekazuje także podstawy manualnego 
usprawniania stawów. Praktyczny zbiór informacji nie tylko 
dla specjalistów!
PETRuS, 15×20, s. 264, miękka

kod: 200346

Zapobieganie chorobie Alzheimera
Choroba Alzheimera  
czy może cukrzyca typu 3?
W tej książce znajdziemy m.in. odpowiedź na pytanie, 
 dlaczego wielu naukowców uważa, że Alzheimer jest cho-
robą przemiany materii, podobnie jak cukrzyca typu 2. 
Szczegółowo omówiono odkrywcze wyniki badań o znaczeniu 
tłuszczu kokosowego dla mózgu. Zamieszczono tu również 
ponad 75 przepisów z zastosowaniem tłuszczu kokosowego, 
który utrzymuje szare komórki w stanie aktywności od rana 
do wieczora.
JEDNOŚĆ, 17×20, s. 128, miękka

kod: 717002

Moc kokosa
Kokos i produkty z kokosa zyskują coraz więcej zwolenników 
w Polsce i na świecie. Włączenie tego niezwykłego owocu do 
diety może nieść szereg korzyści dla zdrowia, pięknej sylwet-
ki, wyglądu skóry, włosów i paznokci. Miąższ, sok oraz olej są 
doskonałym źródłem witamin i minerałów, tłuszczów sprzyja-
jących odchudzaniu oraz błonnika. Książka przedstawia sze-
rokie i uniwersalne zastosowanie tego niezwykłego owocu. 
Znajdziemy w niej liczne przepisy na śniadania i kolacje, zupy 
i dania główne oraz sałatki i koktajle z zastosowaniem koko-
sa. Zamieszczono tu również zestaw receptur na naturalne, 
kokosowe kosmetyki: kremy, balsamy, okłady i odżywki. 
DRAGON, 21×29, s. 144, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 874768

19,90
44,90 zł

29,90
33,00 zł

Rabat 55%

39,90
44,90 zł

Co jeść, by pozbyć się objawów 
Hashimoto
Kolejna książka Izabelli Wentz – cenionego eksperta i auto-
rytetu w dziedzinie eliminowania objawów Hashimoto – jest 
pożytecznym poradnikiem dla osób cierpiących na tę chorobę. 
Dowiesz się z niej między innymi: jak dobrać strategię odży-
wiania odpowiednią dla osób chorujących na Hashimoto, jak 
powinna wyglądać dieta w okresie remisji, co wprowadzić do 
codziennych posiłków, a co wykluczyć. Książka zawiera wiele 
wskazówek, przepisów i planów żywieniowych oraz przepisy na 
zdrowe i proste dania zakorzenione w polskiej tradycji.
OTWARTE, 17×24, s. 382, miękka,

kod: 155754

Nowość

Nowość

Zdrowie
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34,90
39,90 zł

Tylko
19,00 zł

Cytryna dla zdrowia i urody
Właściwości i zastosowanie terapeutyczne
Cytryna już w czasach starożytnych była uznawana za uni-
wersalny środek leczniczy, pomocny w wielu schorzeniach. 
Dzisiaj ma szerokie zastosowanie kulinarne, wykorzystuje się 
ją także w kosmetologii i aromaterapii. W tej książce przed-
stawiono wszystkie zalety spożywania cytryny i dokładnie wy-
jaśniono, jak można dzięki niej dbać o swą urodę i troszczyć 
się o zdrowie. Zamieszczono tu również zbiór praktycznych 
porad, jak wybierać najlepsze owoce w sklepach, odpowied-
nio je przechowywać i w optymalny sposób pozyskiwać sok. 
JEDNOŚĆ, 14×20, s. 64, miękka,

kod: 719037

Terapia pokarmowa
Niektóre produkty są prawdziwym cudem natury  
dla naszego ciała!
Witamina C, która w dużych ilościach występuje na przykład 
w cytrynie, zapobiega przeziębieniom i grypie oraz rumie-
niom słonecznym i zatruciu przez kwas moczowy. Potas 
w bananie skutecznie zwalcza syndrom ciężkich nóg. Ananas 
wspomaga leczenie zapalenia mięśni. Pikantna papryczka 
reguluje ciśnienie i stymuluje krążenie krwi.
Książka zawiera opis 58 produktów ważnych dla naszego 
zdrowia i dobrego samopoczucia każdego dnia. Trzeba spró-
bować, żeby uwierzyć!
JEDNOŚĆ, 14×21, s. 160, miękka, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 719013

58 leczniczych 
produktów 
niezbędnych 
dla naszego 
zdrowia

19,90
26,00 zł

Nowość

Zielnik 
klasztorny

Aromaty zdrowia 
W tej bogato ilustrowanej książce zebrano wiedzę gromadzo-
ną skrupulatnie przez stulecia w klasztorach. Zamieszczono 
tu kompendium o uprawie tak popularnych roślin jak koper, 
czosnek, papryka, bazylia czy rumianek, ale też tych, po które 
sięgamy rzadziej, jak cynamonowiec, kardamon, szafran czy 
sandałowiec. Znajdziemy tu praktyczne wskazówki, jak je op-
tymalnie wykorzystać dla zdrowia i urody. Praktyczny poradnik 
dla każdego, kto marzy o pięknym ogrodzie i fachowej uprawie 
zdrowych ziół i roślin przyprawowych.
JEDNOŚĆ, 14×20, s. 128, twarda

kod: 715794

19,90
25,00 zł

Aloes  
dla zdrowia i urody
Właściwości i zastosowanie terapeutyczne
Działanie terapeutyczne aloesu znane jest od czasów staro-
żytnych. Przypisywano mu niemal cudowną moc i skutecz-
ność w leczeniu licznych schorzeń oraz uśmierzaniu bólu. 
Jednak dopiero w ciągu ostatnich dziesięcioleci przepro-
wadzono naukowe badania nad jego właściwościami, które 
są powszechnie wykorzystywane w rozmaitych produktach, 
zarówno leczniczych, jak i upiększających. Informacje na ten 
temat oraz porady dotyczące stosowania aloesu w przystęp-
ny sposób zostały przedstawione w tej książce.
JEDNOŚĆ, 14×20, s. 64, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 719044

Tylko
19,00 zł

Zdrowie
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Zdrowie

Trzy kroki do sukcesu 
w wyjątkowym zestawie 
trzech bestsellerów 
dietetycznych!

69,90
104,70 zł

Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. Przepisy
W książce zamieszczono sprawdzone przepisy na surówki, soki, koktajle, her-
batki, kiszonki, kiełki, dania gotowane, zioła i przyprawy, przekąski i dodatki.
Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. I co dalej?
W książce m.in.: 5 filarów zdrowego odżywiania, „tajemne” metody dietetyków, 
reguły prawidłowego komponowania posiłków, zasady aktywności fizycznej.
Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej. Przepisy 
na wychodzenie
Publikacja zawiera 115 doskonałych przepisów, listę produktów i przykładowe 
zestawy menu, porady dietetyczne i sposoby odmierzania składników i porcji.
WAM, 17×23, s. 208+256+272, twarda

kod: 716415

Beata Anna dąbrowska, Paulina Borkowska

Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej
komplet 3 książek

Oszczędzasz 35 zł

Post Daniela i dieta dla zdrowia
pakiet 3 książek

W pakiecie:
Dieta dla zdrowia.  
Chleby i pasty do chleba, śniadania, kolacje, s. 160
Dieta dla zdrowia.  
Zupy, drugie dania, desery, koktajle, s. 160
Post Daniela 
z uzdrawiającą dietą dr Dąbrowskej, s. 176
Każda książka: WAM, 14×20, miękka 

kod: 717474

Prawie 500 stron!

Bestseller

39,90
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Kulinaria

Rabat 55%Rabat 40%

S. Anastazja Pustelnik

102 ciasta z owocami Siostry Anastazji
102 ciasta z owocami Siostry Anastazji to zbiór sprawdzo-
nych, tradycyjnych przepisów na wypieki z polskimi owocami. 
Wszystkie receptury oparte są na polskich produktach, dostęp-
nych w każdym sklepie. Wśród przepisów znajdują się ciasta 
ucierane, kruche i półkruche, francuskie, babki i biszkopty, 
a także ciasta drożdżowe, rolady i ciasteczka. W połączeniu 
z ulubionymi owocami tworzą niepowtarzalny smak. Skorzystaj 
z doświadczenia i słynnych przepisów siostry Anastazji. Od 15 lat 
korzystają z nich miliony czytelników. Ciasta, które zawsze się 
udają i smakują wyśmienicie. Doskonałe przepisy na letni czas!
WAM, 14×20, s. 256, twarda

kod: 710109

S. Anastazja Pustelnik

Kuchnia tradycyjna Siostry Anastazji 
Siostra Anastazja, autorka kulinarnych bestsellerów, tym razem 
sięgnęła do tradycyjnych przepisów z różnych regionów geo-
graficznych Polski. Oprócz potraw wracających na nasze stoły, 
Czytelnik znajdzie tu dania, które od pewnego czasu goszczą 
w naszych domach rzadziej. Cebulorz, baba ziemniaczana, oład-
ki, bliny, świeżonka - to tylko kilka potraw z ponad stu zamiesz-
czonych w tej książce. Podstawą kuchni proponowanej w tej 
książce są: ziemniaki, fasola, kapusta, kasza gryczana, ogórki 
kiszone, buraki, cebula, grzyby, owoce leśne, drób i ryby. Dzięki 
przepisom siostry Anastazji tworzą niepowtarzalne smaki.
WAM, 14×20, s. 256, twarda

kod: 712325

19,90
34,90 zł

14,90
34,90 zł

S. Anastazja Pustelnik, Sławomir rusin

Siostra Anastazja. Życie pełne smaku
Biografia słynnej siostry Anastazji, ekspertki od wyśmienitych 
potraw. Swój pierwszy w pełni samodzielny posiłek przygoto-
wała dopiero, gdy miała 17 lat. To było w 1967 roku, dzień po 
śmierci mamy. Zrobiła ziemniaki z kwaśnym mlekiem. Pierwszy 
chleb spaliła, drugi wyszedł niedopieczony. Brakowało jej 
wprawy… Gdy wstąpiła do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, 
na pytanie matki przełożonej, co chciałaby robić w zakonie, 
odparła: „Gotować”. Z biegiem lat rozwinęła kulinarne skrzydła 
i kiedy roku zaczęła pracę w kuchni ojców jezuitów, ich życie 
zmieniło się nie do poznania. Życie wielu Polaków również.
WAM, 14×20, s. 176, twarda

kod: 717092

29,90
32,90 zł

NowośćNowość

Rabat 55%Rabat 40%

Beata Anna dąbrowska

Dobre myśli na cały rok 2020
kalendarz ścienny

poznaj cuda polskiej łąki i pozwól o siebie zadbać!
Dobre myśli na cały rok. Dieta dr Ewy Dąbrowskiej® na 2020 rok to 
12 kart z ilustracjami roślin jadalnych i ziół, które w naturalny spo-
sób wspomagają Twoje zdrowie. Każdy miesiąc zawiera myśl prze-
wodnią, która pomoże Ci zrealizować cele i wytrwać w postano-
wieniach. Dwie ostatnie karty kalendarza to specjalny dodatek dla 
wszystkich, którzy praktykują post warzywno-owocowy. Znajdziesz 
na nich m.in. gotowe do wycięcia i uzupełnienia listy zakupów na 
każdy etap diety czy spis zalecanych warzyw i owoców.
WAM, 24×31, s. 16

kod: 049516

Stylowy i piękny 
kalendarz  
Ewy Dąbrowskiej!

14,90
24,90 zł
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34,90
39,90 zł

Kulinaria

Babeczki
pakiet: książka + 6 
silikonowych foremek

Praktyczny pakiet dla miłoś-
ników słodkich specjałów: 
bogato ilustrowany poradnik 
z 17 prostymi przepisami na 
babeczki w różnych smakach 
oraz zestaw 6 silikonowych 
foremek – wszystko w gu-
stownym, kolorowym pudeł-
ku i w atrakcyjnej cenie.
Książka: WILGA, 20×20, s. 48, miękka, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 815853

Czekoladki
21 Przepisów
pakiet: książka + 8 
silikonowych foremek

Zestaw do samodzielnego 
przygotowania dekorowanych 
czekoladek – na różne okazje! 
W zestawie: kolorowy poradnik 
kulinarny z 21 przepisami na 
apetyczne czekoladki oraz 8 
silikonowych foremek do czeko-
ladowych wypieków.
Książka: WILGA, 20×20, s. 48, miękka, 
kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 815860

Głodny mnich czyli sekrety refektarza
Ilustrowana opowieść o setkach lat historii klasztornego re-
fektarza. Przytoczone tu historie dotyczą  mniszych tradycji 
kulinarnych, obyczajów i zachowań przy stole – utrwalonych 
w dokumentach z różnych epok oraz w dziełach literatury 
i sztuki. Zaprezentowano również różne strony życia zakonnego: 
niekiedy ascetycznego do przesady, a czasami skłonnego do 
kulinarnej rozpusty. Cały obszerny rozdział poświęcono historii 
klasztornych specjałów. A na końcu zamieszczono ponad 100 
oryginalnych przepisów na zakonne przysmaki: smakowite da-
nia i wyborne trunki. Książka została znakomicie zilustrowana 
reprodukcjami dzieł mistrzów malarstwa.
BAOBAB, 20×26, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 642448

Zatrzymać lato
Letnie słońce wypełnia owoce i warzywa smakiem, kolorem 
i aromatem. Jesienią chcemy zatrzymać to wspomnienie w sło-
ikach w postaci przetworów, nalewek, soków, by móc rozko-
szować się smakiem lata przez cały rok! Koneserom kuchni, 
smakoszom, gospodyniom i wszystkim miłośnikom letnich 
specjałów odpowiemy na wiele ważnych i dociekliwych pytań: 
Kiedy przypada sezon na robienie sałatki warzywnej w occie? 
Jaka papryka najlepiej nadaje się do przetworów? Co to jest 
chutney i jak go przygotować? Co można zrobić z kwiatów 
czarnego bzu? Grzyby w oliwie czy suszone? Jaki jest najlepszy 
przepis na marmoladę poziomkową? Jakie czereśnie konserwu-
je się w alkoholu? Jak przygotować suszone pomidory? Kiedy 
zbierać jeżyny, fasolkę szparagową, cukinię, morele czy pigwy? 
RAFAEL, 17×24, s. 320, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 698886

19,90
59,90 zł

Jarosław orłowski

Praktyczny atlas grzybów
Wśród opisanych 160 gatunków aż 95 jest jadalnych. Pozostałe 
są niejadalne i trujące. Wszystkie gatunki są zaprezentowane 
na fotografii oraz szczegółowo scharakteryzowane, tak by nie 
pomylić grzybów jadalnych z niejadalnymi lub wręcz trującymi. 
Istotną nowością – dla znawców i osób ambitnie podchodzących 
do zbierania grzybów – jest wprowadzenie specjalnych kluczy 
do rozpoznawania najpopularniejszych gatunków jadalnych. 
Ciekawostką jest też rozdział o hodowaniu grzybów w domu. 
Zawarto tu również praktyczne porady poświęcone świadomemu 
kupowaniu grzybów. Poręczny format atlasu umożliwia korzysta-
nie z niego w czasie grzybobrania. 
DEMART, 22×12, s. 120, miękka

kod: 122820

Niezbędnik każdego 
grzybiarza! 

Tylko
14,90 zł

Rabat 65%

19,90
44,90 zł

19,90
44,90 zł

Rabat 55% Rabat 40%Rabat 55%

29,90
49,90 zł



Dwutomowe wydanie w futerale! 
912 stron! 
3000 przepisów polskiej kuchni, 
tradycyjnej i współczesnej! 
2000 znakomitych ilustracji: zdjęć,  
obrazów, grafik, rysunków!

Wielka Księga Kuchni 
Polskiej 
Wydawnictwo AA, 25×34,  
t. I – s. 432, t. II – s. 480, twarda z obwolutą

kod: k01182

Największe dzieło na rynku książek kucharskich!

Doskonały prezent z okazji 
ślubu, imienin, jubileuszy  
i innych uroczystości!Do każdego egzemplarza  

Wielkiej Księgi Kuchni Polskiej  
– Znakomite nalewki  
w PrezenCie!
17×24, s. 256, twarda

Wersja ekonomiczna!

Wersja ekskluzywna!

Wielka Księga Kuchni Polskiej (tańsza wersja) t. I, II
Dwutomowe wydanie Wielkiej Księgi Kuchni Polskiej oferujemy także w wersji eko-
nomicznej: bez etui i dodatkowego prezentu, za to w bardzo atrakcyjnej cenie!

WYDAWNICTWO AA, 25×34, s. 432 + 480, twarda z obwolutą, bez etui

kod: 646051

Cenna pomoc  
dla każdej  
Pani domu!

Oszczędzasz 
100 zł!

Oszczędzasz 
150 zł!

199,00
299,00 zł

149,00
299,00 zł
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Kulinaria

Szybko i prosto
Ponad 130 przepisów!
Poradnik kulinarny Szybko i prosto proponuje dania do szyb-
kiego i łatwego przygotowania. Znajdziemy tu zarówno trady-
cyjne polskie placki, naleśniki, gofry, tosty, tortille, zapiekanki, 
ciasta, omlety, jak i wkradające się przebojem do naszych 
kuchni frittaty, tortille czy quiche. Tutaj każdy znajdzie coś dla 
siebie.
MARTEL, 21×21, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 807250

Kasza i ryż
Ponad 130 przepisów!
Książka Kasza i ryż zawiera przepisy na smaczne i zdrowe da-
nia: zupy, sałatki, pierogi, placki, zapiekanki, kotlety oraz inne 
dania na ciepło i na zimno. Zamieszczono tu ok. 100 przepisów 
na potrawy z kaszy gryczanej, jęczmiennej, pszenicznej, ku-
kurydzianej, jaglanej i amarantusa, a także na ponad 30 dań 
z ryżem.
MARTEL, 21×21, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 807236

Domowe wyroby
Ponad 140 przepisów!
Domowe wyroby coraz bardziej zyskują na popularności, bo 
nie zawierają chemii i można je doprawiać według własnych 
upodobań. W poradniku zamieszczono sprawdzone przepisy 
na rozmaite wędzone mięsa i ryby, jak również na kiełbasy, 
parówki i kaszanki domowej produkcji. Znajdziemy tu również 
receptury na  pasty, smarowidła i pasztety, wspaniałe pieczone 
szynki, nadziewane rolady, mięsa panierowane i szaszłyki oraz 
zalewy i marynaty. 
MARTEL, 21×21 s. 280, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 807267

Dania z patelni
Ponad 130 przepisów!
Sprawdzone przepisy na ponad 130 smacznych dań z patelni! 
Wśród nich znajdziemy m.in. warzywa z patelni, potrawy z ryżu, 
smażone, grillowane i duszone mięsa, ryby, a także placki, 
omlety i dania z makaronu. Wszystkie dania zostały znakomi-
cie opisane oraz przedstawione na kolorowych fotografiach. 
Większość z zaprezentowanych dań może stanowić samodziel-
ny, wartościowy posiłek i jest prosta w przygotowaniu, także dla 
początkujących kucharzy.
MARTEL, 21×21, s. 280, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 807243

29,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

29,90
39,90 zł

Rabat 25%

Rabat 25%

Rabat 25%

Rabat 25%
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2,90
4,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

Potrawy 
regionalne
48 potraw z różnych stron 
Polski: Kaszub, Warmii i Mazur, 
Wielkopolski, Małopolski oraz 
Podkarpacia i Lubelszczyzny. 
Znajdziemy tu m.in. przepisy 
na takie potrawy jak śledzie 
po kaszubsku, mazurska zupa 
rybna, rogale marcińskie, 
faworki, zalewajka świętokrzy-
ska, kurczak po krakowsku, 
pstrąg po galicyjsku, pischin-
ger, barszcz ukraiński i inne.
kod: 807533

Rodzinne obiady
Osiem bogatych zestawów 
obiadowych dla całej rodziny! 
Wśród proponowanych po-
traw m.in. barszcz z uszkami, 
pieczony kurczak, pierogi 
ruskie, carpaccio z wołowiny, 
krem grzybowy, klopsiki jag-
nięce, pierś z kurczaka fasze-
rowana grzybami, karp sma-
żony, apetyczne propozycje 
na kompoty i desery, a także 
osobny zestaw dla osób na 
diecie wegetariańskiej.
kod: 807588

Potrawy 
z ziemniaków
48 przepisów za dania z ziem-
niaków. Siostra Maria podaje 
przepisy m.in. na ziemniaki 
puree, ziemniaczane łódeczki 
w przyprawach, ziemniaki 
faszerowane z serem pleś-
niowym, liczne zapiekanki 
ziemniaczane, kremy z ziem-
niakami, frytkową ucztę, jajka 
sadzone na ziemniakach, 
sałatki ziemniaczane, a także 
kopytka, kluski śląskie, pyzy 
i knedle.
kod: 807540

Potrawy z drobiu
Kolejna z serii znakomita 
książka kucharska zawierająca 
wiele sprawdzonych przepi-
sów na łatwe do przygotowa-
nia potrawy z kurczaka, indy-
ka, kaczki i gęsi. Znajdziemy tu 
receptury na wiele rodzajów 
potraw: zupy, sałatki, rola-
dy, pasztety, dania z drobiu 
duszonego, pieczonego 
i smażonego.
kod: 807571

Dania bez glutenu
Prawie 50 dobrych receptur 
na bezglutenowe placki, na-
leśniki, kluski, pieczywo, zupy, 
sałatki, ciasta i ciasteczka. 
Znajdziemy tu apetyczne 
przepisy m.in. na kukurydzia-
ne tortille, tartę z warzywa-
mi, bezglutenowe spaghetti 
z bakłażanem, kilka rodzajów 
bezglutenowego chleba, zupę 
z soczewicy, krem z cukinii, 
sałatkę z pieczoną ciecierzy-
cą, ciasto ze śliwkami, sernik 
z jagodami i inne smakołyki.
kod: 807595

Dekoracje potraw 
i stołów
Książka zawiera wiele pomy-
słów na efektowne przygoto-
wanie stołu zarówno na dzień 
powszedni, jak i na niedzielny 
obiad, a także na święta 
lub inne uroczyste okazje. 
Praktyczny poradnik dla 
każdej pani domu oraz dla 
wszystkich, którzy lubią łączyć 
wyborny smak serwowanych 
dań z ich szykownym dekoro-
waniem oraz z odpowiednim 
wystrojem stołu! 
kod: 807700

Potrawy z ryb 
Kolejna z serii znakomita 
książka zawierająca wiele 
sprawdzonych przepisów na 
łatwe do przygotowania po-
trawy z ryb i owoców morza: 
zaczynając od zup, poprzez 
różnego rodzaju pasty, tatary 
i sałatki, na rybach duszo-
nych, pieczonych i smażonych 
kończąc. 
kod: 807670

Potrawy 
jednograrnkowe
Kolejny poradnik z serii 
Kuchenne inspiracje Siostry 
Marii zawiera niemal 50 
sprawdzonych przepisów na 
smaczne i sycące dnia z jed-
nego garnka: dania mięsne, 
wegetariańskie, rybne oraz 
zupy. Znajdziemy tu m.in. 
receptury na pyszne gulasze, 
zapiekanki, spaghetti, lasag-
ne, kasze z warzywami, leczo, 
risotto i wiele innych apetycz-
nych potraw.
kod: 807557

Rabat 40%

Rabat 40%

Rabat 45%

Rabat 45%

Rabat 45%

Rabat 45%

Rabat 45%

Rabat 45%
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34,90
39,90 zł

Pierogi, kluski, makarony
Prawie 50 znakomitych przepisów na pierogi, kluski, makarony, 
naleśniki i placki. Z książki dowiemy się m.in. jak przygotować 
pierogi ruskie, z mięsem, z kapustą i grzybami, kołduny, uszka 
z grzybami, kluski śląskie, kopytka, pyzy, kartacze z mięsem, 
gnocchi, łazanki, zacierki, lasagne ze szpinakiem, spaghetti bo-
lognese, naleśniki biszkoptowe, krokiety z mięsem i grzybami 
oraz inne smaczne dania.
kod: 807564

Mięsa 
50 apetycznych przepisów 
na dania z drobiu, wołowi-
ny i wieprzowiny, z mięsa 
mielonego oraz na pasztety 
i podroby. Znajdziemy tu 
m.in. porady jak przygotować 
kotlet de volaille, sznycle 
drobiowe w sosie pieczar-
kowym, pieczoną pierś 
z indyka, gulasz węgierski, 
szaszłyki wieprzowe, strogo-
noff, pulpety w sosie koper-
kowym, wątróbkę drobiową 
z cebulką i wiele innych 
smacznych potraw.
kod: 807601

Potrawy na parze
Poradnik kulinarny Siostry Marii Potrawy na parze zawiera 
47 sprawdzonych przepisów na zdrowe i łatwe posiłki do przy-
gotowania: od pierogów i klusek, poprzez dietetyczne warzywa, 
mięsa, jajka i delikatne omlety, po ryby i owoce morza. W książ-
ce wyjaśniono również zasady gotowania na parze, a każdy 
przepis zilustrowano barwną fotografią gotowej potrawy.
kod: 807526

Potrawy 
z makaronem
Kolejna z serii znakomita 
książka Siostry Marii zawie-
rająca wiele sprawdzonych 
przepisów na lubiane i łatwe 
do przygotowania potrawy 
z zastosowaniem makaronu, 
w tym: sposoby na domowy 
makaron, liczne przepisy na 
makaronowe potrawy z wa-
rzywami, mięsem, rybami 
i owocami morza oraz na 
słodkie dania makaronowe. 
kod: 807724

Desery i dania na słodko
Znakomita książka zawierająca wiele sprawdzonych prze-
pisów na domowe słodkości, które będą nie tylko smaczną 
przekąską czy ukoronowaniem rodzinnego obiadu, ale rów-
nież ozdobą każdego przyjęcia. Zawiera niemal 50 sprawdzo-
nych przepisów na desery, ciasta i ciasteczka, lody i sorbety, 
koktaile i kawę. Dzięki dokładnym opisom i wskazówkom 
każdy deser zawsze się uda.
kod: 807649

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

Rabat 45% Rabat 45%

Rabat 45% Rabat 45%Rabat 45%
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Każda książka: 
Martel, 14×20, s. 112, miękka

Przepisy
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
Przepisy to znakomite pomy-
sły na tradycyjne dania i wy-
pieki na święta, na uroczyste 
przyjęcia w rodzinnym gronie 
oraz na Adwent, Wielki Post 
i karnawał. Dzięki dokładnym 
opisom i trafnym wskazów-
kom każdy z łatwością przy-
gotuje ulubione potrawy na 
ważne okazje! Skarbnica wie-
dzy kulinarnej przekazywanej 
z pokolenia na pokolenie!
MARTEL, 14×20, s. 112, miękka

kod: 807656

Wypieki
Kuchenne inspiracje 
Siostry Marii
W książce znajdziemy wiele 
wspaniałych i sprawdzonych 
przepisów na tradycyjne, 
domowe wypieki, bez których 
trudno sobie wyobrazić świę-
ta czy przyjęcia w rodzinnym 
gronie. Dzięki inspirującym 
przepisom i cennym pora-
dom siostry Marii każdy może 
samodzielne upiec smaczne 
i aromatyczne ciasta!
MARTEL, 14×20, s. 112, miękka

kod: 807618

Zielone koktajle
Kuchenne inspiracje Siostry Marii
Poradnik Siostry Marii zawiera prawie 50 receptur na apetyczne 
koktajle i soki dla zdrowia i urody, smoothies, koktajle mleczne 
oraz soki z owoców i warzyw. Oryginalny zbiór sprawdzonych 
przepisów kryjących w sobie moc naturalnych witamin i cen-
nych mikroelementów pochodzących z owoców, warzyw i zioł.
MARTEL, 14×20, s. 112, miękka

kod: 807687

Zupy
Zupy z serii Kuchenne Inspiracje Siostry Marii to pożyteczny 
i kompetentny poradnik zawierający wiele sprawdzonych prze-
pisów na doskonałe, pożywne zupy z warzyw, owoców i ryb. 
Większość z nich może stanowić samodzielny, bardzo wartoś-
ciowy posiłek. Dzięki dokładnym opisom i wskazówkom każdy 
korzystający z tej książki nauczy się samodzielnie gotować.
MARTEL, 14×20, s. 112, miękka

kod: 807625

Zioła w kuchni
Książka Zioła w kuchni z serii Kuchenne Inspiracje Siostry 
Marii to bardzo pożyteczny poradnik, stanowiący połączenie 
zielnika z książką kucharską. Znajdują się w nim nie tylko 
pięknie ilustrowane opisy ziół, ale również sprawdzone prze-
pisy na różnego rodzaju pyszne dania z ich wykorzystaniem.
MARTEL, 14×20, s. 112, miękka

kod: 807632

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

4,90
8,99 zł

Rabat 45% Rabat 45%
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Domowa kuchnia Św. Hildegardy
unikalny zbiór przepisów na doskonałe, smaczne i zdrowe dania 
domowej kuchni stworzone w oparciu o zalecenia dietetyczne 
św. Hildegardy, potwierdzone przez współczesną medycynę. 
W książce zaprezentowano przepisy na śniadania i pieczywo, zupy 
i dania jednogarnkowe, przystawki i dodatki, sałatki i przekąski, 
dania bezmięsne, dania mięsne, ryby, sosy, ciasta i desery, prze-
twory i napoje. 
WYD. AA, 14×20, s. 384, twarda, kolorowe ilustracje

Domowa apteka Św. Hildegardy 
Książka – oparta na wiedzy i wskazówkach św. Hildegardy zwe-
ryfikowanych przez współczenych lekarzy – zawiera przepisy na 
naturalne mikstury, syropy, maści i eliksiry, leczące różne choroby 
i dolegliwości, takie jak schorzenia jelit i żołądka, przepuklina, 
choroby płuc i dróg oddechowych, choroby skóry i paznokci, cho-
roby serca i nerek, dolegliwości wątroby, bóle głowy, problemy 
mięśniowe, alergie. 
WYD. AA, 14×20, s. 320, twarda, kolorowe ilustracje

39,90
79,80 zł

Dwie książki w cenie jednej!

Nowość Domowa apteka i kuchnia Św. Hildegardy
komplet 2 książek
kod kompletu: 648505

Kulinaria
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17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Desery lodowe 
Praktyczny poradnik, dzięki któremu dowiemy się, jak w domo-
wych warunkach, przy wykorzystaniu łatwo dostępnych i natu-
ralnych składników, przyrządzić kremowe, orzeźwiające lody o 
przeróżnych smakach. Książka zawiera także krótki zarys historii 
lodów oraz przedstawienie różnych technik ich wytwarzania. 
Znajdziemy tu niemal 60 przepisów ilustrowanych barwnymi fo-
tografiami, jak również liczne ciekawostki, informacje i porady.
BuCHMANN, 20×26, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 007932

Makarony!
Ponad 50 sprawdzonych przepisów na makarony (gotowe i do-
mowe), lasagne, cannelloni, gnocchi, zapiekanki, ravioli i inne 
specjały. Znajdziemy tu m.in. proste instrukcje, jak krok po 
kroku zrobić samemu domowy makaron. Dzięki temu poradni-
kowi dowiemy się, jak przygotować smaczne posiłki z dbałoś-
cią o dobór naturalnych składników. Zamieszczono tu przepisy 
m.in. na spaghetti ze smażoną wołowiną, rigatoni nadziewane 
serem owczym i oliwkami, lasagnię szafranową z owocami 
morza, penne z karczochami i boczkiem, fusili z parmezanem 
i truflami, tortelli z szynką i kremem orzechowym… a nawet 
ravioli z czekoladą. Smacznego!
BuCHMANN, 19×25, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 007116

Moja kuchnia wege
Znakomicie zilustrowana książka  kulinarna dla jaroszy oraz 
dla osób przebywających na diecie bezmięsnej. Znajdziemy tu 
liczne propozycje na bezmięsne śniadania, przystawki, dania 
główne i desery. W poradniku zamieszczono liczne receptury 
na potrawy z użyciem takich składników jak owoce i warzywa, 
makaron, zboża i ryż, ziarna i orzechy, kiełki, produkty mleczne 
i jajka. W każdym przepisie podano czas przygotowania, czas 
gotowania, składniki, niezbędne czynności oraz fotografię oma-
wianego dania.
BuCHMANN, 21×28, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 028180

29,90
49,99 zł

Rabat 40%

14,90
29,99 zł

Rabat 50%Rabat 50%

19,90
39,90 zł

Jak urządzić przyjęcie doskonałe
ponad 400 inspirujących przepisów na ciepłe i zimne przekąski, 
zupy, dania główne i desery! ponad 1300 fotografii!
Praktyczny poradnik, z pomocą którego można urządzić udane 
przyjęcie na każdą okazję. W książce przedstawiono porady doty-
czące przygotowania przyjęcia (zasady dotyczące układania listy 
gości i usadzania ich przy stole oraz prawidłowego nakrycia stołu, 
dekoracji itp.) oraz mnóstwo przepisów na ciepłe i zimne przekąs-
ki, dipy z różnymi dodatkami, przepisy na lunch i kolację w gronie 
znajomych oraz kulinarne pomysły na ważne uroczystości, takie 
jak proszony obiad lub rocznica ślubu. Zamieszczono tu także 
propozycje na przyjęcia urządzane na świeżym powietrzu. 
READERS DIGEST, 17×22, s. 512, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 840703

Kulinaria

Wszystko, co 
trzeba wiedzieć 
o przygotowaniu 
przyjęć!

29,90
39,90 zł
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Praktyczne i pożyteczne

Krajalnica uniwersalna
Krajalnica przeznaczona do krojenia tylko miękkich produktów,  
np. gotowanych warzyw i jajek oraz serów twarogowych!
Polski pomysł, polska produkcja (urządzenie w 100% powstało 
w Polsce!).
Krajalnica Jolko:
•	ma dwie funkcje: pokroi produkt w talarki lub w kostkę,
•	jest prosta w obsłudze: jedynie dwa ruchy wystarczą, aby pokroić 

produkt w idealną kostkę,
•	jest łatwa do umycia (także w zmywarce),
•	zapewnia szybki efekt: pokrojenie sałatki z dwóch gotowanych ziem-

niaków, marchewek, jajek i kostki sera typu feta zajmuje mniej niż 
3 minuty!

Aby urządzenie było wytrzymałe, ergonomiczne, proste w użyciu 
i czyszczeniu, producenci wykonali dziesiątki testów i wiele poprawek. 
kod: 805015

39,90

Hit!

Organizer i zapinki  
do przypraw i ziół 
W zestawie: organizer, 12 zapinek, 16 gotowych naklejanych etykiet, 4 puste etykie-
ty do wypisania.
Proste w użytkowaniu. Idealne do zabezpieczenia przypraw i ziół przed wietrze-
niem lub rozsypaniem. 
Nie ma konieczności oznaczania zapinek załączonymi gotowymi naklejkami, moż-
na je również opisać markerem niezmywalnym (np. do płyt CD). 
kod: 805305

Przydatne  
w każdej kuchni!

Przykładowe zastosowanie 
(przyprawy nie wchodzą  
w skład zestawu)

Tylko
19,90 zł
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Co za smak!

Krówka  
leśniowska
1 kg

Krówki wyrabiane z mleka, masła i cukru należą do najbar-
dziej lubianych, tradycyjnych polskich słodyczy. Krówki leś-
niowskie są wyjątkowo delikatne w smaku, z miękkim, lekko 
ciągliwym nadzieniem (nie zaklejają ust). Dodatkową zachętę 
do nabycia krówek stanowią „złote myśli” zapisane wewnątrz 
opakowania każdej sztuki.
Składniki: cukier, syrop glukozowy, mleko w proszku odtłusz-
czone, masło (zawiera laktozę), aromat – etylowanilina.
Smaczne krówki wyrabiane na maśle (bez oleju palmowego).
kod: 232008

29,90

5,90

Oryginalny 
pomysł  

na słodki 
upominek!

mielona

Tradycja przyrządzania kawy wywodzi się z Etiopii, która do dziś 
należy do jej czołowych producentów. Smak kaw pochodzą-
cych z tego kraju jest niepowtarzalny i wart degustacji! Arabica 
Djimmah jest symbolem niepowtarzalnego smaku dzikiej kawy, 
najlepiej smakuje wypalona w stopniu średnio brązowym kasz-
tanowym. Smak lekko winny z głęboką czekoladową nutą, oraz 
wysoce cenioną kwasowością. Kawa dzika i pierwotna „matka 
kaw”. Prawdziwą kawę etiopską Arabicę Djimmah oferujemy 
w dwóch postaciach: mielonej i ziarnistej.

Kawa etiopska 
Arabica Djimmah

Mielona, 250 g 

kod: 154398
Ziarnista, 250 g 

kod: 154404

Tylko
19,90 zł

Tylko
19,90 zł

Hit!

Kawa zielona 
Z wyciągiem z ziół wspierających zgrabną sylwetkę 
1 kg (5×200 g)

Naturalna, wysuszona i zmielona kawa zielona zawiera duże 
ilości cennych dla organizmu antyutleniaczy i polifenoli, które 
ułatwiają metabolizm tłuszczów. Kawa w połączeniu z mieszan-
ką odchudzającą Ojca Klimuszki stabilizuje wagę organizmu, 
wpływając na poprawę przemiany materii i pasażu jelitowego 
oraz zmniejszając uczucie łaknienia. Polecana szczególnie przy 
prowadzeniu diety odchudzającej. Ma pozytywny wpływ na 
wyszczuplanie sylwetki oraz spowalnianie procesów starzenia 
się organizmu.
Zalecana porcja produktu do spożycia w ciągu dnia: 15 g. Nie sto-
sować u dzieci do 12 roku życia, matek karmiących i kobiet w ciąży. 
Zestaw zawiera 5 opakowań po 200 g kawy.
kod: 136417

Su

per cena!

99,00

Czekolada mleczna 
prawdziwego Świętego Mikołaja
Czekolada mleczna w świątecznym opakowaniu przypomina 
dzieciom o prawdziwej postaci Świętego Mikołaja, który po-
magając ludziom głosił wielkość Pana Boga i wskazywał drogę 
ku świętości. Przypominamy, kim naprawdę był św. Mikołaj, 
prezentując jego wizerunek z wszystkimi biskupimi atrybutami. 
Wewnątrz oryginalnego opakowania kryje się tabliczka przepysz-
nej, prawdziwej czekolady, wyprodukowanej w jednej z czoło-
wych polskich wytwórni słodyczy.
kod: 040202

Nowość
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34,90
39,90 zł

Poradniki

ABC ogrodnictwa
Znakomity poradnik zarówno dla początkujących, jak i za-
awansowanych ogrodników. 

1100 roślin! 2750 kolorowych 
ilustracji! 672 strony!
READER’S DIGEST, 22×22, s. 672,  
twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 840130

Justyna Fałek

Słownik mowy psa
Ta książka wyjaśni ci zachowanie twojego psa i pomoże zro-
zumieć, co ma do zakomunikowania. Po prostu pokaże świat 
widziany oczami psa. Pies nie jest pozbawiony możliwości 
porozumiewania się z człowiekiem. Badania dowodzą, że 
pies rozumie ludzką mowę na poziomie dwuletniego dzie-
cka. Problem tkwi w tym, że człowiek, chcąc być rozumianym 
przez psa, często zapomina, że nasz pupil też mówi, że też 
wysyła nam jakieś znaki i powinniśmy, jako właściciele czwo-
ronogów, tego języka się nauczyć i rozumieć go.
VIDEOGRAF, 21×21, s. 88, miękka

kod: 356608

19,90

Wielka księga kwiatów
Kwiaty są dziedzictwem, które powinniśmy ochronić. Ich 
piękno stanowi wyraz tej naturalnej, żywotnej siły, która 
zapewnia im przetrwanie. Tematem Wielkiej księgi kwiatów 
jest praktyczna uprawa roślin kwitnących. Książka udziela 
odpowiedzi na wszystkie ważne pytania dotyczące najpopu-
larniejszych gatunków kwitnących oraz zawiera praktyczne 
porady odnośnie do ich uprawy. Poza tym dostarcza ogól-
nych informacji, a także wiele ciekawostek o kwiatach na 
całym świecie. Zamieszczone tu barwne fotografie, ilustracje 
i tabele są idealnym narzędziem ułatwiającym poznanie oraz 
pielęgnację roślin kwitnących.
JEDNOŚĆ, 17×24, s. 256, zintegrowana, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 710430

39,90
45,00 zł

Orchidee
Ponad 270 
ilustracji!
Sprawdzone metody uprawy 
orchidei z rodzajów: phalae-
nopsis, cambria, miltonia, 
cymbidium, cattleya, dendro-
bium, paphiopedilum, vanda.
BuCHMANN, 21×19, s. 144,  
opr. zintegrowana, kolorowe ilustra-
cje, kredowy papier

kod: 007024

Rośliny 
doniczkowe
Ponad 210 
ilustracji!
Prawidłowe sposoby uprawy  
roślin doniczkowych takich 
jak krzewy ozdobne (bu-
genwilla, ketmia, oleander, 
brugmansja), agapant, oliwki 
i figi, cytrusy, wawrzyn, rośliny 
pienne, pnącza i palmy.
BuCHMANN, 21×19, s. 132,  
opr. zintegrowana, kolorowe ilustra-
cje, kredowy papier

kod: 007048

59,90
149,90 zł

14,90
34,90 zł

14,90
34,90 zł

Rabat 60%

Rabat 55% Rabat 55%

Oszczędzasz 90 zł
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Poradniki

Su
per cena!

24,90 zł
14,90

Su

per cena!

24,90 zł
14,90

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Su

per cena!

134,90
39,90 zł

Jan Leśniak

Szyjemy torebki i akcesoria
Obszerny poradnik dla wszystkich, 
których pasją jest szycie!
Autor omawia projektowanie i szycie torebek oraz różnych 
akcesoriów. Znajdą w niej coś dla siebie zarówno debiutanci, 
jak i doświadczeni adepci szycia. Autor prowadzi czytelników 
przez proces tworzenia w bardzo przystępny sposób, kolejny 
raz udowadniając, że szycie jest naprawdę proste. Instrukcje, 
jak zawsze, okraszone są humorem i anegdotami z krawieckie-
go świata.
BuRDA, 20×23, s. 320, twarda

kod: 536067

59,90
69,90 zł

Jan Leśniak

O szyciu. Prosto, kreatywnie i modnie.
W książce znajdziemy zestaw porad i wskazówek na uszycie 
8 modnych ubrań. Są to projekty, których realizacja przyniesie 
dużo satysfakcji, ponieważ są proste, uniwersalne a jedno-
cześnie bardzo „na czasie”. Materiały i formy są dobrane w taki 
sposób, aby ubrania te stanowiły spójną kolekcję, w dodatku 
każdy, kolejny element kolekcji wprowadza odrobinę nowej 
wiedzy i doświadczenia. Autor podaje instrukcje małymi kroka-
mi tak, aby obudzić w swoich czytelnikach pasję i poczucie, że 
są wystarczająco uzdolnieni, aby samodzielnie uszyć elegan-
cką, stylową odzież.
BuRDA, 20×23, s. 220, miękka

kod: 532571

49,90

Nowość Nowość

Warzywa 
w ogrodzie
Ilustrowane vademecum 
na temat uprawy warzyw 
w przydomowych ogródkach. 
Znalazły się tu porady doty-
czące zakładania warzywnika, 
systemów uprawy, zmianowa-
nia i płodozmianu, nawożenia, 
nawadniania, ochrony roślin 
oraz harmonogramu prac 
w ogródku. Zamieszczono 
również przegląd popularnych 
i mniej znanych warzyw. 
DRAGON, 14×20, s. 48, miękka, kolo-
rowe ilustracje

kod: 872801

Rośliny na 
skalniaki
Podstawowe informacje doty-
czące urządzania skalniaków. 
Zamieszczono tu porady do-
tyczące doboru roślin i two-
rzeniu z nich ozdobnych kom-
pozycji oraz zaprezentowano 
najpopularniejsze rośliny na 
skalniaki. Publikacje wzboga-
cają efektowne fotografie.
DRAGON, 14×20, s. 48, miękka, kolo-
rowe ilustracje 

kod: 872795

Kalendarz 
ogrodniczy
Kalendarz ogrodniczy, po-
dzielony na pory roku, a w ich 
obrębie na miesiące, zawiera 
plan i omówienie najważ-
niejszych prac do wykonania 
w ogrodzie ozdobnym, sadzie, 
warzywniku, a także w oczku 
wodnym. uzupełnieniem są 
porady ekologiczne, wykaz 
terminów kwitnienia roślin 
ozdobnych oraz inspirujące 
zdjęcia. 
DRAGON, 14×20, s. 48, miękka, kolo-
rowe ilustracje

kod: 872771

Kwiaty ozdobne
Piękny ogród, wbrew pozo-
rom, nie wymaga ogromnych 
nakładów pracy, zwłaszcza 
gdy pozna się podstawowe 
zasady dotyczące zakładania 
go. Większość roślin zapre-
zentowanych w tej publikacji 
jest łatwa w uprawie. Ich 
opisom i zdjęciom towarzyszą 
wskazówki dotyczące sadze-
nia, uprawy i pielęgnacji.
DRAGON, 14×20, s. 48, miękka, kolo-
rowe ilustracje

kod: 872788

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

4,90
9,90 zł

Rabat 50% Rabat 50% Rabat 50% Rabat 50%
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

dla dzieci

25

A że sam jest już w wieczności
więc przez swoich pomocników
darzy dzieci prezentami,
a ma ich zawsze bez liku.

Nasz Mikołaj, jako święty
wyprasza u Boga wiele,
może pomóc nam i dzisiaj,
prośmy go o pomoc śmielej.

Prośmy Go o dobre serca,
umiejętność podzielenia,
zobaczenia cudzej biedy,
i rozpaczy, i zwątpienia.

2424

Jak to naprawdę  
z Mikołajem było
Opowieść o prawdziwym  
Świętym Mikołaju!
Pisana wierszem rodzinna opowieść o prawdziwym 
św. Mikołaju – o biskupie Myry, który jako wierny kapłan 
i świadek Jezusa dał przykład chrześcijanom, jak należy 
obdarowywać bliźnich: z miłością, dyskretnie i nie tylko 
w święta…
WYD. AA, 26×29, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 640387

19,90
29,90 zł

Rabat 33%

Tekst: madlena Szeliga, ilustracje: Katarzyna Zalewska

Kominiarz na święta
Kominiarz na święta to opowieść o samotności i tęsknocie. 
A także o tym, że trudno jest świętować bez najbliższych. 
Tajemniczy Pan Kominiarz trafia do domu, w którym w wigilij-
ny poranek nie jest gwarno, nie słychać kolęd, a w malutkich 
garnkach gotują się potrawy dla zaledwie dwóch osób. Pan 
Kominiarz uczy, że święta to rodzina i spotkanie przy stole. 
Radość płynie z bycia razem. 
Książka otwiera cykl opowieści o Panu Kominiarzu, który przy-
chodzi ludziom z pomocą. Co roku jedna rodzina otwiera przed 
nim swoje drzwi… Niebanalna pozycja na święta. 
AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 758019

S łyszał też zza drzwi mieszkania słabe głosy, jakby 
szum źle nastawionego radia i delikatny brzęk 
szkła lub garnków. Zdjął rękawiczki i nacisnął 
dzwonek. Usłyszał jak brzęczy za drzwiami. Nikt 
jednak nie otwierał. Czyli świetnie trafiłem! 
– ucieszył się i nacisnął dzwonek raz jeszcze. 
Pochuchał sobie w dłonie, bo zmarzł porządnie. 

Rozgrzały się trochę od jego ciepłego oddechu. Poprawił 
kapelusz, sprawdził czy guziki przy mundurze błyszczą jak 
trzeba i zapukał. Dalej nikt nie otwierał. Ależ świetnie tra-
fiłem w tym roku, naprawdę – cieszył się coraz bardziej.

19,90
34,90 zł

Rabat 40%

Historia  
prawdziwego Świętego Mikołaja 
Współcześnie „zeświecczonego” Mikołaja najczęściej spotyka 
w hipermarkecie, gdzie siedzi ubrany w czerwony płaszcz, czap-
kę z pomponem, ma doczepioną sztuczną białą brodę i zachęca 
do robienia zakupów. Co dziś zostało z historii o prawdziwym 
Świętym Mikołaju? Nasza książka przybliża osobę Świętego 
Mikołaja, biskupa Myry. W przystępny i jasny sposób opowiada 
o jego życiu, wielkich dokonaniach i cudach. A co najważniejsze, 
wyjaśnia, skąd wzięła się tradycja obdarowywania prezentami. 
Pozwala zrozumieć dzieciom, że najcenniejszy i dający najwięk-
szą radość jest podarunek dany prosto z serca.
RAFAEL, 17×26, s. 32, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 250758

9,90
14,90 zł

Szopka bożonarodzeniowa
Ozdoby świąteczne – wypychanki
Zeszyt zawiera kolorowe elementy, z których w prosty sposób 
można samodzielnie wykonać szopkę na Boże Narodzenie. 
Wystarczy wypchnąć z kartonowych arkuszy gotowe figurki 
i ustawić je na stabilnym podłożu. W zeszycie zamieszczono 
figurki małego Jezusa, Maryi i Józefa, a także Trzech Króli, 
aniołów, pasterzy i zwierząt. Znakomita propozycja dla star-
szych i młodszych dzieci oraz ich rodziców! 
DAMIDOS, 20×28, 8 kartonowych arkuszy, kolorowe ilustracje

kod: 871422

Tylko
9,90 zł

Nowość
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Su

per cena!

39,90 zł
134,90

dla dzieci

Wspaniała zabawa dla całej rodziny!

Barbara Furmanowicz

Opowieść bożonarodzeniowa  
z szopką betlejemską origami
Jeden z najciekawszych i najbardziej oryginalnych projektów wydawni-
czych dla dzieci. Przepiękna opowieść bożonarodzeniowa przenosi nas ze 
współczesnego świata w realia Betlejem, miejsca przyjścia na świat Bożego 
Syna. Historia narodzenia Jezusa opatrzona została pięknymi ilustracjami 
przemawiającymi do wyobraźni każdego dziecka. Książka zawiera również 
projekty figurek origami do samodzielnego złożenia z papieru, z pomocą 
których można odgrywać sceny z opowieści. Znajdziemy tu instrukcje poka-
zujące krok po kroku, jak stworzyć przebogatą scenerię szopki betlejemskiej 
oraz bożonarodzeniowe ozdoby na choinkę. Powstałe w ten sposób papie-
rowe figurki mogą posłużyć zarówno do świątecznego wystroju domu, jak 
i do zabawy.
RAFAEL, 21×29, s. 200, miękka

kod: 889942

Rabat 50%

19,90
39,90 zł

Alicja Groszek-Abramowicz, Aleksandra Polewska

Święta Rodzina
Opowieść o Dziecku, które zbawiło świat
komiks

Oto niezwykła opowieść o małżeństwie, w którym pojawił się Bóg 
pod postacią Dzieciątka. Oto najbardziej niesamowity cud, który 
wydarzył się w Betlejem przed dwoma tysiącami lat i nadal jest 
obecny wśród nas. Poznajmy przekazaną nam przez ewangelistów 
historię świętej rodziny – Maryi, Józefa i małego Jezusa. To his toria 
pełna niezwykłych i niewytłumaczalnych wydarzeń, pełna niebezpie-
czeństw, ale też wzruszająca, tchnąca najpiękniejszą miłością oraz 
niewyczerpaną nadzieją.
RAFAEL, 20×29, s. 32, miękka

kod: 250352

Tylko
19,90 zł

Nowość
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Smaki świata
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE

KOD: 596466

Owoce świata
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE

KOD: 596459

I am – jestem
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE

kod: 596688

I like – lubię
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE

kod: 596640

It is – to jest
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE

kod: 596633

I want – chcę
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE 

kod: 596657

Pierwsza taka kolekcja 
gier memory – 
z autorskimi fotografiami 
słynnej podróżniczki 
Beaty Pawlikowskiej oraz 
ze słówkami w polsko-
angielskiej wersji 
językowej. 
Dobry pomysł na naukę 
języka angielskiego 
dla najmłodszych dzieci. 
zagraj razem z dzieckiem 
w memory i poćwicz 
wraz z nim słówka 
w języku angielskim!
Każdy zestaw zawiera 
24 pary zdjęć! 

Gry edukacyjne 
Owoce świata, 
Smaki świata, 
Przymiotniki 
i Rysunkowe 

pochodzą z kolekcji 
autorskiej Beaty 
Pawlikowskiej.

Gry edukacyjne

Memory

14,90
31,90 zł

14,90
31,90 zł

14,90
31,90 zł

14,90
31,90 zł

14,90
31,90 zł

14,90
31,90 zł

Przymiotniki
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE

kod: 596664 

Rysunkowe
Gra edukacyjna memory 

EDIPRESSE

kod: 596671

14,90
31,90 zł

14,90
31,90 zł

dla dzieci



Nowość

Polska
edukacyjna gra planszowa dla 2–5 graczy  
w wieku powyżej 5 lat

Przed wami pełna przygód wędrówka, w której liczą się bystre 
oko, refleks, ciekawość świata i dobra zabawa. Rozwiązuj zagadki, 
poszukuj najciekawszych atrakcji i... planuj własne, fascynujące 
podróże po Polsce! Różnorodne warianty gry pozwalają na do-
stosowanie rozgrywki do wieku i temperamentu uczestników. Gra 
rozwija koncentrację, spostrzegawczość, pamięć i umiejętność 
pracy w grupie. Przybliża również zagadnienia związane z geografią 
i historią Polski oraz z fauną i florą występującą na jej terenie.
Zawartość pudełka:
•	plansza do gry,
•	plakat,
•	15 kart do gry obserwacyjnej,
•	10 kart ruchu,
•	30 kart z pytaniami,
•	5 pionków,
•	kostka do gry,
•	instrukcja.

EDGARD, wymiary pudełka 25×6×24 cm, przeciętny czas rozgrywki ok. 20-40 min.

kod: 646782

44,90

dla dzieci
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Pismo Święte dla młodych
Niepowtarzalna edycja Biblii Tysiąclecia przygotowana specjalnie 
dla młodych czytelników. Po raz pierwszy w Polsce pełny tekst Pisma 
Świętego w najbardziej cenionym pallotyńskim tłumaczeniu połączo-
no z najpopularniejszą na świecie edycją Biblii dla dzieci i młodzieży. 
Grafiki, komentarze, objaśnienia, ciekawostki, didaskalia, przygodowa 
stylizacja, kolorowe mapy i wiele innych elementów przygotowano po 
to, by młody czytelnik ze zrozumieniem i w pełni świadomie korzystał 
z dobrodziejstw Słowa Bożego. Pismo Święte dla młodych ma szansę 
stać się tym wydaniem Biblii, po które nastolatki sięgać będą chętnie 
i samodzielnie.
PALLOTTINuM, RAFAEL, 14×21, s. 1680,  
twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 889034

Tę wyjątkową edycję Biblii polecamy szczególnie:
dla dzieci komunijnych,  
dla młodzieży przystępującej do sakramentu 
bierzmowania, 
dla rodzin z dziećmi i dorastającą młodzieżą, 
dla księży, katechetów i szkół.

Bestseller

79,90
89,90 zł

Biblia w komiksie
Opowieść o Bogu i wielkich bohaterach
Komiksowe wydanie opowieści biblijnych przenoszące czytelnika 
w sam środek akcji i przygody rodem z czasów Starego i Nowego 
Testamentu! Zapierająca dech w piersiach barwna i dynamiczna 
kreska oraz sprawna narracja zaciekawią młodych czytelników otwie-
rając ich na biblijne treści. Pięknie wydane dzieło, od którego trudno 
się oderwać! Teksty w książce Biblia w komiksie, choć nie stanowią 
pełnych, bezpośrednich cytatów z Biblii, oddają dokładnie sens 
i przekaz tekstów biblijnych przemawiając współczesnym językiem 
zrozumiałym i przyjaznym dla młodego czytelnika. 
RAFAEL, 18×24, s. 642, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 250062

59,90
79,90 zł

Oszczędzasz 20 zł

dla dzieci



Modlitwy 
Pięknie ilustrowana skarbnica najpiękniejszych modlitw chrześci-
jańskich! Subtelna harmonia słów skierowanych do Boga i piękna 
dzieł sztuki czyni z tego albumu cenną pamiątkę dla wszystkich 
wierzących, a zwłaszcza dla tych, którzy przeżywają ważne wydarze-
nia na drodze swego życia.
w książce: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Skład Apostolski, Chwała 
na wysokości Bogu, Modlitwa poranna, Veni Sancte Spiritus, 
Magnificat, Modlitwa o pokój, Modlitwa Zawierzenia, Kantyk 
Symeona, Prośba o gorliwą służbę, Modlitwa do Ducha Świętego, 
Modlitwa do Matki Bożej, Modlitwa do Świętego Józefa.
WYDAWNICTWO AA, 27×37, s. 32, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 645825 

29,90
39,90 zł

Niezbędnik 
modlitwy

czyta: 

Małgorzata Wilczewska

Płyta CD bez licencji do w
ypożyczania bądź dalszej odsprzedaży. W

szelkie inne praw
a autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie poprz
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c z y t a : 

Małgorzata 
Wilczewska

Niezbędnik 
modlitwy

Do książki dołączono płytę 
CD Niezbędnik modlitwy 
z recytacjami modlitw 
przeznaczonymi dla 
najmłodszych dzieci i ich 
rodziców. 
Dzięki tej płycie rodzice uzyskują 
cenną pomoc dydaktyczną 
w trudnym zadaniu nauczenia 
swych dzieci najważniejszych 
modlitw.

Wspaniała propozycja dla rodzin 
z małymi dziećmi

dla dzieci
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Su

per cena!

199,00

Dzieje Polski w komiksie
komplet 3 książek

Wielka kolekcja!
W komplecie:
Historia Polski w komiksie,  s. 192
Poczet władców polskich w komiksie, s. 272
Konfederacja barska w komiksie, s. 120
Każda książka:  
WYDAWNICTWO AA, 23×33, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 646983

Prawie 600 stron!

Efektowne etui!

Bestseller

dla dzieci
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34,90
39,90 zł

dla dzieci

34,90
39,90 zł

Paweł Kołodziejski

Dywizjon 303 w komiksie
Komiks adresowany do młodych czytelników opowiada pa-
sjonujące dzieje Dywizjonu 303, który zasłynął z bohaterskiej 
postawy lotników i nadzwyczajnej skuteczności bojowej pod-
czas słynnej Bitwy o Anglię. Czyny, jakich dokonali żołnierze 
tej formacji, inspirują nowe pokolenia Polaków, czego dowo-
dem jest wielka popularność, jaką zdobyły dwa szlagierowe 
filmy fabularne emitowane w polskich kinach.  
Teraz zapraszamy na spotkanie z bohaterskimi lotnikami 
w formie komiksowej. 
WYD. AA, 21×30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 644422

19,90
24,90 zł

Paweł Kołodziejski

Wielka wyprawa  
Kostki Stanisława
Pasjonująca historia niezwykłego młodego chłopaka! 
Stanisław pewnego dnia postanawia wyruszyć w niebez-
pieczną podróż, która okazuje się początkiem największej 
przygody jego życia. Jego wyprawa do Rzymu wprawiła w zdu-
mienie jemu współczesnych oraz intryguje do dziś. ukazana 
w formie komiksu opowieść o życiu młodzieńca, którego 
postawa, charakter, wierność Bogu i Jego przykazaniom mogą 
być wzorem dla każdego młodego człowieka.
WYD. AA, 21×30, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 642305

Tylko
19,90 zł

Rotmistrz Pilecki  
w komiksie
Barwna opowieść o wielkim bohaterze polskiej historii 
rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Historia jednego z najodważ-
niejszych żołnierzy II wojny światowej, który na ochotnika 
dał się zamknąć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, aby 
tam zorganizować konspirację. Po brawurowej ucieczce na-
pisał szczegółowe raporty z Auschwitz. Walczył w Powstaniu 
Warszawskim. Po wojnie został aresztowany przez uB, uwie-
ziony w mokotowskim wiezieniu i zastrzelony 25 maja 1948 
roku. Komiks w kapitalny sposób opowiada o życiu bohater-
skiego rotmistrza, który jest wzorem dla młodych Polaków.  
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 644224

24,90
29,90 zł

Legendy polskich zamków
Dwadzieścia siedem legend związanych z najsłynniejszymi za-
mkami znajdującymi się na terenie Polski – jurajskimi orlimi 
gniazdami, krzyżackimi warowniami, stolicami królów, siedziba-
mi książąt i magnatów. Niezwykłe wydarzenia, tajemnicze posta-
ci, zagubione skarby, tajne przejścia, zamkowe, lochy, opowieści 
o wielkiej miłości i tajemniczych zjawach… Legendarne opowie-
ści zostały wspaniale zilustrowane oraz wzbogacone o informa-
cje dotyczące historii i aktualnego stanu zamków opisywanych 
w przedstawionych tu opowieściach. Bogactwo baśniowych 
opowieści związanych ze starymi polskimi zamczyskami to świa-
dectwo barwnego życia Polski z czasów odległych.
WYD. AA, 23×33, s. 112, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 640066

29,90
69,90 zł

Oszczędzasz 40 zł
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

dla dzieci

34,90
39,90 zł

Kocham Polskę
100 lat odzyskania niepodległości
Z kart tej pięknie ilustrowanej książki młody czytelnik pozna 
wydarzenia bliskie sercu każdego Polaka. Dowie się, w jakich 
okolicznościach jego ojczyzna na 123 lata zniknęła z mapy 
Europy, a także pozna prawdziwych patriotów walczących 
o niepodległą Rzeczpospolitą: obrońców kraju, powstańców 
oraz tych, którzy wywalczyli upragnioną niepodległość. 
Książka autorstwa cenionej autorki Joanny Wieliczki- 
-Szarkowej to wspaniała lekcja patriotyzmu.
RAFAEL, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 889393

Wojtek
Żołnierz bez munduru
Pasjonująca opowieść o najsłynniejszym niedźwiedziu 
na świecie! Prawdziwa historia Wojtka – barwnie zilustrowa-
na i opowiedziana językiem zrozumiałym dla najmłodszych. 
Dzięki tej książce również małe dzieci mogą poznać losy 
dzielnego niedźwiedzia, który przebył cały szlak bojowy 
z armią gen. Andersa: od Iranu, poprzez Bliski Wschód 
i walki we Włoszech (w tym bitwę pod Monte Cassino) aż po 
Wielką Brytanię. 
WYD. ŚW. WOJCIECH, 18×21, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 650398

19,90
25,00 zł

Tylko
19,90 zł

Kocham Polskę 
80. rocznica wybuchu II wojny 
światowej
Z kart tej znakomicie ilustrowanej książki młody czytelnik 
uzyska podstawowe informacje o II wojnie światowej, pozna 
największych bohaterów narodowych, przeczyta o okrętach 
i samolotach broniących polskich granic, o wielkich bitwach, 
o Polskim Państwie Podziemnym i o naszych rodakach wal-
czących w różnych zakątkach świata, a nawet o... niezwykłych 
zwierzętach, które towarzyszyły polskim żołnierzom. 
RAFAEL, 20×29, s. 80, twarda 

kod: 250482

19,90
24,90 zł

Najpiękniejsze polskie tradycje
Niezwykła podróż po świecie polskich tradycji!
Znakomicie ilustrowana książka, którą można podarować 
każdemu dziecku! W książce przedstawiono różne polskie 
zwyczaje i obrzędy, nie tylko ludowe. Zaprezentowano tu 
zarówno tradycje nadal żywe i pielęgnowane w naszej kultu-
rze, jak i te, które z czasem ustąpiły miejsca nowym zwycza-
jom. ukazano ich piękno, znaczenie dla polskiej kultury oraz 
ponadczasową wartość. Warto pamiętać, że im lepsza zna-
jomość rodzimych tradycji, tym mocniejsza tworzy się więź 
z najbliższymi osobami, z miejscem, w którym się żyje oraz 
z ukochaną Ojczyzną.
BOOKS&FuN, 21×30, s. 120, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 056703

29,90
34,90 zł
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34,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

dla dzieci

maria Konopnicka

O krasnoludkach  
i o sierotce Marysi
Mistrzowskie ilustracje!
Klasyczne, ponadczasowe dzieło w nowej, wspaniałej oprawie 
graficznej. Przygotowane z wyjątkową dbałością edytorską: 
barwne wyklejki, tasiemka, obwoluta dwustronna, barwna 
okleina, oryginalny format. 
Wspaniałe ilustracje Alicji Kocurek czynią z książki unikatowe 
wydanie.
WYD. AA, 23×33, s. 208, twarda z obwolutą, barwne ilustracje, kredowy papier

kod: 641339

99,00
149,00 zł

Oszczędzasz 50 zł

CD

Kołysanki naszego dzieciństwa
Śpiewnik z płytą Cd

W barwnie ilustrowanej książce zebrano teksty najpopular-
niejszych kołysanek zasłużonych twórców poezji dziecięcej, 
m.in.: Janiny Porazińskiej, Marii Konopnickiej czy Ewy Szelburg-
-Zarembiny. Piękne i kolorowe ilustracje pomogą maluchom 
przenieść się w świat kolorowych snów. Do śpiewnika dołą-
czamy płytę CD z przepięknymi nagraniami kołysanek w wy-
konaniu: Majki Jeżowskiej, Olgi Bończyk, Joanny Kurowskiej, 
Kasi Wilk, Joanny Jabłczyńskiej, Małgorzaty Bernatowicz, 
Kuby Badacha, Pawła Królikowskiego, Kacpra Kuszewskiego 
i Macieja Jachowskiego
MARTEL, 21×30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 546259

19,90
39,90 zł

Rabat 50%

Miś Wojtek
edukacyjna gra planszowa dla 2–5 graczy w wieku od 6 lat

Gra ukazuje szlak bojowy żołnierzy gen. Andersa i niezwykłe 
przygody towarzyszącego im niedźwiedzia Wojtka. Podążając 
szlakiem żołnierzy 2. Korpusu Polskiego uczestnicy gry zbierają 
pamiątki związane z losami żołnierzy i Wojtka. Kto zbierze naj-
lepszy zbiór pamiątek, zwycięża!
Zawartość pudełka:
•	plansza przedstawiająca mapę Europy z zaznaczonym szla-

kiem bojowym 2. Korpusu Polskiego,
•	104 karty misia,
•	6 kart przedstawiających ważne miasta na szlaku polskich 

żołnierzy,
•	55 kart podróżowania,
•	5 drewnianych misiów w różnych kolorach,
•	barwna książeczka z instrukcją i opracowaniem historycznym,
•	naklejka z misiem Wojtkiem.

IPN, wymiary pudełka 25×6×37 cm, przeciętny czas rozgrywki ok. 30 min.

kod: 981591

Nowość

Instytut Pamięci Narodowej  
poleca!

44,90
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

139,00
193,50 zł

Kolekcja 15 bajek opowiedzianych w barwnie ilustrowanych 
książkach oraz w formie dźwiękowej – na płytach CD. Wyjątkowa 
multimedialna propozycja na prezent dla najmłodszych – 
w eleganckim pudełku i w bardzo atrakcyjnej cenie!

Weź do ręki książkę pełną bajek, baśni
Przenieś się znami w świat wyobraźni
Znajdziesz tu ciekawych opowieści wiele
A każdybohater będzie przyjacielem.

Każda książka: 
MARTEL, s. 48, twarda, kolorowe ilustracje, dołączona płyta CD

kod: 944320

Bajki do poduszki 
pakiet 15 książek + 15 Cd

Oszczędzasz 54 zł Na 15 płytach CD bajki czytają dzieciom gwiazdy polskiej 
sceny, m.in.:  
artur Barciś, małgorzata Foremniak, agnieszka więdłocha, 
małgorzata królikowska, olga Bończyk, daria widawska, 
Joanna kurowska, anna dereszowska, magdalena Różczka, 
kacper kuszewski.

Agnieszka  
Nożyńska-demianiuk

Wiersze  
na dobranoc
Gdy wieczór się zbliża,  
przed zaśnięciem, na noc / 
Czytaj swoim dzieciom 
Wiersze na dobranoc. /
Wierszowane bajki  
zasnąć im pomogą, / 
Sprawią, że najmłodszym 
będzie sennie, błogo…
MARTEL, 21×30, s. 112,  
twarda, kolorowe ilustracje

kod: 222992 

19,90
39,90 zł

Rabat 50%

Agnieszka Górska

Dzieci gotują
Wielka księga przepisów dla 
dzieci. Przejrzysty opis wyko-
nania potrawy zawiera zawsze 
wykaz składników i przyrządów 
oraz rysunkową instrukcję 
„krok po kroku”. Ilość potrzeb-
nych produktów podawana 
jest w przeliczeniu na szklanki, 
łyżki, kostki itp. Do każdego 
przepisu dołączono duże 
zdjęcie gotowej potrawy. 
Przewidziano również miejsca 
na własne przepisy.
DEMART, 20×28, s. 232, twarda

kod: 278720

39,90
44,90 zł

Jarosław zych

Zgadywanki rysowanki 
W tej książeczce znajdziecie rebusy, krzyżówki, labirynty i ka-
lambury, czyli wszelkiego rodzaju łamigłówki wymagające 
wiedzy, sprytu i myślenia. Każda strona to osobna przygoda.
Nie myślcie, że pójdzie wam łatwo! Niektóre zadania są trud-
ne. O pomoc w ich rozwiązaniu możecie poprosić rodziców, 
dziadków, może starsze rodzeństwo. Dobrą zabawę gwaran-
tujemy wszystkim i w każdym wieku! Zamieszczone tu zagadki 
sprawdzą waszą wiedzę patriotyczną. Poza tym poznacie 
niezwykłego Rycerza Niepokalanej oraz hasło obecnego roku 
liturgicznego. Powodzenia!
RAFAEL, 10×15, s. 72 (z zadrukiem jednostronnym na 36 stronach), miękka

kod: 250291

Tylko
9,90 zł

dla dzieci
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Tomasz Gawędzki

Być najlepszym. Jak zostaje się gwiazdą
Bogato ilustrowana książka przedstawia historie najlepszych 
polskich piłkarzy ostatnich lat: Krzysztofa Piątka, Roberta 
Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego i innych futbolo-
wych gwiazd. Ich losy ilustrują, co jest naprawdę ważne, aby 
osiągnąć sportowy sukces: liczne wyrzeczenia, punktualność, 
dobra organizacja czasu, trening i sportowy tryb życia oraz 
żelazna wola i zaangażowanie. A przede wszystkim praca. 
Książka adresowana głównie do młodych fanów i adeptów 
futbolu, którzy marzą o wielkiej piłkarskiej karierze. 
ARENA, 21×29, s. 64, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 008182

19,90
24,90 zł

Szachy. Mój pierwszy podręcznik
Podstawy gry w szachy 
dla dzieci!
Szachy to najpopularniejsza gra planszowa na świecie. 
Oferowany przez nas podręcznik – opracowany z pomocą in-
struktora i sędziego szachowego klasy państwowej – w przy-
stępny sposób wyjaśnia dzieciom zasady gry w szachy. Dzięki 
tej książce dzieci poznają podstawy gry w szachy i nauczą się 
sztuczek, które pomogą im wygrać niejedną partię szachów. 
Super pomoc dla przyszłych mistrzów szachowych!
JEDNOŚĆ, 19×24, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 717651

24,90
29,90 zł

24,90
29,90 zł

Bestseller

Ferenc Halász, Zoltán Géczi

Szachy. Taktyka i strategia mistrzów
Ta książka pokazuje młodym graczom, w jaki sposób poprowa-
dzić grę, by odnieść zwycięstwo. Przedstawia taktyki i strategie 
mistrzów i arcymistrzów, które mogą stać się inspiracją dla mło-
dzieży i dzieci mających już opanowane podstawy gry w szachy. 
Warto doskonalić się w tej królewskiej grze, ponieważ uczy ona 
skutecznego działania pod presją, zasad zdrowej rywalizacji 
i szacunku wobec przeciwnika, a także rozwija takie cechy jak 
odpowiedzialność za podjęte decyzje, opanowanie, koncentra-
cja, determinacja, cierpliwość i wytrwałość. 
JEDNOŚĆ, 19×24, s. 128, twarda

kod: 440929

Szachy królewskie
oryginalny pomysł na prezent!
Szachy ozdobne, wyrabiane ręcznie. Plansza i figury zostały 
wykonane z prawdziwego drewna. Dzięki kunsztownej, artystycz-
nej obróbce szachy królewskie uzyskały oryginalny, szlachetny 
wygląd. Ciemne figury mają kolor brązowy. Planszę – kasetkę 
wyposażono we wkładkę na figury szachowe. Produkt polski.
Wymiary planszy po złożeniu: 35×17×5 cm

kod: 012084

99,00

Wysoka jakość wykonania! 

Hit!

dla dzieci
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Nauka i zabawa 
Z krainą zmysłów bądź za pan brat  
i całym sobą odbieraj świat! 
Wzrok, słuch, dotyk, smak, powonienie  
to piątka zmysłów, robią wrażenie!
A jeśli nie wiesz, do czego służą,  
czytaj książeczkę o nich niedużą.
Uszy do dźwięków rozpoznawania,  
nos do zapachów różnych wąchania, 
dotykiem kształty łatwo wyczujesz,  
a swym językiem danie smakujesz. 
Bez tylu zmysłów byłbyś uboższy,  
więc powinieneś o nie się troszczyć!

Każda książka:  
MARTEL, 20×20, 5 kartonowych kartek,  
twarda, kolorowe ilustracje

Każda z części  
sprzedawana jest  
osobno

Seria książeczek z kartonowymi kartkami 
dla najmłodszych!

Wzrok
kod: 859793

Dźwięk
kod: 859816

Dotyk
kod: 859830

Smak
kod: 859823

Zapach
kod: 859786

Tylko
9,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
9,90 zł

Tylko
9,90 zł

dla dzieci
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Nauka i zabawa 
Z krainą zmysłów bądź za pan brat  
i całym sobą odbieraj świat! 
Wzrok, słuch, dotyk, smak, powonienie  
to piątka zmysłów, robią wrażenie!
A jeśli nie wiesz, do czego służą,  
czytaj książeczkę o nich niedużą.
Uszy do dźwięków rozpoznawania,  
nos do zapachów różnych wąchania, 
dotykiem kształty łatwo wyczujesz,  
a swym językiem danie smakujesz. 
Bez tylu zmysłów byłbyś uboższy,  
więc powinieneś o nie się troszczyć!

Tekst: madlena Szeliga, ilustracje: Sławomir Zalewski
Przedstawiamy dwie części nowej serii kolorowych, niebanalnie ilustrowa-
nych książek o wyjątkowej rodzinie Sztućców. Znajdziemy w nich ciepłe i za-
bawne historie o tym, co dzieje się w naszej kuchni, kiedy z niej wychodzimy. 
Opowieści o perypetiach rodziny Sztućców rozbudzają wyobraźnię i pomagają 
wprowadzić dzieci w zaczarowany świat kuchni. 
Każda książka: 
AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 40, twarda, kolorowe ilustracje

Rodzina Sztućców
kod: 758033 

Rodzina Sztućców 2
kod: 758040 

Co robią noże, łyżki i widelce, gdy wychodzisz z domu?  
sprawdź recenzję na www.strefapsotnika.pl

Tekst: madlena Szeliga, ilustracje: Sławomir Zalewski

Czego tu się bać?
Opowieści dla dzieci o tym, co jednocześnie niepokoi i intry-
guje. W okolicy dość zgodnie żyją niezliczone gatunki owadów 
i innych stworzeń. Każdy z nich o czym innym marzy i czego 
innego się boi. Pająk boi się… pająków. Tak naprawdę są to 
strachy, które dobrze znają i dzieci i dorośli. Z pomocą ROBALI 
znacznie łatwiej sobie z nimi poradzić. Puenta tej historii na 
pewno ucieszy i rozbawi dzieci, może również zadziwić ich 
rodziców. 
AROMAT SŁOWA, 26×29, s. 28, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 758026 

madlena Szeliga

Horror
A co gdyby truskawka miała uczucia? Czy zawahalibyście się 
przed wrzuceniem jej do blendera? Czy obieranie ziemniaków 
na pewno jest etyczne? Czy macie wyrzuty sumienia po szatko-
waniu główek kapusty?
Horror Madleny Szeligi to książka-żart i książka-perełka z wy-
jątkowymi, autorskimi ilustracjami Emilii Dziubak, która poka-
zuje czytelnikom swoje zupełnie nowe oblicze. Powstała nie 
po to, żeby straszyć (no, może tylko troszkę!), ale żeby ćwiczyć 
wyobraźnię i bawić się codziennością. 
AROMAT SŁOWA, 26×30, s. 90, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 758057 

Książka  
dla dzieci 
od lat 10  
i dla 
odważnych 
rodziców

19,90
34,90 zł

Rabat 40% Rabat 50%

Rabat 40%Rabat 40%

29,90
59,90 zł

19,90
34,90 zł

19,90
34,90 zł

dla dzieci

W drewnianej szufladzie 
mieszka pięcioosobowa 

rodzina. Dziadek Nóż o ciętym 
języku, Tata Widelec z potężną 

szczęką, Mama Łyżka 
o opływowych kształtach, 

i dzieci Łyżeczka i Widelczyk. 
Nie da się powiedzieć,  

że żyją zgodnie. Ale na pewno 
żyją ciekawie. 
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34,90
39,90 zł

Zbiory bajek i wierszowanych rymowanek, za pomocą których 
dzieci mogą nauczyć się poprawnego wymawiania sylab, wyra-
zów i całych zdań. Zamieszczone tu bajki i wiersze logopedycz-
ne pomagają w ćwiczeniu poprawnej wymowy, rozwiązując roz-
maite problemy fonetyczne. Głoski trudne do wypowiedzenia 
wyróżniono kolorystycznie. Czytając bajki i wiersze, samodziel-
nie lub wspólnie z rodzicami, dzieci mają okazję pokonać różne 
problemy logopedyczne. Zgromadzony materiał dostosowano 
do dwóch przedziałów wiekowych: 3-5 lat i 5-8 lat.

Każda książka:  
MARTEL, 17×24, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

Wiersze 
logopedyczne 5+ 
s. 36
kod: 807205

Wiersze 
logopedyczne 3+ 
s. 36
kod: 944597

Bajki 
logopedyczne 3+ 
s. 36
kod: 944580

Bajki 
logopedyczne 5+ 
s. 40
kod: 807212

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

Tylko
14,90 zł

Znakomite książki dla dzieci 
z problemami logopedycznymi

Tylko
12,90 zł

Tylko
12,90 zł

Nasze polskie rymowanki
Przedstawiamy zbiór ponadpokoleniowych wierszyków, pio-
senek i rymowanek, które towarzyszą dzieciństwu wszystkich 
Polaków – niektóre nawet od kilkudziesięciu lat! Znali je nasi 
rodzice i dziadkowie, w naszym dzieciństwie rozbrzmiewały 
w domach i na podwórkach, teraz więc czas, by przekazać 
je naszym dzieciom. Znajdują się tutaj tak znane utwory, 
jak Była sobie żabka mała, Jedzie pociąg z daleka, Ojciec 
Wirgiliusz, Mam chusteczkę haftowaną czy Sroczka kaszkę 
warzyła i wiele innych.
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 176124

Grzegorz Strzeboński

Dobre maniery dla dzieci
Z książki tej dzieci dowiedzą się, jak należy zachowywać się 
przy stole, w szkole, podczas odwiedzin, na ścieżce rowero-
wej, w autobusie, w kinie lub podczas korzystania z internetu. 
Trudne zasady dobrego wychowania zostały przedstawione 
w formie humorystycznych wierszyków, których bohaterami 
są niesforne zwierzątka. Pozycja podzielona jest na czytelne 
działy, w których pogrupowano wszystkie zasady związane 
np. z zachowaniem podczas posiłku, w środkach komunikacji 
miejskiej, czy w towarzystwie.
GREG, 17×24, s. 96, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 177145

Rymowanki 
w pięknie 
ilustrowanym 
wydaniu!

Najlepsza 
książka do nauki 
zasad dobrego 
wychowania!

dla dzieci
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Ulubione piosenki z dzieciństwa
Śpiewnik z płytą Cd

Jedzie pociąg z daleka, Krakowiaczek jeden czy Pieski małe dwa to 
piosenki znane wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom i dziadkom. 
W książce zebrano melodie przekazywane z pokolenia na pokole-
nie. Całość zilustrowano barwnymi, wesołymi ilustracjami, które 
wraz z piosenkami uczynią z tej pozycji ulubiony śpiewnik Twojego 
Dziecka! Książeczkę wzbogacono o zapis nutowy i chwyty gitarowe. 
Śpiewnik ten pomoże rodzicom i dzieciom zorganizować wspólne 
chwile i rozwinąć muzyczne pasje. Do śpiewnika dołączono pły-
tę z popularnymi utworami w wykonaniu m.in. Danuty Błażejczyk, 
Joanny Jabłczyńskiej, Michała Milowicza i Teresy Lipowskiej.
MARTEL 21×30, s. 88, miękka, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 807168

34,90
39,90 zł

Karaoke dla dzieci
dwie płyty: Cd i dVd

Popularne piosenki dla dzieci w dwóch wersjach: do słucha-
nia i do samodzielnego śpiewania. Wśród nich m.in. Mydło 
lubi zabawę, Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, Myj zęby, 
Stary Donald farmę miał, Pieski małe dwa, Miała baba koguta 
i inne. Do książeczki dołączono dwie płyty. Na płycie CD znaj-
dują się utwory wykonane przez znanych i lubianych artystów 
(Jacek Borkowski, Marek Kościkiewicz, Tomasz Bednarek, Joanna 
Jabłczyńska, Joanna Kurowska, Olga Bończyk). Płyta DVD zawiera 
linie melodyczne, do których wyświetla się tekst, by dzieci mo-
gły zaśpiewać piosenki samodzielnie.
MARTEL, 21×30, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 546427

26,90
45,00 zł

Rabat 40%

Idealny prezent  
dla dziecka  
w każdym wieku!

Tylko
19,90 zł

19,90
39,90 zł

Piosenki  
na każdą okazję
Śpiewnik zawiera popularne utwory na okoliczność szkol-
nych świat i uroczystości, takich jak początek roku szkolnego, 
Dzień Nauczyciela, Święto Odzyskania Niepodległości, Boże 
Narodzenie, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, początek wakacji 
i inne. Do książki dołączono płytę CD z wyborem piosenek ze 
śpiewnika w wykonaniu Majki Jeżowskiej, Anny Jurksztowicz, 
Olgi Bołądź, Kasi Wilk, Karoliny Porcari, Małgorzaty Bernatowicz, 
Olgi Bończyk i Pawła Królikowskiego.
MARTEL, 21×28, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 546380

Rabat 50%

dla dzieci
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34,90
39,90 zł

Encyklopedia szkolna 
Geografia
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, niezbędne tabele, zestawie-
nia, mapy i wykresy.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

kod: 277540

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Encyklopedia szkolna
Historia
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, niezbędne tabele, daty, 
wydarzenia, postacie, przejrzyste zesta-
wienia, mapy i wykresy.
GREG, 17×24, s. 800, twarda

kod: 277823

Encyklopedia szkolna 
Matematyka
Szkoła podstawowa/liceum/
technikum
Pełen zakres wiadomości wymaganych 
w szkole, teksty łatwe do zapamiętania, 
zgodne z programem i wymaganiami 
nauczycieli, atrakcyjne wykresy, tabele, 
ilustracje.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

kod: 170153

Encyklopedia szkolna 
Język polski 
Liceum
Rzetelne opracowanie wszystkich lek-
tur, charakterystyki bohaterów, terminy 
literackie, symbole, omówienia epok: 
literatura, sztuka, filozofia, postacie 
i wydarzenia historyczne.
GREG, 17×24, s. 1016, twarda

kod: 276666

Encyklopedia szkolna 
Język polski 
Szkoła podstawowa
Rzetelne opracowanie wszystkich lek-
tur, charakterystyki bohaterów, terminy 
literackie, symbole, omówienia epok: 
literatura, sztuka, filozofia, postacie 
i wydarzenia historyczne.
GREG, 17×24, s. 680, twarda

kod: 276680

Ilustrowany słownik 
angielsko-polski,  
polsko-angielski
Słownik jest przeznaczony dla dzieci roz-
poczynających naukę. Liczne przykłady 
zostały zobrazowane barwnymi ilustra-
cjami. Cały słowniczek zawiera w części 
angielsko-polskiej około 6 000 haseł, 
a jako jedyny na rynku posiada część 
polsko-angielską. Wszystkie słówka mają 
podany uproszczony sposób wymowy.
GREG, 17×24, s. 192, twarda

kod: 179248

22,90

Bestseller

Edukacja
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17,90
39,90 zł

marta Kurdziel

Elementarz. Czytamy metodą sylabową
Najlepsza książka do nauki czytania. metoda sylabowa poleca-
na jest przez najlepszych nauczycieli i metodyków nauczania 
wczesnoszkolnego jako bardzo skuteczna, szybka i bezprob-
lemowa. Pierwsza część książki zawiera prezentację literek 
i sylab, w drugiej zaś znajdują się czytanki, które są ułożone od 
najprostszej do najtrudniejszej. W całej książce zastosowano 
wyraźny podział na sylaby, przykładowe słówka, proste zda-
nia, dzięki czemu dziecko szybko nauczy się czytać płynnie. 
Zajmujące czytanki i wspaniałe, kolorowe, zabawne ilustracje 
są dodatkowym atutem książki. Dzięki temu każde dziecko 
z przyjemnością będzie uczyło się czytać!
GREG, 20×29, s. 160, miękka

kod: 173703

21,90

Bestseller

Słownik ortograficzny z dyktandami
W słowniku obszerny zbiór 
dyktand!
Słownik ortograficzny z dyktandami to nieoceniona pomoc 
dla uczniów szkoły podstawowej. Zawiera hasła dostosowane 
do ich poziomu rozwoju, a zarazem znacznie poszerzające 
słownictwo (przy trudniejszych wyrazach podano ich znacze-
nie). Obok haseł zamieszczono także formy budzące wątpli-
wości, a na marginesach znalazły się dodatkowe informacje, 
reguły i przykłady, które – podobnie jak kolorowe ilustracje 
– ułatwiają zapamiętywanie trudniejszych haseł. 
DRAGON, 17×25, s. 160, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 877912

21,90
24,90 zł

Ilustrowany słownik ortograficzny 
dla dzieci
Ilustrowany słownik ortograficzny ułatwi dziecku nabywanie 
ważnej w pracach pisemnych umiejętności przenoszenia czą-
stek wyrazowych do następnej linii. Podane zostały tu również 
formy odmiany poszczególnych wyrazów, a przy trudniejszych 
słowach wyjaśniono zasady ich pisowni (niekiedy w formie 
wierszowanej), dzięki czemu każdy uczeń szkoły podstawowej 
łatwo zapamięta najważniejsze przykłady i wyjątki. Barwna i cie-
kawa szata graficzna oraz liczne ilustracje sprawią, że podróż 
dzieci po świecie ortografii stanie się pasjonującą przygodą.
MARTEL, 17×24, s. 200, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 944702

11,90
19,90 zł

Ortografia na wesoło
Nauczanie ortografii  
metodą skojarzeń!
Sztuka poprawnej pisowni trudnych wyrazów dla dzieci! 
Książka ułatwia naukę ortografii przez zabawne, rymowane 
teksty, ilustracje oraz ciekawe zestawy ćwiczeń, które przy-
kuwają uwagę i wyzwalają wyobraźnię dziecka. Dzięki zasto-
sowanej metodzie książka ta skutecznie wspomaga szkolną 
naukę ortografii opartą na przyswajaniu reguł.
PETRuS, 21×18, s. 88,  
twarda, kolorowe i czarno-białe ilustracje, kredowy papier

kod: 203637

Tylko
14,90 zł

Rabat 40%

Edukacja
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Edukacja

Akademia 
wycinania
Wspaniała książeczka, dzięki 
której każde dziecko będzie 
mogło wykonać z papieru 
zwierzątka, kwiaty i inne ozdo-
by. Wystarczy tylko trochę 
kolorowego papieru, nożyczki 
i klej. Wszystkie propozycje 
zawarte w książce są bardzo 
łatwe do wykonania, a każdy 
opis opatrzony jest barwnymi 
fotografiami, na których przed-
stawiono, krok po kroku, jakie 
czynności należy wykonać. 
MARTEL, 21×30, s. 64,  
miękka, kolorowe ilustracje

kod: 546038

Akademia 
rysowania 
Pasjonująca rozrywka dla 
wszystkich, którzy lubią zaba-
wy z kredkami. Dzięki prostym, 
sympatycznym rysunkom 
i opisom kolejnych czynności 
dziecko narysuje ulubioną 
postać z bajki, pojazd lub 
zwierzątko. Poznawanie kolej-
nych etapów tworzenia rysun-
ków o zróżnicowanym stopniu 
trudności rozwija zdolności 
manualne oraz wzbogaca wy-
obraźnię i wiedzę dziecka.
MARTEL, 21×30, s. 108,  
miękka, kolorowe ilustracje

kod: 546045

Kaligrafia
Jeśli komuś do tej pory kaligrafia kojarzyła się z nauką ładnego, 
ale nudnego pisania, koniecznie powinien sięgnąć po tę książ-
kę! Dzięki poradom i metodom zaproponowanym w tym porad-
niku kaligrafia okazuje się nie tylko pożyteczną umiejętnością, 
ale również świetnym sposobem na poprawę koncentracji, po-
budzenie wyobraźni, a przede wszystkim relaks. Ponadto, dzięki 
kaligrafii można samodzielnie stworzyć użyteczne projekty, na 
przykład własne logo lub plakat na ścianę. Książka o kaligrafii, 
choć umieszczona w dziale dziecięcym (bo sztuki tej najlepiej 
się uczyć od najmłodszych lat), adresowana jest również do 
dorosłych, którzy potrafią docenić znaczenie tej wartościowej 
umiejętności.
ZNAK, 20×29, s. 152, miękka

kod: 039920

Sztuka pięknego 
pisania!
Dla dzieci  
i dorosłych!

22,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

19,90
24,90 zł

Pokonać dysgrafię
Doskonałe ćwiczenia ułatwiające naukę pisania dzieciom, 
którym  ta czynność sprawia trudności. Większe przestrzenie 
między liniami oraz kreślenie po śladach inicjujących odpo-
wiednie ułożenie rączki do zapisu konkretnych liter sprawią, 
że nauka stanie się przyjemnością, a nie katorgą. Serdecznie 
polecamy!
MARTEL, 21×29, s. 40, miękka

kod: 944313

Kaligrafia dla dzieci
To doskonałe ćwiczenia ułatwiające naukę pisania. 
Zastosowana w nich kolejność zadań, zgodna z nabywaniem 
przez dzieci sprawności grafomotorycznych, ułatwi uczniom 
prace i pomoże w pisaniu liter oraz łączeniu ich w wyrazy, 
a nawet w pierwsze zdania.
MARTEL, 21×29, s. 40, miękka

kod: 944719

Tylko
5,90 zł

Tylko
5,90 zł

Nowość Nowość

Ćwiczenia ułatwiające naukę pisania!
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Rabat 40%Rabat 40%

Edukacja

Atlas historii Polski
Atlas historii Polski to nie jest zwykły atlas. To kompendium 
przedstawiające dzieje Polski od początków państwa polskiego 
aż po czasy współczesne. W przystępny i przejrzysty sposób 
przekazuje najistotniejsze informacje dotyczące historii nasze-
go kraju, które każdy młody czytelnik powinien znać. W atlasie 
– oprócz kolorowych map – znajdują się opisy wydarzeń poli-
tycznych związanych z kształtowaniem się i rozwojem państwa 
polskiego, prezentowane są sylwetki władców i ich najważniej-
sze dokonania oraz zasługi dla kraju, a także biogramy wielu 
innych wybitnych postaci historycznych. Każdy rozdział zawiera 
wiele ciekawostek z różnych dziedzin i odwołań do historii po-
wszechnej. Dzięki temu łatwo można zorientować się, co działo 
się w tym samym czasie w Europie i na świecie. 
MARTEL, 21×30, s. 140, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 222886

Atlas historii świata
Atlas historii świata to niezwykłe kompendium przedsta-
wiające dzieje naszego globu przez pryzmat rozwoju kultur, 
społeczeństw, państw i narodów, od zarania dziejów po czasy 
współczesne. Prezentuje dynamiczną, kolorową mozaikę osiąg-
nięć i dokonań ludzi żyjących na wszystkich kontynentach. 
Książka została podzielona na dziewięć chronologicznych 
rozdziałów, z których każdy w prosty i rzeczowy sposób oma-
wia najdonioślejsze wydarzenia opisywanych czasów. Barwnie 
ilustrowana książka obfituje w biogramy wybitnych postaci. 
Każdy rozdział zawiera wiele ciekawostek z różnych dziedzin, 
a także zestawienia najważniejszych dat. Atlas może być świet-
ną pomocą do nauki historii uzupełniającą wiedzę pochodzącą 
z podręczników.
MARTEL, 21×30, s. 168, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 222831

29,90
49,99 zł

29,90
49,99 zł

Słownik  
angielsko-polski,  
polsko-angielski 3w1 
Wydawnictwo Greg przedstawia słownik zawierający ponad 
90 000 haseł, zwrotów i znaczeń, rozszerzony o dwa funkcjo-
nalne dodatki – zasady gramatyki angielskiej oraz rozmówki 
polsko-angielskie. Największym atutem słownika jest uprosz-
czona wymowa podana przy każdym haśle, co czyni tę książkę 
absolutnie wyjątkową na rynku. Szeroki wybór słownictwa 
sprawia, że słownika można używać zarówno w szkole, jak i na 
studiach czy podczas przygotowań do wyjazdu za granicę.
GREG, 15×21, s. 888, twarda

kod: 170160

26,90

90 000 haseł!
Prawie 900 stron!

Witaminy dla chłopaka i dziewczyny
Elementarz zdrowia  
dla naszych dzieci!
Wiedzę na temat konieczności wprowadzania witamin i mine-
rałów do codziennej diety należy kształtować już od najmłod-
szych lat. Dzieci, których rodzice nie przestrzegali uczenia ich 
właściwych nawyków żywieniowych, znacznie częściej chorowa-
ły i nie rozwijały się prawidłowo. Książka ta w sposób zabawny, 
a jednocześnie przekonujący zachęca naszych najmłodszych 
do spożywania wybranych owoców, warzyw i innych produktów 
dostarczających cennych składników odżywczych!
WYD. AA, 26×29, s. 52, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 640547

17,90
29,90 zł

Rabat 40%
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Geniusz niepodległości
Album Geniusz Niepodległości opiera się na książce o tym 
samym tytule wydanej w 1932 roku we Lwowie w „święto 
zmartwychwstania Polski” i stanowi hołd dla Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Publikacja zawiera bogaty zbiór tekstów poświę-
conych Marszałkowi, m. in. takich postaci jak Walery Sławek, 
Juliusz Kaden-Bandrowski, bp Władysław Bandurski, Julian 
Ejsmond, Stanisław Mackiewicz. Ponadto znajdziemy tu relacje 
z walk i wspomnienia. Album został bogato zilustrowany archi-
walnymi zdjęciami związanymi z tematyką legionową.
WYD. M, 24×33, s. 304,  
twarda, czarno-białe i kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 433878

Droga do niepodległości
Autor – historyk i starszy kustosz Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa – omawia szlak bojowy Legionów Polskich. 
W syntetyczny sposób przedstawia zarys historii Legionów oraz 
opis bitew I wojny światowej, w których legioniści brali udział. 
Zamieszczono tu m.in. fragmenty pamiętników i dzienników 
z walk legionowych, kalendarium oraz liczne zdjęcia, mapy 
i grafiki wprowadzające czytelnika w nurt wydarzeń, które do-
prowadziły do odzyskania niepodległości.
WYD. M, 21×29, s. 208, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 433748

Jenö Szentiványi

Orlęta lwowskie
Fabularyzowana opowieść o obronie Lwowa w latach 1918-1919 
przez jego nastoletnich  mieszkańców – młodych polskich pa-
triotów. Bez ich heroicznej walki nie byłoby polskiego Lwowa 
i wielkiej legendy Orląt Lwowskich! Historia najwspanial-
szych czynów młodych bohaterów wprowadza nas w drama-
tyczne wydarzenia tamtych dni, gdy ważyły losy odrodzonej 
Rzeczpospolitej i przebieg jej granic. Jenö Szentiványi (1909-
1986), węgierski prozaik i autor powieści młodzieżowych, napisał 
tę książkę przed drugą wojną światową. Książka doczekała się 
jednego zaledwie wydania w 1939 r. i od tej pory nie została 
nigdy na Węgrzech wznowiona…  
WYD. M, 14×20, s. 276, miękka

kod: 956382

9,90
29,90 zł

29,90
149,90 zł

Oszczędzasz 120 zł Rabat 70%

Rabat 65%

14,90
49,90 zł

Joanna wieliczka-Szarkowa, Franciszek Szarek

Dziś idę walczyć, mamo
Książka przedstawia wybrane postaci z Panteonu Polskich 
Dzieci, czyli tych najmłodszych Polaków, którzy z miłości do 
Ojczyzny stawali w obronie ojczystego języka, wiary i niepod-
ległości. W walce o te wartości byli gotowi do największych 
poświęceń aż do ofiary życia. Są wśród nich kilkunastoletni 
Powstańcy Styczniowi, strajkujący uczniowie we Wrześni, 
nieletni legioniści Józefa Piłsudskiego, Orlęta Lwowskie 
i Przemyskie, obrońcy Płocka w roku 1920 i Grodna w 1939, 
Powstańcy Warszawscy, Żołnierze Wyklęci, polegli w Poznaniu 
w 1956 roku i zabici przez komunistów w stanie wojennym.
WYD. AA, 17×24, s. 192, twarda, cz.-b ilustracje

kod: 644743

Najmłodsi 
w walce 
o wolną Polskę  
1863-1989

19,90
29,90 zł

Rabat 33%

Historia Polski
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17,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Rabat 60% Rabat 50%

9,90
24,90 zł

Salon malarzy polskich  
Henryka Frista 
Barwnie ilustrowana książka upamiętnia dorobek Salonu 
Malarzy Polskich przy ul. Floriańskiej w Krakowie. Salon ów 
był na przełomie XIX i XX wieku bardzo znanym i renomowa-
nym wydawnictwem. Firmę w 1885 roku założył przedsiębior-
ca żydowskiego pochodzenia Henryk Frist. Salon wydawał 
karty pocztowe z reprodukcjami malarstwa polskiego, a także 
pocztówki o tematyce patriotycznej oraz z widokami miast, 
górskimi pejzażami i okolicznościowe. W książce zaprezento-
wano wyjątkową kolekcję reprodukcji pocztówek zgromadzo-
nych przez Henryka Frista i jego kontynuatorów.
WYD. AA, 21×30, s. 232, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 641186

24,90
49,90 zł

Rabat 50%

Jerzy Tomaszewski 
Elżbieta Berus-Tomaszewska 

Walcząca Warszawa ‘44
Unikalne fotografie i relacje  
korespondenta wojennego!
Powstanie Warszawskie w fotoreportażu i relacjach Jerzego 
Tomaszewskiego – korespondenta i sprawozdawcy z ramienia 
Delegatury Rządu na Kraj i Komendy Głównej Armii Krajowej. 
Powierzone mu zadania wykonywał od 1 sierpnia do 6 wrześ-
nia 1944 roku – do dnia, w którym został ciężko ranny i aresz-
towany przez Niemców… 
WYD. AA, 20×29, s. 256, twarda, czarno-białe i kolorowe ilustracje

kod: 646686

29,90
59,90 zł

Oszczędzasz 30 zł

Joanna wieliczka-Szarkowa

1918 Polonia Restituta
Bogato ilustrowany album przedstawia okoliczności, naj-
ważniejsze wydarzenia, ojców i bohaterów polskiej drogi do 
niepodległości w 1918 roku. Mamy tu ukazaną sytuację ziem 
Polski u zarania zwycięskiego boju o niepodległość, walki żoł-
nierzy polskich formacji zbrojnych, legendarne boje polskiej 
kawalerii w czasie I wojny światowej, życiorysy wielkich archi-
tektów niepodległej Polski, opis przejęcia władzy w kraju przez 
Polaków jesienią 1918 roku, obronę Lwowa, walki powstańcze 
w Wielkopolsce i na Śląsku oraz wielki zwycięski bój z bolszewi-
kami w obronie odrodzonej Ojczyzny w 1920 r.  
WYD. AA, 21×30, s. 72, twarda, kolorowe fotografie

kod: 649731

Historia Polski

Joanna wieliczka-Szarkowa  
Jarosław Szarek

Kronika dziejów Polski
Pasjonująca podróż w czasie przez najważniejsze wydarzenia 
naszych dziejów – od chrztu w 966 r. aż po współczesność. 
Bogato ilustrowana kronika opisuje nie tylko same fakty histo-
ryczne, ale przypomina barwne cytaty z epoki i przywołuje głos 
świadków. Książka pozwala poznać bogactwo naszej historii od 
najdawniejszych czasów, zarówno chwile wielkości jak i upad-
ków. Pokazuje dzieje dumnego narodu, który pozostaje wierny 
chrześcijańskiej tradycji oraz wartościom, które inni porzucili.
WYD. AA, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 643302

9,90
19,90 zł
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Grzegorz Kucharczyk

Wielka historia Polski
Albumowe opracowanie dziejów 
Polski, od czasów legendarnych 
po historię najnowszą. 
Znakomicie opowiedziana historia naszej Ojczyzny wzbogacona 
o wiele barwnych ilustracji, map, not, biogramów i dokumentów. 
Publikacja wolna od stereotypów i politycznej poprawności, któ-
ra nie unika najbardziej gorących i kontrowersyjnych tematów 
w naszej historii. 
WYD. AA, DęBOGóRA, 20×29, s. 496, twarda, kolorowe ilustr., kredowy papier 

kod: 646099

99,00
110,00 zł

Bestseller

34,90
39,90 zł

Joanna wieliczka-Szarkowa

Terminarz polski 2020 
unikatowy terminarz opracowany przez autorkę wielu histo-
rycznych bestsellerów. Każdy dzień opatrzono informacją 
o najważniejszych wydarzeniach z dziejów Polski i o wybitnych 
Polakach. W części informacyjnej zamieszczono m.in. Kronikę 
dziejów Polski, Poczet władców Polski, Polskie Hymny, teksty 
opisujące najważniejsze wydarzenia wojny polsko-bolsze-
wickiej w roku 1920 oraz omówienie innych ważnych rocznic 
obchodzonych w 2020 r.
WYD. AA, 14×20, s. 416, twarda

kod: 646266

24,90
29,90 zł

Bestseller

Zoë waxman

Kobiety holocaustu
Eksterminacja żydowskich kobiet była jednym z głównych ce-
lów nazistowskich zbrodniarzy. Matki małych dzieci, ciężarne 
i opiekunki - uznane za niezdolne do ciężkiej pracy – wszyst-
kie wysyłano bezpośrednio do komór gazowych… A nawet 
jeśli nie zostały wybrane na śmierć, ich szanse na przetrwa-
nie w obozie były drastycznie niższe, niż mężczyzn. Dzięki 
zeznaniom tych, które przeżyły nazistowskie ludobójstwo 
oraz historiom tych, po których zostało tylko wspomnienie, 
Zoë Waxman rekonstruuje horror lat 40. XX wieku.
WYD. POZNAŃSKIE, 14×20 s. 288, miękka

kod: 381858

39,90
46,90 zł

Dziewczyny sprawiedliwe
Polski, które ratowały żydów. Prawdziwe historie
Nie musiały ryzykować. Nie mogły jednak patrzeć na to, jak 
niemieccy okupanci traktują Żydów - polują na nich, zamykają 
w gettach, wysyłają do obozów koncentracyjnych na pew-
ną śmierć. Prześladują ich znajomych, sąsiadów, przyjaciół. 
Niewinnych ludzi, którzy według nazistowskiej ideologii stracili 
prawo do egzystencji. Nie zawahały się iść z pomocą, mimo 
że ryzykowały życiem swoim i swoich najbliższych. Zwyciężyły. 
Zdały egzamin z człowieczeństwa. 
ZNAK, 16×23, s. 352, twarda

kod: 057665

34,90
39,90 zł

Kto ratuje jedno 
życie – ratuje 
cały świat

Nowość

Nowość

Historia Polski
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Nowość

Agata Puścikowska

Wojenne Siostry
Agata Puścikowska opisuje ukrywane przez lata poruszające historie sióstr, 
które nie chowały się przed wojną i okupacją w zakonach, ale niosły pomoc 
wszystkim, którzy tego potrzebowali. Pomagały ukrywać się partyzantom 
i Żydom, dostarczały żywność, oddawały własne życie za innych, czasem 
chwytały nawet za broń. Również po wojnie niektóre z nich walczyły z komu-
nistami. O ich bohaterstwie do dziś mówi się niewiele. 
ZNAK, 16×23, s. 336, twarda

kod: 059072

Polska wiek XX. Historia prawdziwa
komplet 11 książek w etui 

W skład kompletu wchodzą następujące tytuły: 
1. Czarna księga Kresów, s. 384
2. Żołnierze niepodległości, s. 416
3. Józef Piłsudski 1867-1935. Wszystko dla Niepodległej, s. 336
4. 1920. Prawdziwy cud nad Wisłą, s. 496
5. Czerwona apokalipsa. Agresja Związku Sowieckiego  

na Polskę i jej konsekwencje, s. 384
6. Bitwy polskich żołnierzy 1940-1944, s. 384

7. Powstanie warszawskie 1944. Gloria victis, s. 320
8. Wołyń we krwi 1943, s. 400
9. Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie, s. 464
10. Bohaterskie akcje żołnierzy wyklętych, s. 336
11. Polska w niewoli 1945-1989, s. 512

Każda książka: 
WYDAWNICTWO AA,  
14×20, twarda 

Łącznie ponad 4400 stron!

kod: 646211

Tylko
249,00 zł

Historia Polski

39,90
44,90 zł
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

magdalena Kordel

Antolka
Antolka postanawia zostawić za sobą dotychczasowe życie 
i wyjeżdża na Mazury. Kiedy w czerwcowy wieczór pakuje się 
w kłopoty w portowej knajpie, z opresji ratuje ją Janek – naj-
bardziej wyjątkowy chłopak, jakiego dotąd poznała. Czy kilka 
mazurskich dni okaże się czymś więcej niż wakacyjną przy-
godą? Czy Antolce uda się odnaleźć własną drogę? I jakim 
cudem prosto z Mazur wyląduje u dawno zapomnianej ciotki, 
w Beskidzie Niskim?
ZNAK, 14×20, s. 336, miękka

kod: 058105

wszystkie psy doskonale wiedzą, że życie ma sens tylko u boku 
ukochanego człowieka!
Pełna głębokich uczuć i zdumiewająca opowieść o oddanym 
psie, który życiową misją czyni wpajanie swoim właścicielom 
znaczenia miłości i pogody ducha. A ma na to wiele okazji, bo… 
przyszło mu żyć kilkakrotnie. Piękna, zabawna i wzruszająca opo-
wieść o przyjaźni, oddaniu i poświęceniu, która wielokrotnie cię 
zaskoczy. Odkryj świat widziany oczami psa!

magdalena Kordel

Nieświęty Mikołaj
Jaśmina całe życie marzyła o własnej pracowni. Na drutach 
potrafiła wyczarować niemal wszystko. Zakochana i ufna po-
stanowiła odłożyć swoje marzenia na później i zainwestować 
w firmę narzeczonego. Chociaż przyjaciele i babcia ostrzegali 
ją przed Radkiem, poszła za głosem serca. W pewną przed-
grudniową noc mały chłopiec przekazuje Jaśminie wiado-
mość, która wywraca jej życie do góry nogami...
ZNAK, 14×20, s. 400, miękka

kod: 059201

magdalena Kordel

Serce w skowronkach
Klementyna boi się marzeń o własnej cukierence, choć w wy-
obraźni widzi już miejsce, w którym każdy będzie mógł się po-
czuć jak w domu. Tymczasem niespodziewany splot wydarzeń 
sprawia, że jeszcze raz będzie musiała zastanowić się, czego tak 
naprawdę pragnie. Na szczęście mała Dobrochna coraz częściej 
zadaje jej przenikliwe pytania, a najlepsza przyjaciółka Imka 
pomaga patrzeć na życie przez różowe okulary….
ZNAK, 14×20, s. 400, miękka

kod: 054084

w. Bruce Cameron

Był sobie pies
Ten świat jest  
naprawdę pomerdany
WYD. KOBIECE, 13×20, s. 392, miękka

kod: 506986

w. Bruce Cameron

Był sobie pies 2
WYD. KOBIECE, 13×20, s. 408, miękka

kod: 338746

29,90
36,90 zł

Literatura piękna

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

Nowość Nowość Nowość

Nowość
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17,90
39,90 zł

34,90

Anna Szczęsna

Iskierka nadziei
Świąteczna opowieść, która 
przywraca wiarę w dobro! 
Wspaniała opowieść o przyjaźni chłopca ze starszą kobietą 
mieszkającą w małej chatce na terenie ogródków działko-
wych. Wyjątkowa historia, która przywraca nadzieję i wiarę 
w to, że zmiana na lepsze jest możliwa. Czy w te święta wyda-
rzą się cuda?
WYD. KOBIECE, 13×20, s. 368, miękka

kod: 436268

Agnieszka olejnik

Rozmerdane święta
Olgierd oddaje się pracy polonisty. Krystyna ubolewa nad 
kawalerskim życiem swojego syna. Świat Sary kompletnie 
się zawalił. Stanisława opuściła żona, a Małgorzata odczuwa 
trudy samotnego macierzyństwa. Pewne zbiegi okoliczności 
całkowicie odmienią losy tych pozornie przypadkowych osób 
i sprawią, że nadchodzący czas nabierze prawdziwie świą-
tecznego blasku. Szczególnie gdy na horyzoncie pojawi się 
wychudzona, schorowana znajda – kundelek Ziyo...
WYD. KOBIECE, 13×20, s. 336, miękka

kod: 436237

Agnieszka olejnik 

Szczypta nadziei
Zapraszamy do pięknego dworku w stylu angielskim. 
Odpocznij w miękkim fotelu i rozkoszuj się gorącą herbatą 
z nutą bergamotki. W urokliwym dworku w Miłosnej trwają 
przygotowania do świąt. Ada, która leczy złamane serce, wra-
ca na jakiś czas do dawnego mieszkania, by nabrać dystansu 
do tego, co łączyło ją z Igorem. Jej syn Dawid przeżywa pierw-
szą miłość i wreszcie znajduje przyjaźń. Monika chce odzy-
skać zaufanie męża i odbudować rodzinę…
FILIA, 14×20, s. 384, miękka

kod: 758186

richard Paul Evans

Hotel pod jemiołą
W urokliwym hotelu Pod 
Jemiołą organizowany jest 
kurs dla początkujących pi-
sarzy. Ciężko doświadczona 
przez życie Kim poznaje tam 
tajemniczego Zeke’a, z którym 
nawiązuje wyjątkową więź. 
Taką, jaka zdarza się tylko 
ludziom, którzy podobnie pa-
trzą na świat. Czy przypadko-
we spotkanie będzie dla Kim 
początkiem wielkich zmian? 
ZNAK, 14×20, s. 288, miękka

kod: 037742

Eric-Emmanuel Schmitt

Człowiek,  
który widział 
więcej
Augustin od dziecka ukry-
wa swój dar. Widzi więcej. 
Widzi tych, którzy odeszli. 
Czy jego niezwykła zdolność 
pozwoli zapobiec kolejnemu 
nieszczęściu? 
Autor bestsellera Oskar i Pani 
Róża snuje swą kolejną fascy-
nującą opowieść…
ZNAK, 12×19, s. 368, twarda

kod: 038299

36,90

34,90
39,90 zł

29,90
34,90 zł

Literatura piękna

Nowość Nowość

Nowość

34,90
39,90 zł
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Katarzyna michalak

Uśmiech losu
Zrozpaczona dziewczyna w wigilijny wieczór… ucieka. I pewnie 
jej los potoczyłby się zupełnie inaczej, gdyby nie porzucony 
w lesie bezbronny pies. Natalia za wszelką cenę chce ocalić 
życie kosmatej Belli. Zabiera ją do Dworu Marcinki, gdzie 
rozbrzmiewają dziecięce głosy, a w kuchni unosi się zapach 
wigilijnych potraw. W progu domu pojawia się też Bartosz, 
którego serce pełne jest tęsknoty za czymś, co nagle i bezpo-
wrotnie stracił.
ZNAK, 14×20, s. 320, miękka

kod: 056132

34,90
39,90 zł

maja Lunde, Lisa Aisato

Śnieżna siostra
Wigilijna opowieść, która zostanie 
z wami na długo! 
Śnieżna siostra to piękna, przepełniona ciepłem opowieść 
w 24 rozdziałach, po jednym na każdy dzień adwentu. 
O smutku, współczuciu, stracie, rodzinie, szczęściu, przyjaźni, 
miłości i o wyjątkowej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia. 
WYD. LITERACKIE, 24×27, s. 192, twarda

kod: 069455

dorota Gąsiorowska

Niedokończona baśń
Julia nosi w sobie ogromny ból – straciła ukochanego męż-
czyznę i sama wychowuje pięcioletnią córeczkę. Życie jed-
nak daje jej niezwykłą szansę. Kobieta zostaje asystentką 
Susanne Benoit, słynnej francuskiej pisarki, której twórczość 
przez lata podziwiała. Wkrótce wyruszą razem w podróż do 
magicznej Akwitanii. Tam okaże się, że Susanne również skry-
wa w sercu bolesną tajemnicę...
ZNAK, 14×20, s. 520, miękka

kod: 070282

34,90
39,90 zł

49,90
59,90 zł

Pasjonujące historie miłosne z suknią ślubną w tle!

Bestsellerowe powieści polecane przez  
„The New York Times”!

rachel Hauck

Suknia ślubna
Poruszająca opowieść o czte-
rech różnych kobietach, żyją-
cych w różnych czasach, które 
w niezwykły sposób połączyła 
jedna suknia…
WYD. ŚW. WOJCIECH,  
14×20, s. 384, miękka

kod: 165852 

rachel Hauck

Salon sukien 
ślubnych
Dwie kobiety, które dzielą 
dziesięciolecia i olśniewa-
jąca suknia ślubna kryjąca 
pewien sekret… 
WYD. ŚW. WOJCIECH,  
14×20, s. 416, miękka

kod: 650923 

29,90
34,90 zł

29,90
34,90 zł

Literatura piękna

Nowość

Nowość

Nowość
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olga Tokarczuk

Bieguni
Od dawnych sułtańskich pałaców przez siedemnastowieczne 
gabinety osobliwości po współczesne hale odlotów – Olga 
Tokarczuk zabiera czytelników w niezwykłą podróż przez 
różne miejsca i czasy. Zaprasza do wspólnego oswajania 
migotliwej, fragmentarycznej rzeczywistości, do porzucania 
utartych szlaków. Ta powieść nie ma granic – dzieje się na 
całym świecie.
WYD. LITERACKIE, 13×20, s. 456, miękka

kod: 055946

olga Tokarczuk

E.E.
Wrocław, rok 1908. Piętnastoletnia Erna Eltzner, z pozoru cał-
kiem zwyczajna córka niemieckiego fabrykanta, zaczyna prze-
jawiać zdolności mediumiczne. Dziewczyna dojrzewa wraz ze 
swoim stuleciem – równie nieukształtowanym i zagadkowym 
jak ona. W dziwny sposób bardziej niż świat zmarłych od-
zwierciedla świat żywych: lęki, pragnienia i tęsknoty ludzi 
żyjących na przełomie epok.
WYD. LITERACKIE, 13×20, s. 272, miękka

kod: 060575

olga Tokarczuk

Księgi Jakubowe
Niemal tysiąc stron, kilkadziesiąt wątków i postaci. Księgi 
Jakubowe imponują literackim rozmachem i bogactwem 
interpretacji. Autorka odwiedza szlacheckie dwory, katolickie 
plebanie i żydowskie domostwa. Wskrzesza obraz dawnej 
Polski, w której egzystowały obok siebie chrześcijaństwo, ju-
daizm, a także islam. Z ogromną dbałością o szczegóły przed-
stawia realia epoki, architekturę, ubiory i inne detale. 
WYD. LITERACKIE, 15×22, s. 912, twarda

kod: 049396

olga Tokarczuk

Podróż ludzi Księgi
Czworo osobliwych ludzi zmierza ku Pirenejom, gdzie w trud-
no dostępnym górskim wąwozie, w murach małego klasztoru 
od wieków ukryta jest Księga, która może zaważyć na przy-
szłości świata… Młodzieńcza powieść, napisana 30 lat temu, 
jest prawdziwą kopalnią motywów, które Olga Tokarczuk 
rozwijała w swoich kolejnych utworach, zdobywając przy 
tym międzynarodową sławę, uznanie krytyków i uwielbienie 
czytelników.
WYD. LITERACKIE, 13×20, s. 248, twarda

kod: 068328

38,00

34,90 39,90

Powieść, która 
utorowała 
Autorce uznanie 
czytelników 
i krytyków

Zdobywca 
Międzynarodowej 
Nagrody  
Bookera 2018!

Nagroda 
Literacka Nike 
2015!

Debiutancka 
powieść 
polskiej 
noblistki!

Literatura piękna

Olga Tokarczuk – literacki Nobel 2019!

59,90
69,90 zł
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69,90
100,70 zł

dorota Schrammek

Trylogia „Zakątek szczęścia”
Matylda prowadzi pensjonat w Pobierowie i nawet nie przy-
puszcza, co przyniesie nadchodzący rok. Przyjazd wyjątkowych 
gości sprawi bowiem, że ten czas będzie inny niż wszystkie do tej 
pory. Rok z życia miejscowości, przez którą przewijają się turyści, 
stali mieszkańcy, tajemnice z przeszłości i ludzkie problemy… 
Wspaniała, tętniąca życiem trylogia, w której Autorka prezentu-
je różne zachowania ludzkie, motywy podejmowanych decyzji, 
a przede wszystkim podpowiada czytelnikom, co i jak warto 
zmienić, aby życie było bardziej udane i szczęśliwsze. Na trylogię 
składają się: Horyzonty uczuć, Na brzegu życia, Wiatr wspomnień.
SZARA GODZINA, 14×20, s. 856 łącznie, miękka

kod: 201712

monika rzepiela

Saga polska
komplet 4 książek
Słowiańskie siedlisko i Dar Rzepki to napisane z epickim rozmachem powieści ukazujące świat 
nowych idei, będących konsekwencją przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Świat starych pogańskich 
wierzeń z wolna ustępuje miejsca nowej wierze, która na zawsze odmieni oblicze rodzącego się 
Piastowego państwa. Przygoda, miłość, historia i czas wielkiej zmiany – to wszystko zawiera Saga 
Polska. Dwór w Czartorowiczach i Nowe pokolenie to dwie powieści, których fabuły rozgrywają 
się po upadku powstania styczniowego na dalekim Podolu: w czasach i miejscach, których już 
nie ma, ale które rzewnie wspominamy. Śledzimy losy jego mieszkańców od narodzin aż po grób, 
towarzysząc im w salonie i w kuchni, w alkowie i w ogrodzie, przy ołtarzu i nad mogiłą.
komplet dostępny tylko dla klientów katalogu!
SZARA GODZINA, 14×20 s. 1360 (łącznie), miękka

kod: 201187

monika rzepiela

Szlacheckie 
gniazdo
Najnowszy tom bestsellerowej 
„sagi polskiej”!
Autorka przenosi czytelników 
w drugą połowę XVIII wieku na 
malownicze Pogórze Karpackie. 
Fascynujące losy dwóch boha-
terek wplecione w codzienne 
życie osiemnastowiecznej 
szlachty i chłopów pańszczyź-
nianych, przeplatane bolesną 
historią Polski. 
SZARA GODZINA, 14×20, s. 296, miękka

kod: 201255

Porywająca czterotomowa „Saga polska” 
poruszy serce każdego czytelnika. 
Ponad 1300 stron!

24,90
34,90 zł

Su

per cena!

99,90

Aleksandra Katarzyna 
maludy

Wisznia  
ze słowiańskiej 
głuszy
Pasjonująca, pełna przygód 
historia Wiszni jest wędrówką 
po terenach Rusi, Bizancjum 
i ziemiach, na których kiedyś 
powstanie państwo Polan. 
Rzeczywistość miesza się z le-
gendą, a w ludzkich duszach 
nienawiść walczy z miłością 
silniejszą od śmierci. 
SZARA GODZINA, 14×20, s. 368, miękka

kod: 201248

Bożena  
Gałczyńska-Szurek

Sekret rodziny 
von Graffów
Współczesny Berlin. Młoda 
arystokratka Maria von Graff 
udaje się do Zamościa w celu 
rozwiązania tajemnicy z prze-
szłości: wojennych losów swo-
ich przodków. W rozwiązaniu 
zagadki pomagają jej historyk 
Andrzej i archiwista Alfred. 
Jaka jest prawda?
SZARA GODZINA, 14×20, s. 288, miękka

kod: 201316

24,90
34,90 zł

29,90
39,90 zł

Bestseller

Literatura piękna
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weronika wierzchowska

Służąca
Los trzydziestoletniej służącej, Marianny Zaczkiewicz, zdaje 
się przesądzony. Wyrokiem sądu w roku 1896 zostaje skazana 
na wieloletnie ciężkie roboty na Syberii. Poruszająca historia 
kobiety zdradzonej i wykorzystanej, która postanowiła sama 
wymierzyć sprawiedliwość i odnaleźć odebrane jej szczęście.
SZARA GODZINA, 14×20, s. 400, miękka

kod: 201361

59,90
89,70 zł

44,90
67,80 zł

Aneta Krasińska

Trylogia „Gdy…”
Trylogia Gdy… to historia grupy dorosłych ludzi, którzy spoty-
kają się po latach na spotkaniu klasowym. Spotkanie otwiera 
niezabliźnione rany – w tym zagadkową i niewyjaśnioną 
śmierć licealisty. 
Każdy tom poświęcony jest rozterkom innej osoby w związku 
z wydarzeniami z czasów liceum, gdy tworzyli zgraną grupę 
z nadzieją patrzącą w przyszłość. Na trylogię składają się: Gdy 
opadły emocje, Gdy nadeszło życie, Gdy powrócił spokój.
SZARA GODZINA, 14×20, s. 720 łącznie, miękka

kod: 201705

dorota Schrammek, Katarzyna Kielecka

Pakiet świąteczny: Tam gdzie czekał 
anioł + Pod tym samym niebem
tam, gdzie czekał anioł: Mama dwójki dorosłych dzieci chce 
uporządkować swoje życie. Podejmuje pracę jako opiekunka 
starszego małżeństwa. Wkrótce na drodze bohaterki pojawiają 
się osoby, które zmieniają jej życie. Czy to przeznaczenie? 
pod tym samym niebem: Pewnego grudniowego dnia Lilianna 
otrzymuje tajemniczy list, w którym nieznana dotąd cioteczna 
babcia informuje, że przekaże jej w spadku dom, jeśli dziewczy-
na zgodzi się na warunki testamentu. Co zrobi Lilianna?
SZARA GODZINA, 14×20, s. 576 łącznie, miękka

kod: 201699

Literatura piękna

29,90
39,90 zł

Komplety dostępne tylko dla klientów naszego katalogu!

Beata Andrzejczuk

Dziewczyna znaleziona w parku 
Autorka poczytnych książek dla młodzieży tym razem propo-
nuje premierową powieść dla nieco starszych dziewczyn i mło-
dych kobiet. Jak zwykle nie zawodzi czytelniczek, które zostają 
wciągnięte w emocjonalną huśtawkę i pasjonującą intrygę od 
pierwszej do ostatniej strony. 
Kim jest tajemnicza dziewczyna znaleziona w parku? Kto ją 
pobił i dlaczego? Czy znajdzie się ktoś komu będzie można 
powierzyć swe troski, gdy najbliżsi zawiedli? Nie na wszystkie 
pytania znajdą się proste odpowiedzi… 
RAFAEL, 14×20, s. 272, miękka 

kod: 250802

24,90
29,90 zł

NowośćNowość
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Niebanalny pomysł  
na prezent

Sceny z życia prywatnego  
i publicznego zwierząt
Księgę wypełniają ilustracje wybitnego artysty Grandville’a 
oraz bajki dla dorosłych autorstwa takich znakomitości jak: 
Honoré de Balzac, George Sand, Charles Nodier, Stahl, Jules 
Janin, Pierre Bernard, Émile de la Bédollièrre, Louis Baude 
i Édouard Lemoine. utwory – utrzymane w tonie satyrycz-
nym – w sposób typowy dla swojej epoki piętnują wady oraz 
dziwactwa ludzi i społeczeństw. Choć zakorzenione w realiach 
tamtej epoki, przekazują czytelnikowi uniwersalne wnioski 
i morały.
Atutem wydania jest współczesny przekład na język pol-
ski, który czyni tę lekturę zrozumiałą i aktualną. Estetyka 
dzieła – głównie dzięki kunsztownym reprodukcjom rycin 
Grandville’a – nawiązuje do kanonów epoki, w której powstał 
oryginał. Wszystko to składa się na unikalną i bardzo wysma-
kowaną propozycję dla miłośników klasyki.
WYD. AA, GEREON, 25×34, s. 216, twarda

kod: 641377

Stanisław domagalski

Bałak lwowski. Mowa przedwojennego Lwowa
unikatowy słownik przedwojennej lwowskiej mowy, słyn-
nego bałaku, z którego słynęło to piękne miasto w okresie 
II Rzeczpospolitej. Niniejsze opracowanie zostało przygotowa-
ne przez rodowitego lwowiaka. Oprócz tłumaczenia bałako-
wych wyrazów słownik zawiera też zebrane z różnych źródeł 
przykłady ich użycia w potocznej mowie galicyjsko-lwowskiej. 
Po raz pierwszy podjęto też próbę przekładu współczesnej 
polszczyzny na ówczesny język lwowski, dodając słowniczek 
„z tutejszego na tamtejsze”. Publikacja jest bogato ilustrowana 
zdjęciami ulic, placów i parków Lwowa z lat 20. i 30. XX wieku.
WYD. AA, 14×20, s. 256, twarda, czarno-białe fotografie

kod: 648499

Prezent do książki Bałak lwowski 
płyta CD „Tylko we Lwowie”  
15 piosenek lwowskich!

19,90
39,90 zł

39,00
99,00 zł

Oszczędzasz 60 zł

Rabat 50%

Hanka
Pierwsza powieść o Ordonównie
Porywająca opowieść o córce kolejarza, która została polską 
Gretą Garbo! Gdy jeździła przez Warszawę własnym luksuso-
wym samochodem, ścigały ją zachwycone spojrzenia i szepty: 
„To Ordonka!”. Mężczyźni za nią szaleli, a kobiety czesały się 
i ubierały tak jak ona. To dla niej hrabia Michał Tyszkiewicz 
popełnił mezalians, którego rodzina nigdy mu nie wybaczyła… 
Sentymentalna podróż w szalone lata dwudzieste, 
w świat szarmanckich mężczyzn i kobiet równie pięknych, 
co bezwzględnych.
ZNAK, 14×20, s. 384, miękka

kod: 056293

34,90
39,90 zł

Nowość

Literatura piękna



83

Pasjonująca 
beletrystyka 
chrześcijańska!

Ponad 1200 stron!

Klubowy pakiet powieści
komplet 4 książek

W komplecie: 
michael d. o’Brien, Ojciec Eliasz. Dzień gniewu, s. 320
Bartosz Geisler, Galeria szeptów, s. 288
Stefan incze, Cristeros, s. 304
John desjarlais, Stygmatyk, s. 336

Każda książka: 

WYDAWNICTWO AA, 14×20, miękka

kod: 648024

Su

per cena!

29,90

Najwybitniejsze dzieła wielkich autorów  
w ekskluzywnym jubileuszowym wydaniu!

Twarda oprawa z gąbkowym wypełnieniem i złoceniami 

władysław St. reymont

Chłopi
DRAGON, 21×29, s. 640,  
twarda ze złoceniami

kod: 875475

Henryk Sienkiewicz

Quo Vadis
DRAGON, 29×21, s. 608,  
twarda ze złoceniami

kod: 873969

Henryk Sienkiewicz

Trylogia
DRAGON, 29×21, s. 1008,  
twarda ze złoceniami

kod: 872719

Henryk Sienkiewicz

Krzyżacy
DRAGON, 29×21, s. 640,  
twarda ze złoceniami

kod: 873976

49,00
99,95 zł

49,00
99,95 zł

59,00
129,95 zł

Oszczędzasz 50 zł Oszczędzasz 70 zł Oszczędzasz 50 zł

49,00
99,95 zł

Oszczędzasz 50 zł

Literatura piękna
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Sztuka i pasje

Jan Matejko
Życie i twórczość Jana Matejki 
w pięknym albumowym wydaniu!
Autorka, historyk sztuki, w pełnej pasji opowieści prezentuje 
fenomen Jana Matejki, opowiada o jego najsłynniejszych i tych 
mniej znanych dziełach, zachęcając, by za pomnikową postacią 
malarza narodowych dziejów dostrzec także człowieka z krwi 
i kości: męża i ojca, artystę i społecznika, walczącego nie tylko 
o uznanie, lecz także o wydobycie najgłębszych treści z bo-
gactwa dziejów Polski. Wątek biograficzny został wzbogacony 
licznymi barwnymi reprodukcjami dzieł wielkiego mistrza i fa-
chowymi komentarzami do nich. 
SBM, 25×34, s. 240, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 594845

100 najpiękniejszych obrazów
W bogato ilustrowanym albumie przedstawiono wybitne 
dzieła wielkich mistrzów wraz ze szczegółowym omówieniem 
ich historii na tle epoki, w kontekście dawnych wydarzeń, 
postaci, a nawet biografii twórców oraz symboliki. Dzięki do-
głębnej analizie i powiększonym fragmentom obrazów moż-
na dostrzec to, co przy pobieżnym oglądaniu umyka nawet 
znawcom. 
SBM, 25×31, s. 448, twarda, kolorowe fotografie

kod: 592728

69,90
79,95 zł

99,00
129,00 zł

Konie
W pięknie wydanym albumie zaprezentowano blisko 90 
ras koni. Interesujące opisy ich historii, wyglądu zewnętrz-
nego i zachowania uzupełniają zachwycające fotografie. 
Prezentowany album pokazuje te dostojne zwierzęta z całym 
ich wdziękiem. Efektowne fotografie nie tylko zachwycają 
pięknymi ujęciami, ale opowiadają również historię życia 
tych zwierząt. 
SBM, 24×30, s. 560, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 592605

Adam Tański

Wędkarstwo i ryby
Książka jest kompendium wiedzy na temat wędkarstwa i ryb. 
Autor, dr hab. inż. Adam Tański podpowiada, jak zostać węd-
karzem, szczegółowo opisuje 72 gatunki ryb, minogów, raków 
i krabów, a także sprzęt potrzebny do ich połowu oraz naj-
skuteczniejsze metody. W książce zawarto również informacje 
o zbiornikach wodnych, biologii ryb i wartych uwagi łowi-
skach. Idealne kompendium dla każdego wędkarza!
SBM, 25×31, s. 448, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 598492

99,00
129,95 zł

99,00
129,00 zł
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Loda Halama
Gwiazda, tancerka rewiowa, rozchwytywana aktorka, ce-
lebrytka – symbol szalonych lat dwudziestych XX w. Wraz 
z Hanką Ordonówną, Zulą Pogorzelską, Eugeniuszem Bodo 
i Aleksandrem Żabczyńskim zdominowała rewię i film. Zrobiła 
oszałamiającą karierę. Miała barwne życie, ale nie pozbawio-
ne dramatów. II wojna światowa zniweczyła jej wszystkie pla-
ny – prywatne i artystyczne. Gwieździe rewii przyszło zdawać 
egzamin z człowieczeństwa. W szarym, zwykłym życiu…
FRONDA, 17×24, s. 400, opr. zintegrowana, kolorowe i cz.-b. ilustracje

kod: 613181

iwona Kienzler

Bodo i jego burzliwe romanse
Eugeniusz Bodo – najpopularniejszy przedwojenny polski aktor, 
a także reżyser, producent i ówczesny celebryta – ikona męskiej 
elegancji. Człowiek sukcesu, którego nazwisko na afiszu gwa-
rantowało sukces każdego filmu i przedstawienia. Tymczasem 
jego sprawy uczuciowe wciąż kryją wiele tajemnic, które pró-
buje odkryć autorka niniejszej publikacji. Intrygująca opowieść 
o życiu prywatnym słynnego amanta to zarazem sentymentalna 
podróż do świata, który dawno przeminął: do przedwojennych 
teatrów i kabaretów, które przetrwały tylko we wspomnieniach, 
na starych filmach i pożółkłych fotografiach.
BELLONA, 14×20, s. 320, twarda

kod: 141353

19,90
34,90 zł

24,90
49,90 zł

Rabat 50%

Historia filmu. Od Edisona do Nolana
Gratka dla miłośników dziesiątej muzy!
podstawowe zagadnienia sztuki filmowej. 
Najważniejsze fakty z historii kinematografii. 
Najsłynniejsi artyści.
unikatowe fotografie.

Książka stanowi nieoceniony przewodnik po historii filmu, 
pełen rzetelnej wiedzy, ale także ciekawostek, anegdot i unika-
towych fotosów. Znakomita lektura dla pasjonatów kina, może 
być przydatna również dla nauczycieli i uczniów. 
DRAGON, 21×29, s. 432, twarda, cz.-b. i kolorowe ilustracje, kredowy papier 

kod: 871361

59,00
99,00 zł

Rabat 40%

Rabat 40%

Artyści dawniej i dziś

Jacek Cygan

Odnawiam dusze
Jego piosenki nuci cała polska. Znakomity autor tekstów estra-
dowych szlagierów, który słowami odmienia ludzkie dusze…
Jacek Cygan dzieli się wspomnieniami ze swoich spotkań 
i współpracy z artystami, dla których napisał wiele znakomitych 
utworów, a także z innymi sławami polskiej sceny i estrady. 
W książce pojawiają się tak znane postaci jak Zbigniew Wodecki, 
Grzegorz Markowski, Edyta Górniak, Anna Dymna, Ewa Błaszczyk 
i wielu innych.
ZNAK, 15×22, s. 428, twarda

kod: 056262

39,90
44,90 zł

Nowość
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W komplecie: 

Kresy
WYD. AA, 21×29, s. 168, twarda, kolorowe fotografie, kredowy papier 

Mistyczny Lwów
WYD. AA, 21×30, s. 80, twarda, kolorowe fotografie, kredowy papier

Mistyczne Wilno
WYD. AA, 21×30, s. 64, twarda, kolorowe fotografie, kredowy papier

39,90
89,70 zł

Rabat 55%

Trzy albumy o Kresach
komplet 3 książek
kod kompletu: 648543

119,00
139,90 zł

Najbardziej aktualny i najlepszy Atlas Świata  
na rynku wydawniczym!

Encyklopedyczny Atlas Świata
monumentalne dzieło w wielkim formacie!
Bardzo szczegółowym mapom poszczególnych części świata towarzyszą 
starannie dobrane fotografie oraz komentarze charakteryzujące konty-
nenty lub ich części, w tym opisy państw opracowane przez geografów 
(zawierające podstawowe aktualne dane społeczno-ekonomiczne oraz 
historię kraju). Te trzy elementy: mapy, zdjęcia i komentarze towarzyszą 
czytelnikowi w każdej części atlasu. Bardzo ciekawą część stanowi ency-
klopedyczny dodatek o państwach (w tym nieuznawanych przez społecz-
ność międzynarodową) i o terytoriach zależnych. Z kolei we fragmencie 
„Świat w liczbach” zamieszczono najważniejsze informacje o układzie 
Słonecznym i planecie Ziemia.
DEMART, 28×37, s. 376, twarda

kod: 122844

Nowość

Podróże dalekie i bliskie
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Ponad 500 stron w pełnym kolorze!

Miejsca święte
komplet 5 albumów w etui

W komplecie:
Ziemia Zbawiciela, s. 176

Grecja. Ziemia Apostoła Pawła, s. 168

Ziemia św. Rity, s. 64

Ziemia św. Ojca Pio, s. 56

W poszukiwaniu Arki Przymierza. Etiopia, s. 64

Każdy album: 

WYDAWNICTWO AA, 21×30, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 647065

Tylko
99,00 zł

Pięć unikalnych albumów 
w eleganckim etui!

Podróże dalekie i bliskie
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34,90
39,90 zł

9,90
39,90 zł

wincenty Łaszewski

Ilustrowany przewodnik po Fatimie
Wyjątkowy przewodnik po sanktuarium i okolicach!
•	Zwiedzanie sanktuarium i doliny Cova da Iria.
•	Klasztory Alcobaca, Batalha i Hieronimitów w Lizbonie
•	Sanktuarium w Nazaré.
•	Miejsca objawień. Fakty. Rozważania. Modlitwy.
•	Trójka wizjonerów i fatimskie przesłanie Maryi.
•	Świadectwa siostry Łucji.
•	500 barwnych fotografii.
•	Kolorowe mapki i plany.

FRONDA, 14×22, s. 320, miękka, kolorowe ilustracje

kod: 791633

Rabat 75%

Kościoły w Polsce
ponad 70 najpiękniejszych i najcenniejszych świątyń  
katolic kich w polsce!
Niemal 400 unikalnych fotografii!
Cenne źródło wiedzy o sztuce sakralnej w polsce!
Na zdjęciach: wspaniała architektura i wystrój kościołów oraz 
zawarte w nich skarby sztuki, relikwie i przedmioty kultu. 
Przepięknym fotografiom towarzyszy przystępny i kompeten-
tny komentarz historyka sztuki. Znajdziemy tu również m.in. 
omówienie kościołów ze względu na funkcję i rangę oraz 
słowniczek pojęć z zakresu architektury sakralnej i liturgii.
CARTA BLANCA, 25×35, s. 272, twarda, płócienny grzbiet, kolorowe ilustracje  

kod: k05092

39,90
99,90 zł

Oszczędzasz 60 zł

Kraków
Miasto świętych
AA, 21×30, s. 80,  
twarda, kolorowe fotografie,  
kredowy papier

Szlakiem Bożego 
Miłosierdzia  
ze św. Siostrą Faustyną
AA, 21×30, s. 64,  
twarda, kolorowe fotografie,  
kredowy papier

Promocyjny pakiet albumów
kod kompletu: 150826

19,90
39,80 zł

Rabat 50%

Dwa albumy  w cenie jednego!

Polska. Uzdrowiska. Przewodnik
W przewodniku:
•	 dokładny opis wszystkich 45 polskich uzdrowisk (od słynnych 

kurortów jak Ciechocinek, Sopot, Krynica, Busko, Polanica, po 
rozwijające się od niedawna jako uzdrowiska Dąbki, Gołdap, 
uniejów czy Supraśl) oraz podziemnego uzdrowiska w kopalni 
soli w Wieliczce, 

•	 profile lecznicze i możliwości terapii,
•	 atrakcje turystyczne w obrębie uzdrowisk i w okolicy,
•	 plany blisko 30 największych uzdrowisk,
•	 dziesiątki znakomitych zdjęć przybliżających urodę miejsco-

wości uzdrowiskowych.
WYD. AA, 17×24, s. 160, zintegrowana

kod: 641742

14,90
29,95 zł

Rabat 50%

Podróże dalekie i bliskie
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Wspaniały świat
Album przedstawia najciekawsze, najpiękniejsze i najbardziej 
zaskakujące zakątki naszego globu. Znajdziemy tu wspaniałe 
skarby natury: zarówno te najsłynniejsze, jak i mniej znane. 
Lektura tego dzieła zachęca do odkrywania świata, dostarcza 
o nim wiedzy, inspiruje i oddziałuje na wyobraźnię. Zachwyca 
stroną estetyczną, co jest zasługą znakomitych fotografii: są 
wśród nich znakomite panoramy, fotografie z lotu ptaka, zbli-
żenia, ujęcia z oryginalnej perspektywy i zdjęcia podwodne.
SBM, 25×31, s. 448, twarda, kolorowe fotografie

kod: 596863

Polska księga zwierząt
Gatunki zagrożone
Wyjątkowe dzieło opracowane przez grono naukowców 
z uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W pierwszej części 
księgi autorzy szeroko opisują 300 wybranych przez siebie za-
grożonych gatunków zwierząt. 
W drugiej części zamieszczona została aktualna, kompletna 
lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. W zamieszczo-
nym zestawieniu znajduje się prawie 2 800 gatunków zwierząt, 
wśród których ponad 160 gatunkom przypisano kategorię CR, 
czyli krytycznie zagrożonych. Na końcu zamieszczono słowni-
czek trudniejszych pojęć oraz obszerną bibliografię.
DRAGON, 24×34, s. 376, twarda, kolorowe ilustracje

kod: 875567

59,90
149,95 zł

69,00
129,90 zł

Oszczędzasz 60 zł

Oszczędzasz 90 zł

Polska. Skarby UNESCO 
Dziś na liście światowego dziedzictwa uNESCO figuruje ponad 1000 
wpisów, z czego 15 dotyczy Polski. Są to: kraków – historyczne 
centrum, wieliczka i Bochnia – kopalnie soli, auschwitz-Birkenau, 
puszcza Białowieska, warszawa – historyczne centrum, Zamość 
– stare miasto, toruń – miasto średniowieczne, malbork – zamek 
krzyżacki, kalwaria Zebrzydowska, kościoły pokoju w Jaworze 
i Świdnicy, kościoły drewniane południowej małopolski, park 
mużakowski, wrocław – Hala stulecia, drewniane cerkwie w regio-
nie karpat, tarnowskie Góry – kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku. 
Wszystkie wymienione miejsca zostały opisane i barwnie zilustro-
wane na kartach tego wyjątkowego albumu.
WYD. AA, 21×30, s. 88, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod: 640707

14,90
24,90 zł

Rabat 40%

Wszechświat
Ziemia 
Kontynenty 
Polska

Wielki  
atlas świata
duże, czytelne mapy!

polska i świat w liczbach!

kolorowe fotografie!
leksykon państw świata! 
MARTEL, 24×34, s. 336, twarda

kod: p04044

Zdjęcia i mapy  
z zabytkami  
z listy Światowego 
dziedzictwa uNesCo!

Oszczędzasz 120 zł

79,00
199,00 zł

Podróże dalekie i bliskie
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muzyczne fascynacje

Atlas operowy
100 najpiękniejszych dzieł
Książka zawiera opisy 100 najpiękniejszych utworów skom-
ponowanych przez najwybitniejszych twórców, m.in. Mozarta, 
Verdiego, Wagnera czy Pucciniego. To podróż do wielkiego 
świata muzyki, podczas której autorzy w barwny sposób opo-
wiadają o okolicznościach powstawania tych znakomitych 
dzieł. I robią to tak, że trudno się oprzeć urokom opery!
SBM, 16×24, s. 192, twarda

kod: 598485

Atlas muzyki
100 najsłynniejszych utworów 
klasycznych
Książka zawiera opisy 100 najsłynniejszych utworów muzyki 
klasycznej skomponowanych przez najwybitniejszych wirtu-
ozów. To podróż do świata cudownych dźwięków, podczas 
której autor w barwny sposób opowiada o okolicznościach 
powstawania dzieł, o problemach, z jakimi borykali się ich 
twórcy i podpowiada jak interpretować słynne kompozycje. 
SBM, 17×24, s. 192, twarda

kod: 598478

34,90
39,90 zł

Chorał gregoriański
komplet 13 płyt

Kolekcja na wszystkie niedziele  
roku liturgicznego!
Kolekcja książeczek oraz płyt z utworami gregoriańskimi na 
wszystkie niedziele roku liturgicznego w wykonaniu mnichów 
z opactwa Notre Dame de Triors (Francja). Na 13 płytach CD nagra-
no piękny śpiew z tradycyjnego klasztoru, z kongregacji Solesmes, 
w którym chorał wyznacza rytm każdego dnia. Książeczki zawierają 
nuty utworów (neumy) oraz teksty łacińskie i przekłady na cztery 
języki: polski, francuski, angielski i niemiecki.
Każda z 13 części: WYD. AA, DęBOGóRA, książeczka z płytą CD, 15×14, twarda

kod kompletu: 646259

Tylko
249,00 zł

Viva Italia
Trójpłytowa kolekcja znanych i lubianych szlagierów włoskiej  
piosenki. Na trzech płytach zamieszczono łącznie 63 niezapomnia-
ne utwory, wśród nich te najsłynniejsze: Felicità, Volare, Mamma 
Maria, Acapulco, Buonasera Signorina, Quando, quando, quando, 
Arrivederci Roma, klasyczne O sole mio i wiele innych. Wśród wyko-
nawców takie znakomitości włoskiej estrady jak Al Bano, Domenico 
Modugno, Claudio Villa, Ricchi e Poveri i in. Muzyka z tych płyt 
przywołuje niepowtarzalną atmosferę festiwali w San Remo, sło-
necznych plaż oraz unikalnych włoskich pejzaży. 
CD 1 – Volare, 79 min.
CD 2 – Dolce Vita, 78 min. 
CD 3 – O Sole Mio, 78 min.
oferta ważna do wyczerpania zapasów
kod kompletu: 093321

54,90
59,90 zł

29,90

29,90

Nowość

Nowość
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Muzyczne fascynacje

34,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

Wielkie dzieła klasyki. Balet
Kolekcja 4 płyt CD

Takie muzyczne arcydzieła jak Dziadek do orzechów, Jezioro 
Łabędzie, Śpiąca Królewna czy Kopciuszek należą do kanonu 
najpiękniejszych i nieustannie wzruszających tytułów baleto-
wych. Nie boją się upływu czasu i zmieniających się gustów 
publiczności. Niezmiennie trwają w operowych repertuarach 
przyciągając rzesze melomanów – od najmłodszych dziew-
czynek zafascynowanych tiulami, po starszych wytrawnych 
koneserów choreografii. 
Drzwi do tego niezwykłego, baśniowego świata tańca otwiera 
nasza kolekcja De luxe – Wielkie dzieła klasyki baletowej.
SOLITON, łączny czas trwania: ponad 5 godz. 

KOD KOMPLETU: 098500

17,90
39,90zł

Polskie dzieła wielkich mistrzów
Kolekcja 4 płyt CD

Z okazji Jubileuszu 100 lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości gorąco polecamy wyjątkową kolekcję czterech płyt 
z wykonaniami dzieł polskich kompozytorów. Wyjątkowej zarówno 
ze względu na starannie dobrany repertuar, jak i wydźwięk emo-
cjonalny, trwale związany z naszą tradycją i kulturą. Wśród auto-
rów tych dzieł znajdziemy nazwiska najwybitniejszych polskich 
kompozytorów, a zarazem patriotów, muzycznych ambasadorów 
rozsławiających w Świecie polskie piękno, dumę, niepokornego 
ducha: Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Karola Szymanowskiego i wielu innych twórców.
SOLITON, łączny czas trwania: ponad 5 godz.

KOD KOMPLETU: 098692

34,90
39,90zł

Muzyka  
wiedeńskich mistrzów
Kolekcja 3 płyt CD
Trzy płyty (płyta 1: Wiedeński Koncert Noworoczny 68 min., pły-
ta 2: Muzyka Wiedeńskiej Estrady 62 min., płyta 3. Wiedeńska 
Nocna Gala 67 min.) z najpiękniejszymi utworami wiedeńskich 
mistrzów XIX wieku. Wśród nich: rodzina Straussów (ojciec 
Jan i jego trzej synowie: Jan, Józef i Edward), Emil Waldteufel, 
Carl Michael Ziehrer, Franciszek von Suppe, Franciszek Lehar, 
Fritz Kreisler i Józef Lanner. Repertuar dobrano z najlepszych 
gatunków muzycznych (polka, walc, galop, uwertura, marsz, 
czardasz). Kolekcja została uzupełniona o książeczkę wprowa-
dzającą w tematykę każdej z płyt.
READER’S DIGEST

KOD KOMPLETU: K00202

300 lat  
wspaniałej muzyki
Kolekcja 3 płyt CD
Płyta 1 (Wiek elegancji, 71 min.) zawiera wykonania dzieł XVIII-
wiecznych mistrzów, takich jak Bach, Vivaldi, Albinoni, Haendel, 
Gluck, Corelli, Haydn, Mozart. Na płycie 2 (Wiek romansu, 75 min.) 
posłuchamy XIX-wiecznych utworów Beethovena, Schuberta, 
Chopina, Brahmsa, Mendelssohna-Bartholdy’ego, Schumanna, 
Czajkowskiego i Griega. Na płycie 3 (Wiek inspiracji, 65 min.) 
zaprezentowano wykonania dzieł  XX-wiecznych twórców tej 
miary, co Holst, Debussy, Górecki, Rachmaninow, Gershwin, 
Szostakowicz, Szymanowski, Bernstein, Copland, Bartók 
i Strawiński. Do kolekcji dołączono broszurę zawierającą fachowe 
komentarze do każdego z utworów. 
READER’S DIGEST

KOD KOMPLETU: K00201

Tylko
24,90 zł

Tylko
19,90 zł

Tylko
19,90 zł

Tylko
24,90 zł

3,5 godziny muzycznej 
uczty! Unikalna 
trójpłytowa  
kolekcja arcydzieł 
muzyki ostatnich  
300 lat!

Ponad 3 godziny 
genialnej  
muzyki!
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Wybieramy imię i patrona
Książka Wybieramy imię patrona to:
•	Niewyczerpane źródło inspiracji dla wybierających imię na 

chrzest i bierzmowanie.
•	Wprowadzenie ukazujące kluczowe kwestie przy wyborze 

imienia i patrona.
•	Propozycje ponad 400 imion.
•	Najważniejsze informacje o świętych patronach: rys biogra-

ficzny, charyzmaty, prymaty, droga ku świętości.
•	Czytelny układ i praktyczny format.

RAFAEL, 11×16, s. 264, miękka

kod: 250611

34,90
39,90 zł

Inspiracje dla 
wybierających 
imię na chrzest 
i bierzmowanie!

Tylko
19,90 zł

Żarty (nie tylko) pobożne
Humor po chrześcijańsku
Znajdziemy tu żarty i anegdoty o narzeczonych, sytuacjach 
małżeńsko-rodzinych, o pieniądzach, o modlitwie, o ka-
płanach, osobach konsekrowanych i papieżach, celibacie, 
o rozmaitych sytuacjach w konfesjonale i na lekcjach religii, 
a także o tym, co może się zdarzyć w czasie wizyty księdza po 
kolędzie, a nawet przy ołtarzu. Nie zabrakło też zabawnego 
podejścia do spraw ostatecznych, wyznawców innych religii, 
ateistów. Ponadto mamy tu anegdoty zaczerpnięte z ogło-
szeń parafialnych oraz zbiór autentycznych lapsusów, jakie 
zdarzają się nawet bardzo pobożnym ludziom.
WYD. AA, 12×19, s. 152, miękka

kod: 648291

34,90
39,90 zł

Tylko

9,90 zł

Na różne okazje

isabel mauro

Pralinki dla duszy
W błędzie jest ten, kto myśli, że książka ta jest o tradycyjnych 
słodyczach. Owszem, jest, ale o słodkościach rozpieszczają-
cych duszę, a nie ciało. Oto solidna porcja pożytecznych dla 
ducha pralinek, które mają posłużyć za małe drogowskazy 
na krętych ścieżkach naszego życia. Isabel Mauro zabiera 
nas w kolejną bardzo pouczającą podróż – tym razem w głąb 
siebie, w celu odkrycia nieznanych zakątków naszej duszy.
SEVEN, 12×20, s. 48, twarda

kod: 153946

17,90

17,90
19,90 zł

isabel mauro

Czekoladki dla duszy
Co robić, jeśli nawet podczas jasnych i pogodnych dni nie-
spodziewanie pojawiają się chmurne myśli czy gorzkie reflek-
sje? Jak im zaradzić, czym osłodzić, by przywrócić życiu jego 
smak? Isabel Mauro proponuje nam „czekoladki”,  które osło-
dzą duszę, rozwieją męczącą monotonię i sprawią, że kolejne 
dni rozświetli uśmiech. To może być ciekawy i niezobowią-
zujący prezent dla kogoś bliskiego, komu możemy sprawić 
prawdziwą radość.
SEVEN, 12×20, s. 40, twarda

kod: 153823

To nie łakocie z czekolady i z cukru, 
lecz słodkie słowa dla duszy…
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isabel mauro

Życiownik  
– czyli myśli życiem pisane
Życiownik to książka niezwykła, gdyż napisana przez życie. 
Inspirujące refleksje i mądrości autorstwa wybitnych osób 
pochodzące z każdej jej strony niech będą impulsem, zachę-
tą, bodźcem do bardziej świadomego i dobrego życia.
SEVEN, 10×12, s. 384, twarda

kod: 153984

isabel mauro

Pozytywnik  
– czyli dobre myśli w roli głównej
Każdy z nas chciałby być szczęśliwy, ale życie nie zawsze 
temu sprzyja. Bywają dni kiedy trudno się cieszyć i myśleć 
pozytywnie. Wtedy właśnie optymizmu potrzeba nam najbar-
dziej. Dzięki optymizmowi i dobrym myślom łatwiej się żyje. 
Ta mała wielka książka to pełen ciepła i optymizmu skar-
bczyk z dobrymi myślami.
SEVEN, 10×12, s. 384, twarda

kod: 153632

Łakocie dla duszy
Chwila wytchnienia w ciągu dnia i jednocześnie prawdziwy 
rarytas dla duszy. 100 kartoników pełnych ciepłych myśli 
i ulubionych cytatów, które mogą osłodzić każdy dzień. 
Znajdziemy tu piękne myśli znanych i cenionych ludzi, ta-
kich jak: Jan Paweł II, Jan Twardowski, Phil Bosmans i wielu 
innych. Książka ta to pomysł na idealny prezent. 
SEVEN, 100 kartoników w kształcie cukierka, 20×10×4 cm

kod: 948014

29,90
34,90 zł

Phil Bosmans

Żyć każdym dniem
Prawdziwy światowy fenomen przetłumaczony na 
 k ilkadziesiąt języków – w nowej odsłonie! Prezentowany 
zbiór tekstów znanego flamandzkiego Autora to jakby kalen-
darz, dzięki któremu każdego dnia nakarmimy naszą duszę 
dobrym słowem, które rozświetli nasze smutki, wesprze 
w trudnościach i sprawi, że popatrzymy na świat dookoła nas 
z Bożej i duchowej perspektywy.  
Zawarte w niej teksty są niczym promienie słońca, mogące 
oświetlić ciemne strony życia dzięki „drobinie szkła”, przez 
którą przebłyskuje miłość. 
SEVEN, 14×20, s. 400, twarda

kod: 153724

34,90
39,90 zł

17,90
39,90 zł

Tylko

19,90 zł

Na różne okazje

Tylko

19,90 zł
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Kubek termiczny  
„Aromat Słowa”
Pojemność: 400 ml, wysokość: 17,5 cm

kod: 158143

Polskie piwo 
Biografia
Rzecz o ulubionym trunku Polaków, o jego historii, sposo-
bach warzenia i wpływie na historię Europy i Polski. W książce 
znajdziecie anegdoty, przepisy i całkiem poważne komentarze 
historyczne. Głównym bohaterem książki jest piwowarstwo, 
które przez wieki podlegało licznym przeobrażeniom, było 
przedmiotem wysiłków miłośników i smakoszy, ale też obsza-
rem wielkich oszustw. Toczono o nie spory polityczne, a czasem 
odbierano mu wolność ustawami. A mimo wszystko branża 
ocalała i znowu polskie piwo podbija obce rynki.
FRONDA 15×22, s. 346, twarda

kod: 793583

Wiązanie krawatów
Książka – adresowana do każdego mężczyzny – zawiera fotogra-
fie i opisy ponad dwudziestu krawatowych węzłów, klasycznych 
i nowoczesnych. Każdy etap wykonywania węzła szczegóło-
wo opisano i zilustrowano. Węzły krótko scharakteryzowano 
pod względem wyglądu, funkcjonalności i przeznaczenia. Z 
książki dowiesz się również, jak dobrać krawat do pozostałych 
elementów stroju, sylwetki i rysów twarzy. Omówiono kolory-
stykę i wzornictwo krawatów, a osobny rozdział poświęcono 
muchom i plastronom, które nosi się do smokingu lub fraka. 
Przedstawiono także historię krawata i jego odmiany.
RM, 16×21, s. 136, miękka

kod: 731659

Praktyczna torba bawełniana
Solidna torba polskiej produkcji, wykonana z bawełny o wy-
sokiej gramaturze. Przydatna na drobne zakupy, na spacery, 
na plażę itp.
AROMAT SŁOWA, wymiary: ok. 37×41 cm

kod: 155326

29,90
44,90 zł

16,90
19,90 zł

Tylko

19,90 zł

Tylko

9,90 zł

Rabat 33%

Na różne okazje
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Notatniki 

Notes  
„Zioła” 
AROMAT SŁOWA, 12×19, s. 160, zintegrowana 

kod: 290278

Notes  
„Mam w sobie to coś”
AROMAT SŁOWA, 12×19, s. 160, zintegrowana 

kod: 290261

Notatnik  
„Herbatka ziołowa”
AROMAT SŁOWA, 12×19, s. 160, zintegrowana 

kod: 290254

Notes  
„Zielone liście” 
AROMAT SŁOWA, 12×19, s. 160, zintegrowana 

kod: 290285

14,90
19,90 zł

14,90
19,90 zł

14,90
19,90 zł

14,90
19,90 zł
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Świadectwa  
przywróconych do życia
komplet 5 książek
W komplecie:
Byłem w Niebie, s. 224

Widziałam Niebo, s. 160

Moja podróż do Nieba, s. 208

Przeżyłem własną śmierć, s. 208

Życie po śmierci, s. 248

Każda książka: WYD. AA, 14×20, miękka

kod kompletu: 647140

Oni byli 
po drugiej 
stronie 
życia! 

Tylko
79,00 zł

Świadectwa wierzących
komplet 4 książek
W komplecie:
Księża bez cenzury, s. 256

Dom młodych bohaterów, s. 208

Wyznania nawróconego masona, s. 232

Rozmowy z ludźmi, którzy spotkali Jezusa, s. 208

Każda książka: WYD. AA, 14×20, miękka

kod kompletu: 647188

Tylko
49,90 zł

Stygmatycy XX wieku
komplet 7 książek
W komplecie:
Luisa Piccarreta. Ksiega nieba i życie w woli Bożej, s. 192

Teresa Musco. Stygmaty, objawienia, przepowiednie, s. 192

Marta Robin. Stygmaty, ofiara, mistyka, s. 96

Teresa Neumann. Mistyczka i stygmatyczka, s. 80

Antonio Ruffini. Wielki stygmatyk xx wieku, s. 176

Ukrzyżowana z Valdarno. Historia Nelli Pratesi, s. 128

Siostra Józefa Menendez. Stygmaty, ofiara, wizje…, s. 128

Każda książka: WYD. AA, 12×19, miękka

kod kompletu: 647102

Tylko
49,90 zł

Nosili 
w sobie Rany 
Chrystusa!

Ponad  
1000 stron!

Prawie  
1000 stron!

Ponad 
900 stron!

Ci, którzy 
zaufali 
Jezusowi!

Życie po śmierci
Świadectwa lekarzy
komplet 3 książek

W skład kompletu wchodzą: 
Przejście.  
Śmierć i to, co potem, s. 296 

Światłość i śmierć, s. 352

Za bramą śmierci, s. 208

Każda książka: WYD. AA, 14×20, miękka

kod kompletu: 640349

Bestseller

Su

per cena!

59,00

dla ducha



97

dla ducha

Prawie  
1000 stron!

Maryja
komplet 6 albumów w etui
W komplecie:
Maryja z Fatimy, s. 64

Maryja z Guadalupe, s. 72

Maryja Królowa Polski, s. 64

Maryja z Lourdes, s. 72

Maryja z Ostrej Bramy, s. 72

Maryja z Gietrzwałdu, s. 64

WYD. AA, 21×30, twarda, kolorowe ilustracje, kredowy papier, etui

kod kompletu: 645702

Maryja 
w sanktuariach 
Polski i świata

Su
per cena!

99,00

Świadkowie wiary
komplet 5 książeczek i 5 filmów dVd
W komplecie:
Błogosławiony ks. Władysław Bukowiński, s. 32, 
dołączono film dokumentalny „Człowiek Boga”
Ojciec Jan Góra OP. Duchowy testament, s. 22, dołączono 
film dokumentalny „Mamy w nim ojca”
Ks. Jan Kaczkowski (1977-2016). Wspomnienie, s. 48, 
dołączono film dokumentalny „Śmiertelne życie”
Mała Arabka i matrix, s. 72, dołączono film dokumentalny „Mała 
Arabka i matrix”
Tajemnica Świętego Charbela, s. 20, dołączono film fabularny 
„Święty Charbel”

Każda książeczka: WYD. AA, 14×20, twarda

kod kompletu: 647225

Zestaw 
z pięcioma 
filmami DVD!

Tylko
49,90 zł

Ponad  
400 stron!

Wielka Kolekcja Fatimska
komplet 5 książek
W komplecie: 
Fatima w relacjach naocznego świadka, s. 256 

Dzieci, które widziały Maryję, s. 488,

Czwarta tajemnica fatimska, s. 352

Fatimskie proroctwo o Rosji, s. 208

Anioł z Fatimy, s. 256

Każda książka: WYD. AA, 14×20, miękka

kod kompletu: 640264

54,00
154,50 zł

Oszczędzasz 100 zł

Wielka księga  
objawień
komplet 3 książek w etui

W komplecie:
Wielka Księga objawień Najświętszej Maryi Panny 
w Polsce, s. 272 
Wielka księga objawień i cudów Pana Jezusa w Polsce, s. 208
Wielka Księga objawień Aniołów i Świętych w Polsce, s. 240

Razem ponad 700 stron!
Każda książka:  
WYD. AA, 23×32, twarda z obwolutą, kolorowe ilustracje, kredowy papier

kod kompletu: 642664

Trzy albumy 
w cenie jednego 
w eleganckim 
etui!

99,00
297,00 zł

oszczędzasz 
prawie 200 zł!
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34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

34,90
39,90 zł

roman Brandstaetter

Jezus z Nazarethu
komplet 2 książek
Arcydzieło Romana Brandstaettera zachwycające bogactwem 
wiedzy biblijnej oraz doskonałą znajomością żydowskich re-
aliów w Palestynie za czasów Chrystusa. Wyjątkowy literacki 
portret Jezusa, subtelnie wprowadzający czytelnika w tajemni-
cę Boga-Człowieka. Pisarz zawarł w powieści wielki kunszt lite-
racki, głębię religijnych przeżyć oraz żywą wiarę w Jezusa.
WYD. AA, WYD. M, 17×24, t. I-II s. 752, t. III-IV s. 816, twarda z obwolutą 

kod: 642367

69,90
75,00 zł

Kard. Konrad Krajewski

Zapach Boga
Mówią o nim: kardynał ubogich, biskup ulic i cierpienia, jał-
mużnik i „Robin Hood papieża”. 
Zapach Boga to Ewangelia przełożona przez kard. 
Krajewskiego na konkret codziennego życia. Jałmużnik papie-
ski robi to, bo uważa, że ludziom trzeba pomagać dziś, a nie 
jutro, że trzeba się dzielić tym, co mamy najdroższego! Choć 
woli pozostać w cieniu, w sposób konkretny pokazuje, czym 
jest chrześcijaństwo, bo sam na co dzień żyje Ewangelią. 
ZNAK, 14×20, s. 320, miękka

kod: 058938

Nowość

Bestseller

Fulton J. Sheen

Życie Jezusa Chrystusa 
Życie Jezusa Chrystusa w ujęciu słynnego amerykańskiego 
arcybiskupa Fultona sheena!
uniwersalne dzieło przedstawia nam zarówno fakty histo-
ryczne i świadectwo Ewangelistów poddane gruntownej 
refleksji teologicznej, jak również głębokie medytacje pomoc-
ne w lepszym zrozumieniu Dobrej Nowiny o naszym Panu 
i Zbawcy. Popularne dzieło, napisane prostym i zrozumiałym 
językiem, w skuteczny sposób wprowadza nas w misterium 
Jezusa Chrystusa. W książce zamieszczono ilustracje biblijne 
autorstwa Gustave’a Doré.
WYD. AA, 17×24, s. 688, twarda z obwolutą ze złoceniami

kod: 644149

Su

per cena!

69,00 zł
49,00

Nagroda Stowarzyszenia  
Wydawców Katolickich

FeNIKS 2019
w kategorii „Książka  

autora zagranicznego” Wielka księga proroctw
Najbardziej znaczące przepowiednie i proroctwa, pochodzące 
z prywatnych objawień wielu świętych, mistyków i charyzmaty-
ków, żyjących przede wszystkim w ciągu ostatnich dwóch wieków. 
Poprzez zbiór przesłań i objawień, spróbowano w tej książce 
odsłonić zasłonę wielkich przyszłych wydarzeń, przede wszystkim 
związanych z czasami ostatecznymi. Przesłanie prorockie nie jest 
znakiem wysłanym by wzbudzać strach, lecz ostrzeżeniem danym 
ludziom dobrej woli by nie umarła nadzieja.
WYD. AA, 17×24, s. 528, twarda

kod: 646662

Koniec czasów
Apokalipsa
nadejście Antychrysta
Trzy dni ciemności
Upadek wiary i Kościoła
Tajemnica nieprawości
znak Krzyża na niebie
nowa ziemia i nowe niebo

WIELKA 
KSIĘGA 

PROROCTW

Piero Mantero

Przyszłość ludzkości i świata 
w objawieniach mistyków 49,90

59,90 zł

Bestseller

dla ducha

34,90
39,90 zł
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dla niej i dla niego

99,00

34,90

„Kobieta jest największą 
tajemnicą na ziemi”. 

o. Joachim Badeni

Promocyjny zestaw 
książek dla kibiców 
piłkarskich!

Zestaw prezentowy dla Niej
Jeśli szukasz gotowego prezentu dla mamy, babci, siostry, cioci, czy dorosłej 
córki, gorąco polecamy ten upominkowy zestaw. W zestawie: drewniana bran-
soletka z krzyżykiem, książka Kobieta. Boska tajemnica, praktyczna zakładka 
do książki, słodki drobiazg.
Rafael, pudełko: 12×20×5 cm

kod: 250181

Sportowy zestaw prezentowy
Zestaw trzech znakomitych książek sportowych zapakowanych od razu na pre-
zent. Ten męski zestaw polecamy na urodziny, imieniny, na św. Mikołaja i pod 
choinkę. Jeśli szukasz prezentu dla męża, brata, ojca czy syna gorąco polecamy 
ten zestaw. W komplecie:
Doctor Socrates. Piłkarz, filozof, legenda, 17×24, s. 424, twarda

Jak oni komentują?!, 14×20, s. 152, miękka

Mistrzowie bez tytułu. Legenda Złotej Jedenastki, 14×20, s. 256, miękka

ARENA, pudełko: 37×27×8 cm

kod: 998112



Zamówienia: 

tel. 12 446-72-57, 12 446-72-58 
tel. kom.: 577-950-136
(poniedziałek – piątek godz. 8.00–18.00, sobota godz. 8.00–13.00)

Zamówienie na kwotę 100 zł lub więcej – przesyłka gratis!

Abby Johnson, Cindy Lambert

Nieplanowane
Abby Johnson robiła zawrotną karierę. Miała wysokie stanowisko i bardzo dobrą pen-
sję. I pracę inną niż wszystkie: na co dzień zajmowała się aborcją.
Co takiego wydarzyło się w życiu Abby, że po pięciu latach pracy na stanowisku dyrek-
tora w klinice Planned Parenthood opuściła swoje stanowisko? Co tak bardzo przera-
ziło ją, że przeszła na drugą stronę i dzisiaj walczy o życie nienarodzonych? Z jakimi 
praktykami miała do czynienia?
Poznaj autentyczną historię kobiety, która wyszła z samego jądra ciemności! Myślisz, 
że wiesz wszystko na temat przemysłu aborcyjnego? Oto przerażająca prawda, której 
nie dowiesz się z innych książek, prasy czy portali internetowych.
ESPRIT, 14×20, s. 304, miękka

kod: 407107

29,90
32,90 zł

Na podstawie prawdziwej historii Abby Johnson 
powstał głośny film „Nieplanowane”!

Nowość


