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MĘKA I ŚMIERĆ
CHRYSTUSA PANA

więcej na str. 4

nowość

3990

2990

M1910

Prezenty do każdego zamówienia z Katalogu!
→ zob. str. 2

ZAMÓW:

zamówienia powyżej 129 zł – dostawa GRatis!

12 259 00 03

721 521 521

bok@klubpdp.pl
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Drodzy przyjaciele KLUBU PDP!
Zbliżamy się do najważniejszych świąt w Kościele Katolickim.
Niech ten czas pozwoli na oderwanie się od bieżących spraw i problemów.
Mamy nadzieję, że nasza oferta pomoże Wam przygotować się
duchowo do przeżywania Wielkiej Nocy.
Specjalnie dla Was przygotowaliśmy jak zawsze wyselekcjonowaną ofertę książkową
i zdrowotną, która nieustannie cieszy się Państwa zainteresowaniem.
Szczególnie polecam nasze nowości: Klub św. Moniki (s .3), Męka i śmierć Chrystusa Pana (s .4),
Modlitwa Mistyczna (s. 5), Studnia Ks. Dolindo (s. 23), S.O.S. dla odporności (s. 48), Miód św. Rity (s. 69)
oraz najnowszą, wzbogaconą wieloletnimi poszukiwaniami i niepublikowanymi
wcześniej zdjęciami Biografię świętego Brata Alberta (s. 74).
Dla miłośników klasyki literatury mamy kilka wyjątkowych propozycji.

Dziękujemy, że jesteście z nami w tym trudnym czasie.

W P R E Z E N C I E D O T W O J EG O Z A M ÓW I E N I A
GRATIS
do zamówieŃ
PowyżeJ 200 zł

GRATIS
do zamówieŃ
PowyżeJ 129 zł

GRATIS
do Każdego
zamówienia

J A K Z A M AW I AĆ ?
lub 721 521 521
PRZEZ INTERNET: bok@klubpdp.pl · www.klubpdp.pl

NAJSZYBCIEJ:

12 259 00 03

NA DOŁĄCZONEJ KARCIE ZAMÓWIENIA

nie trzeba naklejać znaczka!
Koszt dostawy: 12 zł. Dla zamówień powyżej 129 zł
na terenie Polski – dostawa GRATIS!

Czas realizacji zamówień do 14 dni.
PRZESYŁKI DOSTARCZAMY:

kurierem (FedEx), Pocztą Polską, do Paczkomatów
PŁATNOŚĆ: za pobraniem lub wpłata na konto Wydawnictwa M,

ING Bank Śląski,
nr rachunku: 33 1050 1445 1000 0090 8137 1669

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Wydawnictwo M, Klub PDP,

al. Słowackiego 1/6, 31-159 Kraków
BIURO OBSŁUGI KLIENTA PRACUJE:

od pn. do pt., w godz. 8.00–16.00

Informacja RODO dostępna na www.klubpdp.pl
OSOBISTY ODBIÓR — PO WCZEŚNIEJSZYM ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA:

Magazyn Wydawnictwa M, ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków
Zdjęcia umieszczone w katalogu z przyczyn technicznych (kolorystyka, opakowanie, druk itp.)
mogą odbiegać od wyglądu produktu znajdującego się w sprzedaży.

zamów teraZ:

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

polecamy
maGGie GReen wychowała wraz z mężem
czworo dzieci. Gdy jedno z nich odeszło od
Kościoła, przeżywała na zmianę gniew, lęk,
poczucie winy. Dręczyły ją pytania: „Co zrobiłam źle?”, „Czy mogłam zrobić coś, by do tego
nie doszło?”… Wkrótce przekonała się, że tego
rodzaju myśli niczego nie naprawiają. Sytuacji
nie rozwiązywały też dyskusje z dzieckiem,
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delikatne perswazje ani podstępy, by nakłonić
je do odwiedzenia kościoła czy wspólnej modlitwy. Mogła się modlić? Ale jak? Jak skłonić
Pana Boga do tego, by dotknął serca bliskiej
nam osoby? Tak odkryła św. Monikę i jej drogę – zaczęła czerpać z doświadczenia świętej
wskazówki i ukojenie.

nowość

2990

2190

M1847

Maggie Green

KLUB
ŚW. MONIKI
Jak czekać, mieć
nadzieję i modlić się
za bliskich, którzy
odeszli od wiary
s. 184 · 140 × 202 · miękka

Jeśli ktoś z Twoich bliskich odszedł od Boga, to ta książka jest właśnie dla Ciebie. Na kolejnych stronach autorka Maggie Green dzieli się swoim doświadczeniem walki o wiarę
własnego dziecka – pisze o porażkach i błędach, które popełniła, ale też o tym, co zaczęło
owocować. Z jej zapisków przebijają mądrość i dojrzałość.
Jak przyprowadzić naszych bliskich do Boga? Czego nigdy nie należy robić w takiej
sytuacji? Jakie pułapki czyhają na tej drodze? Jak znaleźć w sobie pokłady cierpliwości?
Jak samemu nie stracić wiary i wytrwać?
Oddanie się miłości do zbłąkanych dusz – kochając je tak, jak Bóg, nie tylko uciszy
przeciągły, bolesny płacz naszych serc, ale także przyciągnie naszych bliskich z powrotem do wiary i w ramiona Jezusa. Ta niekonfrontacyjna Droga Świętej Moniki jest trudna.
Ale to jedyny sposób.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

spis treści
3 polecamy
6 modlitwa
8 post
9 wiara i duchowość
29 święci i cuda
30 BiBlia
32 dla dzieci
36 psychologia
37 nauka
38 historia
42 puBlicystyka
i reportaż
44 literatura faktu
45 filozofia
46 alBumy
47 podróże
48 zdrowie
52 miód
54 mata przeciwodleżynowa/
układ krążenia
55 stawy
56 spokój ducha
57 trawienie
58 wzmocnienie
59 witaminy i minerały
60 plastry
61 wzrok/
układ moczowy
62 mazidła
64 kosmetyki
66 Bracia kapucyni
67 rodukty
św. hildegardy/
alpine
68 zdrowa żywność
70 literatura
71 hoBBy i rozrywka
72 znani autorzy
74 święty Brat alBert
75 dla kluBowiczów
76 wspieramy siostry
77 ethiopian cross

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

polecamy
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bł. Anna Katherina Emmerich

MĘKA I ŚMIERĆ CHRYSTUSA PANA
s. 320 · 140 × 202 · miękka

Bł. Katharina Emmerich to mistyczka i wizjonerka, obdarzona stygmatami, beatyfikowana przez Jana Pawła II
w 2004 r. Jej szczegółowe wizje, obejmujące kilkadziesiąt tomów, dotyczą życia Jezusa, Maryi, Józefa i ich
krewnych oraz Apostołów. Na podstawie jej widzeń
odnaleziono m.in. domek Maryi w Efezie.
Z wizji bł. Kathariny zawartych w tym tomie wyłania
się obraz nieludzko cierpiącego Pana Jezusa, który nieustannie modli się za swoich oprawców i przebacza im.
Przejmujące, szczegółowe opisy pozwalają nie tylko
przenieść się w samo centrum ewangelicznych wydarzeń, ale – co najważniejsze – pomagają w ich duchowym przeżyciu.
Na kanwie tych objawień powstał scenariusz do słynnego filmu Mela Gibsona Pasja. Dzięki obszernym
komentarzom przybliżającym kontekst biblijny oraz
historyczno-kulturowy czytelnik ma szansę zrozumieć,
czym tak naprawdę są objawienia prywatne, pogłębić
swoją świadomość religijną, ale przede wszystkim na
nowo odkryć, co się wydarzyło na Kalwarii.

nowość

3990

2990

M1910

P O L EC A MY RÓW N I E Ż I N N E K S I Ą Ż K I

3990

2990

34

90

2490

s. 288 · 140 × 202 · miękka

bł. Anna Katharina
Emmerich

bł. Anna Katharina
Emmerich

bł. Anna Katherina
Emmerich

NAUCZANIE
I CUDA
CHRYSTUSA
PANA

NAUCZANIE
I CUDA
CHRYSTUSA
PANA

NAUCZANIE
I CUDA
CHRYSTUSA
PANA

Początki znaków
TOM 1

Podróże misyjne
TOM 2

Znaki królestwa Bożego
TOM 3

s. 352 · 140 × 202 · miękka

4490

M1703

M1719

2990

2490

s. 192 · 140 × 202 · miękka

Zamów teraZ:

39

90

M1883

s. 512 · 140 × 202 · miękka

M1866

2490

1990

s. 176 ·140 × 202 · miękka

3990

M1670

34

90

2990

s. 320 · 140 × 202 · miękka

M1867

2490

M1740

s. 320 ·140 × 202 · miękka

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

polecamy

nowość

3490

5

2490

M1911

św. Symeon
Nowy Teolog

MODLITWA
MISTYCZNA
s. 144 · 140 × 202 · miękka

Symeon Nowy Teolog (949 –1022) był mistykiem, poetą i teologiem bizantyńskim. Jest uznawany za pierwszego mistyka chrześcijańskiego
Wschodu, który w sposób swobodny pisał
o swych przeżyciach duchowych. Niektóre z jego
pism zostały włączone do Filokalii, zbioru wczesnych autorów na temat modlitwy serca rozpowszechnianej przez ruch hezychastów.
Z pism wyłania się niesłychanie bogata osobowość Symeona. Z jednej strony jest przepełniony
skruchą, a z drugiej – bezbrzeżną wdzięcznością
wobec Boga. Zanurzony w Chrystusie, ale i oddany braciom.
Chrystus we wszystkich swych tajemnicach jest
w samym sercu myśli Symeona, tak jak i jego
życia. Nie zatrzymuje się tylko przy człowieczeństwie Chrystusa, kontempluje także światło Jego boskości. Według niego ochrzczony jest
wzywany do rozwoju, do uświadamiana sobie
światła, które otrzymał po to, żeby nim żyć – nie
słowami, nie pozornie, nie tylko w myślach, lecz
realnie i przez doświadczenie.

P O L EC A MY RÓW N I E Ż I N N E K S I Ą Ż K I

3990

1990

s. 264 · 140 × 202 · miękka

M1869

3490

2990

s. 224· 140 × 202 · miękka

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

M1846

4490

3990

s. 320 · 140 × 202 · miękka

M1186

2490

2190

s. 160 · 140 × 202 · miękka

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

M1433

modlitwa
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MODLITEWNIK DLA DOROSŁYCH
s. 374 · 105 × 145 · twarda

1790

nowość

BORDOWY
K04285

Ludwik Maria
Grignion de Montfort

PRZEDZIWNY
SEKRET RÓŻAŃCA
ŚWIĘTEGO
s. 200 · 85 × 140 · zintegrowana

Duża,
czytelna
czcionka.
Mały, kieszonkowy
format

2590

2490
K04142

1790

nowość

GRANATOWY
K04286

Modlitwa jest naturalną potrzebą ludzkiego serca. Prowadzi
nas do osobistego spotkania z Bogiem i dialogu z Nim. Pogłębia naszą wiarę, nadzieję i miłość. Modlitewnik zawiera podstawowe informacje katechizmowe, codzienne modlitwy, obrzędy
Mszy Świętej, sakramentu pokuty i namaszczenia chorych –
a ponadto najważniejsze nabożeństwa, litanie, nowenny i obszerny zbiór modlitw dawnych i nowych, w tym m.in. zaczerpniętych z Dzienniczka św. siostry Faustyny.

Klasyka mistrza duchowości o pięknie modlitwy różańcowej, jej
pochodzeniu, owocach i cudach, jakie Pan Bóg zdziała za pomocą Różańca Świętego oraz o sposobie jego właściwego odmawiania. Św. Ludwik na początku XVIII wieku przypomniał
w swoim dziele niezliczonym rzeszom katolików na całym świecie ogromną ważność tej modlitwy. Jego pisma pozwalają głębiej zrozumieć wartość Różańca świętego i stanowią zachętę,
by odmawiać go z większą gorliwością i z większym duchowym
pożytkiem.

Nicola Ricci

ks. Zbigniew
Sobolewski

WIELKOŚĆ
ŚWIĘTEGO
MICHAŁA
ARCHANIOŁA

WIELKA
KSIĘGA
ORĘDOWNIKÓW

s. 216 · 120 × 165 · twarda

Modlitwy
do świętych
na każdy dzień

Miesięczne
nabożeństwo
w sprawach
trudnych

s. 928 · 210 × 280 · twarda

18000

nowość

29

00

27

90
K04288

Swojej duchowej córce, Linie Fiorellini, ojciec Pio napisał: „Niech
święty Michał cię wspomaga i broni przed piekielnym wrogiem”.
To zdanie stało się impulsem do przywrócenia światu zapomnianego dzieła, które po raz pierwszy trafia do rąk polskiego czytelnika. Dzieła, które pobłogosławił i rekomendował sam święty ojciec Pio. Niech ta ważna książka zrodzi w naszych sercach
cześć i miłość do św. Michała Archanioła, którego wielkości
i skuteczności doświadczał ojciec Pio.

Zamów teraZ:

16990

K04141

Imponujący zbiór modlitw w układzie kalendarza liturgicznego na uroczystości, święta, wspomnienia, dedykowane Matce
Najświętszej, świętym i błogosławionym. Zawiera biogramy
naszych orędowników, a także modlitwy, litanie i nowenny za
ich przyczyną. Ucieszą się z niego szczególnie osoby pragnące
wzbogacić swoją modlitwę, pogłębić swoją wiarę, a także relację z Bogiem. Bogactwo treści oraz piękna szata graficzna sprawia, że to wydanie jest ponadczasowe i może stać się wspaniałą pamiątką na całe życie.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

modlitwa
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ks. Leszek Smoliński

MODLITEWNIK
CZCICIELI
ŚWIĘTEJ
RITY
s. 152 · 111 × 160 · miękka

990

1990

M1448

1990

990

Święta Rita
każdego dnia
am
przypomina n
j
ce
ą
n
o sile pły
z wybaczania

M1505

s. 208 · 120 × 167 · twarda

s. 208 · 120 × 167 · twarda

MODLITEWNIK
MIŁOSIERDZIE BOŻE

MODLITEWNIK
ŚW. BRAT ALBERT

Modlitewnik opiera się na orędziu
o Miłosierdziu Bożym przekazanym św. Faustynie. Zawiera nabożeństwa i modlitwy podyktowane przez Jezusa Siostrze Faustynie
oraz jej osobiste modlitwy i rozważania. Znajdują się tam również
tradycyjne – znane od wieków –
modlitwy do Miłosierdzia Bożego. Ludzie szukający wsparcia
w różnych trudnych sytuacjach
życiowych znajdą w tym modlitewniku akty zawierzenia swoich spraw Miłosiernemu Bogu.

Modlitewnik zawiera krótką biografię Adama Chmielowskiego –
św. Brata Alberta oraz charakterystykę najważniejszych elementów jego duchowości. Wśród
modlitw znajdziemy litanię, nowenny i prośby za jego wstawiennictwem, na przykład w intencji
znalezienia pracy, rozeznania powołania oraz za chorych, uzależnionych, pogrążonych w depresji
oraz wolontariuszy i artystów.

nowość

1990

1890

K04289

Modlitewnik jest wyjątkowym zbiorem modlitw dobranych
tak, by najpełniej oddać duchowe przesłanie św. Rity, a także by
w najpiękniejszy sposób wyrazić swoją ufność w jej niezwykłe
pośrednictwo u Boga. Wszyscy, którzy czują szczególną więź z tą
niezwykłą świętą, znajdą na kartach modlitewnika natchnienie do wyrażenia wdzięczności oraz ufności w orędownictwo
św. Rity, a także słowa, którymi będą mogli gorliwe prosić o potrzebne łaski nawet wtedy, gdy wydaje się, że nie ma już nadziei.

P O L EC A MY RÓW N I E Ż I N N E K S I Ą Ż K I
2900

2690

K04098

s. 512 · 165 × 235 · twarda

K02279

1400

s. 408 · 105 × 152 · twarda

1490

s. 384 · 115 × 160 · miękka

M1890

2990

K01732

s. 512 · 120 × 170 · twarda

po biblii
najczęściej
czytana
książka
na świecie

1890

3290

s. 576 · 90 × 125 · twarda

nowość
1990

1490

s. 208 · 115 × 160 · miękka

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

M1667

490
s. 64 · 100 × 140 · miękka

K03880

1600

nowość

490

M1919

s. 64 · 100 × 140 · miękka

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

M1920

post
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Gianfranco Ravasi

Maria od Jezusa
z Agredy

SIEDEM SŁÓW
JEZUSA
NA KRZYŻU

OBJAWIENIA
O MĘCE
PAŃSKIEJ

s. 256 · 140 × 202 · miękka

s. 384 · 168 × 238 · twarda

Słowa, które miały
wpływ na całą
zachodnią kulturę

2990

3490

5990

M1776

Istnieje siedem bardzo krótkich, podobnych do tchnienia zdań,
które płyną z ust umierającego na krzyżu Jezusa. Ich ciężar jest
jednak tak wielki, że przez wieki były przedmiotem refleksji teologicznej i duchowej, a także źródłem inspiracji literackich i muzycznych. Jezus na krzyżu przekazuje niejako swój duchowy testament, oszczędny w słowach, ale mający moc równą mowie
wygłoszonej przez Niego podczas Ostatniej Wieczerzy. Kardynał Ravasi, rekonstruując pokrótce wydarzenia prowadzące do
śmierci Chrystusa, jak zwykle dociera do sedna historii.

4990

M1720

Wizje hiszpańskiej mistyczki Marii od Jezusa z Ágredy są częścią
dzieła Mistyczne Miasto Boga. Każdy z rozdziałów dzieła zawiera opis wydarzeń związanych z męką Chrystusa, które widziała
mistyczka w swoich objawieniach i duchowe nauki, które Maria
z Ágredy usłyszała od Maryi. Nauki te pełne duchowej mądrości wyjaśniają sens opisanych wcześniej wydarzeń, a udzielone
przez Maryję wskazówki i rady mają pomóc wiernym w nawróceniu serca i życiu godnym dziecka Bożego.

bł. Anna Katarzyna
Emmerich

ŻYWOT
I BOLESNA
MĘKA PANA
NASZEGO
JEZUSA
CHRYSTUSA
I NAJŚWIĘTSZEJ MATKI
JEGO MARYI
Wraz z Tajemnicami
Starego Przymierza
s. 920 · 220 × 300 · twarda
skóropodobna

15400

15000

K02604

Książka ta uważana jest, po Piśmie Świętym, za jedną z najlepszych w dwutysięcznej historii chrześcijaństwa! Skierowana nie
tylko do wierzących, aby jeszcze bardziej pogłębili swoją wiarę
i miłość do Boga, ale także do niewierzących w Boskie i odkupieńcze posłannictwo Chrystusa. To unikalne wydanie zawiera
opis wszystkich nadprzyrodzonych wizji słynnej stygmatyczki,
błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich. Fenomen tej książki
polega na tym, że nikomu nie udało się tak realistycznie ukazać
zarówno Bóstwo, jak i człowieczeństwo Chrystusa.

Zamów teraZ:

499

M1734

1490

1290

M1748

s. 64 · 100 × 140 · miękka

s. 104 · 130 × 190 · miękka

DROGA KRZYŻOWA
WG OBJAWIEŃ
BŁ. ANNY KATARZYNY
EMMERICH

DROGA ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSOWA
I NASZA

Anna Katarzyna Emmerich, augustianka, mistyczka i stygmatyczka
przez wiele lat doświadczała nadprzyrodzonych wizji o życiu Chrystusa i Jego krewnych. W rozważaniach stacji drogi krzyżowej
przytoczone zostały wybrane
fragmenty z jej objawień dotyczących Męki Pańskiej. Na podstawie
tych objawień Mel Gibson zrealizował film Pasja.

ks. Marian Rajchel

Prawdziwym celem drogi krzyżowej jest: Droga do zmartwychwstania Jezusowa i nasza. Do jej
odkrycia zachęca nas autor książki – egzorcysta i rekolekcjonista.
W swoich rozważaniach zawarł
nie tylko praktyczne wskazówki,
z jakiej perspektywy najlepiej rozważać tajemnice męki Chrystusowej, ale również poruszył zagadnienia, mające fundamentalne znaczenie dla życia ludzkiego.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

wiara i duchowość
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bp Joseph Strickland

Wanda Półtawska

ŚWIATŁO
I ZACZYN

MIGAWKI
Z MOJEJ
SZUFLADY

s. 160 · 130 × 200 · miękka

s. 257 · 135 × 205 · miękka

Kim właściwie
jest człowiek?

Kto uratuje
Kościół?

nowość

nowość

2690

2990

3495

K04374

Biskup Joseph E. Strickland jest dziś jednym z najodważniejszych
przywódców Kościoła w Stanach Zjednoczonych. Wykorzystuje wszelkie sposoby, także media społecznościowe, by dotrzeć
do innych ze słowem Chrystusa. Pokazuje, że odnowa Kościoła
w ateizującym się świecie musi rozpocząć się od wiernych, którzy poważnie podchodzą do wiary, nie boją się do niej przyznawać i są gotowi ponieść ofiarę za głoszenie tego, co uważają za
prawdę. Tacy ludzie staną się światłem i zaczynem dla świata.

K04375

Większość tekstów zawartych w książce pochodzi z lat pięćdziesiątych XX wieku i są to znowelizowane historie ludzi, których
Wanda Półtawska spotkała na drodze swojego życia i w których
życiu uczestniczyła jako lekarz. Wśród jej zapisków, które publikowane są tu po raz pierwszy, czytelnik znajdzie również formę
dramatu, jak Damy i huzary czy Jednoaktówka bez tytułu oraz
poezję, bo taki charakter ma wiersz Przywitanie, przy którym
Karol Wojtyła zrobił znaczący dopisek: „To trzeba zachować”.

Jolanta Łubkowska

ZIEMIA
ŚWIĘTA
W tajemnicach
Różańca

nowość

s. 92 · 162 × 235 · miękka

Bóg nie jest
obojętny na
nasze prośby

5000

4490

K04377

s. 500 · 140 × 200 · miękka

nowość
29

27

90

90

K04376

Książka ta jest owocem pielgrzymki do Ziemi Świętej, a równocześnie przewodnikiem i albumem ukazującym Ziemię Jezusa
przez pryzmat tajemnic Różańca Świętego, modlitwy, która ma
niezwykłą moc. Jest przeznaczona przede wszystkim dla osób,
które modlą się na Różańcu, a nigdy nie były w Ziemi Świętej
i nie widziały miejsc, gdzie żył Jezus Chrystus i gdzie pełnił swoją Misję Paschalną. Na kolorowych zdjęciach można zobaczyć
te miejsca w obecnym stanie oraz zapoznać się z ich historią.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

św. Robert Bellarmin

TRAKTAT O DOBRYM
PRZYGOTOWANIU SIĘ
DO ŚMIERCI
W ciężkich chwilach, jakie przeżywa Kościół w wielu krajach
starego i nowego świata, wprost
opatrznościowym zjawiskiem
jest przykład człowieka o trzeźwym rozumie, odwadze nieugiętej
i ewangelicznym sercu. Kanonizacją kardynała Roberta Bellarmina Kościół zdaje się wskazywać całemu światu katolickiemu
ów wzór godzien naśladowania
i w czasach obecnych.

3890

3690

K04107

s. 338 · 140 × 208 · twarda

Anna Olechno

GODZINA ŚWIĘTA
Teksty do rozważań
Godzina święta jest czasem, w którym jednocząc się z cierpiącym
Chrystusem, jednoczymy się zarazem z Jego Matką. Książka zawiera
ponad 30 tekstów do rozmyślań
na godzinę świętą autorów uznanych, świętych i mistyków ubiegłych wieków oraz wstęp i liczne
dodatki (m.in. rozważania drogi
krzyżowej, zegar Męki Pańskiej,
przestrogę św. Teresy od Jezusa
oraz 33 dni z Sercem Jezusowym
i artykuł o Jego kulcie).

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

wiara i duchowość
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ks. Piotr Pawlukiewicz

WŁĄCZ ŚWIATŁO!
Nie daj się ciemności
s. 288 · 136 × 199 · twarda

Jasność czy ciemność –
Ty wybierasz
Chyba każdy z nas miał kiedyś taką chwilę zwątpienia, w której wydawało mu się, że gorzej już być nie może. Taką, w której
wszystko widział w czarnych barwach. Taką, w której czekał,
aż to wszystko się skończy. Czy jednak po niej, w tym tunelu
zwątpienia nie rozbłysło światło? A może dopiero przyjdzie na
to pora? Ksiądz Piotr Pawlukiewicz mówił tak, że jego słowa rozjaśniały mroki duszy. Zawsze trafiał w sedno problemu i tłumaczył w prosty sposób nawet najbardziej zawiłe sprawy, z jakimi
się borykamy. Nie bał się poruszać trudnych tematów i zawsze
wskazywał na Tego, który jest Światłem. Teraz, w nigdy wcześniej nie publikowanych konferencjach, mówi o oczekiwaniu
i walce z ciemnością, która za wszelką cenę próbuje zwyciężyć
w naszym życiu jasność. To, czy jej się uda zależy tylko od tego,
czy jej na to pozwolimy.

nowość

3990

4299

K04291

abp Grzegorz Ryś

WEŹ
I SŁUCHAJ
O piśmie, które
staje się słowem
s. 208 · 140 × 202 · miękka

Człowiek jest
dzisiaj bardzo
samotny

29

90

24

90
M1868

Dzisiaj Pismo Święte w życiu niejednego chrześcijanina staje
się martwą literą. Co zrobić by pozostało żywym Słowem Boga,
które zmienia życie? Książka abp Grzegorza Rysia to klucz do
czytania i rozumienia Pisma Świętego. Autor nie streszcza znanych fragmentów Biblii lecz pokazuje moc Chrystusa, który
przez swoje Słowo oświetla rzeczywistość, w której się poruszamy. Jezus nigdy nie zostawia nas samych w momentach doświadczenia choroby czy cierpienia. Przeciwnie, daje nam odczuć swoją obecność przez Słowo zawsze skierowane do nas.

Zamów teraZ:

4290

3990

K04146

s. 288 · 140 × 202 · zintegrowana

4290

3990

K04145

s. 192 · 140 × 202 · miękka

abp Grzegorz Ryś

ks. Józef Tischner

CZYSTA EWANGELIA

WIARA LUDZI
WOLNYCH

Duchowa podróż
Jak wierzyć w świecie, który żonze świętym Franciszkiem
Autor zabiera nas w podróż gluje iluzjami? Czy kierować się
śladami jednego z najważniej- sumieniem, jeśli inni idą na komszych ludzi w historii Kościoła – promis? Dlaczego Bóg tak często
św. Franciszka. Przybliża życiorys milczy wobec naszego cierpienia?
świętego i odkrywa przed nami Powrót do refleksji księdza Józefa
jego duchowość. Prowokuje nas Tischnera pobudza do myślenia,
do wyłamania się z „porządku” do wzięcia odpowiedzialności za
współczesnego świata i zaufania swoje czyny i przyjęcia postawy
zaufania. Filozof z Łopusznej wciąż
Bogu oraz Kościołowi.
fascynuje i pokazuje wiarę jako
drogę do prawdziwej wolności.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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George Augustin

JA JESTEM MISJĄ
Ewangelizacja krok po kroku
s. 240 · 124 × 194 · miękka

Ewangelizacja – misja
chrześcijanina

każdego

Czy Bóg jest dla nas żywą rzeczywistością, czy też tylko frazesem
bez żadnych konsekwencji? Czy rzeczywiście liczymy się z Jego
mocą? Czy Bóg jest wśród nas rozpoznawalny? Jak, pomimo
wszystkich ludzkich zaciemnień, sprawić, abyśmy w Kościele my
sami, ale też ludzie znajdujący się na zewnątrz, mogli Boga doświadczać i dostrzegać?
Często postrzegamy głoszenie Dobrej Nowiny jako przedsięwzięcie, do którego wciąż nie jesteśmy należycie przygotowani –
jako zadanie, które ciągle nas przerasta, ponieważ zbyt mało
wiemy o Bogu. George Augustin zachęca do zmiany takiego
sposobu myślenia: zadaniem chrześcijanina nie jest to, żeby się
dowiedzieć wszystkiego o swojej wierze czy perfekcyjnie znać
teorię, ale żeby po prostu głosić Ewangelię. Opowiada o możliwych modelach życia misyjnego i perspektywach ewangelizacji
oraz dostarcza inspiracji do głoszenia Słowa Bożego na co dzień.

nowość

3690

3390

K04292

SusanTassone

JEZUS MÓWI DO FAUSTYNY I DO CIEBIE
s. 440 · 140 ×2 02 · miękka

Pan Jezus ukazywał się Świętej Siostrze Faustynie, ale wszyscy jesteśmy adresatami Jego słów. Codzienne rozważania i modlitwy zawarte
w tej książce pomogą Ci słyszeć słowa Jezusa i żyć nimi tak, jakby
zostały wypowiedziane bezpośrednio do Ciebie. Kolejne stronice
odkrywają przed Tobą miłosierdzie, miłość i troskę Jezusa, którymi
obdarza Cię nieustannie każdego dnia w ciągu roku.
Korzystając z tej książki, dowiesz się m.in.: jak rozwijać swoją modlitwę, aby była mocniejsza, głębsza i skuteczniejsza, jak zwiększyć
swoją świadomość i odpowiedź na natchnienia Ducha Świętego, jak
pokonać pokusy (wszystkie!), jak Twoja rodzina może doświadczyć
uzdrowienia przez tajemnicę Miłosierdzia Bożego, w jaki sposób Koronka do Bożego Miłosierdzia może odpowiadać na wszystkie Twoje
potrzeby, w tym przezwyciężenie rozpaczy, nawrócenie grzeszników,
ułagodzenie gniewu Bożego, pocieszenie umierających i znalezienie
pocieszenia pośród cierpienia.

4990
Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3990

M1870

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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nowość

5499

4999

K04293

Matka Teresa

PÓJDŹ, BĄDŹ MOIM ŚWIATŁEM
s. 544 · 144 × 205 · twarda

Świętą
Świętą na pewno będę
,,Jeśli kiedykolwiek będę
aby
gle nieobecna w Niebie,
cią
dę
Bę
».
ści
no
iem
«c
od
ziemi”
órzy są w ciemności na
zapalać światło tym, kt
Matka Teresa, pomagająca potrzebującym, uśmiechnięta, pełna
wiary – taką ją zapamiętaliśmy. Ta książka odsłania przejmującą
historię walki ze „straszliwą ciemnością”, jaką toczyła w swoim
życiu duchowym. Matka Teresa z Kalkuty, niestrudzenie niosąca
pomoc najuboższym i zapomnianym, uśmiechnięta, z przekonaniem mówiąca o Bogu – taki obraz ,,świętej z Kalkuty” wyłania się
z tysiąca zdjęć, filmów i książek. Pójdź, bądź moim światłem to niezwykła historia, która do tego wyobrażenia dodaje całkiem nową
wartość. Opracowane przez Briana Kolodiejchuka, postulatora jej
procesu kanonizacyjnego, listy błogosławionej to wciągająca narracja, która odsłania wstrząsającą prawdę o duchowym życiu Matki
Teresy, ,,straszliwej ciemności”, w której była pogrążona przez 50 lat.

ks. Krzysztof Wons

DOTYKANIE
ZRANIONEGO
BOGA
Tomasz
s. 176 · 145 × 205 · twarda

3490

2490

M1878

2990

2290

s. 352 · 140 × 202 · miękka

s. 200 · 140 × 202 · miękka

René Voillaume

Margaret M. Trosclair SOSM

ECHA NAZARETU

CZY WIERZYSZ,
ŻE JEZUS MOŻE CIĘ
UZDROWIĆ?

Duchowa biografia
Karola de Foucauld
Książka jest świadectwem trudnych poszukiwań drogi do Boga.
Może stać się pomocą dla wszystkich, którzy czują się zagubieni
i szukają drogi do odnowienia życia wewnętrznego, ponieważ życie Ewangelią w dzisiejszym świecie jest ciągle możliwe. Życie ojca
de Foucauld może być wskazówką
dla nas – niecierpliwych, żyjących
w pośpiechu, że czasami na dobre
owoce trzeba dłużej poczekać.

Życie i dzieło o. Petera
Mary Rookeya OSM
W swojej książce Margaret Trosclair zebrała wywiady z o. Peterem, z których wyłania się obraz
niezwykle charyzmatycznego kapłana, obdarzonego wielkim darem uzdrawiania, a równocześnie
skromnego człowieka. O tym, jak
ważna i skuteczna była jego posługa, świadczą licznie przytoczone historie konkretnych osób.

Zamów teraZ:

Uczy mnie wiary,
która rodzi się
z tęsknoty za
Jezusem

M1885

nowość

2990

2690

K04333

Razem z Tomaszem możemy zobaczyć swoją historię wyraźniej. Możemy głębiej przeżyć swoją wiarę i relację ze zranionym
Jezusem, poranionym Kościołem – Mistycznym Ciałem Chrystusa. Wraz z Tomaszem wyznamy najkrótsze Credo – Pan mój
i Bóg mój! Tomasz przekonuje nas, że w wierze jest miejsce na
niedowierzanie, na spieranie się z Bogiem, na żal i gniew, w których możemy opowiedzieć o cierpieniu swojej duszy, tęsknocie
za Bogiem miłości.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

wiara i duchowość

nowość

3900

3690

13

K04294

Gianfranco Ravasi

WYRZEŹBIĆ DUSZĘ
Medytacje na każdy dzień
s. 416 · 140 × 205 · twarda

Medytowanie przez kilka minut dziennie nie jest czasem straconym – przekonuje kard. Gianfranco Ravasi. To skuteczne
lekarstwo na choroby duszy objawiające się w banalności i powierzchowności naszego życia. Działa jak zaczyn pobudzający
nasz sposób myślenia i działania, otwiera na prawdę i pozwala
odnaleźć sens i cel życia. Punktem wyjścia każdej medytacji
jest słowo będące kwintesencją cytatu zaczerpniętego z dzieła
wybitnego pisarza literatury światowej, naukowca czy filozofa.
Wokół niego autor snuje swoje rozważania, prowadzi dialog
z różnorodnymi poglądami, interpretując je w świetle wiary.
Jego celem jest wywołanie w czytelniku zbawiennego wstrząsu
przez zadawanie ciekawych pytań, proponowanie zaskakujących zestawień, wzbogacanie znaczenia powszechnie znanych
słów przez ukazywanie ich nieznanej etymologii. Wszystko po
to, by porzucić utarte schematy i zacząć lepiej żyć.

ks. Dariusz Głuszko

ks. Stanisław
Haręzga

POZNAĆ ABY
POKOCHAĆ

CZAS
ZROZUMIEĆ
BIBLIĘ

Rozważania nad
Ewangelią wg św.
Marka

Kurs
wprowadzający
w lekturę

s. 398 · 145 × 205 · miękka

Karmić się Chlebem Żywym,
którym jest Jezus,
to znaczy
karmić się Jego
słowem

nowość

3500

3290

K04295

Autor dzieli swoje przemyślenia na rozdziały, układając chronologicznie wydarzenia będące ich kanwą. Dotyka znanych i mniej
znanych fragmentów Ewangelii św. Marka, w naturalny sposób zapraszając nas do wspólnych rozważań. Ksiądz Głuszko
prowadzi Czytelnika delikatnie, nienachalnie, niejako „zawieszając głos”, daje mu czas na osobistą refleksję. Jednocześnie
zwięźle sygnalizuje ważne kwestie, nad którymi nie sposób się
nie zatrzymać.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

s. 274 · 145 × 205 · twarda

A może i ty,
w swoim domu,
zrealizujesz swój
kurs biblijny z tą
książką?

nowość

3590

3390

K04296

Czas zrozumieć Biblię obejmuje problematykę wstępu ogólnego
do Pisma Świętego i jest pewnego rodzaju syntezą tego
wszystkiego, co każdy człowiek powinien wiedzieć, sięgając do
świętego tekstu. Ta myśl przyświeca tej książce: jest dla każdego,
kto chce sięgnąć po Biblię, sięgnąć głębiej, dokładniej, bardziej.
Wraz z autorem zapraszamy do lektury osoby decydujące się na
przygotowanie do lektury Biblii.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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wiara i duchowość
Peter Abel

SCHRONIENIE I SIŁA
Odkryj z Biblią nowe źródło swojej siły
s. 176 · 150 × 225 · twarda

„Spotkałem prawdziwego anioła” – mówią mi czasem ludzie, którym towarzyszę w czasie kryzysu. Przychodzą im do głowy konkretne osoby, które im pomogły, które są z nimi w przeciwnościach
losu. Są one pośrednikami siły do życia, ściągają niebo na ziemię
i otwierają oczy na to, co w górze. Dzięki nim kręte drogi zamieniają
się w proste.
Książka jest znakomitym narzędziem do wykształcenia w sobie
umiejętności budowania siły wewnętrznej w oparciu o Biblię. Na
podstawie Księgi Tobiasza (ale nie tylko) autor wypracował cały
zestaw przeróżnych ćwiczeń duchowych, które pomagają nazwać
problem, jaki nas spotyka, przeanalizować go i znaleźć odpowiednie rozwiązanie, czerpiąc z mądrości Biblii. Niezwykle podnosząca
na duchu, wzmacniająca, budująca nasz dobrostan psychiczny
i emocjonalny książka, dla każdej osoby w strapieniu, w potrzebie,
ku pokrzepieniu serca.

nowość

KURS WIARY
YOUCAT
s. 184 · 125 × 205 · miękka

2990

2790

K04297

ks. Robert J. Woźniak

DOGMAT
I METODA
s. 720 · 160 × 240 · twarda

Co wiemy o Bogu?
Po co potrzebny
jest Kościół? Jak
powołuje Bóg?

nowość
3495

3195

Wprowadzenie
do badań interdyscyplinarnych
w teologii
dogmatycznej

nowość
9900

9290
K04273

Celem niniejszej monografii jest ukazanie paradoksalnie niedogmatycznej struktury oraz natury dogmatyki chrześcijańKurs wiary wyjaśnia istotę wiary katolickiej oraz zachęca do re- skiej. Prezentuje ona i zachęca do odnowy świadomości metofleksji i dyskusji. Najnowszy YOUCAT to nieoceniona pomoc dologicznej wewnątrz dogmatyki. Jej największą ambicją jest
w zmaganiach katolików, by w dzisiejszych trudnych czasach ponowne otwarcie możliwości rozumienia prawd wiary w prawodzyskać właściwy kierunek wiary i wyrazistą tożsamość. Książ- dziwym dialogu z obrazem świata dostarczanym przez osiągnięka jest adresowana do każdego, kto chce zrozumieć, dlaczego cia nauk szczegółowych. Ostatecznie chodzi tu o dogmatykę
wiara i Kościół są tak ważne, do każdego, kto chce doświad- symfoniczną, dialogiczną, integralną, która dostarcza istotneczyć radości wiary, kto jest spragniony piękna i blasku Ewangelii. go impulsu w życiu i duszpasterstwie Kościoła.
K04298

Zamów teraZ:

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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ks. Teodor Sawielewicz

RÓŻANIEC W TRUDNYCH
SPRAWACH ZE ŚW. RITĄ
s. 200 · 140 × 200 · miękka

3990

3690

K03644

s. 416 · 145 × 205 · miękka

Christine Watkins

OSTRZEŻENIE

nowość

3490

3190

K04299

Rozczaruje się tą książką osoba, która poszukuje prostych rozwiązań swojej, po ludzku patrząc,
beznadziejnej sytuacji. Rozczaruje się nią również ta osoba, która liczy, że ta książka będzie tylko
i wyłącznie o życiu św. Rity. Ta publikacja jest o naszym życiu. Jest opisem codziennych sytuacji.
Rzuca na nie światło Boże, światło różańca. Pomaga zrozumieć i wcielić w życie miłość. Oto do
rozważań różańcowych zaproszona została św. Rita. Staje się obecna przez wołanie jej by obok
nas była – i rzeczywiście przychodzi do ludzi, którzy modlą się za jej wstawiennictwem o rozwiązanie swoich beznadziejnych spraw, daje zrozumienie, dotyka indywidualnie serca.

Świadectwa i proroctwa
o oświeceniu sumień
Ludzie żyją dziś tak, jakby Bóg nie
istniał. W pogoni za karierą, zyskiem i przyjemnościami zapominają o tym, że każdy z nas będzie
sądzony za swoje postępowanie.
Kiedy to nastąpi? Czy jesteśmy
w stanie się na to przygotować?
Autorka opisuje przełomowy moment, w którym poznamy prawdę
o stanie swojej duszy, czyli oświecenie sumień.

C.S. Lewis

SMUTEK
s. 120 · 130 × 200 · twarda

Jak przeżyć żałobę
i cierpienie?

2990

2490

M1324

2490

K03877

s. 264 · 140 × 202 · miękka

s. 236 · 145 × 205 · miękka

Maria Simma, Nicky Eltz

Bonawentura Meyer

UWOLNIJCIE NAS STĄD

OSTRZEŻENIE
Z ZAŚWIATÓW

O duszach czyśćcowych
Mistyczka, która od 1940 roku
doświadczała widzeń dusz czyśćcowych opisuje niewiarygodne
wręcz historie przekazane jej przez
dusze – jak żyli za życia, w jaki sposób zginęli, dlaczego znaleźli się
w czyśćcu, czego pragną i potrzebują po śmierci. Często na prośbę
zmarłych przekazywała informacje rodzinom, prosząc o modlitwę
i odprawianie mszy św. w intencji
ich bliskich.

Szokujące wyznania potępionych
aniołów i ludzi, dotyczące obecnej
sytuacji Kościoła i świata, przekazane podczas publicznych egzorcyzmów przy specjalnym błogosławieństwie biskupa. Treść tej
książki wstrząsnęła Europą.

3990

3490

K04230

Smutek C. S. Lewisa jest uznawany za najlepszą książkę dla ludzi
przeżywających utratę bliskiej osoby, żałobę i cierpienie. Słynny
pisarz, autor cyklu Opowieści z Narnii, napisał ją po śmierci ukochanej żony, Joy Gresham, która odeszła po kilku latach walki
Jeśli rządzący Kościołem i narodami
z rakiem. Smutek jest książką do bólu szczerą i poruszającą. Piwraz z rządzonymi nie nawrócą się
do Mojego Boskiego Syna, to ostrze- sany w formie dziennika bez dat jest relacją z kolejnych tygodni
żenia dawniejsze staną się strasz- po odejściu ukochanej kobiety, pożegnaniem z nią, opowieścią
o wyobcowaniu w środowisku przyjaciół, przygotowaniem na
liwą rzeczywistością.
własną śmierć, próbą zaakceptowania Boskich wyroków.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Paul Washer

Rinaldo Falsini

NIEZBĘDNE
ŚRODKI ŁASKI

GESTY
I SŁOWA
MSZY ŚWIĘTEJ

s. 84 · 135 × 205 · miękka

s. 264 · 115 × 185 · miękka

Czy martwi
cię brak duchowego wzrostu?

nowość

2090

2200

2490

M1860

9900

9490

nowość

K04334

Jeśli pragniesz bardziej upodobnić się do Jezusa Chrystusa, to
ta książka jest właśnie dla ciebie. Na jej stronach nie znajdziesz
łatwych odpowiedzi ani szybkich sposobów naprawy swojego
duchowego życia. Nie zobaczysz w niej żadnych rewelacyjnych
nowinek. Znajdziesz tu wyłącznie pradawne lekarstwo na pradawny problem. Autor książki położy przed tobą gorzką pigułkę, przed połknięciem której ludzie się wzdrygają, wolą sięgnąć
po jakiś słodszy eliksir.

2990

Czy wiesz,
co dzieje się
podczas
Eucharystii?

K04102

3290

2990

M1863

s. 1312 · 135 × 200 · twarda

s. 272 · 115 × 160 · twarda

św. Ludwik z Grenady

Święty Augustyn

PISMA
WIERZĘ W BOGA...
ORAZ DEKALOG

PAŃSTWO BOŻE

MYŚLI O MODLITWIE

Dzieła św. Ludwika z Grenady są
arcydziełami nie tylko ze względu
na klarowność nauczania, ale
także na czytelny i przekonywujący język. Cenili je bardzo m.in.
papież Grzegorz XIII, św. Karol Boromeusz, św. Franciszek Salezy, czy
św. Teresa z Avila. Książka zawiera
napisane bardzo przystępnym językiem objaśnienia najistotniejszych części nauki chrześcijańskiej: Credo oraz Dekalogu.

Zamów teraZ:

K04336

Czy rozumiesz gesty, symbole i słowa wypowiadane w czasie
sprawowania liturgii? Widziałeś i słyszałeś je setki razy, ale nie
masz pojęcia, co oznaczają? Jeżeli nikt nigdy nie wytłumaczył
ci w prosty sposób, o co chodzi w celebracji Mszy Świętej, ta
książka jest właśnie dla ciebie. Wejdź w rytm celebracji eucharystycznej już od progu świątyni. Bądź świadomy postaw i słów
wypowiadanych podczas Mszy Świętej. Nie wykonuj gestów
bezmyślnie – zrozum je cały uczestnicząc w ofierze Chrystusa.

s. 200 · 140 × 202 · miękka

Państwo Boże jest traktatem (składającym się z 22 ksiąg napisanych
w latach 413–427, w którym Augustyn ukazuje różnice między
doczesnym państwem świeckim
a Państwem (Królestwem Bożym)
wiecznym, które ostatecznie zatriumfuje. Widać tu niewątpliwie
wpływ Platona i jego Państwa,
jednak tak naprawdę Augustyn
opiera całą swą koncepcję na Piśmie Świętym.

3790

3990

Z pism Starców
z Pustelni Optyńskiej
Prawosławny klasztor znany jako
Pustynia Optina stał się w XIX w.
ważnym ośrodkiem duchowym
przyciągającym rzesze pielgrzymów zauroczonych sposobem życia i modlitwą świątobliwych mnichów. Ich nauczanie było proste,
przekonujące i było zakorzenione
w wielowiekowej tradycji. Głosili, że modlitwa dzieli się na dwa
etapy – pierwszy z nich stanowiła
modlitwa ustna, drugi wyższy poziom określano jako modlitwę serca.

8900

8190

K04132

s. 712 · 160 × 235 · miękka

ks. Dawid Pietras

NADZWYCZAJNA
FORMA
RYTU RZYMSKIEGO
W czasach, gdy słyszymy z różnych stron o możliwych ograniczeniach w sprawowaniu liturgii
w starszej formie rytu rzymskiego
oraz uczestnictwa w niej wiernych,
pojawia się książka, która w sposób bardzo hojny udostępnia nam
wiedzę na temat tego, co stanowi
o statusie doktrynalnym i prawnym tradycji katolickiej. Ponad
700 stron uporządkowanych informacji i interpretacji.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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ks. Edward Staniek

DEKALOG
Orędzie św. Jana Pawła II do Polaków. Ocalić sumienie
s. 180 · 145 × 205 · miękka

W czerwcu 1991 roku do Polski przybył Jan Paweł II, by w tym
szczególnym momencie dziejów przypomnieć rodakom prawdy
Dekalogu. Był niczym Mojżesz niosący kamienne tablice z wyrytymi przykazaniami. I podobnie jak Mojżesz zastał nas czczących złotego cielca. Wygłoszone wtedy przez Ojca Świętego
nauki pozostały nieodrobioną do dziś katechezą.
Do rozważań nad katechezami dla Polaków o Dekalogu wraca
dziś ks. Edward Staniek, który próbuje z nich wydobyć sedno.
Autorowi bardzo zależało, by zanim czytelnicy pochylą się nad
jego tekstem, zaznajomili się z wyjątkowymi homiliami Ojca
Świętego. W pierwszej części książki znajdują się więc pełne
teksty katechez Jana Pawła II o Dekalogu. Nigdy nie jest za
późno, aby stały się fundamentem życia osobistego i kamieniem węgielnym budowania relacji społecznych.

nowość

3990

3690

K04169

DZIESIĘĆ SŁÓW
Aktualność nauczania Jana Pawła II
W 30. rocznicę IV Pielgrzymki do Ojczyzny
s. 456 · 235 × 165 · twarda

Publikacja poświęcona kolejnym przykazaniom Dekalogu,
w świetle słów Jana Pawła II, skierowanych do nas podczas
pielgrzymki do Polski w 1991 r. 30 lat od owej pamiętnej wizyty, publikujemy monografię dotyczącą papieskiego nauczania, przygotowaną pod redakcją ks. dra Radosława Mazura.
Refleksje poprzedzone zostały analizami szerszego znaczenia
Dekalogu w życiu społecznym i religijnym, a także w katechezie
Kościoła katolickiego. Autorami poszczególnych rozdziałów są
zazwyczaj znani w Polsce teologowie, zwłaszcza katechetycy, co
gwarantuje wysoką jakość opracowań. Jeden z rozdziałów ukazuje sytuację społeczno-polityczną w Polsce oraz wydarzenia
poprzedzające przemiany roku 1989, stanowiące tło i kontekst
nauczania Jana Pawła II w 1991 roku.

nowość
Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

2900

2790

K04170
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wiara i duchowość
Richard Gallagher

ZŁY DUCH ISTNIEJE
NAPRAWDĘ
s. 344 · 140 × 200 · miękka

óry 25 lat
Opowieść psychiatry, kt
ętanymi
pracował z osobami op
Ta książka to opowieść o opętaniach, atakach demonicznych
i zjawiskach paranormalnych. Ale przede wszystkim o dramatycznych i niezwykle trudnych historiach konkretnych osób, dla
których drogą ratunku była pomoc nie tylko psychiatrów, ale
i egzorcystów. To również duchowa autobiografia autora, który
przyznaje, że przeszedł duchową przemianę i choć początkowo
daleko mu było do religii z czasem stał się osobą wierzącą. Publikacja pokazuje, jak owocnie mogą współpracować nauka
i wiara. Udowadnia, że psychiatria, z powodzeniem zgłębiająca
tajemnice ludzkiego umysłu, oraz Kościół działający w imieniu
Chrystusa i dysponujący narzędziami duchowymi przywracającymi pokój i wewnętrzną wolność, mogą uzupełniać się w niesieniu pomocy cierpiącym z powodu opętania.

nowość

4990

Grzegorz Fels

DEMON
Mówię, jak jest
s. 360 · 150 × 230 · miękka

Zagrożenia, egzorcyzmy, zmagania
duchowe wielkich
świętych

nowość
4990

4490
K04274

Autor książki, opisuje działania złego ducha, opierając się na
zweryfikowanych faktach. Od wielu lat współpracuje z miesięcznikiem Egzorcysta. Przeprowadzał wywiady z polskimi
egzorcystami i osobami opętanymi. Sam doświadczył wielokrotnie działania nieczystej siły. Wykazuje, że diabeł to duchowa rzeczywistość, o wiele bardziej inteligentna od człowieka,
w skryty i bezwzględny sposób wpływająca na życie pojedynczych ludzi i całych narodów.

Zamów teraZ:

4490

K04300

PŁACZ
I ZGRZYTANIE
ZĘBÓW
Biblia, Kościół i
mistycy o piekle
s. 184 · 140 × 200 · miękka

Czas jest krótki

nowość
2500

2390
K04335

Oprócz zapewnień o swej miłości i gotowości do przebaczenia,
Bóg wielokrotnie słał człowiekowi ostrzeżenia przed karą za zepsute życie. Książka jest zbiorem niektórych z owych Bożych napomnień. Obejmuje fragmenty Starego i Nowego Testamentu,
pisma mistyków, sentencje świętych, płomienne kazania oraz
syntezę nauczania katolickiego. Wszystkie one dosadnie i jednoznacznie potwierdzają druzgocącą prawdę: piekło istnieje i nie
jest puste.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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o. Cesare Truqui

E. Szaniawski MIC

ZAWÓD
EGZORCYSTA

UKRYTE
DZIAŁANIE
SZATANA

Wyznania ucznia
o. Gabriele
Amortha

O zagrożeniach
duchowych
i przezwyciężaniu
mocy ciemności

s. 192 · 140 × 200 · miękka

Ta lektura budzi
nas z duchowego
letargu i uświadamia, jak przerażającą rzeczywistością jest
obecność Szatana
i jego świat

nowość

34

90

31

s. 136 · 125 × 196 · miękka

2350

90

2150

K03475
K04301
Czy można powiedzieć, że posługa egzorcysty to zawód jak
każdy inny? Jak wygląda zwykły dzień z życia egzorcysty? Ja- Na drogach tego świata działa nieprzyjaciel, często atakując
kimi cechami charakteru muszą wykazywać się kapłani po- z ukrycia. Kim on jest? Jakie zastawia na nas pułapki? I co się
sługujący tym charyzmatem? Na jakie niebezpieczeństwa są dzieje, gdy człowiek zbacza na ścieżkę ciemności? W książnarażeni w swej codziennej pracy? Ta książka to pierwsza tak ce opisano nie tylko biblijne fakty, ale też współczesne histoszczera i niestroniąca od trudnych tematów opowieść egzor- rie zmagań ze złem, konkretne przykłady zagrożeń duchowych,
cysty – o jego codziennej pracy, o taktykach działania Szatana a także sposoby obrony przed nieprzyjacielem. Ponadto umieszi o setkach uwolnień, których on sam był świadkiem.
czono wybór modlitw, które przynoszą skuteczną pomoc.

ks. Andrzej
Zwoliński

Carver Alan Ames

LEPSZA
DROGA

PUŁAPKA
SAMOTNOŚCI

Przesłania Jezusa
s. 160 · 130 × 200 · miękka

s. 336 · 145 × 205 · miękka

Walka duchowa
ciągle trwa;
wdziera się
do świata
materialnego,
wpływając na
życie każdego
człowieka

Co stanie się ze
społeczeństwem,
które całkowicie
odrzuci Boga?

nowość

4990

4490

K04400

Autor uważnie przygląda się dzisiejszej kulturze i współczesnemu człowiekowi. Dostrzega, że coraz częściej doświadczamy izolacji, odosobnienia i samotności. Wielu ludzi próbuje odciąć się od korzeni swojej tożsamości, porzucić więzi łączące ich
z tradycją i przeszłością. Skutki tego zachowania zaczynają być
jednak tragiczne. Analizując myśli największych filozofów, autor stara się odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, by wyrwać człowieka z pułapki samotności, w którą sam wpadł.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

nowość

2790

2590

K04401

Gdy świat pogrąża się w zamęcie i niepewności, ludzkość doznaje ogromnego cierpienia. Coraz więcej ludzi odchodzi od Boga,
oddając swoje serce marnościom tego świata. Jednak Bóg cały
czas szuka swoich zagubionych owiec i nie ustaje w walce o ich
dusze. Autor dzieli się z czytelnikiem przesłaniami, które podyktował mu Jezus. Słowa te są dziś prawdziwym ostrzeżeniem dla
wierzących. Co zrobić, by nie zboczyć z drogi zbawienia? Czy
można pozostać w Kościele pomimo wstrząsów i niepewności?

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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JAK
ODNALEŹĆ
SPOKÓJ
DUCHA

Marco Bartoli

UTKANA
Z JASNOŚCI
Świętość Klary
z Asyżu w świetle
źródeł

Porady Ojca Pio
s. 92 · 110 × 170 · miękka

s. 336 · 125 × 190 · miękka

Jak to się stało,
że kobieta
pochodząca
z małego
Asyżu została
ogłoszona
świętą?

nowość
2190

2090
K04302

Ojciec Pio nie zawsze osobiście znał ludzi, którym przychodził
z pomocą i dobrą radą. Nie miało to jednak żadnego wpływu na
jakość udzielanych przez niego wskazówek duchowych. Zgłębiał ludzkie dusze dzięki szczególnej łasce otrzymanej od Boga.
Kto uwierzył jego zapewnieniom, zyskiwał spokój wewnętrzny
i wzrastał duchowo. Również dzisiaj śmiało możemy korzystać
z jego wskazówek. Jeśli weźmiemy je do serca, z pewnością przywrócą nam wiarę w siebie i nadzieję.

nowość

4490

3990

K04303

Święta Klara z Asyżu była kobietą o bardzo silnej osobowości, wielkim duchowym uroku oraz niezwykłej wolności myślenia. Uważała, że kobietom powierzona jest bardzo ważna misja
w Kościele w odnowie wiary, w ożywianiu orędzia Chrystusa
przez nowy sposób postępowania zgodny z Ewangelią. To dzięki jej odwadze i determinacji udało się przedstawić do aprobaty
Kościołowi tekst reguły zakonnej przeznaczonej dla kobiet, które chciały służyć Bogu na drodze najwyższego ubóstwa.

Małgorzata
Czepiel

Tomasz
P. Terlikowski

ROZALIA
CELAKÓWNA

ALICJA
LENCZEWSKA

Wyznania
z przeżyć
wewnętrznych

Świadectwo życia
Biografia
s. 288 · 142 × 202 · miękka

s. 432 · 146 × 202 · miękka

Jedno czyste serce
może uratować
miliony dusz

Niezwykły dar
mistycznych zaślubin z Bogiem

nowość

3900

3690

nowość
K04304

Starannie opracowane, opatrzone licznymi przypisami listy
mistyczki do spowiednika, ks. Kazimierza Dobrzyckiego oraz
notatki spisywane na jego polecenie (od 1937 r. do jej śmierci
w 1944 r.). Dowiadujemy się z nich o niemal codziennych przeżyciach duchowych Rozalii, o wizjach i słowach nadprzyrodzonych,
a także o jej sprawach powszednich i pełnej poświęcenia pracy
w szpitalu. Poznajemy ten przepiękny cud Bożej miłości – kobietę, która nie myśląc o sobie, bez reszty oddała się służbie bliźnim.

Zamów teraZ:

4490

3990

K04360

Gdy Alicja Lenczewska zapisywała swoje dzienniki – Świadectwo
i Słowo pouczenia – nie wiedziała, co się z nimi stanie. Dziś pomagają tysiącom ludzi w odnalezieniu drogi do swojego wnętrza
i do Boga. Przez całe zawodowe życie była związana ze szkołą,
pewnego dnia zmieniła się z dobrze ustawionej urzędniczki komunistycznej placówki w osobę, która chce zostawić sprawy
tego świata dla Jezusa Chrystusa. Wszystko podporządkowała
życiu zgodnemu z duchem Ewangelii, pomagała potrzebującym.
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Guglielmo Spirito

ANIOŁOWIE
W TRADYCJI
FRANCISZKAŃSKIEJ
s. 224 · 130 × 210 · twarda

1490

1290

K01327

3490

3290

K04158

s. 184 · 115 × 170 · miękka

s. 256 · 140 × 202 · miękka

René Lejeune

Aleksandra Polewska

365 DNI Z MOIM
ANIOŁEM STRÓŻEM

PALEC BOŻY

Czy chcesz się zaprzyjaźnić ze
swoim Aniołem Stróżem? Twój
Anioł ma imię. Kocha Cię i raduje
się razem z Tobą, płacze, kiedy Ty
płaczesz. Jest przy Tobie od Twojego urodzenia aż do przejścia na
tamten świat. Będzie Ci towarzyszył przez całą wieczność. Krótkie
rozważania na każdy dzień przybliżą Cię do poznania tego niezwykłego wysłannika Boga.

Czy na co
dzień myślisz
o aniołach

Cuda, które zmieniły
bieg historii
Książka napisana z detektywistyczną pasją, odsłania kulisy cudownych wydarzeń z wielką historią w tle. Wciąga od pierwszej
do ostatniej strony, ale jej najważniejszym walorem jest umocnienie
wiary w to, że Bóg czuwa i nie zostawia nas samymi sobie. Autorka
bada historię zdarzeń, w które
w sposób nadzwyczajny wkroczył Stwórca i zmienił losy ludzi,
państw, a niekiedy i całego świata.

nowość
3990

3790
K04337

Rozbudź w sobie pragnienie, by nie tylko o nich pamiętać, ale
i modlić się razem z nimi. Dzięki temu na nowo odkryjesz kim
jesteś i jaki naprawdę jest otaczający cię świat. Autor dostrzega
dynamizm służby aniołów, która staje się nośnikiem szczególnej troski Boga o nas. Aniołowie w historii zbawienia nie siedzieli bowiem nigdy bezczynnie. Ale to człowiek powinien zrobić
pierwszy krok. Zatem działaj! Odpowiedz sobie na pytanie jaka
jest twoja relacja z Aniołem Stróżem?

Agnieszka Bugała

SEKRET ŚWIĘTOŚCI
Biografia służebnicy Bożej s. Leonii Nastał
s. 336 · 130 × 200 · miękka

órej mówił Jezus,
Poznaj mistyczkę, do kt
ości!
i odkryj sekret jej święt
Od wczesnego dzieciństwa mówiła swoim bliskim, że chce zostać
świętą. Swoje powołanie odkryła w wieku trzech lat, a kilkanaście lat później wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
NMP Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi. Siostra Leonia Nastał,
która może być nazywana polską Teresą od Dzieciątka Jezus, przez
wiele lat zapisywała słowa usłyszane od Chrystusa. To On wybrał
Leonię, by powiedziała światu o drodze duchowego niemowlęctwa. Autorka w reporterskiej biografii niezwykłej zakonnicy
zabiera czytelnika do miejsc, które były świadkami rodzenia się
świętości. Przybliżając historię Leonii, przypomina nam, że Jezus
chce, aby każdy z nas był święty, a przez sekrety przekazane tej pokornej siostrze daje jasne wskazówki, jak to zrobić. Zebrane przez
autorkę świadectwa par, które za wstawiennictwem Służebnicy
Bożej szczęśliwie doczekały się potomstwa, potwierdzają tylko, że
Leonia Nastał już pomaga z nieba!

nowość
Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3490

3290

K04338
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ks. Dolindo
Ruotolo

Joanna Bątkiewicz-Brożek

OJCZE
NASZ

MOJA MISJA
TRWA

s. 128 · 130 ×190 · miękka

Jezu, Ty się tym
zajmij! cz.2
s. 512 · 145 ×205 · miękka

Określenie
„Ojciec ” ujawnia nam
nieskończoną
dobroć Pana

1490

1990

Kontynuacja
bestsellerowej
książki „Jezu,
Ty się tym
zajmij!”

M1912

nowość
Ksiądz Dolindo Ruotolo rozważa tekst Modlitwy Pańskiej, dając
nam nie tylko wskazówki, jak ją odmawiać, ale odkrywając bogactwo poszczególnych próśb w niej zawartych. To jest jednak
dopiero wstęp do głębszych refleksji na temat sensu modlitwy,
jej charakteru, jej istoty. Stawia w centrum tych rozważań naszą relację z Bogiem, zachęca do przeanalizowania obrazu Boga,
jaki w sobie nosimy. We właściwy sobie sposób wyjaśnia niedostępną rzeczywistość duchową i zostawia szereg praktycznych
wskazówek, jak pogłębić swoją modlitwę.

3990

3690

K04339

Autorka kontynuuje podróż śladami niezwykłego kapłana z Neapolu. Odkrywa pozostawione przez niego dziedzictwo i proroctwa, a także ukazuje jego heroiczną drogę krzyża. Dlaczego był
wyszydzany i odrzucony przez Kościół, któremu pozostał posłuszny do końca? Kto chciał go zniszczyć i czemu toczył zażartą
walkę z dziełami mistyka z Neapolu? Jak o. Dolindo widział rolę
kobiety w Kościele? Co mówi w przesłaniu z zaświatów i swoim
duchowym testamencie?

P O L EC A MY RÓW N I E Ż I N N E K S I Ą Ż K I

1999

1490

1999

1490

M1828
s. 128 · 130 × 190 · miękka

2990

Z114
s. 144 · 130 × 190 · miękka

1990

3490

Z123
s. 316 · 140 × 202 · miękka

Zamów teraZ:

1490

1999

M1778
s. 112 · 130 × 190 · miękka

1990

M1829
s. 176 · 140 × 202 · miękka

1999

3490

2490
M1882

s. 336 · 140 × 202 · miękka

1490

599

M1898
s. 128 · 130 × 190 · miękka

3490

2490
Z122

s. 256 · 140 × 202 · miękka

400
M1841

s. 64 · 100 × 140 · miękka

1999

1490
M1851

s. 128 · 130 × 190 · miękka
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aleksandRa zapotoczny – urodzona w Wadowicach, dziennikarz akredytowany w Biurze Stolicy Apostolskiej, mieszka w Rzymie od dwudziestu dwóch lat, autorka książek
o Janie Pawle II, ks. Dolindo Ruotolo, świętych i ich relikwiach.

Aleksandra Zapotoczny

STUDNIA
KS. DOLINDO
s. 160 · 140 ×202 · miękka

nowość

O życiu i cudach ks. Dolindo Ruotolo napisano w Polsce
już wiele, a wciąż odkrywane są nowe – nieznane lub mało
znane fakty. O jego świętości przekonuje najbardziej to,
że jego dzieło trwa. Kolejne już pokolenie osób, poruszonych świadectwem jego życia i słowami, kontynuuje misję
głoszenia Dobrej Nowiny oraz niesienia pomocy najuboższym i potrzebującym.
Autorka wydobywa na światło dzienne te drogocenne
perły dzieł ks. Dolindo rozsiane po całym świecie. Pokazuje ślady jego obecności – te materialne, jakimi są miejsca i przedmioty z nim związane, ale i te duchowe: przesłanie, muzykę, nawrócenia, cuda, charytatywne inicjatywy…
W książce znajdziemy również najbardziej aktualne informacje na temat procesu beatyfikacyjnego, relacje z wydarzeń i spotkań wokół postaci ks. Dolindo oraz świadectwa

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

2990

2290

M1762

łask otrzymanych przez jego wstawiennictwo.
Jeden z rozmówców autorki, O. Massimo Vedova, Ofm
Conv, profesor Instytutu Teologicznego Papieskiego Uniwersytetu św. Antoniego w Rzymie, opowiada o bogactwie, jakie ks. Dolindo ma wciąż do przekazania światu.
Wypływa ono zarówno z doświadczeń jego życia, jak
i z modlitwy i myśli zawartych w jego dziełach. Porównuje ks. Dolindo do kalejdoskopu, który może zaprezentować nieskończoną liczbę obrazów. Podobnie można
przyglądać się postaci ks. Dolindo i nigdy nie wyczerpać
wszystkich możliwości przeanalizowania jego słów i jego
postawy. To dlatego można mówić o nim, że jest jak studnia, z której można czerpać, czerpać i czerpać… A ona i tak
pozostanie pełna łask.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Frederick
William Faber

CUDA
MIŁOŚCI
BOŻEJ

Henri J. M. Nouwen

Z PŁONĄCYMI
SERCAMI
Medytacja o życiu
eucharystycznym

s. 112 · 105 × 165 · twarda

Fascynująca
podróż duchowo-intelektualna

s. 128 · 124 × 194 · miękka

Jedna z najważniejszych książek
o Eucharystii

nowość
2990

nowość

1890

K04361

K04271

Wielokrotnie wydawane dzieła ks. Fabera zaliczają się do najpiękniejszych tekstów literatury chrześcijańskiej i w swoim
czasie, także dzięki licznym przekładom, zyskały nadzwyczajną
popularność. Rozważanie tytułowych cudów miłości Bożej to
fascynująca podróż duchowo-intelektualna w samo serce największych tajemnic teologicznych, które autor ukazuje w nowym świetle, posługując się pięknym literacko i zarazem przystępnym stylem.

ks. Donald
H. Calloway

Duchowość
XXI wieku
s. 432 · 140 × 200 · miękka

nowość
4990

Autor przypomina, jak bardzo istotne dla współczesnego człowieka jest odnalezienie głębokiego związku pomiędzy mszą
świętą a życiem codziennym. W poruszający sposób ukazuje Eucharystię jako wydarzenie głęboko ludzkie, odsłaniające nasze podstawowe doświadczenia: smutek i stratę, czułość
i otwartość, bliskość i zaangażowanie. To nie jest książka, która przeprowadzi nas krok po kroku przez obrzędy mszy świętej.
Wprowadza nas w głębię tego, co możemy nazwać życiem eucharystycznym.

o. Jan Konior

ZAWIERZYĆ
MARYI

4390
K04362

Jako marianin głęboko wierzę, że istnieje wypróbowana i skuteczna metoda, której nauczał sam Bóg, nawracania ludzi z powrotem na wiarę w Jezusa (...). Tą metodą jest Maryja. Bez Maryi nie mielibyśmy Jezusa. Bez Maryi nie mielibyśmy Kościoła.
Bez Maryi nie mielibyśmy sakramentów. Bez Maryi nie mielibyśmy Nowego Testamentu. Bez Maryi nic byśmy nie mieli! Mówię poważnie. Wierzę w każde słowo. Właśnie dlatego Maryja
jest ideą przewodnią każdego tematu omawianego w kolejnych
dziewięciu rozdziałach tej książki.

Zamów teraZ:

2790

NIEPOKALANA,
KTÓRA UDAREMNIA
MISJĘ
SZATANA
s. 76 · 130 × 190 · miękka

nowość

1490
K04363

Prawda o Niepokalanym Poczęciu dojrzewa w Kościele, ożywiając go i umacniając przed atakami demonów. Wystarczy uważnie obserwować codzienność medialną, polityczną, gospodarczą
i finansową. Człowiek chciałby zastąpić Boga. Biblijny wąż-kusiciel coraz wyraźniej pokazuje swój plan polegający na tym, aby
nie tylko zniszczyć sacrum i wprowadzić profanum, ale całkowicie wypełnić świat sobą.
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Christine Watkins

Henryk Bejda

ZAWIERZENIE
POD PŁASZCZEM MARYI

OBIETNICE
JEZUSA I MARYI
Łaski przyrzeczone
światu

Duchowy ratunek
z nieba

s. 240 · 135 × 200 · miękka

s. 208 · 130 × 200 · miękka

Pamiętaj, że Bóg
niezawodnie
dotrzymuje
złożonych obietnic

Zawierz swoje
życie Maryi
i doświadcz przemieniającej Bożej
miłości poprzez
czułe wstawiennictwo naszej
Matki w niebie!

nowość

2990

25

2790

K04276
Autorka stworzyła 46-dniowy, wyjątkowy program przygotowujący do zawierzenia się Matce Przenajświętszej, który koncentruje się na codziennym odmawianiu Różańca, poście oraz medytacji. Zawarte w książce rozważania pomogą czytelnikowi każdego dnia podejmować duchową walkę, by wzrastał on
w świętości i bliskości wobec Boga. Skuteczność tej konsekracji potwierdzają tysiące poruszających świadectw wiernych na
całym świecie!

nowość
3990

3590

K04364
Oto zebrane w jednym wydaniu obietnice, jakie na kartach Pisma Świętego zostały przyrzeczone ludziom przez Boga, a także te, które Jezus czy Maryja złożyli w objawieniach prywatnych
mistykom i ludziom całym sercem oddanym Bogu i Kościołowi.
Książka wspomina również o konkretnych narzędziach w postaci sakramentaliów lub nabożeństw, których noszenie z wiarą lub praktykowanie może wypełnić obietnice i przyczynić się
do wyproszenia wielu łask, na co w swoich orędziach wskazywali Jezus i Maryja.

Gustave Boissarie

ODPOWIEDŹ NIEBA
DLA ZIEMI
s. 560 · 140 × 200 · twarda

wrócić nadzieję
Lektura tej książki może
najbardziej strapionym

nowość

5900

5590

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Po objawieniach Maryjnych w 1858 roku
i otwarciu tu dwa lata później sanktuarium
liczba pątników do tego cudownego miejsca
rosła gwałtownie z roku na rok. Obecnie do
Lourdes przybywa rocznie średnio ok. 6 mln
wiernych ze 110 krajów. Do tutejszej siedziby
Niepokalanej udawali się od początku przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, ludzie w różnym wieku, o najwyższym
wykształceniu, ale i analfabeci. Wszyscy przybywali i przybywają
tam z wielką nadzieją w sercu. Wśród pątników blisko 100 tys.
stanowią rocznie ludzie bardzo chorzy, przeważnie nieuleczalnie.
Część z nich doznaje cudownych uzdrowień, co potwierdzają tysiące świadectw lekarskich. Intensywność uzdrowień w Lourdes
jest naprawdę niezwykła. Książka ta opisuje najdramatyczniejsze
z nich, sięgając aż do pierwszych lat po objawieniach.
K04365

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Leonard Głowacki OMI

LECTIO DIVINA
Medytacje nad Ewangelią w układzie
roku liturgicznego, z komentarzem
s. 1312 · 170 × 240 · twarda

Sposób czytania Pisma Świętego znany jako lectio divina
oparty jest na wielowiekowej praktyce modlitwy słowem
Bożym, sięgającej początków chrześcijaństwa. Regularne
praktykowanie lectio divina pomaga przemodlić i zgłębić
Słowo Boże, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem
Wcielonym, który przemienia ludzkie życie. Lectio divina
jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania. Prezentowany tom zawiera zapis pełnego tekstu
Ewangelii na każdy dzień roku liturgicznego wraz z wyjaśnieniem niektórych słów i zwrotów lub sytuacji; czasem
z przywołaniem tekstów pokrewnych, przypomnieniem
przepisów i zwyczajów epoki. Medytacje, pisane żywym
i obrazowym językiem, krótkimi zdaniami, mają charakter
bardziej modlitewny niż teologiczny, inspirujący wyobraźnię, pobudzający emocje; czasem w postaci rachunku sumienia lub pytań do osobistej refleksji.

nowość
ks. Edward Staniek

TAJEMNICA
JEZUSA
MESJASZA
s. 140 · 135 × 200 · miękka

12900

11990

K04366

Roland Werner,
Guido Baltes

FASCYNACJA
JEZUSEM
Wczoraj, dziś, zawsze
s. 200 · 150 × 225 · twarda

Modlitwa jest
czasem ustalenia,
co jest wolą Boga,
lub dziękczynienia
za jej wypełnienie

nowość
39

90

36

90

K04367

Od momentu przyjścia na świat, Jezus odkrywa przed ludźmi
wielkie Boże tajemnice i wtajemnicza w zakryte dotąd dla naszego umysłu odwieczne prawdy. On jest naszym przewodnikiem w tym względzie. Czyni to stopniowo, abyśmy wszystko
dobrze pojęli i nie zniechęcili się na tej drodze. Wsłuchajmy się
więc w głos Tego, którego autorytet jest niepodważalny, a znajdziemy odpowiedź na pytania, z którymi boryka się każdy myślący człowiek.

Zamów teraZ:

Co Jezus ma
nam dzisiaj do
zaoferowania?

nowość
3990

3690
K04368

Jezus fascynuje. Do dzisiaj trafia do ludzi Jego przesłanie, Jego
słowa, Jego życie. Ten człowiek z Galilei poruszył bardziej niż
wielcy filozofowie, poeci i politycy wszech czasów. Kim naprawdę był Jezus? Co robił i czego nauczał? Jaki jest sens jego śmierci? Czy relacje o jego zmartwychwstaniu są wiarygodne? Roland
Werner i Guido Baltes próbują znaleźć odpowiedzi na te pytania.
Książka napisana zrozumiałym językiem, gdzie poza interpretacjami autorów, znajdziemy solidną dawkę wiedzy naukowej.
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Joseph Dore

Sarah Young

JEZUS DLA
WIERZĄCYCH
I NIEWIERZĄCYCH

JEZUS MÓWI
DO CIEBIE
Rozważania
na każdy dzień
Świadectwa
przemiany życia

s. 148 · 129 × 208 · miękka

s. 512 · 140 × 200 · miękka

Co tak naprawdę
wiemy o Jezusie
z Nazaretu?

nowość

3990

3690

Odkryj słowa
Jezusa, które
niosą pokój
serca!

nowość

K04275

Historia, przesłanie, tożsamość, spuścizna: oto etapy, na których
poznajemy Jezusa. Autor umiejętnie przedstawia ostatnie zdobycze badań historyków i teologów, dostarczając odpowiedzi
na wiele pytań dotyczących tej centralnej dla chrześcijaństwa
postaci. Nie unika także kwestii, które wzbudzają krytykę i niezrozumienie. Podejmuje wyzwanie: przedstawić Jezusa wierzącym i niewierzącym. Każdemu z osobna pozwala odpowiedzieć
na pytanie, jakie kiedyś Jezus zadał swoim uczniom: A ty? Za
kogo mnie uważasz?

3990

4490

K04272

Pisarka chrześcijańska, Sarah Young przez wiele lat spisywała
usłyszane w swoim sercu słowa Jezusa, które dla tysięcy osób
stały się źródłem pocieszenia i wielkiej duchowej radości. Teraz
dzieli się osobistym świadectwem oraz poruszającymi historiami
swoich czytelników, którzy dzięki temu dziennikowi zostali przeprowadzeni przez wiele trudnych życiowych momentów. To właśnie przeczytane w tej książce słowa Jezusa pozwoliły im zmienić życie, odzyskać upragniony pokój serca i zbliżyć się do Boga.

Roman Brandstaetter

JEZUS Z NAZARETHU
s. 1568 · 168 × 238 · twarda

9990

8990
M1367

3490

bestseller
Ewangelia krok po kroku – od Narodzin aż po Zmartwychwstanie.
Jedna z najbardziej niezwykłych książek jakie kiedykolwiek w życiu czytałem.
Kochani, bardzo, ale to bardzo, z całego serca, Wam tę książkę polecam.
Ojciec Adam Szustak
Niezwykła powieść o życiu Jezusa z Nazarethu, przesycona duchem psalmów, duchem Biblii,
duchem starej poezji semickiej. Cztery Księgi w wydaniu dwutomowym. Zadziwiający portret
psychologiczny Chrystusa – Boga i Człowieka – zachwycił Czytelników atmosferą miejsca, czasu i tradycji żydowskiej. Pisarz zawarł w powieści całe dotychczasowe doświadczenie literackie,
swoje przeżycia religijne oraz żywą wiarę w Jezusa – Mesjasza.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

2990

M1231

s. 368 · 168 × 238 · twarda

Roman Brandstaetter

KRĄG BIBLIJNY
Zbiór esejów, opowiadań i innych
krótkich form poświęconych tematyce biblijnej. Zawiera także
fragmenty ksiąg biblijnych w przekładzie Autora, artykuły egzegetyczne oraz wybór z korespondencji pisarza. Z jego tekstów wyłania
się postać człowieka, który żyje
Słowem Bożym na co dzień. Czytelnik może nie tylko prześledzić
jego drogę rozmiłowania w Biblii, ale również na nowo odkryć
i zrozumieć wiele tekstów Pisma
Świętego.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Paweł Trzopek OP

SŁOWO BOŻE CZYTANE U ŹRÓDEŁ
s. 400 · 150 × 225 · twarda

Słowo Boże to słowo dające życie, a żeby z niego czerpać, musimy
się w to słowo zanurzyć. Współcześnie, kiedy jesteśmy zewsząd
bombardowani różnorakimi informacjami i przekazami medialnymi, skupienie się przez kilkanaście minut na kontemplowaniu
fragmentu Biblii wydaje się czymś karkołomnym. Nie ma co ukrywać – wymaga to sporego wysiłku. Dlatego warto, aby ktoś nas
w tym poprowadził.Pomocą w tym wyzwaniu może okazać się ta
książka, która zawiera trafne i pogłębione komentarze do czytań
niedzielnych na rok C (czyli 2022). Ułatwią nam one zrozumienie tekstów liturgicznych i pomogą się w nie zagłębić. Przybliżą
nam również biblijny świat – wskażą kontekst, w jakim powstawały poszczególne fragmenty, które daje nam niedzielna liturgia.
Komentarze zostały przygotowane przez biblistę, który mieszka
w Jerozolimie i na co dzień chodzi śladami Jezusa i Jego uczniów.

nowość

4990

4590

K04369

Paul Washer

Paul Washer

MIĘDZY
PRAWDZIWĄ
A FAŁSZYWĄ
PEWNOŚCIĄ
ZBAWIENIA

WEZWANIE
EWANGELII
A PRAWDZIWE
NAWRÓCENIE
s. 240 · 150 × 220 · miękka

s. 314 · 150 × 220 · miękka

nowość
4000

3890
K04370

Nie powinno nikogo dziwić, że niezrozumienie przesłania Ewangelii i natury nawrócenia wynika z fałszywej pewności zbawienia. Pseudoewangelia taniej łaski zrodziła zarozumiałość,
a ubogie pojmowanie zbawienia spowodowało u wielu duchową rozpacz. Autor skierowuje nasz wzrok ku ewangelicznej nadziei, ostrzegając przed niebezpieczeństwem wyznania wiary
nieznajdującego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Fundamentalne w ustaleniu i utrzymywaniu prawdziwej pewności wiary
jest Pismo Święte.

Zamów teraZ:

nowość
3800

3690
K04371

Serca nienawróconych staja się zatwardziałe; ludzie utrzymują, ze znają Boga, lecz swymi uczynkami wyrzekają się Go. Gdy
głoszona jest prawdziwa Ewangelia, wówczas ludzie przychodzą
do Kościoła bez potrzeby ewangelicznej rozrywki, specjalnych
form aktywności lub obietnicy korzyści wykraczających poza te,
które oferuje Ewangelia. Ci, którzy przychodzą, czynią to, ponieważ pragną Chrystusa i są głodni prawdy biblijnej, serdecznego
wielbienia Boga oraz możliwości pełnienia służby.
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Ernest J. Görlich

MNICH
Z LIBANU
Życie i cuda
św. Szarbela
Makhlufa
s. 128 · 135 × 200 · miękka

Niepojęta
Boża miłość –
odkryj tajemnice
świętego mnicha
z Libanu

nowość

1990

18

90

K04308
Święty Szarbel Makhluf obrał radykalną drogę pójścia za Panem. Odkrywając niesamowitą moc płynącą z ascezy, kontemplacji i samotności, zbliżał się do mistycznej tajemnicy Trójcy
Świętej. Zmarł w grudniu 1898 roku. Kiedy po latach otworzono
jego grób, okazało się, że ciało mnicha było zupełnie nietknięte, co więcej, zaczął z niego wypływać cudowny olej. Od czasu
jego śmierci wielu chrześcijan i muzułmanów z całego świata
pielgrzymuje do jego grobu, gdzie odnotowano już setki cudownych uzdrowień!

2490

K02284

s. 240 · 141 × 200 · miękka

1690

1590

K03935

s. 120 · 120 × 180 · miękka

Renata Czerwińska

Dorota Mazur OV

TERESA Z AVILI

MATKA ELŻBIETA
RÓŻA CZACKA

Mistyczka z temperamentem
W jaki sposób pełna temperamentu, lubiąca towarzystwo, romanse i modne stroje Hiszpanka
stała się wybitnym teologiem
oraz mistrzynią życia duchowego.
Teresa z Avili w trudnych warunkach przemierzała setki kilometrów, przezwyciężając problemy
finansowe i formalne, zakładała
klasztory, zachowując pokorę, posłuszeństwo i pogodę ducha. Była
kobietą odważnego czynu i głębokiej wiary.

Życie, duchowość, modlitwy
Róża Czacka miała problemy ze
wzrokiem od dzieciństwa, a mając
22 lata zupełnie przestała widzieć.
Mimo to wiodła bardzo aktywny
tryb życia: podróżowała po Europie i poznawała najnowsze osiągnięcia w zakresie edukacji niewidomych. Założyła Zgromadzenie
Sióstr Franciszkanek Służebnic
Krzyża i w 1922 r. rozpoczęła budowę Zakładu dla Niewidomych
w Laskach.

Abraham
J. Heschel

PROROCY
s. 816 · 145 × 205 · twarde

nowość
Jakim człowiekiem jest
prorok?

3900

nowość

84

8900

90

K04278

Książka A. J. Heschela zaznajamia nas z postaciami poszczególnych proroków, omawia sytuację historyczną, w której żyli,
gromadzi dotyczące proroków poglądy filozofów i badaczy od
starożytności aż do xx wieku. Przede wszystkim jednak skupia
się na wielkich tajemnicach prorokowania, tłumaczy, czym jest
prorocze natchnienie, współodczuwanie z Bogiem oraz czym są
Boży gniew i smutek. Wreszcie zajmuje się misją proroków wobec ludu i tym, jak lud odpowiadał na ich przesłanie.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

3690

K04279

s. 752 · 165 × 235 · twarde

2990

1990

M1862

s. 240 · 140 × 202 · miękka

Hubert Wołącewicz

bł. Małgorzata Ebner

ŚWIĘTY POŚRÓD
ŚWIĘTYCH

OBJAWIENIA I LISTY

Wyniesieni na ołtarze
przez Jana Pawła II
Nasi patroni każdego dnia
Święty pośród świętych to publikacja prezentująca sylwetki osób zaangażowanych w realizację swojego chrześcijańskiego powołania
w tym wyniesionych do chwały ołtarzy za pontyfikatu Jana Pawła II.
Stanowi próbę odczytania zaproszenia Chrystusowego Namiestnika, wskazującego każdemu
z nas kierunek życia ku świętości.

Bł. Małgorzata Ebner była zakonnicą i mistyczką. Wstąpiła do
klasztoru dominikanek pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP
w Mödingen. Ciężko zachorowała
i została przykuta do łóżka. Na
polecenie kierownika duchowego
zapisywała swoje mistyczne doświadczenia w dzienniku. Korespondowała z dominikaninem –
Janem Taulerem. Zmarła w opinii
świętości w wieku 60 lat. Z jej zapisków wyłania się fascynujący
obraz drogi, którą przebyła ku
pełni mistycznego życia.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

BiBlia

30

BIBLIA DOMOWA W OBWOLUTACH
OKOLICZNOŚCIOWYCH
s. 1416 · 200 × 285 · twarda

9990

5900
M1801

10990

5900
M1821

9990

99

5900

Biblia w obwolucie
z wizerunkiem św. Jana Pawła II

Biblia w obwolucie ślubnej
bez dedykacji

6900
M1757

9990

M1766
90

Biblia
z dedykacją

Biblia w obwolucie komunijnej
bez dedykacji

6900
M1758

Biblia
z dedykacją

9590

5900

M1545

P O L EC A MY RÓW N I E Ż I N N E K S I Ą Ż K I
BIBLIA
PIELGRZYMA

STARY I NOWY
TESTAMENT

Pismo Święte Starego
i Nowego Testamentu

Mały format
s. 1764 · 128 × 180 · miękka zintegrowana

s. 1440 · 113 × 190 · miękka

2990

990

M1707

Zamów teraZ:

8990

3990

S0191

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

BiBlia
M1224

PISMO ŚWIĘTE
STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU
DUŻE LITERY

59

komplet 3 tomów
STARY
TESTAMENT

s. 3396 · 165 × 235 · twarda ze złoceniami

31

16000

90

3990

NOWY
TESTAMENT

10590

M1422
✤ Wyjątkowe trzytomowe wydanie Pisma Świętego

w gustownej szacie graficznej i oprawie

✤ Duża czytelna czcionka

✤ Błogosławieństwo św. Jana Pawła II dla rodzin wspólnie

czytających słowo Boże

✤ Elegancka twarda skóropodobna oprawa ze złoceniami
✤ Wstążka stanowiąca zakładkę

✤ Biblijne ilustracje Gustave’a Doré
✤ Wstępy do poszczególnych Ksiąg

30

Ewangelia według św. Mateusza

✤ Przekład z języków oryginalnych – bp Kazimierz Romaniuk

Stosunek Jezusa do Prawa i Proroków: 5,17–20
Niech wam się nie wydaje, że przyszedłem, aby znieść Prawo i Proroków. Przyszedłem nie po to, by je znosić, lecz aby
je wypełnić. 18 Zaprawdę mówię wam: Dopóki niebo i ziemiakomplet
duże litery · wielkość czcionki 1:1
nie przeminą, nie będzie też opuszczone ani jedno „i”, co
więcej, nawet ani jedna kropka nad „i” nie zmieni się, dopóki
nie zostanie wypełnione całe Prawo. 19 Tak więc kto by sam
złamał choćby jedno z najmniejszych przykazań i zachęcał
innych, aby podobnie czynili, będzie uważany za najmniejBIBLIA
szego w królestwie niebieskim.
I przeciwnie, kto będzie sam
Z KOMENTARZAMI
wypełniał przykazaniaJANA
i innym
je głosił,
zostanie uznany za
PAWŁA
II
20
wielkiego w królestwie
Zapewniam was bos. 1456niebieskim.
· 240 × 320 · twarda
wiem: Jeśli waszą doskonałością nie będziecie przewyższać
uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego.
17

19980

11900
S0179

BIBLIA
To jest księgi
Starego
i Nowego
Testamentu
wg J. Wujka
s. 1728 · 150 × 210 · twarda

Zabójstwo: 5,21–26
Słyszeliście, jak mówiono
ojcom waszym: Nie zabijaj!
00
00
229
A gdyby ktoś dopuścił się zabójstwa,
będzie odpowiadał
M1407
00
przed sądem. Otóż Ja wam mówię, że kto by się rozgnieK03882
wał na brata swego, ten już stanie przed sądem. A gdyby
✤ 360 stron komentarzy biblijnych św. Jana Pawła II
powiedział na swego brata: „głupcze”, będzie
odpowiadał
Jest to tłumaczenie łacińskiego tekstu tzw. Wulgaty z 1596 roku,
✤ błogosławieństwo św. Jana Pawła II dla rodzin,
przed
Sanhedrynem.
A gdyby mu powiedział:
którego„bezbożniku”,
dokonał ks. Jakub Wujek SJ. Jego dzieło na przestrzektóre wspólnie
czytają słowo Boże
ni
upływających
stuleci
nic nie straciło na znaczeniu i dziś jest
go kara
ognia
piekielnego.
Gdy więc będziesz
skła✤ czeka
83 całostronicowe
grafiki
Gustave’a
Doré
oceniane jako arcydzieło polszczyzny XVI wieku. Cała Biblia zodarrodzinna
swójdoprzed
ołtarzem
i przypomnisz
sobie,„Biblią
że narodową
brat Polaków aż po dzień dzisiejszy”.
✤ dał
kronika
wpisywania
członków rodziny
stała nazwana
✤ twój
tekst papieża
Franciszka,
zachęca wiernych
Pismodar
Świętetam
Starego
Testamentu liczy 45 ksiąg, Nowego Testazostaw twój
przed
ma jakiś
żalw którym
do ciebie,
do czytania Pisma Świętego
mentu ksiąg 27. Są to księgi: historyczne, pouczające i prorockie.
ołtarzem, a idź i pojednaj się najpierw z bratem twoim. Po25 Usiłuj pojednać się
tem dopiero
wrócisz
dar.
Darmowa
Dostawa
oDi złożysz
129 zł twój
·
Prezent
Do KaŻDeGo zamówienia!

149

79

dla dzieci

32

Monika Białkowska

Giuseppino De Roma

ŚWIĘTA EKIPA

FRANCISZEK,
KLARA
I ANTONI

Inspiracje
(nie tylko)
dla młodzieży

s. 60 · 151 × 209 · twarda

s. 144 · 135 × 205 · miękka

Jak kochać, szanować i chronić
każde stworzenie
zamieszkujące
naszą piękną
planetę

nowość
2000

nowość

1890
K04309

3290

3490

K04311

Czyjaś świętość nas onieśmiela, czasem może nawet przeraża.
I trudno się dziwić, bo w oczach Boga jesteśmy wyjątkowi i nie
mamy się stawać kopiami tych, którzy żyli przed nami. Dlatego w tej książce nie proponujemy ci wzorów do naśladowania,
ale podsuwamy przyjaciół. Znajdziesz w niej historie osób, których młodość była wypełniona miłością do Boga i ludzi. Może
zechcesz z (przynajmniej) jedną z nich zapoznać się bliżej?

Franciszek i Klara z Asyżu oraz Antoni z Padwy to święci, którzy żyli w tym samym czasie i tymi samymi pragnieniami. Mieli
jedno marzenie: kochać Jezusa i jak On kochać najmniejszych
i najuboższych. Na poważnie potraktowali Jego słowa: w niebie
jest Ojciec, który kocha wszystkie stworzenia, jak swoje dzieci.
A jeśli wszystkie stworzenia mają jednego Ojca, to dla siebie nawzajem są braćmi i siostrami. Przedstaw swojemu dziecku trójkę wspaniałych świętych.

DOBRANOC, PANIE BOŻE

Sergio Cariello, Doug Mauss

Historie biblijne i modlitwy na koniec dnia

BIBLIA KOMIKS

s. 256 · 164 × 190 · miękka

s. 832 · 176 × 267 · twarda

1 28 nowych stron
z dodatkowymi
opowieściami

9990

6990

Biblia
bez dedykacji

M1900

nowość
36

00

33

9990

7990
M1905

90

Biblia
z dedykacją

K04310

Dobranoc, Panie Boże to zbiór 365 historii biblijnych pochodzących ze Starego i Nowego Testamentu, dedykowany małym
chrześcijanom. Każdy biblijny fragment tomu został opatrzony poruszającym komentarzem i piękną modlitwą, którą można wykorzystać w wieczornym pacierzu. To połączenie sprawi,
że młodzi czytelnicy lepiej zrozumieją słowo Boże i będą potrafili odnieść je do codziennego życia.

Zamów teraZ:

idealna
książka
na prezent

Światowy bestseller!
Biblia komiks przedstawia wydarzenia ze Starego i Nowego Testamentu – od stworzenia świata, aż do Apokalipsy św. Jana.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Jacob Vium-Olesen

Gill Guile

BIBLIA ŁATWA
DO CZYTANIA

OTWÓRZ
OKIENKO

Ćwicz czytanie
i poznawaj Biblię

Moje ulubione
historie
biblijne

s. 198 · 160 × 235 · twarda

s. 14 · 215 × 285 · twarda

Odkryj na
nowo historie
wzięte z Biblii,
brak nudy gwarantowany!

nowość

3290

3490

nowość

K04312

3590
Książka zawiera prosty tekst i piękne ilustracje, które opowiadają ponadczasowe historie biblijne. Duże, wyraźne litery są ułatwieniem dla dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z czytaniem. Każda historia ma inną długość, więc możesz
dopasować odpowiedni poziom trudności dla swojego dziecka. Pomimo zwięzłej treści, książka ta jest również doskonałym sposobem na poznanie najważniejszych wydarzeń ze Starego i Nowego Testamentu.

K04313

Książka jest wspaniałą zachętą do sięgnięcia po najbardziej znane historie ze Starego i Nowego Testamentu. Każda strona posiada zabawne okienka do otworzenia i poznania ukrytego tekstu lub ilustracji. Jest to gwarancja świetnej zabawy rozwijającej
dziecięcą wyobraźnię i dobry sposób na lepsze zapamiętywanie
poznanych treści.

BAŚNIE
I LEGENDY
POLSKIE

nowość

1995

18

95

K04004

1390

s. 96 · 170 × 245 · twarda

ELEMENTARZ
MĄDREGO DZIECKA

NASZE POLSKIE
RYMOWANKI
Zbiór ponadpokoleniowych wierszyków, piosenek 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.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

s. 192 · 215 × 295 · twarda

K04314

s. 64 · 205 × 205 · twarda

Świat jest fascynującym miejscem
i powoduje, że dzieci ciągle mają
pytania dotyczące praktycznie
wszystkiego, co je otacza. Przedstawiamy książkę, która odpowiada na wiele z nich, a dzięki
swojej wszechstronności zaciekawi każdego malucha. Są tu
informacje o kosmosie i Ziemi,
o Polsce i jej najważniejszych miastach, o polskich zwierzętach,
o porach roku i zjawiskach przyrody, o dobrych manierach i zasadach bezpieczeństwa.

3290

·

nowość
3995

3695
K04315

Czy wiesz, skąd się wzięła Wisła i dlaczego woda w Bałtyku jest
słona? Czy znasz historie poznańskich koziołków, toruńskich
pierników i gdańskich lwów? Czy słyszałeś opowieści o lajkoniku, bazyliszku i szewczyku Dratewce? Książka Baśnie i legendy polskie to zbiór czytanych od pokoleń opowieści, pełnych
legendarnych i baśniowych postaci oraz historii znanych w całej Polsce.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Jennifer Moore-Mallinos, Julia Seal,

Kobi Yamada,
Gabriella Barouch

NASZE WAŻNE SPRAWY

MOŻE

O szczęściu, przyjaźni i innych wartościach

O magicznym
potencjale,
który drzemie
w każdym człowieku

s. 96 · 210 × 240 · twarda

O ważnych
sprawach, które
dotyczą nas
wszystkich

s. 44 · 220 × 310 · twarda

Otulająca ciepłem
opowieść o wachlarzu możliwości,
które dostajemy
od życia i potencjale, który każdy
nosi w sobie

nowość
3200

2990

nowość

4590

4190

K04316

K04317

Zaczarowany spektakl słów i obrazów, który poruszy struny
Ta książka pragnie przybliżyć wszystkim dzieciom, ich rodzicom podświadomości każdego, bez względu na wiek. Każdy detal
i wychowawcom świat wartości, takich jak: hojność, wdzięcz- wpleciony w książkę jest symbolicznym rekwizytem pokazująność, uprzejmość, cierpliwość, empatia, honor i uczciwość. Za cym drogę rozwoju bohaterki. Każda ilustracja to osobna histopomocą sympatycznych opowiastek bliskich realiom dziecięce- ria – o miłości, przyjaźni, współczuciu, wierze w siebie, przygogo świata wyjaśnia małym czytelnikom wartości, dzięki którym dzie. Autorzy w piękny sposób ukazują wartości, które każdy
żyje nam się lepiej, a otaczająca nas rzeczywistość jest kolorowa dorosły chce, by ich dziecko przyjęło, jednocześnie nie zapomii piękna. Zapraszamy do poznawania świata wartości.
nając o docenieniu wrażliwości dziecka.
Agnieszka Antosiewicz

MĄDRE BAJKI (WYDANIE SPECJALNE)

ATLAS MITOLOGII ŚWIATA
s. 84 · 285 × 345 · twarda

s. 104 · 240 × 280 · twarda

Przedstawiamy
nową, wyjątkową edycję kochanej przez
wszystkie
dzieci książki
„Mądre bajki!”
Zapraszamy
do mitologicznej
wędrówki!

nowość
4950

4690
K04318

Opowieści mówią o tolerancji, akceptacji, wartości rodziny
i przyjaźni, pokazują siłę, jaka kryje się w wytrwałości i wierze
w siebie. Nie stronią też od trudnych kwestii, o których dorośli
często nie wiedzą, jak rozmawiać z dziećmi – wówczas wspólna
lektura może stać się punktem wyjścia do ciekawej, rozwijającej rozmowy. Książka rozwija wrażliwość dziecka, poszerza jego
wiedzę o świecie, uczy rozumieć siebie i innych, a także kształtuje zainteresowania czytelnicze.

Zamów teraZ:

nowość

4950

4690

K04319

Siedem mitologii z całego świata i ze wszystkich kontynentów od greckiej, przez słowiańską, aż po japońską czy aztecką. Każdy rozdział poświęcony jest innej mitologii, a czytelnicy dowiedzą się z niego, jak według niej powstał świat i człowiek, jacy
istnieli bogowie i czym się zajmowali, poznają najbardziej znane
i najciekawsze opowieści mitologiczne i poczytają o najbardziej
interesujących mitologicznych przedmiotach, wierzeniach i tym,
co po mitologiach i jej wyznawcach nam zostało.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

dla dzieci
Hans Christian Andersen, Ilustracje – Vladyslav Yerko

KRÓLOWA ŚNIEGU

35

12 OPOWIASTEK ZE STUMILOWEGO LASU
s. 224 · 185 × 225 · twarda

s. 32 · 235 × 305 · twarda

Przeżyj niezwykłe
przygody z najukochańszym
ze wszystkich
misiów!

nowość
4499
39

34

90

4199
K04320

90

Mały chłopczyk o imieniu Krzyś miał pokój, w którym mieszkało mnóstwo niezwykłych zabawek. Najbardziej lubił pluszowe zwierzątka, a jego najwierniejszym przyjacielem był miś KuPonadczasowa baśń o przyjaźni i zmaganiach z Królową Śniegu. buś. Każdego dnia na Krzysia, Kubusia i jego przyjaciół czekała
Z pozoru lodowa, mroźna opowieść rozgrzewa serca czytelni- nowa niezapomniana przygoda w pełnym fantazji Stumilowym
ków, wywołuje mnóstwo emocji, zmusza do refleksji i pozosta- Lesie. Tak zaczyna się ten uroczy zbiór z dwunastoma pięknie
je na długo w pamięci. Największym atutem książki są ilustra- ilustrowanymi opowiadaniami. Spotkaj się z Puchatkiem, Krzycje, z których każda jest małym dziełem sztuki.
siem, Prosiaczkiem i innymi mieszkańcami Stumilowego Lasu.
M1916

DREWNIANA WIEŻA
Pudełko · 255 × 245 × 60

DZIECI KONTRA RODZICE
Polskie zwyczaje

Pudełko · 175 × 115 × 30

nowość

52

46

40

90
K04321

To świetna gra zręcznościowa,
gdzie zwycięzcą zostanie osoba
najlepiej panująca nad emocjami
i drżeniem dłoni. Zadaniem uczestników jest wyciągnięcie kolejnych
drewnianych słupków w taki sposób, aby nie uszkodzić budowli. W najtrudniejszych chwilach mogą liczyć na rzut kośćmi, które pozwolą
im opuścić jedną kolejkę. Jednak los może zmusić ich do wyciągnięcia
nawet 3 słupków w jednej turze!

1999

nowość

K04322

Czy podkowa przynosi szczęście? Co robimy w Prima
Aprilis? Dzieci Kontra Rodzice: Polskie Zwyczaje to
dynamiczna gra rodzinna,
w której dzieci i rodzice rywalizują odpowiadając na
wiele pytań. Wygrywa drużyna, która odpowie na więcej
pytań. W grze znajdziecie pytania o dwóch poziomach trudności,
specjalnie przygotowane dla dzieci i dla rodziców.

WIRUS

BYŁO SOBIE
ŻYCIE

Pudełko · 210 × 140 × 40

Pudełko · 263 × 263 × 80

nowość

3499

2990

K04323

W szpitalu w Leśnej Dziurze wybuchła
panika, gdy laboranci odkryli, że pojemniki z próbkami są puste! Eksperymentalne hodowle wirusów, rozprzestrzeniły
się po całym budynku i teraz tylko Wy
możecie je powstrzymać. Waszym zadaniem będzie stawienie czoła epidemii
i rywalizowanie o to, komu pierwszemu
uda się zwalczyć wirusy, a do tego uratować świat przed pandemią.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

nowość

11000

9990

K04324

Edukacyjna gra planszowa Było sobie życie to emocjonująca zabawa,
w której możesz sprawdzić swoją
wiedzę. Musisz jak najszybciej zebrać 7 żetonów z wizerunkiem Hemo. Żeby tego dokonać: odpowiadaj poprawnie na pytania,
broń się przed atakami wirusa, wykorzystuj możliwości, jakie daje pole
Szansa, nie poddawaj się, gdy trafisz na pole Pech.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Pippa Grange

Antonia Dodge,
Joel Mark Witt

JAK POZBYĆ
SIĘ LĘKU
I ZACZĄĆ
ŻYĆ

POTĘGA
OSOBOWOŚCI
Sprawdź, kim jesteś
naprawdę

s. 352 · 140 × 203 · miękka

s. 480 · 145 × 205 · miękka

Jak odnaleźć
ukryte talenty
i wydobyć je
na światło
dzienne

nowość
4290

3990
K04332

nowość
Strach podcina skrzydła wszystkim niezależne od statusu społecznego, wiedzy, majątku czy umiejętności. Choć generalnie
łakniemy w życiu spełnienia, szczęścia i zwycięstwa, rzadko kiedy potrafimy się cieszyć tym, co mamy, zdobywamy czy osiągamy. Dr Grange przyczyn naszego niezadowolenia i braku głębokiej satysfakcji upatruje w lęku, strachu, który pozbawia nas
radości, odbiera nam wiarę w siebie, niszczy zaufanie do innych
i ogranicza naszą duchową wolność.

5490

5190

K04325

W głowie niemal każdego z nas pojawiają się pytania: „Kim jestem?”, „Jaki jest cel mojego życia?”, „Dokąd zmierzam?”, „Co
chcę w życiu osiągnąć?”. Chcemy wiedzieć, czy jesteśmy introwertykami czy ekstrawertykami, w jaki sposób podejmujemy
decyzje, jakie są nasze mocne i słabe strony, jak pozostać sobą
i nie dać się manipulować innym. Potęga osobowości pomoże ci
odkryć swój niepowtarzalny potencjał i prawdziwą tożsamość.

Pema Chodron

ŻYCIE
ZACZYNA SIĘ
DZISIAJ

nowość

s. 200 · 145 × 210 · miękka

3490

29

90

K04239

3990

36

90

s. 286 · 130 × 190 · twarda

s. 184 · 148 × 206 · miękka

Joshep Murphy

Dag yvind Engen Nilsen

POTĘGA
PODŚWIADOMOŚCI

JAK WYKRYĆ
PSYCHOPATĘ?

Ta książka pomogła milionom
ludzi na całym świecie osiągnąć
upragnione cele jedynie dzięki
zmianie sposobu myślenia. Rewolucyjne techniki doktora Murphy'ego opierają się na sprawdzonej zasadzie: Jeśli uwierzysz w coś
bez zastrzeżeń i możesz to zobrazować w swoim umyśle, usuniesz
podświadome przeszkody, które
powstrzymują cię przed osiągnięciem upragnionego celu, a twoja
wiara stanie się rzeczywistością.

Psychopatę możesz spotkać
w miejscu pracy, wśród znajomych
i w najbliższej rodzinie. Psychopata potrafi wzbudzić zaufanie
i być czarujący, ale jego jedynym
celem, który uświęca wszystkie
środki, jest władza. Ten, kto da się
omamić, zostanie zmanipulowany
i wykorzystany do tego stopnia, że
może minąć wiele lat, zanim znów
stanie się sobą.

Zamów teraZ:

Powiedz tak
życiu. W każdym
jego momencie

K04327

nowość

3990

3790

K04326

Niemal wszyscy ludzie są przekonani, że najlepszym sposobem
na życie jest unikanie bólu i dążenie do wygody. Jednak żyjąc
w ten sposób, na najmniejszy przejaw cierpienia reagujemy
ucieczką. Zdaniem autorki postępując w ten sposób, nigdy nie
dowiemy się, co się kryje za daną przeszkodą czy budzącą lęk
sytuacją. To książka o zaprzyjaźnianiu się ze sobą i ze światem,
a także o umiejętności przyjmowaniu potężnej dawki radości,
cierpienia i zamętu, które charakteryzują ludzki los.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Michio Kaku

BOSKIE
RÓWNANIE
W poszukiwaniu
teorii wszystkiego
s. 184 · 142 × 202 · miękka

Teoria strun

4990

nowość
39

36

99

99

K04329

Jedno równanie unifikujące wszystkie oddziaływania i opisujące każde zjawisko – od ruchu rozszerzającego się Wszechświata po najmisterniejszy taniec cząstek subatomowych – taki cel
stawiają przed sobą najwięksi fizycy na świecie. Byłoby to ukoronowanie całego dorobku nauki, prawdziwy Święty Graal fizyki – jeden wzór, z którego można byłoby wyprowadzić wszystkie pozostałe równania. Jest to wizja tak wspaniała, że zapiera
człowiekowi dech w piersiach.

4690

K04211

s. 184 · 145 × 220 · twarda

4490

4190

K04210

s. 228 · 125 × 195 · twarda

Daniel C. Dennett

Michał Heller

NATURA UMYSŁÓW

NIESKOŃCZENIE WIELE
WSZECHŚWIATÓW

Jak zrozumieć świadomość
Wybitny filozof Daniel C. Dennett, poszukując odpowiedzi na
pytania o naturę naszego umysłu, łączy idee z zakresu filozofii,
sztucznej inteligencji i neurobiologii. Starając się zrozumieć świadomość, stawia szereg intrygujących,
a czasem wręcz niepokojących
pytań. Czy możemy wiedzieć, co
naprawdę dzieje się w umyśle innego człowieka? Czy to możliwe,
że jesteś jedynym umysłem we
Wszechświecie?

Od Einsteina
do nieskończoności
Co kryje się pod pojęciem „wieloświata”? Czy nasz wszechświat
jest tylko jednym z nieskończenie
wielu? Gdzie kończy się nauka,
a zaczyna fantazja? Pytanie o wielość (wszech)światów nie jest
nowe, ale we współczesnej fizyce powróciło ze zdwojoną siłą.
Heller przygląda się „kontrowersyjnemu, ale metafizycznie prowokującemu” pojęciu wieloświata.

Robert F. Shedinger

TAJEMNICA
MECHANIZMÓW
EWOLUCJI
s. 420 · 160 × 230 · miękka

Wielka opowieść
biologii darwinowskiej o triumfie
nad religią

nowość

3490

SOCJOTECHNIKA
Sztuka zdobywania
władzy nad
umysłami
s. 312 · 158 × 235 · miękka

nowość
4490

3190

K04330

Czy darwinowska teoria ewolucji jest rzeczywiście największym
osiągnięciem w historii nauki, a może nawet najbardziej twórczą
i ekspansywną ideą, jaka kiedykolwiek pojawiła się w umyśle
człowieka? Tajemnica mechanizmów ewolucji w sposób zrozumiały przedstawia krytyczne studium literatury z zakresu biologii ewolucyjnej. Autor książki, pokazuje, że popularne ujęcie
ewolucji jest jedną wielką opowieścią o triumfie darwinizmu,
w którym wyraźnie przecenia się możliwości mechanizmów
ewolucyjnych.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

Christopher Hadnagy

·

4190
K04328

Znakomity przewodnika po różnych technikach inżynierii społecznej, od klasycznych po najnowocześniejsze. Przedstawiono
tu naukowe podwaliny socjotechnik, a poszczególne metody, takie jak tworzenie pretekstu, modelowanie komunikacji, tailgating czy phishing, opisano z przywołaniem rzeczywistych zdarzeń. Książka pozwala zrozumieć, jak łatwo jest skłonić ludzi do
podjęcia szkodliwych decyzji, a równocześnie podpowiada, jak
można skutecznie bronić się przed socjotechnikami.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Andrzej Nowak

DZIEJE
POLSKI
Tom 5 Imperium
Rzeczypospolitej
s. 488 · 195 × 240 · twarda

4990

4690

K04186

s. 576 · 143 × 205 · półtwarda

4300

3990

K04246

nowość

s. 336 · 147 × 208 · twarda

Kamil Janicki

Paweł Jasienica

DAMY ZŁOTEGO WIEKU

OSTATNIA Z RODU

Bona Sforza, Barbara Radziwiłłówna i Anna Jagiellonka – trzy
nietuzinkowe kobiety, które żyły
w epoce największej potęgi Rzeczpospolitej. Jednak żadna z dam
złotego wieku, mimo niewątpliwych sukcesów, nie zaznała trwałego szczęścia. W świecie zdominowanym przez mężczyzn wysoko
urodzone kobiety miały do dyspozycji trzy drogi: pozostać marionetką, dążyć do otwartej konfrontacji lub też sprytem zdobywać
wpływy i realizować własne cele.

Książka przedstawia postać Anny
Jagiellonki na tle dziejów XVwiecznej Rzeczypospolitej Anna,
wychowana na renesansowym
dworze, zdominowana przez silną
osobowość matki, ponad dwie
trzecie swego długiego żywota
spędziła na uboczu historii, będąc świadkiem intryg, walk o reformę państwa i Kościoła, sporów
o władzę. Dopiero po bezpotomnej śmierci brata, spadkobierczyni
potężnego rodu, obdarzona tytułem Infantki, wyszła z cienia.

8890

8490
K04283

Ten tom Dziejów Polski wprowadza nas w czasy, które w rodzimej historiografii zwykło się nazywać epoką królów elekcyjnych. W opisywanym okresie od 1572 do 1632 r. Rzeczpospolita
trzykrotnie zmierzyła się z bezkrólewiem. Mimo interwencji zagranicznych mocarstw udawało się każdorazowo wybrać króla zgodnie z wolą ogółu szlachty: Henryka Walezego, którego
okres panowania jest marginalny w historii Polski, Stefana Batorego i wreszcie Zygmunta III Wazę. Przed nowymi władcami
Rzeczypospolitej rysowały się trudne zadania.

Małgorzata Król

CHŁOPCY
MALOWANI
Najsłynniejsi polscy
kawalerzyści
s. 304 · 150 × 230 · miękka

6999

nowość
44

90

K04187

s. 336 · 165 × 235 · twarda

4990

4590

K04243

s. 384 · 150 × 210 · twarda

90

Radosław Sikora

Kamil Janicki

NIEZWYKŁE BITWY
I SZARŻE HUSARII

PAŃSZCZYZNA

K04340

200 husarzy walczących w zwycięskiej bitwie pod Mohylewem
z 30 000 wojsk moskiewskich. Bitwa pod Kircholmem, w której husarze pokonują nowoczesną armię
europejską. Sułtan płaczący po
przegranej pod Chocimiem. Husaria dokonywała na polach bitew
rzeczy niezwykłych. Zwyciężała
w starciach, które wydawały się
nie do wygrania. Radosław Sikora
po raz kolejny przybliża nam dzieje
tej niezwykłej formacji.

41

Kawaleria szczyci się w Polsce długą tradycją, sięgającą początków państwa. Z dumą wspominamy zwycięstwa pod Chocimiem, Kircholmem, Wiedniem, w których ważną rolę odegrali
polscy kawalerzyści. Ułani i husarze mają od zawsze w naszych
sercach ciepłe miejsce. Książka opowiada o dzieciństwie, dojrzewaniu, patriotyzmie wielkich Polaków i prywatnych perypetiach
znakomitych kawalerzystów, m.in. Aleksandra Ułana – od jego
nazwiska rozpoczęła się legenda całej formacji kawaleryjskiej.

Zamów teraZ:

6699

Prawdziwa historia
polskiego niewolnictwa
Dziś nadal mówi się o rzekomym
przywiązaniu chłopów do ziemi,
ich poddaństwie i wyolbrzymionej krzywdzie. Autor sprawnie
rozprawia się z wizją sielankowej,
polskiej wsi. Według niego radości
prowincjonalnego życia były zarezerwowane tylko dla dziedzica i zarządcy jego majątku. Dla chłopów
zostawała marna egzystencja,
a jedyną rzeczą, jaką mogli uczynić w takiej sytuacji była ucieczka.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

historia

39

Rajmund Pollak

Jerzy Remer

POLSKIE
KRESY,
CO NAM
OBCA MOC
WYDARŁA!

WILNO

s. 424 · 155 × 230 · twarda

nowość

8490

8990

s. 240 · 155 × 215 · miękka

Cuda minionej
Polski

nowość
3650

K04341

Po zajęciu Stanisławowa Sowieci dali miejscowym Ukraińcom
trzy dni „swobody”, aby tak zwane komitety rewolucyjne mogły
robić z Polakami, co im się żywnie zachciało. Przeprowadzano
zatem aresztowania, często przy udziale NKWD. Polaków przetrzymywano i głodzono w nieludzko przepełnionych i zimnych
więzieniach, gdzie nękało ich robactwo, znęcano się nad nimi,
szantażowano, stosując powszechnie przemoc i tortury. Mordowano więźniów bez jakiegokolwiek wyroku.

3390
K04342

Prezentowany tom jest reprintem książki Wilno J. Remera z roku
1934. Dokładnie odwzorowuje pisownię, układ graficzny i ilustracje wydania pierwszego. Tom dedykowany jest Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Autor przybliża nam historię miasta,
opisuje liczne kościoły, Uniwersytet Stefana Batorego, historię
obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej oraz wyzwolenie Wilna i powrót w granice Polski. Piękne zdjęcia dopełniają obraz całości.

Andrzej Nowak,
Dorota Truszczak

Przemysław
Słowiński

ŻYWOTY
RÓWNOLEGŁE

DLACZEGO
NIE JESTEŚMY
BOGACI

Wyjątkowi Polacy,
tragiczne wybory,
heroiczne postawy

s. 440 · 160 × 225 · miękka

s. 440 · 165 × 240 · twarda

nowość

nowość

5590

5990

4990

4590

K04348

K04344

Nobliści i wodzowie, koniunkturaliści i święci – ikony polskiej
kultury i polityki zestawione w intrygujące duety: Wyszyński –
Gierek, Czartoryski – Mickiewicz, Walentynowicz – Kuroń, Miłosz – Jan Paweł II, Piłsudski – Dmowski. Czy kult bohaterów
uskrzydla nas, czy krępuje? Czy istnieje tylko jeden przepis na
patriotyzm? Autorzy zderzają losy wybitnych ludzi, żyjących
w tych samych czasach, ale niekiedy zupełnie inaczej realizujących swoją misję społeczną.

Dlaczego nie jesteśmy bogaci, a przed domem każdego Polaka
nie stoi okazały Mercedes? Nie umiemy, jesteśmy gorsi od innych, pracujemy niewydajnie? Czy położenie geograficzne naszej ojczyzny to przekleństwo czy dobrodziejstwo? Czy dyskutując o szansach rozwoju Polski w następnych dziesięcioleciach,
zwracamy uwagę na punkt startu? W wyniku II wojny światowej utraciliśmy 20 proc terytorium państwa, 40 proc. infrastruktury, a straty ludzkie nigdy nie zostały do końca podsumowane.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·
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Adam
Burakowski,
Aleksander
Gubrynowicz,
Paweł Ukielski

1989
Jesień Narodów
s. 620 · 165 × 240 ·
twarda

W 1989 roku
na oczach zdumionego świata zawalił się
system komunistyczny

nowość

6900

6490

K04345

Od rozpoczęcia rokowań Okrągłego Stołu w Polsce w lutym, aż
po rozstrzelanie Eleny i Nicolae Ceauşescu w grudniu – Europa
Środkowa i Wschodnia przeszła przez burzliwy, choć wyjątkowo mało krwawy proces wyzwalania się spod reżimu komunistycznego. Dziś, ponad 30 lat po tamtych wydarzeniach, wydaje się, iż perspektywa jest wystarczająco odległa, by bez emocji
prowadzić badania porównawcze.

12990

11990

K04193

5700

s. 1020 · 165 × 240 · twarda

6990

K04245

s. 224 · 170 × 230 · twarda

Max Hastings

Bill Price

WIETNAM

HISTORIA SZACHÓW
W 50 RUCHACH

Epicka tragedia 1945-1975
Najpełniejszy obraz wojny w Wietnamie. Sugestywna i obiektywna
opowieść o jednym z najgłośniejszych konfliktów XX wieku. Mało
która wojna do dziś budzi tyle
kontrowersji i pytań. Mało która
cieszyła się takim zainteresowaniem ze strony twórców kultury –
artystów, fotografów, piosenkarzy.
Max Hastings rysuje szerszą perspektywę, zaczynając opowieść
wraz z końcem drugiej wojny
światowej.

Szachy są jedną z nielicznych gier
o zasięgu globalnym. Aby poznać
ich historię, trzeba sięgnąć do korzeni i cofnąć się w czasie. Gra przeszła 1500-letnią ewolucję ściśle
splecioną z przełomowymi zmianami kulturowymi, politycznymi
i religijnymi w dziejach ludzkości.
Nic zatem dziwnego, że szachy
cieszą się tak wielkim szacunkiem
ze względu na swoje dziedzictwo
i za piekielną złożoność.

J. Douglas Kenyon

Graham Hancock

ZAKAZANA
HISTORIA
LUDZKOŚCI

ŚLADY
PALCÓW
BOGÓW

s. 384 · 165 × 235 · miękka

s. 560 · 165 × 235 · miękka

Światowy bestseller kontrowersyjnego badacza
prehistorii ludzkości sprzedany
w 10 milionach
egzemplarzy

Jak oficjalna
nauka fałszuje
prawdziwe początki cywilizacji

nowość

5290

6490

K04350

W Egipcie, Indiach, Japonii, obu Amerykach napotykamy starożytne artefakty, świadczące o niebywałym zaawansowaniu
technologicznym ich twórców. Wyniki niepublikowanych badań prowadzą do zdumiewającego wniosku: nasza cywilizacja
jest o wiele starsza, niż twierdzi nauka. Na Ziemi kwitła przed
tysiącami lat pracywilizacja – źródło wszystkich starożytnych
kultur. Dlaczego naukowcy ukrywają świadectwa jej istnienia?

Zamów teraZ:

nowość

5980

5490

K04347

Sensacyjne dowody istnienia zaginionej prehistorycznej cywilizacji, która dała początek wszystkim starożytnym kulturom.
Czy historia ludzkości może być o tysiące lat starsza, niż uważaliśmy dotychczas? Jeden z najwybitniejszych i najbardziej kontrowersyjnych badaczy prehistorii wysuwa tu rewolucyjną hipotezę
o prawdziwych początkach naszej cywilizacji, która zaszokowała świat nauki.
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Geoffrey Roberts

Laurence Rees

CHURCHILL
I STALIN

STARCIE
TYRANÓW

Toksyczni bracia

Hitler i Stalin –
sojusznicy
i wrogowie

s. 510 · 175 × 240 · twarda

s. 560 · 150 × 228 · twarda

nowość

nowość

5199

5499

5990

5590

K04349

K04343

Książka oparta na dokumentach z archiwów rosyjskich przedstawia burzliwe stosunki między Józefem Stalinem a Winstonem Churchillem. Podkreśla tajną korespondencję między dwoma przywódcami, rejestruje ich spotkania i rozmowy w Moskwie
oraz na szczytach w Teheranie, czy Jałcie, a także ujawnia poufne komunikaty Stalina i jego dyplomatów. Ujawnia jak Stalin
i Churchill spierali się i współpracowali, aby osiągnąć zwycięstwo,
i pokazuje osobiste relacje między tymi dwoma osobistościami.

Z początku byli partnerami i zawiązali swego rodzaju sojusz,
wkrótce jednak stali się największymi wrogami w dziejach. Nigdy się nie spotkali, ale jeden uważnie śledził posunięcia drugiego, a nawet podziwiał jego bezwzględność. Dzięki niepublikowanym dotąd, zaskakującym relacjom naocznych
świadków – żołnierzy, cywilów skazanych na wojenne cierpienie
i ludzi, którzy osobiście znali obu dyktatorów – Rees podważa powszechnie utarte i czasem fałszywe opinie na temat dyktatorów.

Richard Pipes

CZERWONE
IMPERIUM
Powstanie Związku
Sowieckiego

ZAGINIONE
MIASTA,
PRASTARE
GROBOWCE
s. 512 · 165 × 246 · miękka

s. 664 · 160 × 240 · twarda

nowość

6490

6990

nowość
6990

K04346

Interesująca, pełna nieznanych szczegółów historia rozpadu Cesarstwa Rosyjskiego i wzniesienia na jego gruzach wielonarodowego państwa komunistycznego. Richard Pipes opisuje, w jaki
sposób bolszewicy wykorzystali ruchy narodowe na Ukrainie,
Białorusi, Kaukazie i w Azji środkowej, aby zdobyć władzę i rozciągnąć ją na kresy dawnego cesarstwa. Ważny przyczynek do
współczesnej historii krajów należących niegdyś do Związku Sowieckiego.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

6490
K04351

Od Człowieka Lodu przez terakotowych wojowników po wrak
Titanica – to pasjonująca i pełna przygód opowieść o odkryciach, które zmieniły świat! Tajemnicze miasta pośrodku nieprzebytej dżungli, mieniące się złotem grobowce i dobrze zachowane szkielety naszych przodków ślady, z których możemy
wyczytać dzieje ludzkości. Wybuchowe połączenie wiedzy historycznej i najlepszych powieści przygodowych! Sto wypraw
i olśniewających znalezisk, sześć kontynentów i ponad trzy miliony lat historii.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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puBlicystyka i reportaż
R. Skrzypczak,
P. Chmielewski

OGIEŃ
W KOŚCIELE
Nadzieja
w czasach
kryzysu
s. 328 · 145 × 205 · miękka

nowość
3990

abp Grzegorz Ryś

CZY KOŚCIÓŁ
MA SENS?
s. 208 · 140 × 202 · miękka

Zdecydowanie
ajedna z najciek
k
że
wszych ksią
tej jesieni

3690
K04352

2490

2990

M1925

Jaka jest przyszłość Kościoła? Ksiądz Robert Skrzypczak, ceniony kapłan i rekolekcjonista, odkrywa korzenie kryzysu wiary, który osłabia misję Kościoła w świecie. Wielu wiernych ma
wrażenie, że jest w płonącym domu, i pragnie go jak najszybciej
opuścić. Przyglądając się najtrudniejszym momentom w najnowszej historii Kościoła, pokazując jego słabości i skłonność
do unikania konfrontacji, autorzy starają się wskazać, że jedynym ratunkiem dla ocalenia wspólnoty wierzących jest świętość.

Czy Kościół posiada prawdę objawioną i kto może to wiedzieć?
Czy można mieć bliski związek z Jezusem i jednocześnie kwestionować Kościół? Czy istnieją granice dialogu ekumenicznego? Czy można prowadzić życie chrześcijańskie bez Kościoła? W rozmowie z Piotrem Sikorą abp Grzegorz Ryś mierzy się
m. in. z pytaniami dotyczącymi uwikłania Kościoła w politykę
i sojusz z władzą oraz negatywnego nastawienia wielu hierarchów i księży do osób o odmiennej orientacji seksualnej.

John Dickie

Ewa Krawczyk

MASONI

PLAGI
ŚWIATA

Architekci
nowoczesnego
świata
s. 496 · 150 × 225 · twarda

Czy człowiek
przetrwa
kolejną
pandemię?
s. 304 · 164 × 210 · miękka

nowość
5999

5499

nowość
3990

3690

K04354

K04353

Odkryj fascynującą historię jednego z najbardziej wpływowych
i tajnych bractw we współczesnym społeczeństwie. Założone
w Londynie w 1717 roku jako bractwo mające na celu wspieranie się w samodoskonaleniu, masoneria okazała się tak uzależniająca, że w ciągu dwóch dekad rozprzestrzeniła się na cały
świat. Masoni to historia ruchu, który nie tylko pomógł ukształtować nowoczesne społeczeństwo, ale który wciąż ma w nim
znaczne wpływy.

Dżuma, ospa, cholera – te plagi pozbawiły życia miliony ludzi.
Pandemia koronawirusa uświadomiła nam, że choroby zakaźne nie należą do przeszłości i wciąż są groźne. Żyjemy w globalnej wiosce i wybuch choroby w egzotycznym kraju w szybkim
tempie może się przerodzić w globalną epidemię. Co możemy
zrobić, by tego uniknąć? Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo?
W tej książce znajdziesz odpowiedzi na te pytania w formie rzetelnej wiedzy, a nie pseudonauki; faktów, a nie fake newsów.

Zamów teraZ:
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Janusz Szewczak

PANDEMIA GRZECHU
czyli śmierć nauczycielką życia
s. 232 · 165 × 235 · twarda

eczne szczęście?

Co ma zapewnić nam wi

nowość
59

00

54

90

K04269

s. 368 · 140 × 200 · twarda

ks. Janusz Królikowski

NIE MAMY PRAWA
MILCZEĆ!
Apologia Kościoła
Autor zwalcza stereotypy ukształtowane przez wrogów wiary, zwalcza medialne pomówienia kształtujące opinię publiczną. Pokazuje
prawdziwe rodowody nacjonalizmów i antysemityzmu przypisywanych Kościołowi. Dowodzi, że
wiele państw w Unii Europejskiej
można dziś nazwać wyznaniowymi, a tym panującym wyznaniem staje się wojujący ateizm.

5900

5490

K04372

Janusz Szewczak wpisuje się kolejny raz
w nurt obrony zachodniej, chrześcijańskiej cywilizacji – cywilizacji życia, nie
śmierci. Apeluje w sposób nieraz przejmujący do naszych sumień i do naszej
świadomości. Wykazuje, jak małym
staje się człowiek i jak mało wie w konfrontacji z niewidzialnym wirusem. I jest
to ten sam człowiek, któremu wydaje
się, że osiągnął szczyty wiedzy i że może
zastąpić samego Boga. Znacznie jednak
wcześniej przed covidem do rozmiarów pandemicznych rozprzestrzenił się grzech;
chronić się przed tą zarazą i walczyć z nią jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem
i zadaniem. Po przeczytaniu tej arcyciekawej i dramatycznej książki zyskujemy wiele
argumentów przydatnych w obronie cywilizacji życia.

Jacek Bartosiak,
Piotr Zychowicz

NADCHODZI
III WOJNA
ŚWIATOWA

nowość

Czy Ameryka
porzuci Polskę
na pastwę Rosji?

4900

4490

K04127

4850

4490

s. 320 · 145 × 205 · twarda

s. 336 · 145 × 205 · twarda

Waldemar Łysiak

Waldemar Łysiak

DÓŁ

SKOJARZENIA
I AFORYZMY

Dół to spojrzenie Łysiaka na „tu
i teraz” i wyciągnięcie przez niego
istotnych wniosków z tego co widzi, co czyta i co słyszy. To perfekcyjne opisanie teraźniejszości. Autor analizuje współczesny świat,
jego poprawność polityczną i lewicowy zjazd w dół. Tłumaczy tendencje i uzmysławia pewne fakty,
na co dzień umykające naszej percepcji. Dostrzegając upadek norm
moralnych, wieszczy nadejście
ciężkich czasów pozbawionych
spoiwa, jakim jest wiara i rodzina.

Kolejna znakomita książka Waldemara Łysiaka – zbiór pisanych świetnym konserwatywnym piórem esejów kulturowych
i politycznych, które nikogo nie
zostawią obojętnym, plus sto kilkadziesiąt bon-motów autora.
Jeśli jesteś fanem esejów i felietonów zabarwionych politycznie,
to Skojarzenia i aforyzmy będą
pozycją zdecydowanie wartą Twojej uwagi.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

s. 320 · 153 × 226 · miękka

K04373

·

nowość
4490

4190
K04356

Rywalizacja między mocarstwami wchodzi w fazę krytyczną.
Czy Stany Zjednoczone pójdą na wojnę z Chinami? Po czyjej
stronie stanie Rosja? Czy Polska zostanie wciągnięta w III wojnę światową? Czy świat stoi na krawędzi nuklearnej zagłady?
To tylko niektóre z pytań, na które próbują odpowiedzieć Jacek
Bartosiak i Piotr Zychowicz. Znany geopolityk oraz publicysta
rozmawiają o Polsce i świecie. O tym, czy nasza armia jest gotowa odeprzeć atak i obronić państwo.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Wojciech Górecki

PLANETA
KAUKAZ
s. 240 · 133 × 215 · miękka

Jedna z najobardziej wart
cji
y
oz
p
ściowych
ło
w dorobku m
dego pokolenia
reporterów

nowość
3490

3290
K04359

Górecki pokonał ogrom trudności, na jakie w tamtych stronach
napotyka reporter, i dotarł do miejsc najbardziej niedostępnych,
gdzie spotkał ludzi niezwykłych, ujmujących nas swoją prostotą
i sercem. Pod jego żywym i precyzyjnym piórem nie tylko cały
Kaukaz, ale i poszczególne zamieszkujące go społeczności przekształcają się w różnorodne osobne, małe planety.

nowość
2190

2090

K04358

s. 104 · 140 × 200 · miękka

4299

Charles D. Engel

Magdalena Wolińska-Riedi

ALESSANDRO
SERENELLI

Z WATYKANU W ŚWIAT

Historia nawrócenia zabójcy
Marii Goretti
Wiele osób zna historię Marii Goretti – włoskiej jedenastolatki zamordowanej przez sąsiada, kiedy
broniła swojej czystości, a chwilę
przed śmiercią wyznała, że mu
wybacza. Niewielu zna dalszą historię życia jej mordercy – Serenellego, który nawrócił się, będąc
jeszcze w więzieniu, a po odbyciu
kary spędził resztę życia na modlitwie we wspólnocie kapucynów.

Tajemnice papieskich podróży
Ile kosztuje lot z papieżem? Dlaczego na pokładzie papieskiego
samolotu zawsze musi być odpowiedni zapas makaronu i parmezanu? Kto pilnuje papieskiego
paszportu? Gdzie buddyści gorąco
oklaskiwali papieża? Dlaczego
pewna wysłana do Europy Matka
Boża musiała szybko zmienić
w Rzymie samolot? I jak wygląda
praca reporterki w mieście, do którego przyjeżdża papież i w którym
właśnie trzęsie się ziemia?

Sara Daniel,
Benoît Kanabus

DOM GUCCI

JEŚLI TO JEST
KOBIETA

Potęga mody,
szaleństwo
pieniędzy, gorycz
upadku

Chrześcijanka.
Niewolnica Państwa
Islamskiego
Sprzedawana,
wykorzystywana,
torturowana

s. 472 · 145 × 220 · miękka

nowość

4490

4190

K04357

W 1993 roku ta luksusowa marka znalazła się na skraju bankructwa, do czego przyczyniły się złe decyzje Maurizia Gucciego. Dwa lata później został on zastrzelony w drodze do biura.
Za zorganizowanie morderstwa skazano jego byłą żonę Patrizię
Reggiani Martinelli. Historia Guccich to historia blichtru, przepychu i intryg. To wartka opowieść o modzie, wielkich pieniądzach i rozdzierającej serce tragedii.

Zamów teraZ:

K04198

s. 320 · 140 × 205 · miękka

Sara Gay Forden

yKronika niezw
kłej potęgi
ich
dynastii Gucc
i jej równie
niezwykłego
upadku

3999

s.264 · 140 × 202 · miękka

3490

2990

M1902

To prawdziwa historia Marie, chrześcijanki o blond włosach,
mieszkającej od urodzenia w Iraku. W czasie działań wojennych w Iraku w 2014 roku dżihadyści porywali kobiety, więzili
je, torturowali, gwałcili i odsprzedawali kolejnym właścicielom.
Marie jest jedną z nich. Żołnierze Państwa Islamskiego umieścili ją w domu dla niewolników, Marie stała się sabaya. Następne
dwa lata jej życia regulowane było przez „podręcznik niewolnicy seksualnej”. Historia mistrzowsko opowiedziana, nie daje wytchnienia w czasie lektury.
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Nigel Warburton

KRÓTKA HISTORIA
FILOZOFII
s. 256 · 138 × 211 · miękka

nowość

2699

2999

K04378

Filozofia zaczyna się wtedy, gdy pytamy
o naturę rzeczywistości i o to, jak powinniśmy żyć. To właśnie intrygowało
Sokratesa, który na ateńskim rynku stawiał przechodniom niewygodne pytania
i wprawiał ich w zakłopotanie, udowadniając, jak niewiele rozumieją z otaczającego ich świata. W czterdziestu krótkich
rozdziałach tej fascynującej książki poznamy wielkich myślicieli europejskich
i najciekawsze idee dotyczące świata oraz
tego, jak w nim żyć. Dowiemy się o frapujących, często wręcz kuriozalnych historiach z życia największych filozofów,
począwszy od tych, którzy działali w antycznej Grecji i debatowali na temat wolności i duszy, aż po Petera Singera rozważającego najbardziej niepokojące problemy etyczne naszych czasów. Prześledzimy historię
ludzkich przemyśleń na temat rzeczywistości i kondycji człowieka.

3490

3290

K04215

s. 144 · 125 × 195 · twarda

Michał Heller, Bartosz Brożek,
Jerzy Stelmach

SZKICE Z FILOZOFII
GŁUPOTY
Głupota to słowo posiadające w języku polskim 283 synonimy występujące w co najmniej 28 różnych grupach znaczeniowych. Zostały tu opisane wyłącznie „przypadki zawinione” wynikające
z gnuśności, ewentualnie etycznej
niegodziwości określonych osób,
a nie przypadki, na które ktoś nie
mógł mieć żadnego wpływu. To
wyrafinowany intelektualnie i zabawny zbiór traktatów i anegdot.

Thomas Nagel

UMYSŁ
I KOSMOS
s. 120 · 160 × 230 · miękka

Umysł jest pod
stawowym
aspektem
przyrody

nowość

3490

3190

K04331

Światopogląd naukowy, jeśli chce dać pełniejsze poznanie przyrody, musi być rozszerzony i obejmować teorie zdolne wyjaśnić pojawienie się we wszechświecie zjawisk umysłowych oraz subiektywnych punktów widzenia. Właśnie takiej szerokiej koncepcji
przyrody powinniśmy szukać. Autor, nie odwołując się do żadnej religii, twierdzi jednocześnie, że nauki przyrodnicze nie mogą
dostarczyć takiej rozszerzonej koncepcji, i tym samym dochodzi do wniosku, że fizyka nie może stanowić teorii wszystkiego.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

9990

9490

K03073

4299

3999

K04214

s. 1200 · 165 × 235 · twarda

s. 176 · 135 × 192 · twarda

Leszek Kołakowski

Leszek Kołakowski

CHRZEŚCIJAŃSTWO

ŚMIERĆ

Leszek Kołakowski nie był filozofem chrześcijańskim. Nigdy nie
zadeklarował się jako członek
żadnego z Kościołów chrześcijańskich i nie praktykował rytuałów
religijnych. A jednak chrześcijaństwo jest w centrum zainteresowań filozofa od początku jego intelektualnej biografii. To właśnie
problematyce chrześcijaństwa
poświęcił wiele swoich tekstów
na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Najpierw jako surowy krytyk, później życzliwy adwersarz, a w końcu
przyjazny sojusznik.

Jako własność prywatna
Tematem kilkunastu tekstów jest
lęk przed śmiercią, a także możliwość opanowania tego lęku. To
bardzo zróżnicowane teksty, pokazujące wszechstronność Kołakowskiego jako myśliciela, jak
również jego głęboko ludzkie oblicze. Z równym zaangażowaniem
i przenikliwością pisze filozof erudycyjny esej i list do nastoletniej
czytelniczki, analizuje wielkie biblijne opowieści i wspomina tragicznie zmarłego przyjaciela.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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CUDOWNE
IKONY

Edward
Brooke-Hitching

ATLAS
TAMTYCH
ŚWIATÓW

s. 160 · 240 × 330 · twarda

Nieba, piekła
i zaświaty –
przewodnik
odkrywcy

Opowieści
o cudach!

s. 256 · 185 × 245 · twarda

Mity, wierzenia
i fantazje związane z życiem
pozagrobowym

nowość
15900

14990
K04379

Mamy tu przedstawioną historię ikonopisarstwa, najważniejsze
rodzaje i techniki pisania ikon. Omówiono też znaczenie symboli
i atrybutów przedstawionych na ikonach, ich kolorystykę i symbolikę wykorzystanych barw, kanon ikonograficzny, najsłynniejsze szkoły pisania ikon oraz ich największych twórców. W książce znajdziemy szczegółowe opisy najsłynniejszych cudownych
ikon oraz związanych z nimi niezwykłych zjawisk – mirotoczenia, samoodnawiania, upomnień, przepowiedni, uzdrowień.

nowość

7900

7490

K04380

Atlas tamtych światów to skarbnica zaskakujących faktów i legend na temat rajskich rozkoszy i piekielnych mąk, wzbogacona
o wspaniały zbiór ilustracji – od przykładów renesansowej piekielnej kartografii i niezwykle ozdobnych islamskich wyobrażeń
raju po spirytystyczne wizje XIX-wiecznych mediów. Wszystko
to układa się w fascynujące studium nieznającej granic ludzkiej
wyobraźni, graficzną kronikę naszych nadziei i obaw związanych z tym, co po tamtej stronie życia.

PATRONAT SERII DIABŁY I ANIOŁY

Herbert Oleschko

M1879

6990

5990

DIABŁY
w legendach
polskich
s. 312 · 165 × 235 · twarda

Herbert Oleschko

69

90

59

ANIOŁY

90
M1880

10980

w legendach
polskich
s. 304 · 165 × 235 · twarda

13980 komplet

S0252
Diabły – wrogowie Boskiego ładu, wichrzyciele i buntownicy. W niniejszej pracy autor dzieli się z czytelnikami głębokim przePiętrzą przeszkody, aby szkodzić ludziom i zdobyć jak najwię- konaniem o istnieniu i działaniu aniołów miejsc (państw, miast
cej dusz. Od kilku wieków coraz częściej powątpiewa się w ich i regionów), zgodnie z nauką biblijną oraz z pismami ojców Koistnienie, a to dla nich sytuacja wymarzona. Prezentowane le- ścioła. Szerokie tło historyczne i odwołania do źródeł pozwalają
gendy osadzone są w konkretnej przestrzeni historycznej, po- czytelnikowi lepiej zrozumieć poszczególne opowieści, naświewiązane z prawdziwymi osobami kształtującymi dzieje Polski. tlając ich bogate konteksty i rozmaite uwarunkowania.

Zamów teraZ:
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POLSKA

ŚWIAT

Podróże marzeń

Podróże marzeń

s. 136 · 231 × 301 · twarda

s. 160 · 231 × 301 · twarda

W albumie
przybliżono
ponad 100
wspaniałych
miejsc na
terenie Polski

nowość

4995

4695

nowość
4995

4695
K04222

K04221

Album przedstawia bogactwo natury we wszystkich województwach: najciekawsze parki narodowe i tereny chronione
ze względu na niepowtarzalną przyrodę, a czasami miejsca po
prostu urokliwe i doskonałe na wymarzony wypoczynek. Nie
zabrakło też wyjątkowych obiektów kultury materialnej, budzących respekt i podziw dla zdolności i umiejętności dawnych budowniczych, kościołów, katedr, zamków i pałaców.

W albumie przybliżono ponad 100 wspaniałych miejsc. Głównie
tych poza Europą. Zaprezentowano najciekawsze parki narodowe i tereny chronione ze względu na niepowtarzalną przyrodę,
a czasami miejsca po prostu urokliwe i doskonałe na wypoczynek. Nie zabrakło też wyjątkowych obiektów kultury materialnej: ogromnych piramid i pomników, kościołów i katedr, zamków i pałaców, a także obiektów bardziej współczesnych.

ATLAS
POLSKICH
RZEK
I JEZIOR

Sławomir
Adamczak

GÓRY
ŚWIATA
s. 368 · 165 × 240 · twarda

s. 448 · 212 × 289 · twarda

nowość

6495

6995

K04223

nowość

9995

8995

K04268

Opis każdego pasma zawiera wiadomości na temat dziejów jego
Rzeki i jeziora są trwałym i charakterystycznym elementem krajo- eksploracji, warunków klimatycznych oraz rzeźby terenu. Dobrazu Polski. Nad Wartą i Wisłą kształtowało się polskie państwo, datkowo podano praktyczne informacje dotyczące najbardziej
powstawały grody i trakty. Rzeki i jeziora w dawnych czasach reprezentatywnych szlaków: dystans, czas potrzebny na przejstanowiły ważny element systemu obronnego. W albumie udo- ście trasy, a także listę mijanych po drodze miejsc. Na końcu
kumentowano najważniejsze i najbardziej osobliwe polskie rze- każdego rozdziału znajdują się opisy najciekawszych obiektów
ki i jeziora, a kilkadziesiąt przedstawiono na szczegółowych ma- danego pasma: szczytów, jezior, wodospadów i innych wartych
pach. Przepiękne zdjęcia oddają ich unikalny charakter i klimat. uwagi atrakcji.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·
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Katarzyna Olejniczak, dietetyk kliniczny, absolwentka Śląskiej
Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach. Na co dzień pracuje w poradniach dietetycznych na terenie Śląska.
Anna Piekarczyk, dietetyk kliniczny, absolwentka Śląskiej Wyższej
Szkoły Medycznej w Katowicach. Prowadzi poradnictwo żywieniowe w różnych jednostkach chorobowych, w szczególności specjalizuje się w dietoterapii osób z chorobami zapalnymi jelit oraz w zaburzeniach hormonalnych i metabolicznych.
Dr Łukasz Chajec, naukowiec, edukator, nauczyciel akademicki,
a przede wszystkim biolog. Pracownik Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.

Łukasz Chajec,
Anna Piekarczyk,
Katarzyna Olejniczak

S.O.S. DLA ODPORNOŚCI
s. 352 · 165 × 220 · miękka

odnych informacji
Sięgnij po więcej wiaryg
wie.pl
na stronie zdrowezdro

nowość

5490

3990

M1877

Wstajesz rano i czujesz drapanie w gardle. Bolą cię mięśnie. Zastanawiasz się, czy to jakaś infekcja, czy po prostu źle spałeś. Za bardzo się
spieszysz, by dłużej o tym myśleć. Tymczasem pod Twoją skórą toczy
się wojna – bitwa za bitwą. Miliony walczą i umierają, abyś mógł tego
dnia wyjść do pracy. Jeśli chcesz zrozumieć, jak to się dzieje, to sięgnij po
książkę S.O.S. dla odporności. Aby nie zostawić cię tylko z teorią, autorzy zaproponowali ponad 100 przepisów na rozmaite dania, dzięki którym wyposażysz swój układ odpornościowy w składniki niezbędne dla
jego funkcjonowania. Wśród przepisów znajdują się również receptury
na roślinne specyfiki – napary, syropy, soki – wzmacniające odporność
lub pomocne w walce z infekcją.

P O L EC A MY RÓW N I E Ż I N N E K S I Ą Ż K I
M1813

49

90

42

90

s. 320 · 165 × 235 · miękka

M1786

39

90

32

s. 256 · 165 × 220 · miękka

Zamów teraZ:

90

M1812

39

90

29

s. 264 · 165 × 220 · miękka

90

Z220

39

90

24

s. 256 · 165 × 220 · miękka

90

Z202

39

90

2490

s. 256 · 165 × 220 · miękka
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aGata lewandowska – absolwentka dietetyki na WUM i SGGW oraz psychodietetyki na
SWPS. Jest autorką 19 publikacji książkowych oraz licznych artykułów, okazjonalnie prowadzi warsztaty, wykłady i webinary. Kładzie duży nacisk na merytorykę, wiarygodne
źródła i dobry research, a jednocześnie przekazuje treści językiem bardzo barwnym.
Agata Lewandowska

MOŻESZ JEŚĆ
NORMALNIE
Wystarczająco dobra dieta
s. 320 · 165 × 235 · miękka

nowość

4490

5490

M1906

żywieniowe. Dzięki jej wskazówkom przestajemy być niewolnikami jedzenia i narzucanego nam przez innych stylu życia. Możemy w pełnej wolności, bazując na tym, co lubimy, odżywiać
się zdrowo i osiągać cele, które przed sobą postawimy.

Ilu diet już próbowałaś? Ile razy robiłaś postanowienie, że zaczniesz się zdrowo odżywiać? A potem znowu zjadłaś coś „niewłaściwego”. Bo nie miałaś czasu… Bo tak odreagowujesz stres…
Bo nie mogłaś już patrzeć na to, że inni jedzą to, czego tobie nie
wolno… Wróciłaś do starych nawyków z poczuciem winy i przekonaniem, że brakuje Ci silnej woli. I tak, aż do następnej próby.
Jeśli jesteś już tym zmęczona, to musisz sięgnąć po tę książkę.
Agata Lewandowska przekonuje, że jest wyjście z tego zaklętego
kręgu diet i porażek. Wymaga ono zupełnie innego spojrzenia
na to, co jemy i dlaczego podejmujemy takie, a nie inne decyzje

Normalne, typowe, codzienne jedzenie nie jest gorsze od wege
bowls, wykwintnych dań z dziwnie brzmiącymi składnikami i drogich koktajli z superfoods. Na dobrą sprawę nie trzeba kosztownych, trudno dostępnych składników i dietetycznych udziwnień,
by jeść zdrowo i w urozmaicony sposób. Fragment książki

P O L EC A MY RÓW N I E Ż I N N E K S I Ą Ż K I
M1768

39

90

29

s. 280 · 165 × 220 · miękka

90

M1802

39

90

33

90

39

s. 256 · 165 × 220 · miękka

Darmowa Dostawa oD 129 zł

Z209
90

24

90

s. 304 · 165 × 220 · miękka

·

M1781

39

90

24

Z217

90

s. 292 · 165 × 220 · miękka

39

90

2490

s. 256 · 165 × 220 · miękka
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Will Cole,
Eve Adamson

Karolina Szaciłło,
Maciej Szaciłło

JAK SKUTECZNIE ZLIKWIDOWAĆ
STANY ZAPALNE W ORGANIZMIE

ZDROWA
TARCZYCA
s. 272 · 190 × 240 · miękka

Jaką dietę stosować, by zapobiegać chorobom
tarczycy i w jak
najbardziej
naturalny sposób
wrócić do zdrowia?

s. 368 · 145 × 205 · miękka

Jak zlikwidować
stany zapalne

nowość

5950

5690

K04381

Stany zapalne są naturalną reakcją obronną organizmu. To efekt
działania układu odpornościowego, który kieruje specjalne komórki do miejsca uszkodzenia w celu odparcia ataku bakterii i wirusów oraz zwalczania infekcji. Właśnie w ten sposób
broni się twój organizm. Niestety stan zapalny może również
wymknąć się spod kontroli. Czasami jego przebieg jest nieproporcjonalny do doświadczanej dolegliwości. Zdarza się, że po
zwalczeniu infekcji zapalenie nie ustępuje, a nawet się pogłębia.

nowość

4990

Valerjan
Romanovski

MORSOWANIE

KSIĘGA
ZDROWIA
MÓZGU

Jak świadomie
obcować
z zimnem

s. 384 · 145 × 205 · miękka

s. 288 · 162 × 210 · miękka

Zachowaj zdrowy umysł do
później starości

Odkryj przyjemność
morsowania!

nowość

5590

K04382

W książce znajdziesz: kompleksowe, odpowiednio zbilansowane jesienno-zimowe oraz wiosenno-letnie menu, dla osób
z niedoczynnością tarczycy oraz chorobą Hashimoto, omówienie objawów oraz uwarunkowań genetycznych chorób tarczycy, techniki oddechowe, medytacje, zabiegi olejowe, które przyśpieszą powrót do zdrowia i pomogą je zachować, informacje
o toksynach zawartych, m.in. w kosmetykach, środkach czystości, jedzeniu.

Carol Colman
dr David
Perlmutter

5950

4590

nowość

4990

4690

K04384

K04383

Z tej publikacji dowiesz się, jak stworzyć zdrowszy mózg dzięki
odpowiedniemu odżywianiu, zmianie stylu życia i gimnastyce
tego organu. Nauczysz się także unikać neurotoksyn ukrytych
w Twojej domowej apteczce, środkach czystości i jedzeniu. Za
pomocą rewizji stylu życia, quizów, ćwiczeń usprawniających
pracę mózgu i unikalnego, trzystopniowego programu żywienia
oraz suplementacji wyeliminujesz powstałe dotychczas uszkodzenia i przywrócisz młodzieńczą bystrość umysłu.

Zamów teraZ:

Pierwszy krok w lodowatej wodzie budzi strach. To stres dla organizmu. Z każdym kolejnym wejściem jednak zaczniesz rozumieć, że zimne kąpiele mogą być świetną zabawą, źródłem witalności, energii i dobrego zdrowia. Warunek jest jeden musisz
nauczyć się świadomie obcować z zimnem, rozumieć reakcję
organizmu i współpracować z ciałem. Ta książka przeprowadzi
cię przez kolejne etapy przygody z niskimi temperaturami: od
pierwszych treningów po morsowanie w wersji zaawansowanej.
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Monika
Gajewska-Okonek

Joanna Matyjek

SAMA
SŁODYCZ

NAPARY
Z KWIATÓW
I ZIÓŁ

nowość

3995

Ciasta, torty
i desery

s. 192 · 165 × 240 · twarda

s. 344 · 190 × 240 · twarda

Parzenie tego
słynnego napoju
stało się na przestrzeni wieków
rytuałem znanym
na całym świecie

Czy wiecie, że
pierwsze na
świecie torty
wyrabiane
były z ciasta
chlebowego?

3695

K04396

W naszym otoczeniu jest wiele ziół, które często mijamy, nie
zdając sobie sprawy, że zawierają wiele cennych składników korzystnych dla naszego zdrowia. Książka zawiera 120 przepisów
na zdrowe napoje przygotowane z liści, pędów, kwiatów, korzeni
i owoców. W zależności od tego, jakie rośliny wykorzystamy do ich
sporządzenia, mogą one wspierać pracę układu pokarmowego,
obniżać ciśnienie krwi, usuwać z organizmu toksyny, zmniejszać
poziom cholesterolu, a nawet regulować produkcję hormonów.

WINO
Praktyczny
poradnik

nowość

6990

6490

K04397

Najsłodsza książką do czytania! Ponad 90 przepisów na: bezy,
kremy, syropy, tarty, cista tradycyjne, serniki, torty, ptysie i eklery. Proste i wykwintne przepisy dla początkujących i zaawansowanych w sztuce cukierniczej. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Autorka dzieli się swoimi przepisami przy okazji opowiadając
historie rodzinnych wypieków, ale także inspiruje i zachęca do
eksperymentowania. Mnóstwo anegdot do czytania przy okazji
pieczenia i delektowania się słodkimi potrawami.

KUCHNIA
MYŚLIWSKA
s. 192 · 165 × 240 · twarda

s. 240 · 206 × 238 ·
twarda

Przepisy na dania
z dziczyzny

nowość

nowość

6495

6995

2995

2795

K04398

K04216

Książka prezentuje regiony winiarskie, szczepy winorośli oraz
najbardziej znane gatunki win z różnych krajów. Zawiera porady, jak czytać etykiety, czym się różnią poszczególne trunki oraz
jak się je wytwarza. Zapoznaje z metodami ich wyboru, sposobami serwowania oraz zasadami łączenia z rozmaitymi potrawami. Smakowitym dodatkiem są przepisy na przystawki, dania główne i desery, z którymi idealnie komponuje się lampka
win. Historia i kultury picia wina w różnych zakątkach świata.

Kuchnia myśliwska to zbiór przepisów na dania z dziczyzny.
Obecnie dziczyzna znacznie rzadziej króluje na polskich stołach, i to nie tylko dlatego, że Polacy jedzą coraz mniej mięsa,
ograniczając je ze względów zdrowotnych lub etycznych. Pokutuje przekonanie, że to mięso wymagające skomplikowanego przyrządzania, a nie każdy ma czas, by planować obiad kilka
dni wcześniej. Warto jednak zadać sobie nieco trudu, bo dobrze
przygotowana dziczyzna to prawdziwy rarytas.

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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Miód faceliowy

Miód akacjowy

Miód mniszkowy

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D00265

4990

D00264

5590

D00722

5590

Miód faceliowy jest jasnożółty, ma przyjemny,
delikatny, lekko kwaśny smak. Doskonale
wzmacnia organizm, zapobiega przeziębieniom oraz stanom zapalnym górnych dróg oddechowych i zwalcza ich infekcje. Wspomaga
leczenie chorób układu pokarmowego: nieżytu
żołądka, wrzodów żołądka, problemów z wątrobą, trzustką i woreczkiem żółciowym.

Pomocny w leczeniu wrzodów żołądka, dwunastnicy, zapalenia błony śluzowej oraz stanów
skurczowych jelita cienkiego i grubego. Zalecany przy leczeniu nadkwasoty żołądka, zaburzeń przewodu pokarmowego i układu trawiennego. Łagodnie wycisza niepokój wewnętrzny,
ułatwia zasypianie. Może być stosowany przy
niektórych rodzajach cukrzycy.

Miód mniszkowy, czyli miód z mniszka lekarskiego, posiada wiele właściwości leczniczych.
Wspomaga układ trawienny, działa pozytywnie na wątrobę oraz żołądek, łagodzi jego nadkwasotę. Stosowany jest również w chorobach
serca i woreczka żółciowego, nerek, pęcherza,
w dolegliwościach reumatycznych oraz chorobach dróg moczowych.

Miód lipowy

Miód słonecznikowy

Miód malinowy

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D00459

5590

Z szerokiej gamy właściwości miodu lipowego
szczególnie ceni się te wspomagające leczenie
przeziębienia, grypy, anginy, zatok oraz oskrzeli.
Miód lipowy ma działanie antybiotyczne, przeciwgorączkowe i przeciwkaszlowe. Ułatwia zasypianie, łagodzi stres i obniża ciśnienie.

Zamów teraZ:

D00723

5590

Jest skuteczny w leczeniu chorób związanych
z układem krążenia, wątrobą oraz stanów zapalnych górnych dróg oddechowych. Miód ten
budzi również zainteresowanie dermatologów,
może być bowiem cennym wsparciem dla osób,
które zmagają się z chorobami skóry.

D00266

4790

Działa napotnie, rozgrzewająco, antyseptycznie
i przeciwgorączkowo. Stosuje się go w przeziębieniach, schorzeniach górnych dróg oddechowych, nieżycie żołądka, jelit, niedokrwistości
oraz prewencyjnie przy miażdżycy. Wzmacnia
układ odpornościowy i wspomaga pracę serca.
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Miód leśny

Miód spadziowy

Miód wrzosowy

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D01088

6590

65

D00460

90

D00461

9590

Stosowany jest przede wszystkim w stanach
wyczerpania fizycznego i psychicznego. Łączy
w sobie działania lecznicze miodów nektarowych i właściwości zdrowotne miodów spadziowych. Można go stosować przy infekcjach
górnych dróg oddechowych. Dzięki wysokiej
zawartości enzymów działa bakteriobójczo,
pomaga w leczeniu chorób skóry, a jego długotrwałe stosowanie podnosi odporność.

Powstaje ze spadzi, lepkiej substancji występu- Ma barwę ciemnobrunatną, po skrystalizowającej na drzewach i krzewach. Ze względu na niu pomarańczową. Charakteryzuje się ostrym,
wysoką zawartość biopierwiastków powinien gorzkim smakiem. Lecznicze właściwości wybyć stosowany jako odżywka w okresie rekon- korzystywane są głównie przy schorzeniach
walescencji u osób z hiperwitaminozą, anemią układu moczowego, kamicy nerkowej, zaoraz pracujących w warunkach szkodliwych paleniu jelit i biegunce. Ze względu na antydla zdrowia. Ponadto działa w stanach zapal- septyczne właściwości warto sięgnąć po niego
nych dolnych dróg oddechowych.
w stanach zapalnych jamy ustnej.

Miód gryczany

Miód wielokwiatowy

Miód rzepakowy

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

Co najmniej 1,2 kg

D00458

5790

D00267

4790

D00268

4990

Polecany osobom narażonym na schorzenia Dzięki łatwo przyswajalnym cukrom prostym
układu krwionośnego, np. miażdżycę. Zawiera wspomaga mięsień sercowy. Pomocny przy
rutynę, która ma właściwości przyspieszające chorobach wątroby i pęcherzyka żółciowego.
gojenie ran zewnętrznych i wewnętrznych. Osobom uczulonym na pyłki pomaga znosić
Zaleca się jego spożywanie przy złamaniach. i uodparniać się na alergie. Ze względu na łaZe względu na dużą zawartość magnezu za- godny smak, poleca się podawać go dzieciom
lecany przy stanach wyczerpania nerwowego, przy leczeniu grypy, przeziębień, chorób dolkorzystnie wpływa również na pamięć.
nych dróg oddechowych.

Pomocny w leczeniu wątroby, trzustki, nerek, układu pokarmowego, wrzodów żołądka
i dwunastnicy. Polecany jest przy leczeniu schorzeń układu krążenia, niewydolności mięśnia
sercowego i miażdżycy. Obniża ciśnienie tętnicze krwi i wyrównuje niedobory potasu w organizmie. Przyspiesza gojenie ran. W przypadku
oparzeń zapobiega tworzeniu się pęcherzy.

Pierzga

Pyłek kwiatowy

Propolis – kit pszczeli

100 g

200 g

50 g

D00455

3690

Mieszanina miodu, pyłku i mleczka pszczelego.
Działa wzmacniająco i regenerująco po przebytych zabiegach operacyjnych w stanach pozawałowych, w spadku odporności, niedoborach
witamin i składników mineralnych, zapobiegawczo w leczeniu anemii. Wzmacnia układ
nerwowy, reguluje działanie układu trawiennego. Działa odtruwająco, przyspiesza odbudowę wszystkich komórek organizmu.

D00456

2790

2490

Stanowi bogate źródło aminokwasów, mikro- D00457
elementów, witamin i lekko strawnego białka
roślinnego. Wpływa pozytywnie na skład krwi, Propolis ma działanie antybakteryjne, antywinormalizuje czynności jelit, obniża ciśnienie, rusowe, antygrzybiczne, przeciwzapalne, zniedziała leczniczo na system nerwowy, reguluje czulające oraz regenerujące. Można go skuteczprzemianę materii, polecany przy zapaleniu gru- nie stosować przy wielu schorzeniach, między
czołu krokowego i anemii. Ogranicza i hamuje innymi górnych dróg oddechowych, przewodu
proces miażdżycy. Posiada właściwości detok- pokarmowego, gruczołu krokowego, oparzesykacyjne, przez co działa antynowotworowo. niach, odparzeniach oraz odmrożeniach.
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MEDiMAT Mata przeciwodleżynowa
wymiary: 200 cm × 90 cm · grubość: 20 mm
Stosowanie

✔ w leczeniu odleżyn osób długotrwale leżących
✔ w stanach pooperacyjnych i pourazowych
✔ w profilaktyce przeciwodleżynowej
✔ dla osób z nadmierną potliwością
✔ dla kobiet w ciąży

0 % w Polsce
Wyprodukowano w 10
pewnia komfort
Zastosowanie maty za
cencję
i przyśpiesza rekonwales

31990

299

D01187

Materac przeciwodleżynowy wykonany
z dzianin dystansowych 3D stosowany po zabiegach rehabilitacyjnych zapewnia wysoki komfort
wypoczynku, zmniejsza ból, relaksuje poprzez akupresurę oraz
obniża napięcie mięśniowe. Struktura maty antyodleżynowej 3D poprawia mikrokrążenie skórne, odciąża tkanki od ucisku zapewniając właściwy mi90
kroklimat (mikromasaż skóry) oraz redukuje nacisk punktowy wystających części ciała.
Innowacyjna, oddychająca dzianina 3D pozwala na swobodną cyrkulację powietrza, dzięki czemu
wilgoć i ciepło są odprowadzane na zewnątrz. Mikroklimat maty poprawia komfort snu, zapewnia
komfortową suchość skóry i fizjologiczną temperaturę ciała. Materac jest wygodny i komfortowy.

układ krążenia
Ruszczyk kolczasty
90 kapsułek

5290

Formuła dla serca
50 kapsułek

Żelazo chelatowane
30 tabletek

4890

D01222

3990

3790 nowość

1790
D00240

D01317
Działanie

Działanie

✔ wspiera krążenie żylne
✔ zapobiega uczuciu ociężałych nóg

Działanie

✔ wspiera prawidłowe

✔ wpływa na metabolizm cholesterolu
✔ wspomaga pracę układu nerwowego

funkcjonowanie serca
✔ pozytywnie wpływa na układ krążenia
Kłącze ruszczyka znajduje zastosowanie w le- ✔ zwiększa wytrzymałość
czeniu chorób układu krążenia. Zawarte w nim
i elastyczność naczyń krwionośnych

saponiny zwiększają napięcie ścian naczyń żylnych, poprawiają krążenie krwi, chronią strukturę naczyń krwionośnych i limfatycznych,
ograniczają obrzęki. Ruszczyk wspomaga
także krążenie żylne i przyczynia się do ulgi
w przypadku zmęczonych i ciężkich nóg.

Zamów teraZ:

Zestaw doskonale przyswajalnego żelaza
z witaminami C, B6, kwasem foliowym, nacią pietruszki i szpinakiem. Żelazo jest jednym
z najmniej przyswajalnych pierwiastków, dlatego ze szczególną troską należy dbać o jego
Naturalne wyciągi z roślin są doskonałym suplementację. Żelazo w formie chelatu amiuzupełnieniem tradycyjnych metod leczenia. nokwasowego jest polecane przede wszystkim
W tym celu połączono 10 roślin o korzystnym osobom regularnie spożywającym produkty
wpływie na serce i układ krążenia, które spra- mleczne, gdyż wapń ogranicza wchłanianie
wią, że poczujesz się lepiej.
tego pierwiastka.
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stawy
Czarci pazur

Na stawy

90 kapsułek

K01301

3990

55

60 kapsułek

3790

nowość

Działanie

✔ wzmacnia układ ruchowy
i zdrowie stawów
✔ wsparcie dla stawów,
więzadeł, ścięgien,
kości i mięśni

Działanie

✔ wsparcie prawidłowego

funkcjonowania stawów

✔ wpływa na ogólną poprawę

Wiele zalet diabelskiego pazura przypisuje się związkowi znanemu jako harpagozyd, który ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe. Pomocny w łagodzeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów tzw. „artretyzmu zmęczeniowego”.
Czarci pazur ma także działanie przeciwreumatyczne. Znany
jest również z właściwości odtruwających – zapobiega dolegliwościom trawiennym i usuwa z organizmu nagromadzone
w nim toksyny. Pozwala utrzymać optymalny poziom cholesterolu i mocznika we krwi. Łagodzi dolegliwości związane z dną
moczanową, przerostem prostaty i schorzeniami nerek.

Chrząstka rekina
90 kapsułek

7990

74

kondycji chrząstki stawowej

nowość

60 kapsułek

3350

500 ml

9990

✔ działa

Chrząstka rekina jest uzyskiwana ze sproszkowanego, wysuszonego szkieletu rekina szarego.
Siarczan chondroityny wspiera proteoglikany,
które produkują maź stawową. Wapń wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz
przyczynia się do utrzymania zdrowych kości.

Kolagen na stawy

31900

Działanie

✔ wspomaga lepsze uwapnienie kości
✔ wzmacnia kości i stawy
✔ wzmocnia chrząstkę stawową

K01302

D00410

D01217

Działanie

2090

Kłącze imbiru może pomagać w zmniejszaniu stanów zapalnych
oraz w utrzymaniu równowagi czynników zapalnych. Wspomaga mięśnie. Witamina C pomaga w produkcji kolagenu, w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kości i chrząstki
oraz naczyń krwionośnych.

Omułek zielonowargowy

90

2290

przeciwzapalnie
i leczniczo na stawy
✔ poprawia ruchomość stawów
✔ reguluje tkankę kostną i stawową
✔ bierze udział w budowie tkanki łącznej,
chrząstek i płynów stawowych
Stawy, które poddawane są silnym obciążeniom podczas codziennej aktywności, pracy
fizycznej, uprawiania sportu, wymagają odpowiedniego wzmocnienia. Wyciąg z zielonych
małż nowozelandzkich to wyjątkowa odżywka
dla stawów i kości. Naturalny surowiec posiadający właściwości przeciwzapalne.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

9590

D01218
Działanie

✔ wzmacnia kości i stawy
✔ wzmocnia chrząstkę stawową
✔ wspomaga lepsze uwapnienie kości

Kolagen to podstawowy budulec wielu narządów, takich jak skóra, chrząstki, ścięgna, kości
i zęby. Bez niego poprawne funkcjonowanie
organizmu byłoby niemożliwe. Kolagen jest
między innymi jednym ze składników budujących tkanki chrzęstne, w tym stawy. Kolagen na
stawy zawiera wysoką dawkę kolagenu typu II.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

spokój ducha

56

Cholina + Inozytol

Kozłek lekarski –
Waleriana

120 kapsułek

90 kapsułek

Działanie

✔ bierze udział w regulacji

D01219

gospodarki lipidowe
✔ uczestniczy w tworzeniu
oraz utrzymywaniu
prawidłowej struktury
komórek
✔ wspiera prawidłowe
funkcjonowanie
organizmu
✔ prawidłowe funkcjonowanie mózgu i układu
nerwowego

5490

4690

4390

Działanie

5190

✔ ułatwia zasypianie
✔ wzmacnia pracę serca
✔ normalizuje ciśnienie krwi
✔ wspomaga zdrowie psychiczne
✔ wspomaga pracę układu pokarmowego

nowość

Korzeń rośliny od dawna stosowany jest w zielarstwie tradycyjnym jako środek ułatwiający zasypianie. Użycie korzenia kozłCholina uczestniczy w tworzeniu oraz utrzymywaniu prawi- ka lekarskiego sięga czasów starożytnej Grecji i Rzymu. Roślina
dłowej struktury komórek, kontrolowaniu funkcji mięśni, ukła- była wówczas szeroko stosowana, a sam Hipokrates zalecał ją
du oddechowego, czynności serca oraz pracy mózgu związanej m.in. na ukojenie nerwów, pracę układu pokarmowego i zdroz pamięcią. Jak wynika z badań cholina wpływa na poprawę wie serca. Pomaga regulować impulsy nerwowe w mózgu i układługotrwałej pamięci.
dzie nerwowym, prowadząc do uczucia spokoju i wyciszenia.
D01303

Sennio forte z melatoniną Wąkrotka azjatycka
30 kapsułek
(Gotu Kola)

Pamięć bez granic
50 kapsułek

60 kapsułek

3090

1290

2990

D00408

D01145

4190

3790

D01286

Działanie

Działanie

✔ ułatwia zasypianie i wycisza
✔ działa odprężająco i relaksująco

w stanach zniecierpliwienia,
rozdrażnienia i napięcia emocjonalnego
✔ pomaga utrzymać pozytywny nastrój
i funkcje poznawcze, a także wspiera
odpowiednią kondycję fizyczną
✔ przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia

Zamów teraZ:

✔ przyspiesza procesy myślenia
✔ poprawia pamięć i koncentrację
✔ wspomaga funkcje umysłowe

Działanie

✔ łagodzi objawy demencji
Ratunek dla mózgu i funkcji umysłowych. ✔ wzmacnia funkcje poznawcze
Usprawnia współpracę lewej i prawej półkuli ✔ wspomaga pracę układu nerwowego

i stanowi pożywkę dla mózgu – wzmacnia i regeneruje komórki mózgowe. Gotu Kola stymuluje centralny układ nerwowy – zwiększa
koncentrację, poprawia pamięć i umożliwia
lepsze przyswajanie wiedzy. Dlatego jest polecana przede wszystkim osobom, które chcą być
bardziej efektywne.

Suplement wspomagający pamięć i koncentrację. Wzmacnia funkcje poznawcze oraz przyczynia się do prawidłowego krążenia krwi, co
wpływa na wydajność mózgu. Ponadto wspomaga zdrowie psychiczne – wspiera utrzymanie dobrego samopoczucia.
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trawienie

57

Mastika

Zioła prebiotyczne

60 kapsułek

120 g

D01304

9490

9190

nowość

D01305

3490

nowość

Działanie

✔ wspomaga pracę

Działanie

✔ osłania śluzówkę

żołądka
✔ reguluje procesy
trawienne
✔ likwiduje nudności, odbijanie się
i uczucie dyskomfortu

Mastika (mastyks) to żywica pozyskiwana z drzewa pistacji kleistej występującej na wyspach greckich. Łagodzi rozstrój żołądka oraz zmniejsza stany zapalne przewodu pokarmowego. Stosuje się ją nawet przy produkcji preparatów na zgagę. Działa
również przeciwbakteryjnie. Regularne stosowanie zwiększenia
higieny jamy ustnej.

wątroby
✔ usuwa toksyny
z organizmu
✔ wspomaga procesy
trawienne
✔ ułatwia przepływ żółci

Korzeń mniszka jest naturalnym prebiotykiem i wpływa korzystnie na układ pokarmowy. Korzeń cykorii korzystnie wpływa na florę bakteryjną. Korzeń mniszka przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania żołądka i wątroby. Kłącze perzu
pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

Cykoria podróżnik

Chrom z zieloną herbatą

Odchudzanie

90 kapsułek

30 kapsułek

60 tabletek

4490

4190

2490

D01216

2090

Działanie

✔ pomaga w odchudzaniu
i kontroluje wagę

✔ wspomaga wątrobę i jelita
✔ wspomaga serce i naczynia krwionośne

Cykoria podróżnik posiada wiele właściwości
korzystnie wpływających na nasze zdrowie.
Oczyszcza z toksyn wątrobę, wykazuje działanie przeczyszczające. Przyśpiesza spalanie
tłuszczu, pomaga w odchudzaniu i kontrolowaniu wagi ciała. Pobudza i reguluje wydzielanie soków trawiennych. Wywar z liści rośliny
usprawnia pracę serca.

D00680
Działanie

✔ pomaga w odchudzaniu
✔ konieczny dla diabetyków

Chrom – niezbędny pierwiastek w procesie metabolizmu glukozy. Bierze udział w procesach
regulacji stężenia cukru we krwi oraz wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego. Jego niedostatek w organizmie jest równoznaczny z niedostatkiem insuliny. Preparat uzupełnia dzienne zapotrzebowanie na witaminę B6, cynk i chrom.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

2290 nowość

D01306
Działanie

✔ wspomaga pracę wątroby
✔ usuwa z organizmu toksyny
✔ obniża poziom tłuszczów
i cholesterolu we krwi

Korzeń i ziele mniszka przyczyniają się do
prawidłowego funkcjonowania żołądka i wątroby. Korzeń lukrecji wspomaga utratę wagi,
a kłącze perzu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Wpływa korzystnie na
czynności przewodu pokarmowego, przeciwdziała stłuszczeniu wątroby.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

wzmocnienie

58

Rutyna + C

Vitamin C + 1000 mg

60 tabletek

60 kapsułek

nowość

1990

D01307

3490

3390

K01318

nowość

Działanie

✔ ułatwia przy-

Działanie

✔ uczestniczy w procesie syntezy

swajanie żelaza

✔ uczestniczy w procesie

kolagenu, wpływając na stan
tkanki łącznej
✔ ułatwia przyswajanie żelaza
✔ wzmacnia organizm i skraca czas infekcji

syntezy kolagenu, wpływając na stan tkanki łącznej

✔ bierze udział w syntezie neuroprzekaźników,
poprawiając pracę mózgu

Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego oraz w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Zmniejsza cytotoksyczność utlenionego cholesterolu,
zapobiega powstawaniu niektórych wysoce reaktywnych wolnych rodników. Spowalnia utlenianie witaminy C (przedłuża tym
samym jej działanie). Wykazuje także działanie przeciwzapalne.

Brahmi – Bacopa Monnieri
100 kapsułek

5690

✔ uczestniczy w wytwarzaniu czerwonych krwinek
Stymuluje syntezę kolagenu, wpływając na szybkość gojenia się
ran i złamań. Jako silny przeciwutleniacz, chroni organizm przed
wolnymi rodnikami i zmniejsza uszkodzenia komórek powstałe
w wyniku chorób i procesów starzenia. Ponadto obniża ciśnienie krwi oraz reguluje stężenie glukozy we krwi.

Olejek eukaliptusowy
roztwór 20%

Naturalny olejek z drzewa
herbacianego

50 ml

7 ml

5490
D01287

D01213

2490
D01288

2490

Działanie

Działanie

Działanie

✔ polepsza pamięć
✔ usprawnia pracę mózgu
✔ zwiększa zdolność koncentracji
Brahmi wspomaga pracę enzymów antyoksydacyjnych. Wykazuje także właściwości
poprawiające zdolność uczenia się, pamięć,
koncentrację i zdolności poznawcze. Poprawia przewodzenie impulsów nerwowych oraz
zwiększa przepływ krwi w mózgu, nie zmieniając jednocześnie ciśnienia krwi.

Zamów teraZ:

✔ redukuje napięcie nerwowe
✔ ma działanie przeciwbakteryjne
i przeciwwirusowe

Aromaterapia z zastosowaniem olejku eukaliptusowego koi zmysły, uspokaja, rozluźnia i redukuje napięcie nerwowe. Olejek eukaliptusowy
roztwór 20% ma działanie przeciwbakteryjne
i przeciwwirusowe dlatego należy go stosować
pomocniczo przy infekcjach górnych dróg oddechowych, katarze, kaszlu, zapaleniu zatok
oraz bólach reumatycznych. Doskonale łagodzi
ukąszenia owadów, oparzenia, rany i pęcherze.

✔ do inhalacji przy katarze

i infekcjach dróg oddechowych

✔ łagodny środek antyseptyczny na

niewielkie skaleczenia, oparzenia,
otarcia, ukąszenia, stłuczenia, użądlenia

Ma bardzo szerokie spektrum działania. Dobrze
wnika w skórę przy czym nie powoduje uszkodzenia tkanki. Posiada właściwości znieczulające i uśmierzające w przypadku ran, oparzeń
i owrzodzeń. Skuteczny w przypadku łojotoku,
łupieżu, łuszczycy, trądziku, grzybic, paradontozy, infekcji jamy ustnej, itp. Przyspiesza gojenie opryszczki. Nadaje się do inhalacji przy katarze i zapaleniu górnych dróg oddechowych.
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witaminy i minerały
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Mumio – 40% kwasów
fulwowych „Eliksir życia”

Wapń z alg Czerwonych
90 kapsułek

90 kapsułek

6190

6590
D01198
Działanie

D01308

3490

✔ wzmacnia kości i stawy
✔ pomaga w redukcji wagi
✔ działa odmładzająco
✔ wykazuje działanie

nowość

uodparniające

✔ wspomaga umysł

Działanie

✔ prawidłowe krzepnięcie krwi
✔ wykazuje zdolność odnowy naskórka
✔ właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne

i funkcje psychiczne
✔ wspiera metabolizm
tłuszczów i cukrów

Regularna suplementacja wapniem: przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, reguluje metabolizm energetyczny,
wspomaga funkcjonowanie mięśni, poprawia efektywność neuroprzekaźników i pracę mózgu, usprawnia funkcjonowanie enzymów trawiennych, wzmacnia kości i zęby.

Witamina D 3 2000IU

Propolis Plus

60 kapsułek

60 kapsułek

Naturalne bogactwo pierwiastków śladowych spowodowało,
że mumio od tysiącleci znane jest w tradycjach ludowych jako
doskonałe źródło składników odżywczych dla ludzkiego organizmu. Współczesna nauka poparła to założenie, identyfikując
m.in. kwas fulwowy, którego duża ilość charakteryzuje shilajit.

Skrzyp AD

D00632

60 kapsułek

2990

2490

2290 nowość

D01309

2190

1890
Działanie

D01122

✔ pomaga

zapobiegać miażdżycy

Działanie

Działanie

✔ pomaga w prawidłowym

✔ zmniejsza znużenie organizmu
✔ wspiera układ odpornościowy

organizmu
funkcjonowaniu mięśni
Witamina C pomaga w prawidłowym funk✔ pomaga w prawidłowym funkcjocjonowaniu układu nerwowego, przyczynia
nowaniu układu odpornościowego
się do zmniejszenia znużenia organizmu. Cynk
✔ pomaga w prawidłowym wchłanianiu –
wspiera nasze funkcje poznawcze, poprawia
wykorzystywaniu wapnia i fosforu
stan skóry, włosów, paznokci i kości. Ma także
✔ pomaga w utrzymaniu zdrowych kości
udział w prawidłowym metabolizmie węglo✔ pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów wodanów i kwasów tłuszczowych.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

✔ poprawia kondycję skóry,
włosów i paznokci

✔ pomaga przy nerwobólach
i bólach artretycznych

✔ wspiera stan tkanki łącznej i kości
Produkt zawiera ziele skrzypu oraz witaminy A i D. Witamina A pomaga zachować
zdrową skórę. Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu. Ziele
skrzypu pomaga utrzymać skórę, włosy i paznokcie w optymalnym stanie.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

witaminy i minerały
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VitaCannabi
olej konopny

D01142

5990

10 kapsułek

Krople magnez

Krople cynk i selen

50 ml

50 ml

D01267

54

90

51

90

D01265

5490

5190

Działanie

✔ uśmierza ból, oczyszcza umysł
✔ redukuje nudności i wymioty
✔ posiada silne właściwości

bakteriobójcze
✔ pobudza naturalną odporność
✔ łagodzi i likwiduje objawy alergii
Zwalcza zaburzenia psychiczne, regeneruje komórki nerwowe w organiźmie, stymuluje układ
nerwowy, przeciwdziała i zapobiega neurodegeneracji, działa rozluźniająco i przeciwspastycznie. Atakuje i niszczy komórki nowotworowe poprzez hamowanie ich namnażania się.

Magnez i witamina B6 sprzyjają eliminacji
zmęczenia i wyczerpania, prawidłowemu metabolizmowi energetycznemu i proteinowemu
oraz są niezbędne dla funkcjonowania układu
nerwowego. Magnez wspomaga normalne
funkcjonowanie mięśni, poprawia stan kości i zębów, sprzyja równowadze elektrolitów.
Jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i utrzymania kondycji
psychicznej.

Cynk i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Cynk
pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu
testosteronu w krwi, normalnej płodności i reprodukcji, syntezie białek, utrzymaniu normalnego stanu kości, włosów, paznokci, skóry, oraz
funkcji kognitywnych. Wspomaga też normalny metabolizm kwasów i zasad, sacharydów, makroelementów, kwasów tłuszczowych,
witaminy A.

plastry
Plastry rozgrzewające Herbalex

Plastry oczyszczające
z konopiami Herbalex

1 sztuka

1 sztuka

D01183

990

D01106

990

Działanie

✔ mają korzystne
Zastosowanie

✔ przy dolegliwościach mięśni pleców

i kręgosłupa, głównie w odcinku lędźwiowym i szyjnym

Plastry rozgrzewające wyróżniają się zawartością wyciągu
z kasztanowca. Plaster naklejony na skórę ogrzewa ją i powoduje jej delikatne zaczerwienienie, dzięki czemu ból jest mniej
dokuczliwy. Plastry działają nawet do 15 godzin, co pomaga pozbyć się bólów: pleców, karku i szyi, stawów. Ulgę odczuwamy
jeszcze długo po odklejeniu plastra.

Zamów teraZ:

działanie także
na układ immunologiczny
i pozwalają przywrócić pełnię zdrowia
✔ poprawiają jakość snu, krążenia krwi i witalność organizmu

Zanieczyszczenie organizmu może być przyczyną takich problemów zdrowotnych jak otyłość, biegunki i zaparcia, alergie, czy
bóle stawów. Plastry oczyszczające z konopiami to produkt, który pozwala skutecznie oczyścić organizm. Nakleja się je na podeszwę jednej i drugiej stopy na noc. Po odklejeniu, wyrzuca się
je rano wraz z usuniętymi toksynami.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl

wzrok
Zdrowe oczy

Żel ze świetlikiem
i kolagenem

30 kapsułek

61

Oko

D00242

30 tabletek

1990

20 ml

D00511

25

D00678

90

1990

Działanie

Działanie

Działanie

✔ wzmacnia wzrok
✔ wspomaga ostrość widzenia

✔ łagodzi podrażnienia i obrzęki

Preparat jest źródłem witaminy C i cynku.
Czarna jagoda i ekstrakt z kwiatów aksamitki
wzmacniają wzrok, wspomagają ostrość widzenia, zwłaszcza o zmroku. Cynk pomaga
w utrzymaniu prawidłowego widzenia. Witamina C przyczynia się do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia.

wywołane przez przemęczenie
i czynniki zewnętrzne

Żel polecany do codziennej pielęgnacji skóry
okolic oczu oraz powiek. Preparat łagodzi podrażnienia i obrzęki wywołane przez przemęczenie i czynniki zewnętrzne: nadmierne nasłonecznienie, wiatr, kurz, pyłki, dym papierosowy,
smog. Usuwa objawy świądu i pieczenia oczu.

✔ poprawia ostrość widzenia
✔ na przemęczone oczy
W produkcie znajdą Państwo wszystko to, co
najlepiej może wspomóc nasze oczy. OKO to
suplement diety polecany osobom odczuwającym zmęczenie wzroku i pogorszenie ostrości widzenia (praca przy komputerze, czytanie
przy słabym świetle, oglądanie TV, kierowanie
samochodem w nocy).

układ moczowy
Uro mannoza
60 tabletek

D01146

29

90

ProstaMedicus
VitaMedicus®

2690

D01099
Działanie

✔ wspomaga utrzymanie prawidłowej
flory bakteryjnej dróg moczowych

✔ zwiększa wydalanie wody przez nerki
✔ przyczynia się do ochrony komórek
przed stresem oksydacyjnym

Wspomaga walkę z infekcjami dróg moczowych. Zalecany jest w przypadku zakażeń,
nie tylko zwalcza dolegliwości i ich przyczyny
(np. obecności wirusów czy bakterii), ale także
zapobiega nawrotom infekcji.

60 kapsułek

60 kapsułek

2990

Działanie

Żurafem

3990

✔ przyczynia się do prawidłowego funkcjo-

D01310

✔ wspomaga płodność i działanie

Działanie

nowania prostaty i układu moczowego

układu rozrodczego
✔ cynk pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi
ProstaMedicus VitaMedicus® to naturalny
suplement diety stworzony z myślą o mężczyznach zmagających się z problemem prostaty.
Zawarte w preparacie substancje aktywne,
dbają o prawidłowy przepływ moczu i wspierają płodność.

Darmowa Dostawa oD 129 zł
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3490 nowość

✔ działa moczopędnie
✔ naturalna ochrona nerek
Żurafem zawiera wyciąg z owoców żurawiny
wielkoowocowej. Medycyna ludowa zaleca
stosowanie żurawiny w przeziębieniach, anginie, schorzeniach reumatycznych, na problemy
z pęcherzem, w przypadku osłabienia pracy żołądka, jelit i trzustki, a także na awitaminozę
i przemęczenie.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Żylako żel

Hemoro żel SwissMedicus
dla skóry z hemoroidami

200 ml

200 ml

D01319

1990

Cannabis żel SwissMedicus
ulga dla mięśni i stawów
200 ml

D01107

nowość

D01108

1990

1990

Działanie

✔ łagodzi podraż-

Działanie

nioną skórę przy
hemoroidach
✔ ma działanie przeciwzapalne
i poprawia drożność naczyń
Unikalny żel do masowania zawierający składkrwionośnych i żył

✔ na ciężkie nogi
✔ poprawia przepływy żylne

niki aktywne kasztanowca, przeznaczony dla
osób z dolegliwościami związanymi z żylakami.
Składniki żelu zwiększają elastyczność ścianek
naczyń krwionośnych oraz szybkość krążenia, poprawiają przepływ żylny i zmniejszają
obrzęk. Pielęgnują skórę podczas kuperozy,
której objawami jest obecność małych naczyń
krwionośnych w skórze.

Działanie

✔ łagodzi zmęczenie
mięśni i stawów

Żel zawiera ekstrakt kory dębu i kasztanowca
z efektem łagodzącym podrażnioną skórę
przy hemoroidach. Zawarte w żelu składniki
aktywne kasztanowca mają działanie przeciwzapalne i równocześnie poprawiają drożność naczyń krwionośnych i żył, wzmacniają
ich ściany i zwiększają elastyczność.

✔ wzmacnia naczynia krwionośne

Unikalny preparat zawierający olej z konopi
do masowania mięśni, stawów, ścięgien. Masaż żelem łagodzi zmęczenie mięśni i stawów.
Zapewnia miejscową poprawę krążenia, przez
co przyczynia się do zmniejszenia sztywności
i poprawy ruchomości stawów. Olej konopny
wzmacnia naczynia krwionośne.

Końska maść z konopiami

Końska maść forte

250 ml

250 ml

D01104

2990

D01105

2990

D00975
D00974

3690

3690

Działanie

✔ usuwa bóle

stawów i mięśni
✔ pobudza krążenie
w tkankach
✔ działa rozgrzewająco

Działanie

✔ usuwa bóle

kręgosłupa, stawów,
mięśni oraz bóle
spowodowane urazami

Działanie

✔ regeneruje skórę

i ogranicza uczucie bólu
Maść wpływa na szybką regenerację stawów i daje im ulgę. Wy- ✔ skutecznie poprawia
kazuje bardzo szybkie działanie – olejki eteryczne wchodzące
funkcjonowanie stawów
w skład tego balsamu, natychmiast usuwają ból. Konopie to
i mięśni
składnik, który wspomaga właściwości regeneracyjne maści ✔ ogranicza uczucie
i sprawia, że przynosi szybką ulgę.
zmęczenia mięśni

Zamów teraZ:

Działanie

✔ łagodzi problemy

z nerwem kulszowym

✔ łagodzi bóle reumatyczne
✔ łagodzi bóle
mięśniowo-stawowe

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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Franciszkański balsam kręgowy
250 ml

Działanie

✔ bóle reumatyczne, mięśni i stawów, postrzał,
rwa kulszowa, bóle krzyża, pleców, łopatek
i ramion oraz sztywność stawów

D01311

3690

3490

nowość

Tradycyjna receptura klasztorna do masażu ciała. Naturalne olejki zawarte
w mieszance i dobrane w odpowiednich proporcjach posiadają właściwości
przeciwreumatyczne, przeciw artretyczne, przeciwbólowe i ogólnie relaksujące.
Kompozycja olejków użyta do masażu zmniejsza napięcie mięśni szyi, pleców
i barków. Łagodzi bóle mięśni i stawów oraz nerwobóle spowodowane zmęczeniem, zmianami pogody, stresem oraz zwyrodnieniami narządu ruchu zwłaszcza w wieku podeszłym. Po zastosowanym masażu następuje redukcja uczucia
zmęczenia kończyn szczególnie w przypadku zwiększonego wysiłku fizycznego.

Franciszkański żel na stawy

Żel z kasztanowcem,
miłorzębem i babką
lancetowatą

150 g

200 ml

HIT!

D01295

3490

2390

3390

Działanie

Działanie

✔ eliminuje ból mięśni i kostno-stawowy

✔ uszczelnia naczynia,

wynikający z chorób, treningów, urazów

D00525

wygładza i uelastycznia delikatną skórę

Żywokost, wraz z kamforą, mentolem i czarcim pazurem, to na- Do delikatnych wcierań w skórę całego ciała, a szczególnie
turalny środek miejscowy o działaniu przeciwbólowym i roz- miejsc z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi (tzw. pajączgrzewającym. Swoją skuteczność zawdzięcza zastosowaniu na- kami) oraz nóg u osób z żylakami i opuchnięciami, z uczuciem
turalnych składników aktywnych, które dają szybką ulgę. Żel „ciężkości nóg”. Działa uszczelniająco na naczynia, wygładzarekomendowany jest w celu eliminacji bólów mięśniowych i ko- jąc i uelastyczniając delikatną skórę. Stosowany systematyczstno-stawowych. Zawarty w nim wyciąg z czarciego pazura po- nie, obkurcza rozszerzone naczynia, likwiduje uczucie zmęczewoduje rozluźnienie mięśni i zmniejsza dolegliwości bólowe.
nia i ciężkości nóg.
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Franciszkański krem do twarzy

Maść kosmetyczna św. Błażeja

50 g

50 g

D01297

2990

D01312

2490

2390

nowość

Działanie

✔ rozgrzewa, do nacierania i inhalacji

Działanie

✔ nawilża, regeneruje oraz wygładza i odżywia skórę

Zawarty w maści olejek eukaliptusowy, mentol oraz kamfora posiadają udowodnione wieloma naukowymi publikacjami
Krem bazuje na wielu drogocennych składnikach aktywnych, działanie udrażniające i ułatwiające oddychanie. Składniki zaktóre za sprawą swojego synergicznego działania zapewnia- warte w maści korzystnie wpływają na krążenie w naczyniach
ją optymalną skuteczność. Zastosowane do produkcji kremu skóry w obszarze klatki piersiowej oraz górnych dróg oddechoskładniki mają pochodzenie naturalne. Zawarty w kremie skwa- wych, co działa rozgrzewająco na płuca i oskrzela. Utrzymują
lan jest naturalnym składnikiem ludzkiego sebum i odpowiada zmniejszoną lepkość śluzu i przyczyniają się do jego naturalneza wzmocnienie struktury wodno-lipidowej skóry.
go wydzielania.

Proftin – żel do stóp
i paznokci

Franciszkański krem
dla mężczyzn

10 g

70 g

D01296

3290

Franciszkańska
dermatologiczna
emulsja
antybakteryjna
100 ml

D01314

Działanie

✔ odżywia płytkę paznokciową
✔ wzmacnia rozdwajające się
i łamliwe paznokcie
✔ usuwa objawy infekcji
grzybiczych stóp i paznokci

Przeznaczony jest do pielęgnacji skóry stóp
oraz paznokci. Dzięki zawartości dobroczynnego olejku z drzewa herbacianego (Tea Tree
Oil) – 50mg/g o właściwościach antybakteryjnych, antyseptycznych i przeciwzapalnych
działa tak skutecznie.

Zamów teraZ:

D01313

3490

3290 nowość

Działanie

✔ regeneruje i odbudowuje skórę
✔ łagodzi podrażniena
Intensywnie nawilża i regeneruje skórę. Receptura kremu zapewnia kompleksową ochronę
przed działaniem szkodliwych czynników środowiska, a także mrozem i wiatrem. Zawarte
w kremie składniki – sok aloesowy, witaminy
A+E, masło shea wspomagają regenerację i odbudowę skóry. Allantoina łagodzi podrażnienia,
również te powstałe podczas golenia.

2890

2790 nowość

Działanie

✔ łagodzi i uśmierza
stany zapalne

✔ wspomaga szybsze
gojenie się ran

Naturalny antyseptyk rekomendowany w pielęgnacji skóry problematycznej, w tym trądzikowej, z egzemami oraz łuszczycą. Łagodzi
i uśmierza stany zapalne i wspomaga szybsze
gojenie się ran. Sprawdzona przy trądziku, egzemie oraz łuszczycy. Polecana również przy
zadrapaniach, oparzeniach, także tych posłonecznych, ukąszeniach owadów, odleżynach
oraz zapaleniu pieluszkowym skóry.
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Krem do twarzy
z rumiankiem i nagietkiem

Klasztorna mikstura na
zgrubiałą i zrogowaciałą skórę

50 g

50 g

D01316

27

90

25

90

nowość

D01315

Działanie

D01279

2090

1890

Krem silnie natłuszcza, zmiękcza oraz zapobiega pękaniu i nadmiernemu rogowaceniu naskórka. Tworzy na skórze wodoodporną warstwę. Zawarty w składzie propolis zapobiega odparzeniom, wspomaga i skraca czas gojenia owrzodzeń i ran.
Działa przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Działa profilaktycznie i ochronnie w przypadku infekcji bakteryjnych i grzybicznych.
Łagodzi podrażnienia, znieczula i uśmierza ból. Działa wygładzająco, odświeżająco i kojąco, wzmacnia też odporność skóry.

Tea Tree pasta do zębów
z propolisem

Tea Tree pasta do zębów
z rozmarynem

75 g

75 g

D01280

D01281

2590

2390

Działanie

✔ usuwa przykry oddech z ust
✔ posiada działanie antybakteryjne
i przeciwpróchnicze
✔ zalecany jest w profilaktyce
próchnicy, przy zapaleniu
i krwawieniu dziąseł
✔ redukuje osad nazębny

Ziołowy płyn bez fluoru, uzupełnia pielęgnację
dziąseł. Przywraca naturalne pH w jamie ustnej
i zapewnia świeży oddech przez długi czas.

nowość

✔ zapobiega pękaniu i rogowaceniu naskórka
✔ wspomaga gojenie się ran, owrzodzeń oraz oparzeń.

Zapewnia skórze wszystko, czego potrzebuje do prawidłowego
funkcjonowania. Zapewnia skórze regenerację, nawilżenie oraz
odpowiednie odżywienie. Działają kojąco oraz łagodząco. Nawadnia cerę, przez co spowalnia proces starzenia. Przywraca jędrność i elastyczność skóry, niweluje drobne zmarszczki, zapewnia skórze odpowiednią gładkość i ochronę przed szkodliwym
wpływem zewnętrznych czynników środowiskowych.

250 ml

2290

Działanie

✔ uszczelniają ścianki naczyń krwionośnych
✔ pobudza przemianę materii w skórze
✔ rozjaśniają skór

Tea Tree płyn do płukania
jamy ustnej

2490

Działanie

✔ pobudza wydzielanie śliny, co jest

korzystne dla śluzówki jamy ustnej
oraz powoduje odnowę i regenerację
jej nabłonka

Olejek z drzewa herbacianego jest najsilniejszym naturalnym środkiem antyseptycznym.
Rozmaryn wykazuje działanie przeciwbakteryjne, a mentol działa znieczulająco i zmniejsza podrażnienie błon śluzowych.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

2490

2290

Działanie

✔ rozmaryn – ochrona przeciwpróchnicza
✔ olejek z drzewa herbacianego –
działanie antybakteryjne
✔ mentol – zapewnia świeży oddech
i działanie antybakteryjne

Delikatna, lekko odświeżająca pasta do zębów
bez fluoru na bazie naturalnych składników
oczyści Twoje zęby i jamę ustną z osadów i niekorzystnej flory bakteryjnej. Pasta doskonale
nadaje się do pielęgnacji wrażliwych i krwawiących dziąseł.

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

Bracia kapucyni

66

MYDŁO W PŁYNIE
Z BALSAMEM KAPUCYŃSKIM
O ZAPACHU
NATURALNYM

SZAMPON DO WŁOSÓW
KAPUCYŃSKI
O ZAPACHU
NATURALNYM

300 ml

250 ml

30 g

1990

D01257

D01260

Naturalne mydło w płynie z Balsamem Kapucyńskim dokładnie oczyszcza skórę nie powodując jej podrażnienia
ani wysuszenia. Wyraźny
i delikatny zapach świadczy o zawartości Balsamu
Kapucyńskiego, tradycyjnego wyciągu z ziół i żywic wspomagającego regenerację naskórka. Codzienne stosowanie gwarantuje
zachowanie miękkiej i delikatnej skóry o zdrowym
kolorycie.

KREM DO RĄK
Z BALSAMEM
KAPUCYŃSKIM

150 ml

80 ml

D01255

1790

konnej receptury

Seria Męska – według za

D01254

92% składników pochodzenia
naturalnego. Intensywnie regeneruje i pielęgnuje skórę rąk. Zawiera balsam kapucyński, tradycyjny wyciąg z ziół i żywic.Krem
do rąk nadaje skórze elastyczność i jędrność. Zapobiega przesuszeniu i rogowaceniu naskórka.
Łagodzi podrażnienia. Delikatny,
świeży zapach.

2490

KREM KAPUCYŃSKI
Z BALSAMEM
KAPUCYŃSKIM
I PROPOLISEM
50 g
90
D01256

2490

Nadaje włosom zdrową
kondycję, blask i właściwy
wygląd. Dzięki Balsamowi Kapucyńskiemu szampon koi także skórę głowy łagodząc podrażnienia
i usuwając wypryski. Pożądane efekty osiąga się
poprzez regularne stosowanie. Naturalny zapach
Balsamu Kapucyńskiego
gwarantuje poczucie świeżości żywicznego wyciągu.

KAPUCYŃSKI
BALSAM
PO GOLENIU

95% składników
pochodzenia naturalnego. Balsam
delikatnie łagodzi i zapobiega podrażnieniom po
goleniu wrażliwej
męskiej skóry.

ŻEL KAPUCYŃSKI
EXTRA Z BALSAMEM KAPUCYŃSKIM
I PROPOLISEM

2490
D01261

Działanie

✔ łagodzi

miejsca
po ukąszeniach owadów
✔ przyspiesza naturalne
procesy regeneracji
naskórka
✔ łagodzi podrażnienia
i wypryski
✔ wygładza popękaną
skórę
Dzięki zawartym w żelu dwóm
aktywnym składnikom skutecznie regeneruje tkankę, przyspiesza gojenie ran oraz zapobiega
zakażeniom. Działanie ekstraktów z aloesu i propolisu korzystnie działa w przypadku odmrożeń,
owrzodzeń i odleżyn. Korzystnie działa w przypadku żylakowych owrzodzeń podudzi. Jest
on wzbogacony wyciągami z ziół,
które posiadają właściwości przeciwzapalne, do stosowania w nerwobólach, pomocniczo w bólach
gośćcowych.

MYDŁO KAPUCYŃSKIE Z BALSAMEM
KAPUCYŃSKIM I PROPOLISEM
150 g, 6×16 g

1590

17

1590

D01259

D01258
Zawartość Balsamu Kapucyńskiego sprawia, że krem łagodzi
podrażnienia, przyśpiesza naturalne procesy regeneracji naskórka poprawiając ogólny stan skóry. Preparat doskonale
się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy. Nadaje skórze
zdrowy koloryt i blask.

Zamów teraZ:

Mydło na bazie naturalnych składników: wiór roślinnych i propolisu, z dodatkiem balsamu kapucyńskiego – wyciągu z ziół i żywic.Doskonałe do każdego
rodzaju skóry. Delikatnie myjąc łagodzi podrażnienia i wspomaga proces regeneracji naskórka. Przywraca skórze zdrowy koloryt i blask
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Miód rzepakowy z wszewłogą górską –
zielem św. Hildegardy z Bingen

Zioła św. Hildegardy z Bingen

Co najmniej 400 g

Właściwości galgantu:
✔ wspomaga układ krążenia,

5990

5690

w
Zesta raw
p
y
z
3 pr

50 g

D01056

usuwa bóle serca

✔ łagodzi bóle pleców
i bóle reumatyczne

✔ likwiduje skurcze żołądka
✔ zapobiega zawałom
i udarom

✔ pomaga przy migrenach,
bólach głowy

✔ poprawia trawienie
✔ wzmacnia serce
✔ obniża gorączkę
D01131

8990

8490
35 g

Właściwości bertramu:
✔ wspiera leczenie niedokrwistości
Wszewłoga górska jest nazywana również ziołem św. Hildegardy, do
przygotowania prozdrowotnych specyfików wykorzystuje się korzeń
tej rośliny. Jego regularne stosowanie pozwala nie tylko udrożnić jelita,
ale przede wszystkim odbudować kosmki jelitowe. Preparaty z wszewłogi pobudzają trawienie, metabolizm, działają wykrztuśnie i oczyszczają organizm. Mają właściwości moczopędne, przeciwreumatyczne
i rozkurczowe. Wyciąg z korzenia pobudza krążenie krwi, zwiększa libido, działa rozgrzewająco i wspiera prawidłowe działanie wątroby.

Addisona-Biermera

✔ wspomaga leczenie cukrzycy
✔ usuwa zaflegmienie
✔ wspiera leczenie demencji

i choroby Alzheimera
✔ łagodzi zaburzenia trawienia
✔ działa przeciwbakteryjnie,
przeciwwirusowo
i przeciwpasożytniczo

40 g
Właściwości dyptamu:
✔ wspomaga oczyszczanie
i odtruwanie organizmu

✔ wspomaga trawienie
oraz pracę wątroby

✔ wspomaga regenerację
tkanek

✔ działa moczopędnie
✔ poprawia stan cery
✔ łagodzi kolki i refluks

alpine
Alpine Spirytusowy Wyciąg
z 13 Alpejskich Ziół

Alpine Spirytusowy Wyciąg
z 10 Alpejskich Ziół
z konopiami

250 ml

250 ml

D01262

19

D01263

90

1990

Przeznaczenie

✔ bóle głowy i sztywność karku

Baza alkoholowa i zbilansowana zawartość substancji aktywnych
gwarantują szeroki i silny efekt, któremu
towarzyszy przyjemny efekt chłodzący.
Specjalna receptura wyciągu łączy relaksujące działanie olejków eterycznych
z dobroczynnym działaniem ekstraktów
ziołowych. Niektóre z tych ziół zawierają substancje, o których wiadomo, że
łagodzą bóle stawów, mięśni, kręgosłupa oraz pomagają w stanach reumatycznych i obrzękach stawów. Niektóre zioła zawierają również substancje, które
mogą pomóc w bólach głowy lub szyi,
a przy prawidłowym wdychaniu również rozluźnić drogi oddechowe.

(smarowanie, masaż i kąpiel)
✔ bóle stawów, mięśni i kręgosłupa (smarowanie oraz
kompresy)
✔ przeziębienie i katar (smarowanie klatki piersiowej, skropienie pościeli oraz
inhalacja)
✔ drobne urazy (dezynfekcja)
✔ obrzęk i uczucie „ciężkich
stóp” (smarowanie, okłady,
masaż)
✔ całkowite zmęczenie fizyczne (smarowanie, masaże
i kąpiele)
✔ masaże, kąpiele oraz okłady
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CHIPSY JABŁKOWE W MLECZNEJ I GORZKIEJ CZEKOLADZIE

W MLECZNEJ CZEKOLADZIE

D01321

50 g

nowość

W GORZKIEJ CZEKOLADZIE

D01322

990

9

90

nowość

kąska idealne do
Zdrowa, naturalna prze
czkę
szkoły, pracy i na wycie
Jedno opakowanie zawiera jedno całe jabłko, które jest
bogatym źródłem błonnika bez konserwantów i barwników. Dla wszystkich miłośników słodyczy zostało ono
połączone z belgijską czekoladą Barry Callebaut. Innowacyjna technologia suszenia pozwala na zachowanie zalet
świeżych jabłek – minerały, wapń, fosfor, magnez, żelazo
i witaminy: B1, B2, PP, C.
CHIPSY JABŁKOWE
Bez skórki

D01205

100 g

890

BEZ CYNAMONU

Produkt polski
D01268

890

✔ duża zawartość błonnika
Z CYNAMONEM
✔ obniżają poziom złego cholesterolu
✔ bez dodatku cukru i sztucznych barwników
Chipsy, są produkowane z naszych rodzimych, polskich
owoców. Zdrowa przekąska, z małą ilością kalorii i dużą
zawartością składników odżywczych, będzie idealnym
rozwiązaniem zarówno dla łasuchów, jak i osób z brakiem pomysłu na podwieczorek. Suszone jabłka zachowują praktycznie wszystkie biologiczne i odżywcze zalety
świeżych owoców.
BURSZTYN NA NALEWKĘ
WEDŁUG OJCA KLIMUSZKO

należy zalać 95 % spirytusem

Butelka 200 ml · Bursztyn 25 g

Zastosowanie według ojca Klimuszki:

✔ działa przeciwzapalnie

o wyciągi
rsztynu, któreg znym
bu
ść
no
ec
ob
le kosmetyc
nalewki jest
Główną zaletą e są w lecznictwie i przemyś
an
ow
os
od lat st

(na bóle reumatyczne)

✔ działa antybakteryjnie

i antyseptycznie
✔ wspomaga odporność
✔ poprawia koncentrację
✔ spowalnia proces starzenia się
organizmu
✔ pomaga na wrzody żołądka
i dwunastnicy
✔ wspomaga leczenie chorób
tarczycy i sercowo-naczyniowych

Zamów teraZ:

1990

D01160
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Herbatka detoksykacyjna z żeń-szeniem
D01320

10 + 4 sztuk

1990

nowość

Działanie

✔ wspomaga usuwanie toksycznych substancji z organizmu
Mieszanka na bazie naturalnych składników, wspomagająca usuwanie toksycznych substancji z organizmu. W jej skład
wchodzą m.in.: żeń-szeń – wspomaga zmiany metabolizmu cukrów i tłuszczów, nagietek lekarski – pozytywnie wpływa na wątrobę i woreczek, ślaz dziki – wspomaga ochronę błony śluzowej
przed uszkodzeniem, fiołek polny – ma działanie przeciwreumatyczne, brzoza – liść stosowany jest do oczyszczania organizmu,
skrzyp polny – posiada silne właściwości regeneracyjne, hyzop
lekarski – łagodzi niestrawność.

Miód Świętej Rity – rzepakowy z płatkami róży
400 g

4990

nowość

D01323

Miód rzepakowy
ży,
z dodatkiem płatków ró
y
an
iąz
cenny dar natury zw
ty
z osobą i kultem św. Ri

Działanie

✔ wspomaga usuwanie

toksycznych substancji z organizmu
✔ poprawia nastrój i łagodzi
objawy przeziębienia

Róża, ma działanie oczyszczające i hamujące rozwój infekcji. Wspomaga organizm w walce z niestrawnością, a także
poprawia nastrój i łagodzi objawy przeziębienia. Działa przeciwzapalne i antyseptyczne, hamują rozwój infekcji,
pomaga obniżać gorączkę, pomocna
przy leczeniu kaszlu i zaburzeń
przewodu pokarmowego.
Działa antydepresyjnie oraz
uspokajająco, pomaga oczyścić
organizm z toksyn, i poprawia
nastrój.
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Kristin Hannah

Jane Austen

SŁOWIK

ROZWAŻNA
I ROMANTYCZNA

s. 350 · 140 × 220 · miękka

s. 350 · 140 × 220 · twarda

Inspirowana
życiorysem
,
opowieść o sile
odwadze
i determinacji

Uwielbiana
od wieków
powieść Jane
Austen

nowość
36

99

34

nowość

99

3999

K04306

3699
K04305

Dwie siostry, Isabelle i Vianne, dzieli wszystko. Kiedy w 1940 r.
do Francji wkracza armia niemiecka, każda z nich rozpoczyna
własną niebezpieczną drogę do przetrwania, miłości i wolności. Zbuntowana Isabelle dołącza do ruchu oporu, nie zważając
na śmiertelne niebezpieczeństwo, jakie ściąga na całą rodzinę.
Opuszczona przez zmobilizowanego męża Vianne musi przyjąć do swego domu wroga. Cena za uratowanie własnego życia
i dzieci z czasem staje się dramatycznie wysoka.

Historia sióstr Dashwood. Najstarsza Elinor jest roztropną damą
u progu dorosłości, a nastoletnia Marianne jest jej całkowitym
przeciwieństwem. Dziewczyna buja w obłokach i marzy o silnym uczuciu, które by ją kompletnie pochłonęło. Niestety świat,
którym - zamiast prawdziwych uczuć - rządzi pozycja społeczna
i pieniądz, może boleśnie rozczarować pełne uroku, ufne kobiety.
Jane Austen - autorka utworów poświęconych życiu codziennemu angielskiej ziemiańskiej prowincji XIX wieku.

Lew Tołstoj

ANNA
KARENINA
s. 904 · 145 × 205 · twarda

Uczucie,
dla którego
poświęca się
wszystko

3490

3190

K04202

s. 160 · 145 × 205 · twarda

nowość

5900

5490

K04307

Anna Karenina wiedzie dostatnie, stabilne i nieco nudne życie
u boku dużo starszego męża. Piękna młoda kobieta spełnia się
jako matka, ale nie stroni też od przyjęć, jest uwielbiana na petersburskich salonach. Spokój znika wraz z pojawieniem się hrabiego Wrońskiego, który wprowadza w życie Anny namiętność,
jakiej nigdy nie zaznała. I zniszczenie, którego nie da się cofnąć.
To ponadczasowa powieść o uczuciu, które od początku było
skazane na potępienie.

Zamów teraZ:

4500

3990

K04251

s. 480 · 150 × 210 · twarda

Joseph Conrad

Zofia Kossak

JĄDRO CIEMNOŚCI

KONSPIRACYJNA
„WERONIKA”

Opowieść o podróży do kresu cywilizowanego świata i wytrzymałości własnej wyobraźni. Marlow
podróżuje rzeką, parostatkiem,
przez pełną niebezpieczeństw
afrykańską dżunglę, by dotrzeć
do legendarnego agenta kolonii –
Kurtza. Podróż do serca dżungli,
pełna okrutnych epizodów zmienia bohatera, stając się w istocie
wyprawą do najmroczniejszych
zakątków własnej duszy. A spotkanie z Kurtzem zbliżaja bohatera
do tytułowego jądra ciemności.

Czym była okupacja i jakie emocje mogła przekazać nam jedna
z najlepszych pisarek XX wieku,
pozostając w samym centrum
epokowego, tragicznego przeżycia? Sięgnijcie po świadectwo
chwili, ubrane w najwyższej klasy
prozę. Sprawdźcie reakcję Zofii
Kossak na rzeczywistość, na którą
nie wyraziła zgody w sercu. Tutaj
słowo i czyn stoją blisko siebie.
A niezłomność rysuje się jako integralna postawa autorki.
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Lu Wei

KOMPAKTOWO

nowość

nowość

Jak urządzić małe
mieszkanie
s. 344 · 145 × 210 · miękka

3990

nowość

41

4490

90

K04217

Stylowa kanapa czy praktyczne rozkładane łóżko? Piękna komoda czy funkcjonalna duża szafa? Kuchnia z otwartymi szafkami czy szuflady mieszczące wszystkie potrzebne produkty?
Jak urządzić mieszkanie, by było jednocześnie stylowe i wygodne? Kompaktowo to niezwykły poradnik, który pomoże ci optymalnie wykorzystać każdy metr kwadratowy twojego mieszkania. Uporaj się z bałaganem i nadmiarem rzeczy, zadbaj o swój
dom i uczyń go miejscem dającym wytchnienie!

3690

K04267

s. 248 · 145 × 205 · miękka

Alicia Healey

SEKRETY STYLOWEJ
SZAFY
Królewska garderobiana radzi,
jak się ubierać i dbać o ubrania
Alicia Healey, garderobiana, przez
kilka lat pracowała w pałacu Buckingham, a dziś pomaga w wyborze odpowiednich strojów rodzinom królewskim i towarzyskiej
elicie z całego świata. Doskonale
wie, co i kiedy nosić oraz jak kupować ubrania i o nie dbać. W tej
książce dzieli się swoją wiedzą, jak
nawet z niewielką liczbą ubrań zawsze wyglądać stylowo i modnie.

5999

5599

K04266

s. 240 · 165 × 235 · twarda

Kaja Muszak

COŚ PIĘKNEGO!
Poznaj haft i naucz się
wyszywać krok po kroku.
Pierwsza w Polsce tak duża, współczesna publikację o hafcie. Na kilkuset bogato ilustrowanych stronach dzielę się z tobą wiedzą o tym,
jak zacząć haftować, i zdradzam
hafciarskie triki. Znajdziesz tu kilkadziesiąt ściegów i instrukcje do
nich, sposoby na wyszywanie liści,
kwiatów i napisów. Ponadto dowiesz się, jak oprawić swoją pracę
czy stworzyć hafciarski pamiętnik.

Anna Iglikowska

Tadeusz
Staniszewski

PIELĘGNACJA
I ŻYWIENIE
PSA

GRY
I ZABAWY
RUCHOWE

s. 192 · 165 × 240 · twarda

s. 208 · 165 × 240 · twarda

iązPozycja obow
śła
kowa dla w
ciciela psa!

Wspólne zabawy dla
dorosłych
i dzieci

nowość
nowość

2795

2995

K04218

Pielęgnacja i żywienie psa to książka gwarantująca kompleksową
wiedzę na temat dbania o czworonożnego przyjaciela. Szczegółowe instrukcje dotyczące odpowiedniej diety, produktów najlepszej jakości dla psa, a także tajniki pielęgnacji zapewniającej
psu zdrowie, piękną sierść i komfort na każdą porę roku wszystko to zostało zebrane przez autorkę w formie niniejszego poradnika.
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4900

4690
K04219

Chcesz pobawić się z grupą przyjaciół? Rozgrzać drużynę rywalizacją? Próbujesz zaktywizować zespół na wyjeździe integracyjnym? Książka Gry i zabawy ruchowe to gotowa recepta na
te i inne okoliczności! Zawiera ponad 100 pomysłów na to, jak
dobrze spędzić czas w domu i w plenerze, na śniegu i w wodzie!
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Jarosław Sokół

Jarosław Sokół

Jarosław Sokół

CICHOCIEMNI

PRZED BURZĄ

POŻEGNANIE Z WARSZAWĄ

Czas Honoru, tom 1

Czas Honoru, tom 2

Czas Honoru, tom 3

s. 464 · 150 × 215 · miękka

s. 464 · 150 × 215 · miękka

K04387

nowość

4490

4190

nowość

Cichociemni to pierwsza część epickiej sagi o losach czterech młodych ludzi, których wojna
połączyła i wystawiła na ciężką próbę. Arystokrata Bronek, praski rzemieślnik Janek oraz synowie przedwojennego oficera – Władek i Michał, wygnani przez obcą inwazję we wrześniu
1939 roku, po wielu trudach trafiają do szkoły
Oficerów Wywiadu w Anglii.

K04386

4490

4190

Rok 1943. W okupowanej Polsce nasila się bezwzględny terror. Jednocześnie napływ świetnie wyszkolonych w Anglii cichociemnych,
specjalistów od dywersji i sabotażu, umacnia
polskie podziemie. Przed Burzą opowiada losy
czterech spośród nich. Akcja toczy się na tle
prawdziwych wydarzeń, takich jak masakra na
Wołyniu czy powstanie w warszawskim getcie.

s. 432 · 150 × 215 · miękka

nowość

K04385

4490

4190

Pożegnanie z Warszawą to trzeci tom znakomitego cyklu, którego bohaterami są czterej
cichociemni, nieustannie prowadzący walkę
z niemieckim okupantem. Jednak sami znajdują się w coraz większym niebezpieczeństwie.
W tym tomie ukazane są kulisy walki z komunistyczną agenturą, euforia pierwszych dni Powstania Warszawskiego, rzeź Woli i tragiczny
koniec polskiej stolicy.

Ken Follett

Ken Follett

NIGDY

UPADEK
GIGANTÓW

s. 736 · 125 × 195 · twarda

s. 992 · 150 × 230 · twarda

nowość
5490

5190
K04388

Drobne nieporozumienia, w wyniku niefortunnych zbiegów
okoliczności, błyskawicznie przeradzają się w poważne konflikty. Amerykańska prezydent, robi wszystko, by uniknąć wydania
rozkazu użycia broni jądrowej… Szef chińskiego wywiadu, prowadzi grę, by powstrzymać rząd swojego kraju przed starciem
z Zachodem… Młoda Afrykanka, decyduje się na podróż przez
Saharę, by zapewnić przyszłość swojemu dziecku… Wszyscy oni
wierzą, że są w stanie sprawić, żeby świat stał się bezpieczniejszym miejscem.

Zamów teraZ:

nowość
5990

5590
K04389

Europa i Ameryka w okresie, w którym oblicze świata zmieniło
się bardziej, niż zdajemy sobie z tego sprawę. Rok 1911. W Europie panuje pokój, ale najmniejsza iskra może wywołać pożar
i ta atmosfera rzuca cień na losy rodzin pochodzących z różnych
krajów. Angielski hrabia, walijski górnik oraz jego siostra, dwaj
rosyjscy bracia, amerykański student prawa. To na ich losach
Follett opiera opowieść i prowadzi Czytelnika od walijskiej górniczej osady do salonów Londynu i Białego Domu.
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Agatha Christie

Agatha Christie

Agatha Christie

A.B.C.

AUTOBIOGRAFIA

SAMOTNY DOM

s. 192 · 135 × 205 · twarda

s. 480 · 145 × 225 · twarda

nowość

K04390

3990

3690

Seryjny morderca zabija ludzi w porządku alfabetycznym. Czy zostanie schwytany, zanim
dojdzie do „Z”? Sprytny przestępca umyka wymiarowi sprawiedliwości, mimo że przed każdą
zbrodnią wysyła list z informacją, gdzie i kiedy
należy szukać następnej ofiary. Herkules Poirot
czuje, że za tym szaleństwem musi skrywać się
umysł przebiegły, a wskazówki mają sprowadzić policję na błędny trop.

nowość

K04391

5990

s. 224 · 135 × 205 · twarda

nowość

5590

Autobiografia ukazuje fascynujące życie Agaty
Christie: dzieciństwo, młodość, dwa małżeństwa, dwie wojny światowe, rewolucję obyczajową, podróż dookoła świata, odkrycia archeologiczne na Bliskim Wschodzie... Przede
wszystkim jednak to skrupulatny i zaskakująco
świeży opis dojrzewania do miłości, do pisarstwa, do życia.

K04392

3990

Herkules Poirot miał wypoczywać na kornwalijskim wybrzeżu, tymczasem poznał piękną
Nick Buckley i… musi uspokajać nerwy, budując domki z kart. Czyżby ktoś nieudolnie
próbował zabić dziewczynę? Właścicielka Samotnego Domu cztery razy uniknęła śmierci,
a jednak lekceważy ostrzeżenia detektywa.
Podejrzani przyjaciele, zaginiony narzeczony,
pożyczony szal...

nowość

Harlan Coben

3690

nowość

MÓW MI
WIN
s. 414 · 125 × 195 · miękka

Najnowsza po
a
n
a
wieść Harl
Cobena

3790

3490

K04395

s. 384 · 125 × 195 · miękka

nowość
39

36

90

90

K04393

Tym razem w roli głównej Win, czyli Windsor Horne Lockwood III. Milioner i awanturnik, najlepszy kumpel Myrona Bolitara. Król życia, który zawsze dostaje to, co chce. Win nie wie,
jak skradzione dawno temu jego rodzinie walizka i obraz trafiły
w ręce ofiary zagadkowej zbrodni. Kiedy FBI ujawnia, że martwy mężczyzna stał również za aktami terroryzmu, Win musi
odkryć, co łączy te tak różne sprawy sprzed lat.
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4290

3990

K04394

s. 416 · 130 × 200 · twarda

Harlan Coben

Harlan Coben

BEZ SKRUPUŁÓW

CHŁOPIEC Z LASU

Myron Bolitar – dawny koszykarz,
a obecnie agent sportowy – ma
ręce pełne roboty. Jest u progu sfinalizowania kontraktu gwiazdy
footballu, Christiana Steele’a.
I właśnie wtedy na jego prominentnego klienta pada podejrzenie
o zabicie narzeczonej.
Bolitar podejmuje własne śledztwo i wkrótce przekonuje się, że
każda z osób zamieszanych w tę
sprawę ma własne sekrety.

New Jersey, 1986 rok. W Stanowym Parku Krajobrazowym znaleziono dziecko. Brudne i kompletnie dzikie. Nikt nie wie, kim
jest chłopiec. Nikt nie wie, jak
udało mu się przetrwać. Trzydzieści lat później Wilde stara się żyć
normalnie, choć jego przeszłość
wciąż pozostaje tajemnicą. Pewnego dnia otrzymuje wiadomość
o zaginięciu nastolatki.
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święty Brat alBert
andRzej Różycki – (1936–2009) zawodowo związany z II Kliniką Chorób Wewnętrznych
i Instytutem Matki i Dziecka oraz Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W 1996 roku
wstąpił do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Swoją fascynacją krakowskim Biedaczyną dzielił się, pisząc artykuły do Drogi Franciszkańskiej. Biorąc z niego przykład, wielokrotnie ograniczał swoje potrzeby materialne i dzielił się z potrzebującymi.

nowość

9990

8990

M1511

Andrzej Różycki

ŚWIĘTY BRAT ALBERT
Biografia
s. 672 · 165 × 235 · twarda

iejsza
dotąd najpełn
Obszerna i jak
fia
ktualna biogra
i najbardziej a
erta – zawiera
św. Brata Alb
stracji
ponad 200 ilu

Ten jest dobry, kto chce być dobry – to proste, ale jakże
głębokie motto Adam Chmielowski zilustrował swoim
życiem. Nie jako znany artysta i malarz, ale jako człowiek
o sercu wrażliwym na ludzkie biedy.
Niniejsza biografia przenosi czytelnika w realia epoki,
w której żył Adam Chmielowski. Autor obficie czerpał
z różnych źródeł, chcąc jak najpełniej oddać atmosferę
i warunki tamtych czasów. Wykorzystał relacje i wspomnienia świadków, którzy byli związani z osobą św. Brata
Alberta. W książce znajdziemy wiele materiałów nigdy

Zamów teraZ:

dotąd niepublikowanych. Wśród nich na szczególną
uwagę zasługują autografy św. Brata Alberta, „Szkicownik” zawierający prace Adama i Mariana Chmielowskich
oraz mało znane fotografie Brata Alberta z jego pobytu
w Zakopanem.
Życie św. Brata Alberta jest dla nas świadectwem tego,
że warto zmierzyć się z tym, co trudne i nieoczekiwane;
że warto pozwolić Bogu działać w naszym życiu, bo
chociaż bywa to bolesne, to owoce przerastają wszelkie
wyobrażenia.

tel. 12 259 00 03 · kom. 721 521 521 · www.klubpdp.pl
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s. 208 · 200 × 285 · twarda

TAJEMNICE
STAREGO
TESTAMENTU

1990

1990

990

990

M1732

M1788

4990

1490
M1644

s. 128 · 130 × 190 · miękka

s. 128 · 130 × 190 · miękka

ŚWIĘTA RITA

ŚWIĘTY
JUDA TADEUSZ

s. 132 · 200 × 285 · zintegrowana

Tomasz Sakiewicz

POCIĄG ŻYCIA
Bajki dla Kostka i Mateuszka

2490

2490

2990

990

990

990

M1794

M1820

M1760

Wspólna lektura wciągających i pełnych życiowej mądrości historii
może być miłym wieczornym rytuałem, a także pretekstem do rozmowy
z dzieckiem o tym, co jest dla człowieka najważniejsze.

s. 216 · 130 × 190 · miękka

s. 216 · 130 × 190 · miękka

Beata Majchrzak
Barbara Sobczyńska –
ilustracje

Elżbieta Ksepka-Solawa

NINJA W BALETKACH

MATYLDA
I MAGICZNA RYBA

3990

2490

3990

2990

1990

1490

990

990

M1838

M1805

Z213

Z107

s. 368 · 140 × 202 · miękka

s. 248 · 140 × 202 · miękka

s. 256 · 165 × 220 · miękka

s. 208 · 140 × 202 · miękka

Eva Schloss

Ewelina Karpińska-Morek

AFTER AUSCHWITZ

SOSZKA

Anna Kowalczyk,
Tomasz Antoniszyn

TATA BOHATER

Przejmujące świadectwo
przetrwania przyrodniej
siostry Anne Frank

Wojna się dzieciom
nie przywidziała

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

KASZOTERAPIA

Meg Meeker
Jak być mocnym ojcem,
którego dzieci potrzebują

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

wspieramy siostry
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ŚWIECE ŚWIĘTECZNE
Około 12 cm

MIX kolorów
Kolor przy zamówieniu
wybierany losowo

Mniszki Klaryski Kapucynki należą do kontemplacyjnego zakonu Świętej Klary. Najważniejszą zasadą ich życia
jest naśladowanie Chrystusa.

1990

Oddajemy Chwałę Stwórcy pracą własnych rąk. Poza pracami domowymi zajmujemy
się uprawą naszego ogrodu. Trudnimy się także
haftem artystycznym,
wykonujemy ręcznie
szaty liturgiczne (stuły,
ornaty), sztandary, różańce ze sznurka. Wytwarzamy również same
świece z parafiny, którą
uzyskujemy z przetopienia
używanych wcześniej świec.
Dzięki temu świece, które służyły np. przy ołtarzu, otrzymują
drugie życie, a jedno-cześnie są unikalne – nie ma dwóch identycznych świec –
Mniszki Klaryski Kapucynki.

D01159
BARANEK

1990
D01132
JAJO

Kupując świece i syrop,
wspierasz działalność zakonu
Mniszek Klarysek Kapucynek
w Krakowie

MNISZY SYROP Z LIPY
200 ml

ować pomocniczo
Syrop z lipy można stoseń, grypy, kaszlu
w zwalczaniu przeziębi
i infekcji oddechowych

2000
D01324

nowość

20

D01246

00

Działanie syropu lipowego

✔ wspomaga leczenie przeziębień,

poprzez działanie napotne oraz
osłonowe związków śluzowych
✔ wspiera prawidłowe trawienie,
gdyż pobudza wydzielanie
soków trawiennych
✔ działa uspokajająco oraz nasennie,
za sprawą olejków eterycznych
✔ łagodzi stany zapalne w obrębie
skóry, pomaga w jej pielęgnacji
✔ dzieała moczopędnie, z uwagi
na obecne w nim terpeny
powodujące delikatne podrażnienie kanalików nerkowych

Zamów teraZ:
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Herbata Ethiopian Cross
75 g

Herbata Ujamma

Skład: rooibos, honeybush,
owoc jarzębiny, jabłko, liść
lipy, trawa cytrynowa,
aromat cytrynowy

D01125

ne
Specjalnie przygotowa
lą
wo
kompozycje zado
ych
najbardziej wymagając
koneserów herbaty

Herbata Afya

Skład: rooibos, kwiat
hibiskusa, skórka cytryny,
aromat miodowo-lipowy

D01127

Herbata Tuko pajoma
Skład: rooibos, skórka
pomarańczy, płatki
słonecznika,aromat
pomarańczowy

D01126

1990
Kawa Ethiopian Cross
Ethiopian Cross jest kawą
o orzechowym posmaku
z nutami drzewnymi i lekko
owocowym aromatem.
Wyróżniającą cechą tej kawy
jest delikatny pikantny
posmak, co czyni ją jeszcze
bardziej pobudzającą
i zaskakującą.

D00083
ziarnista 500 g

Kawa z miejsc, gdzie sięgają
korzenie chrześcijaństwa

2500

4990

D00081
ziarnista 250 g

2500

Czas spędzony przy filiżance
dobrej kawy jest okazją do refleksji
i pomocy drugiemu człowiekowi.

Darmowa Dostawa oD 129 zł

D00080
mielona 250 g

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!
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Krówki niebiańskie Ethiopian Cross
D00733

D00734

19

90
500 g

1290 990

200 g

y z dzieciństwa

Smak, który pamiętam

Czekolada do picia Ethiopian Cross

Mleczna
z truskawką

Ciemna klasyczna
z maliną

D00309

Ciemna klasyczna

D00308

Czekolada w tabliczkach Ethiopian Cross
Mleczna
z czarną porzeczką

D00499

D00501

Ciemna 60%
z wiśnią

Ciemna 60%
z żurawiną

Mleczna
z truskawką

D00502

D00304

D00305

Ciemna 60%
z prażonymi migdałami

D00174

2490
200 g

1890

Zamów teraZ:
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Zestaw prezentowy Ethiopian Cross z torbą

12990

D01299

Zestaw prezentowy składa się z:

▸
▸

kawy ziarnistej 250 g
czterech czekolad w tabliczkach:

• ciemna z wiśnią
• mleczna z truskawką
• mleczna
z czarną porzeczką

• ciemna

z prażonymi migdałami

▸
▸

czekolady pitnej ciemnej klasycznej
torby bawełnianej ETH jasnej

Torba materiałowa Ethiopian Cross
38 × 42 × 8 cm – rozszerzone dno · 100% bawełna · długość uchwytu – 70 cm

D01272

Misja Pallotyńska
w Etiopii

1990

Czarna
Etiopia boryka się z licznymi
problemami ekonomicznymi
i społecznymi. Jak zwykle
Kremowa
najbardziej
narażoną i bezsz
a
g
oma
pian Cross wsp
io
bronną
grupą
są dzieci.
h
Et
ra
y
ie
kt
u
sp
d
w
Kupując pro
lvatti.pl, która
Sa
ą
Stają
się
ofiarami
biedy,
jn
y
is
M
ę
ndacj
zone w Etiopii
d
Pallotyńską Fu
a
w
głodu,
przemocy,
rozbicia
ro
p
e
zn
ec
działania społ
rodzin, utraty rodziców.
Nie mając innego wyjścia
często migrują do miast
i lądują na ulicy, gdzie
próbują przetrwać,
niejednokrotnie już
na zawsze pozostając na marginesie społeczeństwa.
Dzięki współpracy
z Wydawnictwem M
środki finansowe uzyTorba materiałowa na ramię z rozszerzonym dnem (aż 8 cm sze- skane ze sprzedaży kawy,
rokości!). Nadaje jej to ładnego wyglądu i zwiększa pojemność. herbaty, czekolady i krówek
zostały, jak co roku, przekazane na misje.
Zmieści dużo więcej niż torba płaska. Linia Premium.
D01273

1990

Darmowa Dostawa oD 129 zł

·

Prezent Do KaŻDeGo zamówienia!

św. Alfons Maria de Liguori

MEDYTACJE
DLA CZCICIELI
MĘKI PAŃSKIEJ
s. 288 · 115 × 160 · twarda

si:
Św. Alfons pro yrz
p
ia
n
d
Każdego
ana,
P
e
ęc
m
patruj się
z
gdyż znajdzies ody,
ow
p
ie
tam wszelk
ć się
a
aby spodziew
o
życia wieczneg

nowość

Św. Alfons Maria de Liguori (1696 – 1787) należy do największych czcicieli i apostołów Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Całe życie i dzieło tego wielkiego doktora
Kościoła, biskupa, misjonarza, założyciela Zgromadzenia
Najświętszego Odkupiciela, autora licznych dzieł z dziedziny teologii i duchowości, muzyka, malarza i poety było
jakby żywym komentarzem do męki Pańskiej. Swoją żarliwą miłość do Ukrzyżowanego karmił św. Alfons rozważaniem Ewangelii, lekturą książek o pasji Chrystusa

3490

2390

M1914

i codzienną praktyką drogi krzyżowej.
Prezentowana książka składa się z trzech tekstów: Rozważania męki Pańskiej według opisu Ewangelistów, Miłość dusz, Ćwiczenie drogi krzyżowej. Podstawą wydania
są ich XIX-wieczne przekłady, odpowiednio uwspółcześnione, lecz z poszanowaniem dla tłumacza oraz w przekonaniu, że ich plastyczny język stanie się dodatkowym
cennym walorem książki, przybliżając w ten sposób czytelnika do czasów świętego autora.

