NAJLEPSZE KSIĄŻKI O POLSKIEJ PRZYRODZIE
•
•
•
•
•

Dla dzieci i dorosłych, dla amatorów i profesjonalistów.
Znakomicie ilustrowane encyklopedie i leksykony dla całej rodziny.
Mądre, piękne i zabawne książki dla dzieci, rodziców i dziadków.
Fachowa literatura najwyższej jakości dla profesjonalistów.
BIOLOGIA Villeego dla maturzystów i studentów.

Katalog przedstawia wybrane tytuły. Do zapoznania się z pełną ofertą
zapraszamy do księgarni „LAS KSIĄŻEK” lub na www.multicobooks.pl

www.lasksiazek.pl

Rysunki na okładce pochodzą z książki „Bułka i spółka”, narysowała je Marta Tęcza.

O rety! PRZYRODA ŚWIATA
wiek 5+
Piękna książka w niestandardowym dużym formacie, do oglądania i czytania. Składa się z 38 plansz
rysunkowych. Autor zabiera nas w przyrodniczą
podróż przez wszystkie kontynenty. Wyprawa rozpoczyna się w Europie, w naszej rodzimej Puszczy Białowieskiej, a kończy w mroźnej Antarktyce.
Każda plansza to inny zakątek Ziemi i inne środowisko przyrodnicze oraz mnóstwo gatunków roślin
i zwierząt je zamieszkujących. Są tu pokazane Alpy,
Islandia, Wielka Preria, Sahara, Himalaje, Tasmania
i wiele innych miejsc. Oprócz efektownych plansz
z mnóstwem rysunkowych szczegółów są też krótkie informacje tekstowe, aby dzieci mogły je łatwo
zapamiętać, a do tego zabawne dialogi między zwierzętami, które wzbudzą uśmiech na twarzach małych
i dużych czytelników.

Tomasz Samojlik
Za dnia Tomasz Samojlik jest
naukowcem, pracownikiem Instytutu
Biologii Ssaków Polskiej Akademii
Nauk w Białowieży. Zawodowo
zajmuje się badaniem historii
przyrodniczej Puszczy Białowieskiej.
Chodząc po Puszczy, jest zajęty
rozmyślaniem, jakie ślady dawnej
obecności i działalności człowieka
kryją w sobie zakątki tego pięknego
lasu, gdzie polowali polscy
królowie, którędy wiodły ścieżki
wykorzystywane przed wiekami
przez bartników... co sprawia,
że zwykle potyka się o wystające
korzenie lub stuka głową w nisko
rosnące konary. Nocami, zamiast
spać, przekłada wiedzę przyrodniczą
(i nie tylko) na język komiksów
i książek dla najmłodszych.

duży
* bardzoformat

*

ponad 1000
sportretowanych
roślin i zwierząt

MULTICO dla dzieci

autor i ilustrator Tomasz Samojlik
zapowiedź

* różnorodne
środowiska
przyrodnicze

* zabawne dialogi

świata

format: 27 × 37 cm
objętość: 80 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 59 zł
ISBN: 978-83-7763-367-0

ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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O rety! PRZYRODA

MULTICO dla dzieci

autor i ilustrator Tomasz Samojlik

format: 27 × 37 cm
objętość: 96 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 59 zł
ISBN: 978-83-7763-341-0

wiek 5+
„O rety! Przyroda” składa się z 42 tętniących życiem plansz rysunkowych. Niezwykle wciągające, zabawne i pomysłowe rysunki
Tomasza Samojlika objaśniają, jak toczy się życie naszej rodzimej
przyrody, jak niewiarygodnie zmienia się las, łąka, jezioro, góry
i miasto od wiosny do zimy.

O rety! ZABAWY MAŁYCH PRZYRODNIKÓW
ilustrator Tomasz Samojlik

format: 33 × 24 cm
objętość: 24 karty
oprawa: miękka
cena detaliczna: 19,90 zł
ISBN: 978-83-7763-370-0

wiek 5+
Dla wszystkich małych miłośników przyrody blok z ciekawymi
zadaniami, które ćwiczą pamięć, spostrzegawczość, logiczne myślenie i wyobraźnię. Zadania do wykonania samodzielnego oraz
interesujące gry i zabawy do zajęć w grupie.

seria: Młody obserwator przyrody
wiek 6+
Tematyczne zeszyty edukacyjne, dzięki którym młody czytelnik
poznaje różne dziko żyjące zwierzęta i leśne drzewa. W każdym
zeszycie znajdują się ciekawe zadania do wykonania, zagadki
i liczne ilustracje.

DRZEWA LEŚNE

autorka Małgorzata Wilamowska
ISBN: 978-83-7763-400-4

PTAKI WOKÓŁ NAS
Specyfikacja serii:
format: 21 × 30 cm
objętość: 32 strony
oprawa: miękka
cena detaliczna: 9,99 zł

ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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autorka Małgorzata Wilamowska
ISBN: 978-83-7763-401-1

SSAKI LASÓW I ŁĄK
autorka Małgorzata Wilamowska
ISBN: 978-83-7763-402-8

ŚLADY I TROPY
ZWIERZĄT

autorzy Anna Lewandowska,
Grzegorz Okołów
ISBN: 978-83-7763-403-5

LAS

autorka Hanna Będkowska
ISBN: 978-83-7763-404-2

Elementarz naszej przyrody
ZWIERZĘTA
wiek 5+
To książka do oglądania i czytania, spodoba się każdemu dziecku. Piękne,
duże rysunki wiernie przedstawiają 90 rodzimych zwierząt. Przy każdym
krótka informacja o życiu i zwyczajach zwierzęcia. Duża czcionka ułatwia
małym dzieciom samodzielne czytanie.

MULTICO dla dzieci

ilustratorka Katarzyna Kopiec-Sekieta
nowość

format: 25 × 22 cm
objętość: 96 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 35 zł
ISBN: 978-83-7763-396-0

Katarzyna Kopiec-Sekieta
Jest ornitologiem w stopniu doktora.
Przez wiele lat była zatrudniona w Polskiej
Akademii Nauk na stanowisku asystenta.
Obecnie pracuje jako grafik i ilustrator.
Jej ulubioną techniką malarską od zawsze
była akwarela. Artystka jest autorką
licznych ilustracji, zarówno w monografiach
przyrodniczych, jak i publikacjach dla dzieci.

Przewodnik młodego obserwatora przyrody
POZNAJEMY ZWIERZĘTA

wiek 7+
Wspaniały przewodnik przyrodniczy dla dzieci, a w nim 115 fascynujących
zwierząt. Są wśród nich ssaki, ptaki, gady, płazy, ryby, owady, pająki. Wyczerpujące informacje, jak zwierzęta opiekują się swoim potomstwem, co jedzą
i jak zdobywają pożywienie oraz jak spędzają zimę.

Poznaj 115 fascynujących zwierząt, a wśród nich ssaki,
ptaki, gady, płazy, ryby, owady, pająki. Czy wiesz, co zjada
jeż, gdzie spędza zimę wilga i czy skrzydła modraszka są
modre? W przewodniku tym znajdziesz odpowiedzi na
te pytania i wiele innych. Wyczerpujące informacje, jak
zwierzęta wyglądają, opiekują się swoim potomstwem,
zdobywają pożywienie, czy też jak spędzają zimę,
pozwolą Ci zostać znawcą przyrody.

zwierzęta

Przewodnik młodeg
o obserwatora
przyrody

format: 22 × 25 cm
objętość: 120 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-237-6
Zamówienia telefoniczne:

22 564 08 00

Cena: 39 zł

ISBN 978-83-7763-237-6

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

www.lasksiazek.pl

Księgarnia internetowa:

www.multicobooks.pl
e-mail: biuro@multicobooks.pl

Zamówienia faksem:

22 564 08 03

9 788377 632376

Jeleń
szlachetny

Michał Brodacki
Z zamiłowania jest przyrodnikiem, a z zawodu autorem, tłumaczem
i redaktorem książek popularnonaukowych. Po ukończeniu studiów
na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczył
w poszukiwaniach skamieniałości i dinozaurów na Śląsku, pomagał
w reintrodukcji susła moręgowanego na Opolszczyźnie, tropił cykady
na Ponidziu, brał udział w badaniach ważek.

Jeleń to duży ssak kopytny. Osiąga 2,5 metra
długości i 1,5 metra wysokości w kłębie. Ciężar
największych osobników dochodzi do 300 kilogramów. Jeleń ma długie nogi i ciało porośnięte
krótką, szarobrązową sierścią. Samiec jelenia
nosi na głowie duże, rozgałęzione poroże. Zrzuca
je każdej wiosny, a latem wyrasta mu nowe.
Samica jelenia jest mniejsza od samca i nie ma
poroża.

Samica jel
e

nia

Łabędź
niemy

Jelenie żyją w dużych lasach. Tworzą niewielkie
stada złożone z samic i młodych. Dorosłe samce często żyją samotnie. Jelenie w dzień zwykle
przebywają w gęstwinie. Są bardzo płochliwe.
Jelenie zjadają wyłącznie pokarm roślinny: trawę,
pędy i korę drzew, jagody oraz żołędzie. Pasą
się zwykle w nocy, ale zimą poszukują pokarmu
również w dzień.
Gody jeleni, czyli rykowisko, odbywają się
jesienią. Byki głośnym rykiem przeganiają
konkurentów próbujących odebrać im samice.
Młode jelenie rodzą się wiosną. Początkowo
mają rudą sierść z jasnymi cętkami. Po pół roku
cętki znikają.

To największy ptak żyjący w Polsce. Jest jednolicie biały, o majestatycznej sylwetce z długą, lekko
esowato wygiętą szyją. Nad pomarańczowym
dziobem widoczna jest czarna narośl, która jest
większa u samca. Pływający ptak często trzyma nieco uniesione nad grzbietem skrzydła, na
kształt żagli. Na lądzie łabędź porusza się niezgrabnie. Lata z głośnym, z daleka słyszalnym
świstem skrzydeł.
Gniazdo łabędzia jest kopcem z roślin wodnych,
ukrytym wśród roślinności nadwodnej. Ma
średnicę do 1,5 metra. Samica składa 1‒5 zielonkawych jaj. Samiec broni rewiru lęgowego. Może
zaatakować drapieżniki, a także zbliżającego się
człowieka.

Pisklęta łabędzia klują się pokryte szarym puchem, a białe upierzenie uzyskują dopiero po
upływie roku. Pisklęta rzadkiej odmiany polskiej
pokryte są białym, a nie szarym puchem. Młode po wykluciu pływają pod opieką rodziców.
Zjadają rośliny wodne, a często także chleb.
Karmienie łabędzi przez ludzi przyczyniło się do
ograniczenia ich wędrówek.
W Polsce łabędź niemy jest pospolity. Spotkać
go można na jeziorach, starorzeczach, stawach,
także na zbiornikach wodnych w dużych miastach. Znaczna część krajowej populacji zimuje
na rzekach w miastach lub na niezamarzających
zbiornikach.
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Dorota Zawadzka
Patrz str 19.

Poznajemy

Poznajemy zwierzęta

autorzy Michał Brodacki, Dorota Zawadzka
ilustratorka Alicja Gadomska
nowość

ka
hał Brodacki Dorota Zawadz
Mic

SSAKI

PTAKI
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ceny brutto zawierają 5% podatku VAT

3

Z TATĄ NA DINOZAURY

MULTICO dla dzieci

autor Wojciech Mikołuszko ilustrator Tomasz Samojlik
nowość

format: 23 × 26 cm
objętość: 96 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7073-376-2

wiek 7+
Rodzinne wyprawy autora i jego dzieci do miejsc, gdzie można znaleźć prawdziwe
szczątki dinozaurów i innych prazwierząt. Historie opowiedziane przez naukowców paleontologów przybliżają życie tych wymarłych gadów. Do tego mnóstwo
informacji o innych zwierzętach z dawnych epok, także tych, które przetrwały do
czasów współczesnych. Wszystkie przygody zostały zabawnie zilustrowane.

Gady jak foki

Wojciech Mikołuszko
Przyrodnik, dziennikarz naukowy, autor
książek popularnonaukowych dla dzieci
i młodzieży. Swoje teksty publikuje
m.in. w dodatku naukowym „Gazety
Wyborczej” oraz w czasopismach
„Focus” i „National Geographic”.

Miejsce wyprawy:
Ośrodek Edukacji
Ekologiczno-Geologicznej
GEOsfera, Jaworzno

T

utaj warto obserwować skały, bo gdzie-

Przewodnicy

niegdzie trafia się jakaś kosteczka –
powiedział do nas zachęcająco Dawid

Surmik, gdy wędrowaliśmy po ścieżkach
parku GEOsfera w Jaworznie. Dawniej był tu
kamieniołom, po którym pozostał dół w ziemi. Niedawno przekształcono go w ośrodek
edukacyjny.
– Dużo tego jest – potwierdziła Agnieszka
Chećko. – Oprowadzamy ludzi po tych skałach jak po ta blicach edukacyjnych.
I rzeczywiście, wkrótce natrafiliśmy na
szczątki liliowców (więcej o nich na s. XY). To

s. XY), a część gadów, które świetnie się już

świadczyło, że skały nas otaczające osadziły

przystosowały do życia na lądzie, wróciła do

się na dnie morza.

wody.

– A ta kostka to czyja jest? – podniosłem
jakiś kawałek skały.
– Prawdopodobnie notozaura – odpowiedziała Agnieszka Chećko.
– Znaleźliśmy tu ponad 100 okazów – dodał Dawid Surmik.
– I to są te wasze notozaury? – zapytałem, gdy dotarliśmy nad oczko wodne. Na

Wśród nich były właśnie notozaury.
Między palcami ich kończyn pojawiła się
błona pławna, która zamieniła dłonie i stopy
w rodzaj płetw. Machając nimi jak wiosłami
i wspierając się falistymi ruchami długiego
ogona, notozaury prawdopodobnie pływały
tuż nad morskim dnem. Zbliżanie się takiego drapieżnika, którego długość wahała

jego brzegu oraz na nieodległej sztucznej wysepce ustawiono odlane z metalu rekonstruk-

dziły na świat na morskich wybrzeżach. Tyle

metrów (trochę więcej niż dwóch dorosłych

że foki rodzą swe potomstwo, notozaury zaś

mężczyzn), wywoływało popłoch wśród ryb

wylęgały się z jaj. Nie ma jednak pewności,

i skorupiaków kryjących się w mule. Rzu-

czy składały je na lądzie i tam zostawiały, czy

cały się wtedy do ucieczki. I o to chodziło

też nosiły ukryte w swym ciele aż do ostat-

notozaurowi. Dość długa szyja pozwalała

niej chwili. Dopiero gdy młode zaczynały się

– Bo były ziemnowodne – odparł paleon-

mu wysuwać głowę tak zgrabnie, że mógł

wykluwać z jaj, mogły też opuścić ciało matki.

tolog. – Wtórnie przystosowały się do życia

łapać ryby i skorupiaki mocnymi szczękami

Skamieniałości z Chin wskazują, że gady mor-

w środowisku morskim.

zaopatrzone w małe, ostre zęby.

Era dinozaurów zaczęła się po wielkim
kryzysie w dziejach Ziemi. W wyniku ogrom-
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się od pół metra (tyle co noworodek) do 4

cje wylegujących się, płetwiastych, długoszyich gadów. – Wyglądają na ziemnowodne…

Po takim polowaniu notozaur, który
oddychał powietrzem znad wody, musiał się

skie z tego czasu mogły nosić jaja aż do chwili
wylęgu. W Polsce jednak nie znaleziono podobnych dowodów. Uczeni nadal więc szukają

nych wybuchów wulkanów, może też upadku

wynurzyć, by go zaczerpnąć. Często wtedy

skamieniałości, które by rozwiązały zagadkę

jakiegoś meteorytu i zmian w środowisku

wychodził na brzeg, by odpocząć i nagrzać

rozmnażania się notozaurów. Być może znajdą

wymarła większość zwierząt na naszej pla-

się w słońcu. Przypominał w tym dzisiejsze

ją w Jaworznie. Dlatego podczas każdej wizyty

necie. Gdy świat się uspokoił, te organizmy,

foki. Podobnie jak one, gad ten zapewne po-

w dawnym kamieniołomie warto uważnie się

które przeżyły kataklizm, na powrót zaczęły

ruszał się po lądzie dość niezgrabnie, pod-

rozglądać. Tu naprawdę wciąż wiele szczątków

się różnicować. Pojawiły się dinozaury i nasi

pierając się na płetwowatych kończynach.

czeka na swoich odkrywców.

przodkowie: pierwsze ssaki (więcej o nich na

W obu też grupach zwierząt młode przycho-

na dinozaury
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TATO, A DLACZEGO?
autor Wojciech Mikołuszko ilustrator Tomasz Samojlik

format: 23 x 26 cm
objętość: 108 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 35 zł
ISBN: 978-83-7073-812-9

wiek 7+
Oto książka, która pomoże odpowiedzieć rodzicom na 50 piekielnie trudnych pytań zadawanych przez ciekawe świata dzieci. Autor, ceniony dziennikarz naukowy, a zarazem ojciec bohaterów książki, wyjaśnia zawiłe problemy w niezwykle
barwny, dowcipny, a przy tym prosty sposób. Zabawne rysunki pomogą dziecku
zrozumieć istotę problemu.

TATO, A PO CO?
autor Wojciech Mikołuszko ilustrator Tomasz Samojlik

format: 23 x 26 cm
objętość: 108 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-080-8
ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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wiek 7+
Ida i Kacper, bohaterowie książki „Tato a dlaczego?”, tym razem pytają „Tato, a po
co?”, zadając 50 niesamowicie trudnych pytań. Odpowiedzi na dziecięce pytania
nierzadko wymagają rozwikłania największych zagadek współczesnej nauki. Wojciech Mikołuszko ponownie podjął się tego skomplikowanego zadania, w którym
wspiera go Tomasz Samojlik zabawnymi i mądrymi rysunkami.

Z TATĄ W PRZYRODĘ
wiek 7+
To kolejna książka o poznawaniu otaczającego świata przez Idę i Kacpra.
Tym razem dołącza do nich młodszy brat – Jacuś – i razem ze swym tatą
ruszają na 43 fantastyczne wyprawy przyrodnicze o różnych porach roku.
W plenerze – w lesie, nad jeziorem, na plaży – poznają tajemnice zwierząt,
roślin i przyrody nieożywionej, co zabawnie narysował Tomasz Samojlik.

MULTICO dla dzieci

autor Wojciech Mikołuszko ilustrator Tomasz Samojlik

format: 23 x 26 cm
objętość: 96 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-295-6

DZIECI DOKTORA MOTYLA
autor Wojciech Mikołuszko ilustrator Przemysław Liput
wiek 7+
Opowieść o młodych ludziach, którym dzięki magicznej miksturze udało się
zmniejszyć do wielkości mrówki. W swej nowej postaci trafiają na łąkę, gdzie
znajduje się jedno z ostatnich miejsc życia rzadkich, chronionych motyli.
Niestety, wkrótce ma zostać zniszczone pod budowę drogi. Bohaterom grozi
poważne niebezpieczeństwo. Wartka akcja, zabawne dialogi, współczesne
problemy i wyraziste postacie bohaterów to gwarancja dobrej lektury.

format: 14,5 × 20,5 cm
objętość: 112 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 29,90 zł
ISBN: 978-83-7763-249-9

CIAŁO seria: Jak to działa?
autorka Marta Maruszczak ilustrator Tomasz Samojlik
wiek 6+
Nasze ciało to zachwycająca maszyna! Pełna dziwnych substancji i dziwnych
narządów. Zachodzą w niej dziwne procesy i dziwne zjawiska, którym towarzyszą dziwne odgłosy. Niektóre są śmieszne, inne zaskakujące, a jeszcze
inne wprawiają nas w nie lada zakłopotanie. Zajrzyjcie do wnętrza tej maszyny, by dowiedzieć się, jak działa nasze ciało.

format: 23 × 26 cm
objętość: 116 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7073-980-5

CZŁOWIEK seria: Jak to działa?
autorka Marta Maruszczak ilustrator Tomasz Samojlik
nowość
wiek 8+
W podróży po organizmie człowieka poznajemy tę część naszego ciała, która
odpowiada za powstawanie nowego życia, dowiadujemy się, dlaczego jesteśmy podobni do naszych rodziców, co myśli i czuje niemowlę, odkrywamy,
z jakich „cegiełek” składa się nasze ciało i kiedy zaczynamy się starzeć.

CIAŁO. JAK TO DZIAŁA
Nasze ciało to zachwycająca maszyna! Pełna dziwnych
substancji i dziwnych narządów. Zachodzą w nim
dziwne procesy i dziwne zjawiska, którym towarzyszą
dziwne odgłosy. Niektóre są śmieszne, inne zaskakujące,
a jeszcze inne wprawiają nas w zakłopotanie.
Zajrzyj do wnętrza ludzkiego ciała. Poznaj mechanizmy fizjologii
i anatomii człowieka. Ta książka to kopalnia informacji,
ciekawostek oraz prostych wyjaśnień dotyczących tego,
co dzieje się w Twoim organizmie.

format: 23 × 26 cm
objętość: 112 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-318-2
Dowiedz się:
dlaczego ziewanie jest zaraźliwe?
po co nam gęsia skórka?
dlaczego sami nie możemy się połaskotać?
po co płaczemy?
skąd ciało wie, kiedy ma przestać rosnąć?
dlaczego zęby wyrastają dwa razy?
Odkryj, jak działa ciało.

Zamówienia telefoniczne:

22 564 08 00

Cena: 39 zł

ISBN 978-83-7073-980-5

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

www.lasksiazek.pl

Księgarnia internetowa:

www.multicobooks.pl
e-mail: biuro@multicobooks.pl

Zamówienia faksem:

22 564 08 03

9 788370 739805

ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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Michał Brodacki opowiada
O ZWIERZĘTACH NAD WODĄ

MULTICO dla dzieci

autor Michał Brodacki
nowość

format: 23 x 26 cm
objętość: 120 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-378-6

wiek 7+
Książka ta to pasjonująca wyprawa do świata zwierząt związanych z wodą. Nad
rzekami, jeziorami i morzem mieszka mnóstwo interesujących gatunków, których
życiu warto się przypatrzeć. Autor zdradza wiele sekretów z życia zwierząt wodnych i nadwodnych: od zwinnej wydry do intrygującej meduzy. Każda z 55 opowieści znajdujących się w książce poświęcona jest innemu zwierzęciu.

Andrzej Kruszewicz opowiada O SSAKACH ŚWIATA
autor Andrzej G. Kruszewicz
nowość

format: 23 × 26 cm
objętość: 120 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-368-7

wiek 7+
Dyrektor warszawskiego zoo – doktor Andrzej Kruszewicz – opowiada o przeróżnych
ssakach pochodzących ze wszystkich zakątków świata. Autor opisuje ponad 50 najciekawszych gatunków. Książka ilustrowana jest licznymi efektownych zdjęciami.
Doskonale nadaje się do wspólnego rodzinnego czytania i oglądania.

Wojciech Gil opowiada O SKARBACH POLSKIEJ
PRZYRODY
autor Wojciech Gil
nowość
format: 23 x 26 cm
objętość: 120 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-369-4

wiek 9+
Autor opowiada o najpiękniejszych i najciekawszych przyrodniczo zakątkach naszego kraju, od skalistych Tatr, przez raje wodnego ptactwa nad Biebrzą, po pierwotną Puszczę Białowieską i wędrujące wydmy nad Bałtykiem.

Radosław Żbikowski opowiada O OCEANACH
autor Radosław Żbikowski
nowość
format: 23 x 26 cm
objętość: 120 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-393-9
ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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wiek 9+
Ponad 70% naszej planety zajmują morza i oceany. Warto więc poznać je bliżej.
O tajemnicach oceanów, najnowszych odkryciach i ciekawostkach z życia różnych,
niekiedy dziwacznych zwierząt morskich opowiada w tej książce oceanolog –
dr Radosław Żbikowski.

Jerzy Rafalski opowiada O GWIAZDACH
wiek 9+
Po fascynującej książce opowiadającej o tajemnicach planet naszego Układu
Słonecznego („Jerzy Rafalski opowiada o planetach”) tym razem autor zabiera nas do krainy gwiazd. Dzięki tej książce poznamy etapy życia gwiazd,
dowiemy się, czy wszystkie gwiazdy świecą, dlaczego jedne emitują światło
jasne, a inne są czerwonawe, co to są niebieskie olbrzymy, a co czerwone karły, jakie gwiazdy i ich konstelacje widzimy na niebie o różnych porach roku.

MULTICO dla dzieci

autor Jerzy Rafalski
nowość

format: 23 × 26 cm
objętość: 120 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-320-5

Pozostałe tytuły z serii:

Andrzej Kruszewicz
opowiada O PTAKACH

Andrzej Kruszewicz
opowiada O ZWIERZĘTACH

Małgorata Falencka-Jabłońska
opowiada O PRZYRODZIE

wiek 6+

wiek 6+

wiek 7+

cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7073-811-2

cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-254-3

cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-258-1

Wojciech Gil opowiada
O LESIE

Marcin Gorazdowski
opowiada O PSACH

Artur Sawicki opowiada
O OWADACH I PAJĘCZAKACH

wiek 8+

wiek 8+

wiek 7+

cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-305-2

cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 9978-83-7763-322-9

Jerzy Rafalski
opowiada
O PLANETACH
wiek 9+
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-308-3

cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-300-7

Specyfikacja serii:
format: 23 × 26 cm
objętość: 120 stron
oprawa: twarda

ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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BUŁKA I SPÓŁKA
rzecz o zdrowym jedzeniu

MULTICO dla dzieci

autorki Maria Mazur, Aleksandra Ulatowska
ilustratorka Marta Tęcza
nowość

format: 25 × 22 cm
objętość: 120 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-371-7

Maria Mazur
Z wykształcenia dietetyczka i psychodietetyczka.
Obecnie pilnie studiuje, żeby wkrótce zostać
lekarzem. Pochłania książki, uwielbia gry słowne
i zabawy językowe, nie zapomina też o codziennej
porcji ruchu.

ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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wiek 7+
Co zrobić, aby dzieci pokochały warzywa i owoce, zajadały się naturalnymi jogurtami, polubiły ciemne pieczywo i wybierały wodę
zamiast soków? W nauce zdrowych nawyków żywieniowych pomoże im bohater tej książki – kucharz Zdrowomir. Aby poznać
wady i zalety poszczególnych rodzajów pieczywa, mięsa, tłuszczów, nabiału, owoców i warzyw, Zdrowomir zabiera czytelnika
w różne strony świata, do rozmaitych wytwórni, sklepów, a nawet
w kosmos i do podwodnych głębin. Te zaskakujące scenerie i często humorystyczne sytuacje, w jakich znajduje się bohater, uatrakcyjniają przyswojenie zasad, jak prawidłowo układać jadłospis,
czego należy jeść najwięcej, czego mniej, a jakich potraw unikać,
aby być silnym i zdrowym.

Aleksandra Ulatowska
Z wykształcenia dietetyczka, psychodietetyczka,
a w krótce także psycholog. Na co dzień jest
przewodnikiem młodszych i starszych po
zasadach zdrowego odżywiania się. W wolnym
czasie podróżuje, aby poznać zawartość talerza
z różnych krańców świata.

CO TAK PIĘKNIE GRA?
Poznajemy instrumenty muzyczne
autor Włodzimierz Izban
ilustrator Krzysztof Zięba

Włodzimierz Izban

wiek 7+
Książka do czytania, oglądania i słuchania. Prezentuje najbardziej
popularne klasyczne instrumenty muzyczne, od fortepianu, przez
smyczki, instrumenty dęte, perkusyjne, po gitarę, harfę i organy.
Krótki opis przedstawia budowę instrumentu oraz sposób, w jaki
się na nim gra. Liczne rysunki pozwalają obejrzeć instrumenty
i muzyków na estradzie, a także orkiestrę dętą w marszu oraz
dyrygenta z orkiestrą symfoniczną na scenie. Młody czytelnik
poznaje nazwy instrumentów, ich wygląd, sposób grania, słownictwo muzyczne, a także brzmienie instrumentów. Szczególnym
walorem edukacyjnym książki jest bowiem możliwość odsłuchania fragmentu muzycznego. Po zeskanowaniu smartfonem lub tabletem jednego z 30 kodów usłyszymy melodię wykonywaną na
opisywanym instrumencie. I już wiemy, jak brzmi harfa, mandolina
czy akordeon, czym różni się dźwięk ksylofonu od wibrafonu lub
fagotu od oboju.

MULTICO dla dzieci

nowość

format: 25 × 22 cm
objętość: 96 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-247-5

Włodzimierz Izban
Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na
Wydziale Wokalno-Aktorskim. Twórca i dyrektor Mazowieckiego
Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie. Inicjator
i pomysłodawca Teatralnej Nagrody Muzycznej im. Jana Kiepury.
Laureat Brązowego Medalu ,,Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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seria: Poznaję i rysuję

MULTICO dla dzieci

Specyfikacja serii:
format: 21 × 30 cm
objętość: 32 strony,
przekładane kalką
oprawa: miękka
cena detaliczna:
14,90 zł
ISBN cz. 1:
978-83-7763-246-8
ISBN cz. 2:
978-83-7763-082-2

DRZEWA NASZYCH LASÓW (cz. 1 i 2)
ilustratorka Andżelika Bielańska
wiek 7+
Każdy zeszyt prezentuje 14 gatunków drzew rosnących w lasach i parkach. Między kartami wpięta jest kalka, na którą
dzieci mogą przerysowywać kontury drzew, liści, owoców i je
pokolorować. Na końcu zeszytów znajdują się quizy do rozwiązania oraz dyplomy dla młodego dendrologa.

ZWIERZĘTA NASZYCH LASÓW
ilustratorka Katarzyna Kopiec-Sekieta
wiek7+
Zeszyt edukacyjny przedstawiający 14 najciekawszych gatunków ssaków żyjących w naszych lasach. Oprócz wyczerpujących informacji
w zeszycie znajdują się efektowne rysunki prezentujące zwierzęta i ich
młode. Między kartami wpięta jest kalka, na którą można przerysowywać sylwetki ssaków. Na końcu quiz do rozwiązania.

cena detaliczna: 16 zł
ISBN: 978-83-7763-307-6

PTAKI NASZYCH LASÓW (cz. 1 i 2)
ilustratorka Katarzyna Kopiec-Sekieta

cena detaliczna: 16 zł
ISBN cz. 1:
978-83-7763-325-1
ISBN cz. 2:
978-83-7763-326-7

wiek 7+
Każdy zeszyt prezentuje 30 gatunków ptaków naszych lasów, pól
i parków. Oprócz wyczerpujących informacji w zeszycie znajdują
się efektowne rysunki. Między kartami wpięta jest kalka, na którą
dziecko może przerysować sylwetki ptaków i je pokolorować. Na
końcu zeszytów znajdują się quizy.

GRZYBY NASZYCH LASÓW
PŁAZY I GADY NASZYCH LASÓW
ilustratorka Katarzyna Kopiec-Sekieta
cena detaliczna: 16 zł
ISBN (Grzyby):
978-83-7763-349-6
ISBN (Płazy i gady):
978-83-7763-347-2
ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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wiek 7+
Zeszyt edukacyjny, dzięki któremu dzieci poznają przyrodę poprzez
kalkowanie i kolorowanie. Na pięknych realistycznych rysunkach
pierwszy zeszyt przedstawia 42 gatunki grzybów, a drugi – 14 gatunków płazów i gadów. Na końcu ciekawe quizy do rozwiązania.

wiek 5+
Zeszyty, w których zadaniem dziecka
jest pokolorowanie rysunków według
zamieszczonego klucza.
Specyfikacja serii:
format: 14,5 × 20,5 cm
objętość: 16 stron
oprawa: miękka
cena detaliczna: 2,99 zł

978-83-7763-365-6 978-83-7763-366-3

seria: Mój pierwszy przewodnik

JAKI TO
KWIAT?

JAKIE TO
DRZEWO?

autorka Ursula
Stichmann-Marny

autor Tomasz
Hryniewicki

cena detaliczna: 15 zł
978-83-7763-373-1

cena detaliczna: 15 zł
978-83-7763-287-1

JAKI TO
OWAD?

JAKI TO
ZWIERZĘ?

JAKA TO
GWIAZDA?

autorzy Henryk
i Małgorzata
Garbarczyk

autorzy Henryk
i Małgorzata
Garbarczyk

autorzy Thorsten
i Susanne
Dambeck

cena detaliczna: 15 zł
978-83-7763-375-5

cena detaliczna: 15 zł
978-83-7763-286-4

cena detaliczna: 15 zł
978-83-7763-313-7

JAKI TO
PTAK?

JAKI TO
GRZYB?

JAKI TO
MOTYL?

autor Holger
Haag

autorzy Henryk
i Małgorzata
Garbarczyk

autorzy Henryk
i Małgorzata
Garbarczyk

cena detaliczna: 15 zł
978-83-7073-445-9

cena detaliczna: 15 zł
978-83-7763-285-7

cena detaliczna: 15 zł
978-83-7763-374-8

wiek 7+
Seria przewodników dla najmłodszych czytelników i ich
rodziców. W każdej książce przedstawiono 50 najczęściej
u nas spotykanych lub najbardziej interesujących drzew,
grzybów, ptaków, owadów i innych gatunków oraz obiektów i zjawisk astronomicznych.

Specyfikacja serii:
format: 13 × 19 cm
objętość: 64 strony
oprawa: miękka ze
skrzydełkami

978-83-7763-119-5 978-83-7763-232-1 978-83-7763-199-7

MULTICO dla dzieci

seria: Leśna kolorowanka

ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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MŁODY ORNITOLOG
seria: Encyklopedia dla całej rodziny
MULTICO dla dzieci

autor Andrzej G. Kruszewicz

format: 23 × 28 cm
objętość: 224 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna: 50 zł
ISBN: 978-83-7763-296-3

wiek 10+
Lubisz obserwować ptaki? Dzięki tej książce już dziś możesz stać się ornitologiem. Znajdziesz tu cenne wiadomości o ponad 1000 gatunków ptaków. Ptasi
świat opisany jest barwnie przez znakomitego gawędziarza, ornitologa, lekarza
weterynarii oraz dyrektora warszawskiego zoo, dr. Andrzeja Kruszewicza.

MŁODY OBSERWATOR PRZYRODY
seria: Encyklopedia dla całej rodziny
praca zbiorowa

format: 23 × 28 cm
objętość: 240 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 50 zł
ISBN: 978-83-7763-124-9

wiek 10+
Z tą książką poznasz wiele ciekawych faktów z życia roślin i zwierząt, odkryjesz niejeden przyrodniczy sekret. Encyklopedia „Młody obserwator przyrody”
rozbudza zainteresowanie życiem małych i dużych stworzeń, daje możliwość
bliskiego poznawania natury i uczy, jak ją szanować.

PRZYRODA OJCZYSTA
seria: Encyklopedia dla całej rodziny
autor Michał Brodacki
format: 23 × 28 cm
objętość: 224 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna: 50 zł
ISBN: 978-83-7763-306-9

wiek 10+
Podążając za porami roku, autor opisuje najciekawsze zjawiska przyrodnicze
dziejące się w parku i ogrodzie, w lesie, nad wodą, na polu i łące oraz w górach.
Jak budzi się życie wiosną, co dzieje się latem w stawie, jak zwierzęta leśne przygotowują się do zimy, które ptaki miejskie odlatują na zimę. Pięknie ilustrowana
książka o przyrodzie ojczystej.

POLSKA MOJA OJCZYZNA
seria: Encyklopedia dla całej rodziny
praca zbiorowa
format: 23 × 28 cm
objętość: 216 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 50 zł
ISBN: 978-83-7763-255-0
ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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wiek 10+
Książka bardzo pomocna w szukaniu odpowiedzi na pytania o nasz kraj. Jak zorganizowane jest państwo polskie? Co to jest i jak działa władza ustawodawcza
i wykonawcza? Jak wygląda podział administracyjny Polski?

POLSKA TO LUBIĘ
seria: Encyklopedia dla całej rodziny
wiek 10+
Wiedza o państwie polskim w pigułce na różnorodne tematy, a wśród nich:
dzieje państwa polskiego na przestrzeni wieków, funkcjonowanie Polski
w Unii Europejskiej, nasze święta państwowe, zabytki z listy UNESCO, bogactwa naturalne, wolontariat. Książka bogato ilustrowana, z ciekawymi
quizami.

MULTICO dla dzieci

praca zbiorowa

format: 23 × 28 cm
objętość: 216 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 50 zł
ISBN: 978-83-7763-290-1

Mrówka Zofia opowiada o kwiatach, drzewach, jagodach i grzybach
autor Stefan Casta ilustratorka Bo Mossberg
wiek 7+
Razem z sympatyczną mrówką Zofią młody czytelnik poznaje krainę pięknych kwiatów, przepysznych leśnych owoców, niebotycznych drzew i wspaniałych grzybów. Książka ta wprowadza w leśny świat inaczej niż zwykłe
przewodniki. To oprócz solidnej wiedzy, mnóstwo świetnej zabawy i urzekających rysunków z wielką precyzją oddających otaczającą nas naturę.

format: 23 x 26 cm
objętość: 176 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-324-3

DINOZAURY
Encyklopedia ilustrowana
autorzy Paul Barrett i inni
wiek 10+
Wyczerpujący tekst, napisany przez ekspertów, przedstawia najważniejsze
grupy i gatunki dinozaurów. Łącznie 170 gatunków. Każdy opisany dinozaur
jest przedstawiony na barwnej rekonstrukcji, wyobrażającej prawdopodobny wygląd zwierzęcia za życia.

format: 16 × 21 cm
objętość: 448 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 55 zł
ISBN: 978-83-7073-901-0

seria: Nalepkowa książeczka
wiek 4+
Dziecko wybiera nalepki z arkusza i nakleja je
na odpowiednich kształtach wydrukowanych
na kartach zeszytu. Po przyklejeniu wszystkich
nalepek otrzymuje kolorową książeczkę. Nalepki
nadają się do wielokrotnego przyklejania.

Specyfikacja serii:
format: 22 × 29 cm
objętość: 8 stron + 4 strony
naklejek
oprawa: miękka
cena detaliczna: 9,99 zł
978-83-7763-380-9

978-83-7763-381-6

978-83-7763-382-3

ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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DZIKA POLSKA
MULTICO dla dorosłych

autor Tomasz Kłosowski
zdjęcia Grzegorz Kłosowski
nowość
Tomasz Kłosowski, znakomity gawędziarz i fotograf przyrody, opowiada o swoich spotkaniach ze zwierzętami podczas produkcji serii
„Dzika Polska” dla telewizji. Niezwykłe zdjęcia, fascynujące opisy
zachowań zwierząt oraz pracy naukowców i przyrodników. Książka
dla wnikliwych, żądnych wiedzy miłośników przyrody.
format: 22,5 × 25,5 cm
objętość: 144 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna: 57 zł
ISBN: 978-83-7073-861-7

LAS – ŚWIĄTYNIA ŻYCIA
zdjęcia praca zbiorowa
podpisy Marek Sławski
nowość

wydanie standardowe
format: 22 × 28 cm
objętość: 240 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 79 zł
ISBN: 978-83-7763-297-0

ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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wydanie w etui
format: 22 × 28 cm
objętość: 240 stron
oprawa: twarda + etui
cena detaliczna: 109 zł
ISBN: 978-83-7763-263-5

Album opowiada o życiu lasu zdjęciami wykonanymi przez leśników. Na fotografiach utrwalone zostały sytuacje i widoki wyjątkowe, zazwyczaj dostępne tylko nielicznym. Możemy więc podziwiać
tajemnicze i ukryte sceny z życia lasu, jak kąpiel stada łań w śródleśnym jeziorku, walkę żurawia z bielikiem, grozę leśnego pożaru
czy magiczny moment wylęgania się ważki. Przez leśne ostępy
prowadzi nas leśnik naukowiec – Marek Sławski. Dzięki niemu nie
tylko podziwiamy leśną przyrodę, ale także wzbogacamy naszą
wiedzę o niej.
Tekst przygotowany wersji polsko-angielskiej. Książka wydana
w dwóch wersjach oprawy: standardowej i w etui.

PRAWDZIWA POLSKA
Polska jest krajem wyjątkowym, czego najlepszym dowodem jest ten album.
Przekonasz się o tym, oglądając niezwykłe zdjęcia najlepszych polskich fotografów i czytając napisane z pasją, wciągające teksty. Poznasz piękne
i różnorodne krajobrazy, bujną roślinność, fascynujące zwierzęta, tętniące
życiem miasta, unikalne w skali światowej zabytki, bogactwo kulinarne czy
wreszcie unikatowe tradycje i folklor. Tekst przygotowany w wersji polsko-angielskiej.

MULTICO dla dorosłych

autorka Katarzyna Sołtyk zdjęcia praca zbiorowa

format: 25 × 31 cm
objętość: 300 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 99 zł
ISBN: 978-83-7073-962-1

SYMBOLE POLSKIEJ PRZYRODY

SYMBOLE

autor Robert Dejtrowski zdjęcia praca zbiorowa
Album przedstawia wybrane najpiękniejsze i najciekawsze krajobrazy
i obiekty przyrodnicze Polski. Oglądamy je na zdjęciach czołowych fotografików natury. W opisach pióra Roberta Dejtrowskiego znajdziemy powody, dla
których zostały one uznane za symbole polskiej przyrody. Tekst przygotowany w wersji polsko-angielskiej.

�OLSKIEJ
�RZYRODY

format: 25 × 31 cm
objętość: 220 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 99 zł
ISBN: 978-83-7763-348-9

POLISH SYMBOLS
OF �ATURE

PARKI NARODOWE Prawdziwa Polska
autor Romuald Olaczek zdjęcia praca zbiorowa
Album ten pokazuje zaledwie 1 procent powierzchni naszego kraju – 23 punkty
na mapie niczym klejnoty rozrzucone przez hojną naturę. Z najlepszymi fotografami zapuszczamy się w dzikie ostępy puszcz, pokonujemy bagna i góry. Poznając wartość naszego dziedzictwa narodowego, zaczynamy lepiej rozumieć,
dlaczego warto je chronić. Tekst przygotowany w wersji polsko-angielskiej.

format: 25 × 31 cm
objętość: 300 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 99 zł
ISBN: 978-83-7073-504-3

IDĄC ZA WILKIEM
autor Sławomir Wąsik
To wyjątkowy album poświęcony w całości wilkowi. Autor – przyrodnik i realizator filmów dokumentalnych o zwierzętach – pokazuje prawdziwe życie
tego gatunku. Wyjątkowe, poruszające, piękne zdjęcia to najlepsze, co autor
mógł zrobić dla zmiany fałszywego stereotypu i ochrony tych mądrych dzikich zwierząt.Tekst przygotowany w wersji polsko-angielskiej.

format: 28 × 28 cm
objętość: 240 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 129 zł
ISBN: 978-83-7763-076-1
ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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format: 23 × 26 cm
objętość: 104 strony
oprawa: twarda
dodatek: 2 płyty CD
cena detaliczna: 59 zł
isbn: 978-83-7763-319-9
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format: 23 × 26 cm
objętość: 112 stron
oprawa: twarda
dodatek: 2 płyty CD
cena detaliczna: 59 zł
ISBN: 978-83-7763-359-5
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DOKTOR KRUSZEWICZ W TRÓJCE
rozmawia Dariusz Pieróg
autorzy Andrzej G. Kruszewicz, Dariusz Pieróg
ilustratorka Sabina Twardowska
To kolejne spisane i nagrane na CD gawędy ornitologa i lekarza weterynarii
dobrze znanego słuchaczom radiowej Trójki. Tym razem wzbogacone wstępem
pióra Dariusza Pieroga, twórcy i wieloletniego inspiratora krótkich „ptasich” audycji z doktorem Andrzejem Kruszewiczem w roli głównej.
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To książka wyjątkowa, zawiera wybór 50 gawęd dr. Andrzeja G. Kruszewicza emitowanych w Programie 3. Polskiego Radia w piątki w porannej audycji „Zapraszamy
do Trójki”. Doktor Kruszewicz odpowiada na pytania Dariusza Pieroga o zwyczaje
ptaków. Każdą gawędę zapowiada Wojciech Mann, a ilustrują z przymrużeniem
oka zabawne rysunki utalentowanej graficzki Sabiny Twardowskiej. Do książki dołączone są 2 płyty z nagranymi gawędami.
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ilustratorka Sabina Twardowska

2 tomy w etui

O g r o do w

czyk | ISBN: 978-8
3-776
3

-331
-1

Warszawa 2015 |
Tłocz
e

nie:

XDi

SC

| P
łyt
a

-8
332
63-77
83
897

jes
ti
nt
eg
r

”
ów **
ptak
osy
„Gł

N:
SB
|I

ki
iąż
ks
cią
ęś
cz
ną
al

TRÓJKOWE GAWĘDY DOKTORA KRUSZEWICZA

wn

a
zaw
ars
a, W
icz

2015

czenie: XDiSC | Płyta jest int
| Tło
egra
lną

czę
ścią
ksi
ąż
ki
„

Gł
os
yp
ta

format: 23 × 26 cm
objętość każdego tomu:
104 strony
oprawa: twarda + etui
dodatek: 2 płyty CD
cena detaliczna: 109 zł
ISBN: 978-83-7763-333-5

autor Andrzej G. Kruszewicz
„Głosy ptaków” są połączeniem albumu i książki do słuchania. Oglądając zdjęcia, możesz jednocześnie słuchać ptasich opowieści dr. Andrzeja Kruszewicza
czytanych przez Krystynę Czubównę oraz nagrań głosów naszych rodzimych
ptaków. Włącz płytę, zasiądź w miękkim fotelu i rozkoszuj się urodą zdjęć oraz
ptasich zaśpiewów. Do każdego tomu załączona płyta CD zawiera nagrania głosów 50 gatunków ptaków.

MOI SKRZYDLACI PACJENCI
autor Andrzej G. Kruszewicz
format: 23 × 28 cm
objętość: 168 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 69 zł
isbn: 78-83-7763-239-0
ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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W książce tej Andrzej Kruszewicz barwnie opowiada niezwykłe perypetie rozmaitych swoich pacjentów, podopiecznych Ptasiego Azylu w warszawskim zoo.
„Moi skrzydlaci pacjenci” to porywająca lektura, zabawna i wzruszająca, gdyż
stworzona została z pasją, humorem i miłością. Książka ilustrowana jest kolorowymi zdjęciami.

BIOLOGIA
autorzy Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W. Martin

MULTICO dla dorosłych

Najnowsze polskie wydanie według ostatniego, IX wydania amerykańskiego.
Autorki kontynuują i twórczo rozwijają koncepcje autora pierwszego i współautora późniejszych wydań tego podręcznika, PROF. CLAUDE’A A. VILLEEGO,
korzystając ze swych doświadczeń w wieloletniej pracy pedagogicznej na
światowej sławy uniwersytetach USA.
format: 22,5 × 27,5 cm
objętość: 1408 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 199 zł
ISBN: 978-83-7763-252-9

PTAKI POLSKI
2 tomy w etui

autor Andrzej G. Kruszewicz
Wspaniałe wydanie dwóch tomów w eleganckim etui. Kompletna wiedza o ptakach, ptasim życiu, zwyczajach i charakterach. Pasjonujące
opowieści dr. Andrzeja Kruszewicza wzbogacają dwie płyty CD z głosami
ptaków. „Ptaki Polski” to książki, które już dziś mają zapewnione miejsce
w kanonie literatury przyrodniczej w Polsce.

format: 23 × 28 cm
objętość:
1. tom: 392 strony
2. tom: 264 strony
oprawa: twarda + etui
dodatek: 2 płyty CD
cena detaliczna: 199 zł
ISBN: 978-83-7763-329-8

OWADY POLSKI
2 tomy w etui

autor Marek W. Kozłowski
Wyjątkowe książki o świecie owadów. Mikroświat tych stworzeń kipi różnorodnością, wabi niezwykłymi barwami, których próżno szukać w innych
grupach organizmów. W tomie pierwszym autor – autorytet w dziedzinie
entomologii, prof. Marek Kozłowski – omawia wszystkie występujące w Polsce rzędy owadów oraz charakteryzuje ich rodziny i niektórych bardziej interesujących przedstawicieli. Tom drugi jest poświęcony chrząszczom.

format: 23 × 28 cm
objętość:
1. tom: 360 stron
2. tom: 336 stron
oprawa: twarda + etui
cena detaliczna: 189 zł
ISBN: 978-83-7763-352-6

OBSERWOWANIE PTAKÓW
autor Tomasz Przybyliński
Książka dla osób lubiących brać udział w wyprawach, których celem jest
obserwowanie ptaków. Znajdują się w niej informacje dla początkujących
birdwatcherów, jak również te dla bardziej zaawansowanych obserwatorów.
W książce znalazło się sporo interesujących zdjęć zrobionych z podchodu.
Dzięki temu można zobaczyć, jak rzeczywiście widzi się ptaki w terenie.

format: 27 × 24 cm
objętość: 192 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna: 59 zł
ISBN: 978-83-7763-275-8
ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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PTAKI
seria: Przewodnik Collinsa
MULTICO dla dorosłych

autor Lars Svensson ilustratorzy Killian Mullarney, Dan Zetterström
wydanie zaktualizowane

format: 14 × 20 cm
objętość: 448 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna: 99 zł
ISBN: 978-83-7763-406-6

Najbogatszy i najbardziej użyteczny przewodnik do rozpoznawania ptaków.
Zawiera wszelkie informacje potrzebne do oznaczenia każdego gatunku o dowolnej porze roku. W książce znajduje się 3500 ilustracji autorstwa światowej
sławy artystów rysujących ptaki. Aktualne mapy występowania informują o lęgowiskach, zimowiskach i trasach przelotów. W nowym wydaniu uwzględniono
wszystkie najnowsze zmiany w systematyce i nomenklaturze gatunków.

DRZEWA
seria: Przewodnik Collinsa
autor Owen Johnson ilustrator David More
format: 14 × 20 cm
objętość: 464 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna: 95 zł
ISBN: 978-83-7073-643-9

Ponadczasowy przewodnik dendrologiczny z rysunkami, niezastąpiony do rozpoznawania drzew. Przedstawia gatunki i odmiany rodzime w Europie Środkowej i Północnej, a także te przywiezione z Azji i Ameryki Północnej oraz z rejonu
śródziemnomorskiego. Łącznie prezentuje 1600 gatunków i odmian. Zawiera
znakomite rysunki.

GWIAZDY I PLANETY
seria: Przewodnik Collinsa
autorzy Ian Ridpath, Wil Tirion ilustrator Wil Tirion

format: 14 × 20 cm
objętość: 400 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 89 zł
ISBN: 978-83-7073-928-7

Świetny przewodnik po gwiazdozbiorach i układzie słonecznym, a w nim: szczegółowe mapy wszystkich 88 gwiazdozbiorów widocznych z półkuli północnej
i południowej, wszystkie jasne gwiazdy i inne interesujące obiekty niebieskie,
szczegółowe mapy Księżyca i opisy formacji na jego powierzchni. Porady dotyczące wyboru lornetki i teleskopu na każdą kieszeń.

ATLAS PĘDÓW ZIMOWYCH
autor Jacek Adamczyk

format: 17 × 23 cm
objętość: 448 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 99 zł
ISBN: 978-83-7763-321-2
ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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Atlas służy do rozpoznawania drzew i krzewów zimą, w stanie bezlistnym.
Przedstawia pędy 202 gatunków roślin drzewiastych, w tym 105 rodzimych oraz
97 zadomowionych, często spotykanych w lasach, zadrzewieniach, parkach,
ogrodach. W książce znajdują się podstawowe zagadnienia związane z budową
pędów, klucz do oznaczania gatunków roślin drzewiastych oraz zdjęcia pędów,
które wraz z opisem cech pozwalają nauczyć się rozpoznać gatunek zimą.

PTAKI
seria: Fauna Polski
Kompletny przegląd gatunków ptaków spotykanych w Polsce. Autorka szczegółowo opisała wszystkie ptaki lęgowe i regularnie obserwowane w naszym
kraju (274 gatunki) oraz wymieniła 178 gatunków zaobserwowanych w Polsce do maja 2015 r. Opisy zawierają cechy wyglądu ptaków, rozmieszczenie
na świecie i na terenie Polski, biologię, status ochronny i zagrożenia dla gatunku we współczesnym świecie. Wszystkie opisy są starannie zilustrowane
i uzupełnione mapkami obszarów lęgowych polskich populacji oraz diagramami prezentującymi roczny cykl życiowy poszczególnych gatunków.

MULTICO dla dorosłych

autorka Dorota Zawadzka
nowość

format: 16 × 21 cm
objętość: 784 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna: 139 zł
ISBN: 978-83-7763-353-3

Dorota Zawadzka
Jest adiunktem w Instytucie Nauk Leśnych Uniwersytetu
Łódzkiego. Ukończyła studia i doktoryzowała się na Wydziale
Leśnym SGGW. Od blisko 30 lat prowadzi badania ptaków
w Puszczy Augustowskiej. Specjalizuje się w ekologii oraz
ochronie ptaków drapieżnych, kruka, kuraków leśnych,
dziuplaków oraz ptaków wodnych.

PŁAZY I GADY
seria: Fauna Polski
autor Krzysztof Klimaszewski
Książka popularnonaukowa. Autor w części ogólnej omawia charakterystyczne cechy budowy i fizjologii płazów i gadów, ich tryb życia oraz zagrożenia
i sposoby ochrony obu grup zwierząt. W części szczegółowej znajdują się opisy wyglądu, biologii życia oraz obszaru występowania wszystkich gatunków
żyjących na terenie Polski.

format: 16 × 21 cm
objętość: 144 strony
oprawa: miękka +
obwoluta PCW
cena detaliczna: 55 zł
ISBN: 978-83-7073-992-8

ATLAS ZWIERZĄT CHRONIONYCH
seria: Fauna Polski
autorzy Henryk Garbarczyk, Małgorzata Garbarczyk
Książka niezbędna w biblioteczce podręcznej każdego biologa i miłośnika
zwierząt. Przedstawia szczegółowo: cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na terenie Polski, zamieszkiwane środowiska, zagrożenia
około 450 wybranych gatunków zwierząt chronionych.

format: 21 × 30 cm
objętość: 448 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 160 zł
ISBN: 978-83-7073-788-7
ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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MULTICO dla dorosłych

seria: Flora Polski
Ponadczasowa seria popularnonaukowa prezentującarodzimą florą. Każdy tom szczegółowo opisuje wygląd i obszar występowania
w Polsce gatunków charakterystycznych dla różnych typów siedlisk. W oddzielnych tomach zostały przedstawione rośliny specyficzne ze względu na budowę,jak storczyki oraz rośliny zarodnikowe. Autorami są polscy botanicy z różnych ośrodków naukowych.

Storczyki

autor Dariusz L. Szlachetko

format: 16 × 21 cm
objętość: 168 stron
oprawa: miękka + obwoluta PCW
cena detaliczna: 55 zł
isbn: 978-83-7073-339-1

Rośliny wodne
i bagienne

Porosty, mszaki,
paprotniki

Rośliny
leśne

format: 16 × 21 cm
objętość: 336 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 69 zł
ISBN: 978-83-7763-355-7

format: 16 × 21 cm
objętość: 368 stron
oprawa: miękka
+ obwoluta PCW
cena detaliczna: 69 zł
ISBN: 978-83-7073-552-4

format: 16 × 21 cm
objętość: 760 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 139 zł
ISBN: 978-83-7073-359-9

Rośliny
łąkowe

Rośliny
synantropijne

format: 16 × 21 cm
objętość: 272 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna: 69 zł
ISBN: 978-83-7763-234-5

format: 16 × 21 cm
objętość: 336 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 69 zł
ISBN: 978-83-7073-514-2

autorzy Stanisław
i Grzegorz Kłosowscy

autorka Hanna Wójciak

autor Zbigniew
Nawara

autorka Barbara
Sudnik-Wójcikowska

Rośliny
górskie

AKTUALNE NAZEWNICTWO I STATUS GATUNKÓW

Dr Anna Cwener, botanik i przyrodnik, absolwentka ochrony
środowiska w KUL i studiów doktoranckich w Instytucie Botaniki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2005 roku pracuje w Zakładzie
Geobotaniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

autorzy Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew
Mirek
W serii

Flora Polski

ukazały się:

STORCZYKI – Dariusz L. Szlachetko
ROŚLINY WODNE I BAGIENNE – Stanisław i Grzegorz Kłosowscy
POROSTY, MSZAKI, PAPROTNIKI – Hanna Wójciak
ROŚLINY ŁĄKOWE – Zbigniew Nawara
ROŚLINY GÓRSKIE – Halina Piękoś-Mirkowa i Zbigniew Mirek
ROŚLINY CHRONIONE – Halina Piękoś-Mirkowa i Zbigniew Mirek
ATLAS ROŚLIN CHRONIONYCH – Halina Piękoś-Mirkowa i Zbigniew Mirek
ATLAS ROŚLINNOŚCI LASÓW – Leokadia Witkowska-Żuk
ROŚLINY SYNANTROPIJNE – Barbara Sudnik-Wójcikowska
ROŚLINY KSEROTERMICZNE – Anna Cwener i Barbara Sudnik-Wójcikowska

format: 16 × 21 cm
objętość: 264 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna: 65 zł
ISBN: 978-83-7763-377-9
Zamówienia telefoniczne:

Księgarnia internetowa:

22 564 08 00

www.multicobooks.pl
e-mail: biuro@multicobooks.pl

Zamówienia faksem:

22 564 08 03

ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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Cena:89 zł

ISBN 978-83-7073-982-9

9 788370 739829

Rośliny kserotermiczne

Dr hab. Barbara Sudnik-Wójcikowska, profesor Uniwersytetu
Warszawskiego, geograf roślin, ekolog. Od 35 lat związana
z Wydziałem Biologii UW. Jest autorką kilkudziesięciu prac z zakresu
synantropizacji szaty roślinnej miast środkowej Europy. Od kilku lat
terenem jej badań są obszary w strefie stepów i lasostepu południa
Ukrainy, a obiektem szczególnego zainteresowania – roślinność
kserotermiczna.

Rośliny
kserotermiczne

autorki Anna Cwener,
Barbara Sudnik-Wójcikowska
Flora Polski

Rośliny
kserotermiczne
Anna Cwener
Barbara Sudnik-Wójcikowska

format: 16 × 21 cm
objętość: 360 stron
oprawa: miękka + obwoluta PCW
cena detaliczna: 89 zł
ISBN: 978-83-7073-982-9

autorka Leokadia
Witkowska-Żuk

Rośliny
wydm,
klifów,
solnisk
i aluwiów

autorki Barbara
Sudnik-Wójcikowska,
Agnieszka Krzyk
format: 16 × 21 cm
objętość: 320 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 89 zł
ISBN: 978-83-7763-288-8

Seria książek dla dociekliwych miłośników przyrody. W jej skład
wchodzą obszerne przewodniki do rozpoznawania roślin i zwierząt z różnych grup systematycznych, a także do rozróżniania
minerałów i skał. Szczegółowe opisy i portretowe zdjęcia umożliwiają poznanie licznych gatunków spotykanych w naturalnym
środowisku.

ROŚLINY
ZWIERZĘTA
autorzy
Rośliny: Inga Szwedler,
Zbigniew Nawara

MULTICO dla dorosłych

seria: Spotkania z przyrodą

Zwierzęta: Wilfried Stichmann,
Erich Kretzschmar
format: 13 × 19 cm

objętość: Rośliny: 400 stron
Zwierzęta: 448 stron
oprawa: miękka ze skrzydełkami + etui
cena detaliczna: 59 zł
ISBN: 978-83-7763-340-3

OWADY

GRZYBY

autor Heiko Bellmann

autor
Marek Snowarski

format: 13 × 19 cm
objętość: 448 stron
oprawa: miękka
+ obwoluta PCW
cena detaliczna: 59 zł
ISBN: 978-83-7763-356-4

format: 13 × 19 cm
objętość: 304 strony
oprawa: miękka
+obwoluta PCW
cena detaliczna: 45 zł
ISBN: 978-83-7073-776-4

MINERAŁY, KAMIENIE SZLACHETNE, SKAŁY

DRZEWA

autor Rupert Hochleiter

autorzy
Mark Bachofer,
Joachim Mayer

format: 13 × 19 cm
objętość: 448 stron
oprawa: miękka + obwoluta PCW
cena detaliczna: 65 zł
ISBN: 978-83-7073-816-7

format: 13 × 19 cm
objętość: 288 stron
oprawa: miękka
+ obwoluta PCW
cena detaliczna: 45 zł
ISBN: 978-83-7073-451-0

MUSZLE

LAS

format: 13 × 19 cm
objętość: 336 stron
oprawa: miękka + obwoluta PCW
cena detaliczna: 60 zł
ISBN: 978-83-7763-350-2

format: 13 × 19 cm
objętość: 336 stron
oprawa: miękka
+ obwoluta PCW
cena detaliczna: 59 zł
ISBN: 978-83-7073-369-8

autorzy
Rafał Wąsowski,
Aleksander Penkowski

SOWY I PTAKI
SZPONIASTE
autor
Felix Heintzenberg

format: 13 × 19 cm
objętość: 254 strony
oprawa: miękka
+ obwoluta PCW
cena detaliczna: 55 zł
ISBN: 978-83-7073-606-4

PTAKI
W POLSCE
autor Andrzej
G. Kruszewicz

format: 13 × 19 cm
objętość: 216 stron
oprawa: miękka
+ obwoluta PCW
cena detaliczna: 50 zł
ISBN: 978-83-7073-605-7

autorzy
Dorota Zawadzka,
Marek Sławski

ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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BŁONKÓWKI
seria: Przewodnik entomologa
MULTICO dla dorosłych

autor Heiko Bellmann

format: 13 × 19 cm
objętość: 344 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna: 69 zł
ISBN: 978-83-7073-707-8

Błonkówki to owady wszędobylskie. Najbardziej znane spośród nich – pszczoły,
osy i mrówki – potrafią tworzyć wielkie, wspaniale zorganizowane społeczeństwa, a prawie wszystkie fascynują nas swymi niezwykłymi zachowaniami.
Przewodnik ten przedstawia najważniejsze środkowoeuropejskie rodziny błonkówek i opisuje 130 głównych gatunków pszczół, os i mrówek. Wszystkie owady przedstawione na licznych zdjęciach.

SZARAŃCZAKI
seria: Przewodnik entomologa
autor Heiko Bellmann
format: 13 × 19 cm
objętość: 344 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna: 69 zł
ISBN: 978-83-7073-705-4

Turkucie podjadki, pasikoniki, łatczyny, świerszcze i koniki polne należą do najpospolitszych, a zarazem nadzwyczaj różnorodnych owadów naszego kraju.
Przewodnik ten zawiera opisy 225 gatunków owadów prostoskrzydłych, czyli
wszystkich szarańczaków występujących w Europie Środkowej. Wszystkie owady przedstawione na zdjęciach.

WAŻKI
seria: Przewodnik entomologa
autor Heiko Bellmann
format: 13 × 19 cm
objętość: 280 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 69 zł
ISBN: 978-83-7073-706-1

Żagnice, gadziogłówki, szablaki, świtezianki i łątki należą do najciekawszych
i najpiękniejszych owadów naszego kraju. W przewodniku tym znajdują się opisy
i zasięgi występowania 85 gatunków tych owadów, czyli wszystkich gatunków
występujących w Europie Środkowej, a także w Szwajcarii oraz północnej i środkowej Francji. Wszystkie owady przedstawione na licznych zdjęciach.

STORCZYKI EUROPY i obszarów sąsiednich
seria: Flora świata
autorzy Helmut Baumann, Siegfried Künkele, Richard Lorenz
format: 14 × 20 cm
objętość: 328 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 69 zł
ISBN: 978-83-7073-698-9
ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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To jedyny wyczerpujący atlas po świecie storczyków Europy, Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej. Zawiera szczegółowe opisy botaniczne wszystkich 454 gatunków i podgatunków storczyków odkrytych i opisanych przez specjalistów dawniej i w ostatnich latach oraz ponad 600 mistrzowskich fotografii ukazujących
te rośliny w ich naturalnym środowisku.

RASY KONI

autorka Eva-Maria Krämer

autor Martin Haller

W książce opisano ponad 400 ras psów
i zilustrowano je znakomitymi zdjęciami,
dołączono opisy wymagań i charakteru
poszczególnych ras oraz krótką historię
ich powstania.

Pełna prezentacja wszystkich ras koni
i kuców. Książka przedstawia 280 ras
koni z całego świata, w tym 30 najnowszych. Zawiera informacje o ich naturze,
charakterze i możliwościach.

format: 16 × 21 cm
objętość: 352 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna: 45 zł
isbn: 978-83-7763-334-2

MULTICO dla dorosłych

RASY PSÓW

format: 16 × 21 cm
objętość: 264 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-335-9

KONIE I KUCE
autorka Christiane Gohl
Książka dla wszystkich miłośników koni, a w szczególności dla początkujących adeptów jeździectwa. Prezentuje nie tylko najważniejsze rasy koni
i kuców, ale także wyjaśnia podstawowe terminy fachowe, omawia problemy związane z jazdą konną, opieką nad koniem oraz porozumieniem między
koniem i człowiekiem. Pokrótce charakteryzuje również sporty konne, w tym
w szczególności dostępne dla uczestników szkółek jeździeckich.

format: 20 × 27 cm
objętość: 155 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 39 zł
ISBN: 978-83-7763-354-0

ABC JEŹDZIECTWA
autorka Dorota Kozińska
Książka zawiera podstawowe wiadomości o typach i rasach koni, ich psychice i budowaniu porozumienia między człowiekiem a wierzchowcem, żywieniu koni, objawach najczęstszych chorób tych zwierząt i pomocy, jakiej
można im udzielić, a także o nazwach i budowie części rzędu jeździeckiego,
pomocach jeździeckich i ich działaniu.

format: 21 × 26 cm
objętość: 120 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 45 zł
ISBN: 978-83-7073-658-3

ABC WĘDKARZA
autorzy Jacek Stępień, Karol Napora, Mariusz Kleszcz
nowość
Poradnik napisany przez doświadczonych wędkarzy. Zawiera wszystkie niezbędne informacje dla osób chcących rozpocząć przygodę z wędkarstwem:
od załatwienia formalności, przez wybór rodzaju wędkowania, opis sprzętu,
decyzję gdzie i jak łowić, po rozpoznawanie ryb i wiedzę o naszych wodach
płynących i stojących.

format: 21,5 × 26,5 cm
objętość: 176 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 50 zł
ISBN: 978-83-7763-364-9
ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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PIĘKNY OGRÓD SMAKOSZA
MULTICO dla dorosłych

autorka Hanna Wypych

format: 20,5 × 25,5 cm
objętość: 176 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 45 zł
ISBN: 978-83-7763-269-7

Ogród piękny i praktyczny to marzenie każdego miłośnika prac ogrodniczych. Książka ta jest skarbnicą pomysłów na stworzenie nawet na malutkim skrawku ziemi własnego ogrodu smakosza. Ogrodu, który zapewnia nam bliski kontakt z przyrodą, zaspokaja nasze potrzeby estetyczne
i dostarcza świeżych warzyw, ziół i owoców. Zdjęcia w książce są dziełem znanego fotografa ogrodów – Tomka Ciesielskiego.

JAK ZAPROJEKTOWAĆ OGRÓD MARZEŃ
autorka Danuta Młoźniak

format: 20,5 × 25,5 cm
objętość: 224 strony
oprawa: twarda
cena detaliczna: 50 zł
ISBN: 978-83-7763-310-6

Danuta Młoźniak jest projektantką ogrodów, prowadzi popularny portal
OGRODOWISKO, gdzie jest ceniona za niezwykle celne i praktyczne porady.
Współpracuje z programem telewizyjnym „Maja w ogrodzie” i wiodącymi pismami ogrodniczymi. W swojej książce zdradza tajniki projektowania ogrodu,
przedstawia niezawodne i niebanalne zestawienia roślinne piękne o różnych
porach roku.

BYLINY

seria: Ekspert w ogrodzie

autor
Jacek Marcinkowski

format: 21,5 × 26,5 cm
objętość: 312 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 69 zł
ISBN: 978-83-7073-840-2

CLEMATIS
I INNE PNĄCZA
OGRODOWE

Każdy z tytułów to kompendium wiedzy o poszczególnych grupach roślin
ozdobnych. Autorzy – znani i cenieni szkółkarze – szczegółowo opisują liczne
gatunki i odmiany polecane przez ogrodników, niezawodne w naszym klimacie
i nowości ogrodowe.

DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE

DRZEWA I KRZEWY
IGLASTE

autorzy B. Szmit, B.J. Szmit, M. Mynett

autor Lucjan Kurowski

format: 21,5 × 26,5 cm
objętość: 328 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 69 zł
978-83-7763-284-0

autor
Szczepan Marczyński
format: 21,5 × 26,5 cm
objętość: 280 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 55 zł
ISBN: 978-83-7073-409-1
ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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format: 21,5 × 26,5 cm
objętość: 368 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 69 zł
ISBN: 78-83-7073-724-5

seria: ABC ogrodnika
OGRÓD KWIATOWY
autorzy
Ewa i Mariusz Chojnowscy

MULTICO dla dorosłych

Praktyczne poradniki dla właścicieli ogrodów. Seria ta stanowi
niezastąpione źródło wiedzy o roślinach ozdobnych i ich wymaganiach: jak dobierać gatunki, jak je sadzić i pielęgnować oraz jak
komponować z innymi gatunkami. Każdy tytuł oprócz ogólnych
wiadomości ogrodniczych zawiera szczegółową część katalogową.

format: 18 × 21,5 cm
objętość: 112 stron
oprawa: miękka
cena detaliczna: 25 zł
ISBN: 978-83-7073-711-5

ZIOŁA W OGRODZIE

TRAWY OZDOBNE

autorka Barbara Mika

autor Jarosław Rak

format: 18 × 21,5 cm
objętość: 108 stron
oprawa: miękka
cena detaliczna: 28 zł
ISBN: 978-83-7763-026-6

format: 18 × 21,5 cm
objętość: 88 stron
oprawa: miękka
cena detaliczna: 21 zł
ISBN: 978-83-7073-712-2

Katalog ozdobnych roślin ogrodowych
praca zbiorowa
Co roku rynek ogrodniczy kusi mnóstwem rozmaitych roślin ozdobnych, stale przybywa na nim nowych gatunków i odmian. „Katalog ozdobnych roślin
ogrodowych” to niezawodny przewodnik dla wszystkich obecnych i przyszłych posiadaczy ogrodów, dający przejrzyste wskazówki, jak wybrać rośliny
najbardziej wartościowe. Książkę przygotowali projektanci ogrodów z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

format: 23 × 28 cm
objętość: 324 strony
oprawa: miękka ze
skrzydełkami
cena detaliczna: 59 zł
ISBN: 978-83-7763-214-7

Vademecum cięcia roślin
praca zbiorowa
Wszechstronny poradnik cięcia drzew i krzewów ujęty w zwartej, poręcznej, przejrzystej formie. Wszystkie ważne informacje na temat właściwego
przycinania drzew i krzewów ozdobnych od A do Z oraz róż, aby pięknie
kwitły i efektownie wyglądały, fachowe cięcie drzew i krzewów owocowych,
od jabłoni po orzech włoski, gwarantujące obfite plony owoców, a także formowanie fantazyjnych kształtów z roślin zimozielonych.

format: 14,5 × 21 cm
objętość: 448 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 69 zł
ISBN: 978-83-7763-291-8
ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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DOBRA PRAKTYKA PSZCZELARSKA
MULTICO dla dorosłych

autor Wolfgang Ritter
nowość

format: 17 × 24 cm
objętość: 228 stron
oprawa: twarda
cena detaliczna: 55 zł
ISBN: 978-83-7763-390-8

To książka dla tych, którzy chcą prowadzić pasiekę stosownie do potrzeb
pszczół, w sposób przyjazny dla środowiska i produkować miód oraz inne
produkty pszczele najwyższej jakości, bez zanieczyszczeń. Książka pomoże
ocenić każdemu, czy jako pszczelarz postępuje w sposób właściwy i skorygować ewentualne błędy. Przekazuje podstawową wiedzę o pszczołach i zawiera wiele przydatnych informacji dla pszczelarzy, zarówno zawodowych jak
i amatorów.

PANELE SŁONECZNE W DOMU I OGRODZIE
autor Jean-Paul Blugeon
nowość

format: 15 x 21 cm
objętość: 208 stron
oprawa: miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-7763-361-8

BUDKI LĘGOWE
DLA PTAKÓW
autor Claude Lorpin
format: 17 × 23 cm
objętość: 96 stron
oprawa: miękka ze skrzydełkami
cena detaliczna: 35 zł
ISBN: 978-83-7763-067-9

ceny brutto zawierają 5% podatku VAT
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Poradnik zawiera 15 opisów urządzeń i systemów zasilanych energią pozyskaną ze światła słonecznego, możliwych do wykonania przez zwykłego majsterkowicza. Dzięki wielu ilustracjom książka staje się przeglądową instrukcją
doboru użytecznych materiałów i narzędzi, oraz objaśnia krok po kroku postępowanie przy montażu instalacji.

seria: Budowle ogrodowe dla dzikich zwierząt
Jeśli chcemy stworzyć w ogrodzie czy też w parku warunki korzystne do życia
dla rozmaitych zwierząt, warto sięgnąć po te poradniki. W każdym znajduje
się kilkadziesiąt modeli rozmaitych budowli dla dzikich zwierząt odwiedzających nasze ogrody. Są więc budki lęgowe dla ptaków, hotele dla owadów oraz
inne kryjówki, które sprawią, że nasze otoczenie wzbogaci się o nowych przybyszów. W szczegółowych projektach podane są wymiary, materiały i sposób
wykonania opisanych budowli.

HOTELE
DLA OWADÓW

DOMKI
DLA ZWIERZĄT

autorka Melanie von Orlow

autor Markus Gastl

format: 17 × 23 cm
objętość: 96 stron
oprawa: miękka ze skrzydełkami
cena detaliczna: 35 zł
ISBN: 978-83-7763-278-9

format: 17 × 23 cm
objętość: 96 stron
oprawa: miękka ze skrzydełkami
cena detaliczna: 35 zł
ISBN: 978-83-7763-360-1

jak wędzić, grillować, marynować ryby?

Przeczytaj, zobacz i wypróbuj!

autorzy Klaus Hagmann, Birgit Essich
• Czytelne opisy typów wędzarni i ich budowy
• Przejrzyste zasady wyboru i przygotowania ryb do wędzenia
• Metody wędzenia i wybór właściwego drewna
• Wszystko o prawidłowym grillowaniu i marynowaniu ryb
• 25 niezawodnych przepisów na pyszne ryby i sosy do nich.

RYBY
wędzenie, grillowanie,
marynowanie

autorzy Klaus Hagmann, Birgit Essich

autor Franz Siegfried
Wagner

cena detaliczna: 35 zł
ISBN: 978-83-7763-267-3

cena detaliczna: 35 zł
ISBN: 978-83-7073-766-5

Miód
propolis,
pyłek, wosk

Mięso
z ogniska
i inne
przysmaki
jak przyrządzić smakowite potrawy na ognisku?

Trzask płonącego drewna, zapach dymu i smakowitych potraw
w każdym wywołuje pozytywne skojarzenia. Ale gotowanie
w plenerze to coś więcej. To znakomita okazja do aktywnego
spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. Warto poznać oryginalne
sposoby przyrządzania smakołyków na ognisku. Spróbuj
przygotować wyjątkowy posiłek na świeżym powietrzu. Przekonaj się,
że najprostsza potrawa smakuje wybornie pod gołym niebem.

autor Wolfgang
Oberrisser

Przeczytaj i wypróbuj!

• Jak przygotować, podtrzymać i bezpiecznie zgasić ognisko
• Jakie garnki i inne akcesoria mogą się przydać
• Jak najlepiej piec w żarze i nad żarem
• Jak gotować i piec na ogniu
• 60 oryginalnych przepisów kuchni plenerowej

22 564 08 00

Zamówienia telefoniczne:

0 801 70 33 42
022 564 08 00

Cena: 35 zł
ISBN 978-83-7073-761-0

cena detaliczna: 35 zł
ISBN: 978-83-7073-761-0
Księgarnia internetowa:

www.multicobooks.pl
e-mail: biuro@multicobooks.pl

i inne przysmaki

z ogniska

Teraz już wiesz, co jest potrzebne do gotowania w plenerze.
Zaproś przyjaciół i do dzieła!

Zamówienia telefoniczne:

www.lasksiazek.pl

MIĘSO

autor Carsten Bothe

Dla początkujących i doświadczonych amatorów zdrowego
i smacznego jedzenia!

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

Carsten Bothe

MIĘSO z OgnISka

RYBY

Świeżo wędzone ryby mają niepowtarzalny smak,
zwłaszcza gdy trafią na talerz jeszcze gorące.
Marynowanie ryb to doskonały sposób na dodanie smaku
i aromatu rybom smażonym, pieczonym czy grillowanym.
Dobrze przygotowana ryba z własnego grilla może być najlepsza
na świecie! Warto poznać też sprawdzone zasady i przepisy
na przechowywanie ryb w zalewie octowej.

Wędliny
wędzonki,
szynki,
kiełbasy

tradycyjny smak

tradycyjny smak

Wolfgang Hauer

tradycyjny smak

Ryby
- wędzenie,
grillowanie,
marynowanie

Destylaty
alkoholowe
z owoców

tradycyjny smak

Ta seria odpowiada na pytanie: jak
przygotować smaczne, zdrowe jedzenie tradycyjnymi metodami. Każdy
tom poświęcony wybranej grupie produktów spożywczych. Poradniki zawierają sprawdzoną wiedzę na temat
dawnych sposobów przygotowywania
wyrobów, aby były smaczne, dobrze
się przechowywały i służyły naszemu
zdrowiu.

MULTICO dla dorosłych

Specyfikacja serii:
format: 15 × 21,5 cm
objętość: 120 stron
oprawa: twarda

seria: Tradycyjny smak

Zamówienia faksem:

22 564 08 03

cena detaliczna: 35 zł
ISBN: 978-83-7073-765-8

Zamówienia faksem:

Cena: 35 zł

cena detaliczna: 35 zł
ISBN: 978-83-7073-762-7
022 564 08 03

Księgarnia internetowa:

www.multicobooks.pl
e-mail: biuro@multicobooks.pl

Księgarnia:

ul. Kazimierzowska 14
Warszawa-Mokotów

na ogniu okl.indd 1

seria: Zrób to sam

5/29/09 3:00:31 PM

Wędzenie
mięsa,
kiełbas i ryb

Książki dla miłośników zdrowego jedzenia przygotowywanego własnoręcznie. Każdy tom zawiera wyczerpujące, sprawdzone porady, jak
zrobić zdrowe domowe wyroby: upiec chleb, uwędzić rybę, zapeklować
szynkę, nastawić nalewkę z owoców.

autor Egon Binder

cena detaliczna: 25 zł
ISBN: 978-83-7073-441-1

Specyfikacja serii:
format: 13 × 19 cm
objętość: 120 stron
oprawa: miękka

Wytwarzanie syropu owocowego

cena detaliczna: 25 zł
ISBN: 978-83-7073-438-1

Urodzaj owoców. Wspaniałe zbiory z własnego ogrodu lub za
kupy na targu. Co zrobić, by zachować na dłużej smak owo
ców, zapach lata?
Poznaj wypróbowane i proste sposoby na domowy sok, wino
lub likier.
Jak zrobić dobry sok na podwieczorek i na zimę: jakie wybrać
butelki i zamknięcia, ile dodać cukru i wody, co to jest kupażo
wanie, jak klarować, mieszać, nalewać do butelek.
Jak zrobić pyszne domowe wino owocowe: z jakich
owoców, jak otrzymać moszcz, jak obserwować i oceniać
kolejne etapy i przebieg fermentacji, kiedy zakończyć proces,
jak zlewać i przechowywać gotowe wino.
Domowe sposoby przygotowania octu z win owocowych.

autor Heinrich Thönges
A na deser sztuka przygotowania likierów owocowych:
z czego zrobić likier, co do niego dodać, jaki proces wybrać –
z soków owocowych, nastawiane, z fermentacji owoców czy
z wina owocowego.

cena detaliczna: 25 zł
ISBN: 978-83-7073-439-8
Zamówienia telefoniczne:

22 564 08 00

Cena: 25 zł

ISBN 978-83-7073-439-8

Księgarnia internetowa
LAS KSIĄŻEK

www.lasksiazek.pl

Księgarnia internetowa:

www.multicobooks.pl
e-mail: biuro@multicobooks.pl

Zamówienia faksem:

22 564 08 03

9 788370 734398

Ładne w kształcie butelki z bezbarwnego szkła podkreślają lśniące barwy przejrzystych
syropów z różnych owoców

Heinrich Thönges

wywać w chłodnym miejscu. Mogą one
służyć do przyrządzania lemoniad oraz
jako dodatek do wszelkiego rodzaju

Wina, likiery, soki owocowe własnego wyrobu

autorka Mirjam
Beile

Wina, likiery,
soki owocowe
własnego
wyrobu

Thönges

Chleb
własnego
wypieku

bezalkoholowych i alkoholowych drinków. Nadają się również do uszlachetniania budyniów i innych potraw.

Wina, likiery,
soki owocowe
własnego wyrobu
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Kiełbasy
własnego
wyrobu
autor
Bernhard Gahm
cena detaliczna: 27 zł
ISBN: 978-83-7073-437-4
ceny brutto zawierają 5% podatku VAT

27

Wykaz tytułów dostępnych w sprzedaży
Tytuł
101 pytań o psy
750 tradycyjnych polskich potraw
ABC jeździectwa
ABC wędkarza
Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach
Andrzej Kruszewicz opowiada o ssakach świata
Andrzej Kruszewicz opowiada o zwierzętach
Architektura drewniana
Artur Sawicki opowiada o owadach i pająkach
Atlas drewna
Atlas hub
Atlas pędów zimowych
Atlas uszkodzeń drzew leśnych tom 1
Atlas zwierząt chronionych
Azalie, różaneczniki, wrzosy
Biogazownie rolnicze
Błonkówki
Bogactwa naturalne Polski
Bonsai z roślin pokojowych
Brzegi dobrej rzeki
Byliny
Byliny słońca i cienia
Chleb własnego wypieku. Ponad 120 przepisów na chleb pieczony
w automacie
Ciało
Clematis i inne pnącza ogrodowe
Co niszczy ogród?
Co tak pięknie gra?
Człowiek
Cztery oblicza polskiej przyrody
Destylaty alkoholowe z owoców
Dinozaury
Dinozaury
Dobra praktyka pszczelarska (czerwiec 2017)
Doktor Kruszewicz w Trójce. Rozmawia Dariusz Pieróg
Domki dla zwierząt w ogrodzie
Drzewa
Drzewa
Drzewa i krzewy iglaste
Drzewa i krzewy liściaste
Drzewa i krzewy. 95 gatunków iglastych i liściastych
Drzewa iglaste i owady na nich żerujące
Drzewa leśne

Seria

ISBN

Cena
detaliczna

Ekspert w ogrodzie
Ogrodnik doskonały

978-83-7073-805-1
978-83-7763-351-9
978-83-7073-658-3
978-83-7763-364-9
978-83-7073-811-2
978-83-7763-368-7
978-83-7763-254-3
978-83-7073-800-6
978-83-7763-300-7
978-83-7073-601-9
978-83-7763-336-6
978-83-7763-321-2
978-83-7073-700-9
978-83-7073-788-7
978-83-7073-679-8
978-83-7073-432-9
978-83-7073-707-8
978-83-7763-357-1
978-83-7073-423-7
978-83-7763-386-1
978-83-7073-840-2
978-83-7073-681-1

25,00 zł
59,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
39,00 zł
39,00 zł
39,00 zł
35,00 zł
39,00 zł
129,00 zł
65,00 zł
99,00 zł
65,00 zł
160,00 zł
42,00 zł
29,00 zł
69,00 zł
15,00 zł
19,00 zł
29,00 zł
69,00 zł
35,00 zł

Zrób to sam

978-83-7073-438-1

25,00 zł

Jak to działa?
Ekspert w ogrodzie
Ogrodnik doskonały

978-83-7073-980-5
978-83-7073-409-1
978-83-7763-250-5
978-83-7763-247-5
978-83-7763-318-2
978-83-7073-971-3
978-83-7763-267-3
978-83-7073-901-0
978-83-7763-382-3
978-83-7763-390-8
978-83-7763-359-5
978-837763-360-1
978-83-7763-119-5
978-83-7073-643-9
978-83-7763-284-0
978-83-7073-724-5
978-83-7073-667-5
978-83-7073-661-3
978-83-7763-400-4

39,00 zł
55,00 zł
45,00 zł
39,00 zł
39,00 zł
199,00 zł
35,00 zł
55,00 zł
9,99 zł
55,00 zł
59,00 zł
35,00 zł
2,99 zł
95,00 zł
69,00 zł
69,00 zł
27,00 zł
65,00 zł
9,99 zł

Opowiada o...
Opowiada o…
Opowiada o…
Podróże po Polsce
Opowiada o…
Poradnik leśnika
Poradnik leśnika

Fauna Polski
Ogrodnik doskonały
Przewodnik entomologa
Rośliny moje hobby

Jak to działa
Tradycyjny smak
Encyklopedia ilustrowana
Nalepkowa książeczka

Leśna kolorowanka
Przewodnik Collinsa
Ekspert w ogrodzie
Ekspert w ogrodzie
Vademecum miłośnika przyrody
Poradnik leśnika
Młody obserwator przyrody

Drzewa liściaste i owady na nich żerujące
Drzewa liściaste i owady na nich żerujące (twarda oprawa)
Drzewa naszych lasów, cz. 1.
Drzewa naszych lasów, cz. 2.
Dzieci Doktora Motyla
Dzieje Polski. Od Sejmu Wielkiego do III Rzeczypospolitej
Dzika Polska
Elementarz naszej przyrody. Zwierzęta
Fotografujemy ptaki
Fryderyk Chopin. Człowiek i jego muzyka (wersja polsko-angielska)
Fryderyk Chopin. Człowiek i jego muzyka (wersja polsko-francuska)
Głosy ptaków (tom 2.)
Gołębie. Chów i hodowla
Góry Polski
Grzyby
Grzyby
Grzyby naszych lasów
Gwiazdy i planety
Homeopatia w leczeniu psów i kotów
Hotele dla owadów
Idąc za wilkiem
Iglaki - cięcie i formowanie, żywopłoty
Iglaki w kompozycjach ogrodowych
Jajka i sery, czyli najlepsze omlety, zapiekani, sałatki
Jak pielęgnować ogród
Jak pielęgnować rośliny doniczkowe. Choroby i szkodniki
Jak zaprojektować ogród marzeń
Jak żywić psa
Jaka to gwiazda?
Jaki to grzyb?
Jaki to kwiat?
Jaki to kwiat?
Jaki to motyl?
Jaki to owad?
Jaki to pająk?
Jaki to ptak?
Jakie to drzewo?
Jerzy Rafalski opowiada o planetach
Karp
Kiełbasy własnego wyrobu
Konie
Konie i kuce
Koń by się uśmiał
Kurnik przydomowy
Las
Las
Las – świątynia życia

Poradnik leśnika
Poradnik leśnika
Poznaję i rysuję
Poznaję i rysuję

Szkoła mistrzów

Zwierzęta hodowlane
Leśna kolorowanka
Spotkania z przyrodą
Poznaję i rysuję
Przewodnik Collinsa

Mój ogródek
Mój ogródek
Kanon Tradycyjnej Kuchni Polskiej
Krok po kroku
Porady ekspertów
Nasze zwierzęta
Mój pierwszy przewodnik
Mój pierwszy przewodnik
Czy wiesz…
Mój pierwszy przewodnik
Mój pierwszy przewodnik
Mój pierwszy przewodnik
Czy wiesz…
Mój pierwszy przewodnik
Mój pierwszy przewodnik
Opowiada o...
Zrób to sam
Nalepkowa książeczka

Nasze zwierzęta
Młody obserwator przyrody
Spotkania z przyrodą

978-83-7073-662-0
978-83-7073-317-9
978-83-7763-246-8
978-83-7763-082-2
978-83-7763-249-9
978-83-7763-358-8
978-83-7073-861-7
978-83-7763-396-0
978-83-7073-503-6
978-83-7073-775-7
978-83-7073-938-6
978-83-7763-332-8
978-83-7073-843-3
978-83-7763-280-2
978-83-7763-365-6
978-83-7073-776-4
978-83-7763-349-6
978-83-7073-928-7
978-83-7073-841-9
978-83-7763-278-9
978-83-7763-076-1
978-83-7073-346-9
978-83-7763-253-6
978-83-7073-865-5
978-83-7073-716-0
978-83-7073-740-5
978-83-7763-310-6
978-83-7073-953-9
978-83-7763-313-7
978-83-7763-285-7
978-83-7073-634-7
978-83-7763-373-1
978-83-7763-374-8
978-83-7763-375-5
978-83-7073-635-4
978-83-7073-445-9
978-83-7763-287-1
978-83-7763-308-3
978-83-7073-458-9
978-83-7073-437-4
978-83-7763-381-6
978-83-7763-354-0
978-83-7763-208-6
978-83-7073-755-9
978-83-7763-404-2
978-83-7073-369-8
978-83-7763-297-0

65,00 zł
89,00 zł
14,90 zł
14,90 zł
29,90 zł
15,00 zł
57,00 zł
35,00 zł
59,00 zł
69,00 zł
69,00 zł
50,00 zł
29,00 zł
15,00 zł
2,99 zł
45,00 zł
16,00 zł
89,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
129,00 zł
27,00 zł
25,00 zł
39,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
37,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
37,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
37,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
39,00 zł
29,90 zł
27,90 zł
9,99 zł
39,00 zł
55,00 zł
25,00 zł
9,99 zł
59,00 zł
79,00 zł

Las – świątynia życia (w etui)
Las w obiektywie leśników
Makarony, pierogi i naleśniki oraz inne dania z mąki, kaszy i ryżu
Mała architektura ogrodowa
Małe kompozycje ogrodowe z roślin, kamienia, drewna
Marcin Gorazdowski opowiada o psach
Maria Skłodowska- Curie. Kobieta wyprzedzająca epokę
Michał Bridacki opowiada o zwierzętach nad wodą
Mieszkańcy ZOO
Mięso i inne przysmaki z ogniska
Minerały, kamienie szlachetne, skały
Miód, propolis, pyłek, wosk
Młody obserwator przyrody
Młody ornitolog
Moi skrzydlaci pacjenci
Mój pies. Wszystko o pielęgnacji, zdrowiu, żywieniu, wychowaniu
i szkoleniu
Mrówka Zofia opowiada o kwiatach, drzewach, jagodach, grzybach
Muszle
Nad brzegiem morza
Nasiona i siewki drzew
Nietoperze Europy i Afryki północno-zachodniej
Nowoczesne wędkarstwo spławikowe
O rety! Przyroda
O rety! Zabawy małych przyrodników
Obserwowanie ptaków
Ochrona przyrody terenów otwartych. Murawy, łąki, wrzosowiska,
skały
Oczko wodne
Ogród japoński
Ogród kwiatowy. Zakładanie i pielęgnacja
Ogród w pojemnikach
Orchidee - amatorska uprawa storczyków
Owady
Owady
Owady Polski (1. i 2. tom w etui)
Panele słoneczne w domu i ogrodzie
Park (twarda oprawa)
Parki Narodowe. Prawdziwa Polska
Pielęgnacja roślin ogrodowych. Choroby i szkodniki
Pies. Wszystko o pielęgnacji, zdrowiu, żywieniu, wychowaniu i tresurze
Piękny ogród smakosza
Piękny trawnik
Płazy i gady
Płazy i gady
Płazy i gady
Płazy i gady naszych lasów

978-83-7763-263-5
978-83-7763-316-8
978-83-7073-866-2
978-83-7763-033-4
978-83-7073-399-5
978-83-7763-322-9
978-83-7763-113-3
978-83-7763-378-6
978-83-7073-618-7
978-83-7073-762-7
978-83-7073-816-7
978-83-7073-765-8
978-83-7763-124-9
978-83-7763-296-3
978-83-7763-239-0

109,00 zł
69,00 zł
39,00 zł
50,00 zł
27,00 zł
39,00 zł
69,00 zł
39,00 zł
14,90 zł
35,00 zł
65,00 zł
35,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
69,00 zł

978-83-7763-193-5

69,00 zł

978-83-7763-324-3
978-83-7763-350-2
978-83-7073-600-2
978-83-7763-337-3
978-83-7073-673-6
978-83-7763-213-0
978-83-7763-341-0
978-83-7763-370-0
978-83-7763-275-8

39,00 zł
60,00 zł
14,90 zł
65,00 zł
150,00 zł
55,00 zł
59,00 zł
19,90 zł
59,00 zł

Poradnik leśnika

978-83-7763-101-0

79,00 zł

Ogrodnik doskonały
Ogrodnik doskonały
ABC ogrodnika
Ogrodnik doskonały
Ogrodnik doskonały
Flora i fauna lasów
Spotkania z przyrodą

Ekspert w ogrodzie

978-83-7073-935-5
978-83-7763-189-8
978-83-7073-711-5
978-83-7763-031-0
978-83-7073-680-4
978-83-7073-781-8
978-83-7763-356-4
978-83-7763-352-6
978-83-7763-361-8
978-83-7763-012-9
978-83-7073-504-3
978-83-7073-806-8

44,00 zł
55,00 zł
25,00 zł
44,00 zł
42,00 zł
60,00 zł
59,00 zł
189,00 zł
45,00 zł
14,90 zł
99,00 zł
55,00 zł

Kolekcja jubileuszowa

978-83-7763-036-5

69,00 zł

Ogrodnik doskonały
Fauna Polski
Leśna kolorowanka
Plansze edukacyjne
Poznaję i rysuję

978-83-7763-269-7
978-83-7073-808-2
978-83-7073-992-8
978-83-7763-366-3
978-83-7073-615-6
978-83-7763-347-2

45,00 zł
37,00 zł
55,00 zł
2,99 zł
35,00 zł
16,00 zł

Kanon Tradycyjnej Kuchni Polskiej
ABC projektowania ogrodów
Mój ogródek
Opowiada o...
Opowiada o…
Młody obserwator przyrody
Tradycyjny smak
Spotkania z przyrodą
Tradycyjny smak
Encyklopedia dla całej rodziny
Encyklopedia dla całej rodziny

Spotkania z przyrodą
Młody obserwator przyrody
Poradnik leśnika

Młody obserwator przyrody

Pnącza. 234 gatunki i odmiany dostępne w Polsce
Po kiju. Fotoopowiadania
Polska kuchnia regionalna
Polska moja ojczyzna
Polska. Najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze
Polska. Pocztówki z podróży
Polska to lubię
Polska w Unii Europejskiej
Polskie muzea, skanseny, kolekcje
Polskie symbole
Pomorze. Mała wielka ojczyzna
Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej
Poradnik ogrodnika
Poradnik żeglarski
Porosty, mszaki, paprotniki
Poznajemy zwierzęta
Prawdziwa Polska
Przekąski, czyli pasztety, galarety, sałatki i nie tylko
Przydomowy chów królików
Przyroda ojczysta
Psy
Pszczoły moje hobby
Ptaki
Ptaki
Ptaki (czerwiec 2017)
Ptaki naszych lasów cz. 2
Ptaki Polski (1. i 2. tom, w etui)
Ptaki Polski. Encyklopedia ilustrowana
Ptaki wokół nas
Radosław Żbikowski opowiada o oceanach
Rasy koni
Rasy kotów
Rasy psów
Rok wędkarza
Rośliny górskie
Rośliny kserotermiczne
Rośliny łąkowe
Rośliny synantropijne
Rośliny wodne i bagienne
Rośliny wydm, klifów, solnisk i aluwiów
Rośliny. Zwierzęta (2 tomy w etui)
Ryby
Ryby - wędzenie, grillowanie, marynowanie
Sałatki
Sowy i ptaki szponiaste
Spinning
Ssaki III
Ssaki IV
Ssaki lasów i łąk
Ssaki Polski od A do Ż

Katalog

Encyklopedia dla całej rodziny

Encyklopedia dla całej rodziny
Piękne, ciekawe, wyjątkowe
Kolekcja jubileuszowa
Technologie energii odnawialnej

Flora Polski
Przewodnik młodego obserwatora
przyrody
Kanon Tradycyjnej Kuchni Polskiej
Nasze zwierzęta
Encyklopedia dla całej rodziny
Nalepkowa książeczka
Nasze zwierzęta
Fauna Polski
Leśna kolorowanka
Przewodnik Collinsa
Poznaję i rysuję

Młody obserwator przyrody
Opowiada o…

Flora Polski
Flora Polski
Flora Polski
Flora Polski
Flora Polski
Flora Polski
Spotkania z przyrodą
Kuchnia na co dzień i od święta
Tradycyjny smak
Kuchnia na co dzień i od święta
Spotkania z przyrodą
Poradnik dla początkujących
Plansze edukacyjne
Plansze edukacyjne
Młody obserwator przyrody

978-83-7073-807-5
978-83-7763-264-2
978-83-7763-104-1
978-83-7763-255-0
978-83-7073-803-7
978-83-7763-299-4
978-83-7763-290-1
978-83-7763-273-4
978-83-7763-057-0
978-83-7073-968-3
978-83-7073-802-0
978-83-7763-052-5
978-83-7763-289-5
978-83-7763-030-3
978-83-7073-552-4

29,00 zł
39,00 zł
99,00 zł
50,00 zł
69,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
99,00 zł
89,00 zł
49,00 zł
50,00 zł
65,00 zł
69,00 zł

978-83-7763-237-6

39,00 zł

978-83-7073-962-1
978-83-7073-863-1
978-83-7763-298-7
978-83-7763-306-9
978-83-7763-380-9
978-83-7073-767-2
978-83-7763-353-3
978-83-7763-199-7
978-83-7763-406-6
978-83-7763-326-7
978-83-7763-329-8
978-83-7763-391-5
978-83-7763-401-1
978-83-7763-393-9
978-83-7763-335-9
978-83-7073-597-5
978-83-7763-334-2
978-83-7763-107-2
978-83-7763-377-9
978-83-7073-982-9
978-83-7763-234-5
978-83-7073-514-2
978-83-7763-355-7
978-83-7763-288-8
978-83-7763-340-3
978-83-7073-823-5
978-83-7073-761-0
978-83-7073-819-8
978-83-7073-606-4
978-83-7763-251-2
978-83-7073-610-1
978-83-7073-611-8
978-83-7763-402-8
978-83-7073-674-3

99,00 zł
39,00 zł
20,00 zł
50,00 zł
9,99 zł
25,00 zł
139,00 zł
2,99 zł
99,00 zł
16,00 zł
199,00 zł
99,00 zł
9,99 zł
39,00 zł
39,00 zł
45,00 zł
45,00 zł
69,00 zł
65,00 zł
89,00 zł
69,00 zł
69,00 zł
69,00 zł
89,00 zł
59,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
55,00 zł
39,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
9,99 zł
99,00 zł

Storczyki
Storczyki Europy i obszarów sąsiednich
Symbole polskiej przyrody
Szarańczaki
Szkodniki nasion i owoców drzew i krzewów leśnych
Ślady i tropy zwierząt
Tablice miąższości drewna okrągłego
Tato, a dlaczego?
Tato, a po co?
The forest through the lens of foresters (płyta CD z angielską wersją
albumu „Las w obiektywie leśników”)
Trawy ozdobne. Uprawa i pielęgnacja
Trójkowe gawędy doktora Kruszewicza
Vademecum cięcia roślin
Warzywa
Warzywa, czyli sprawdzone przepisy na ziemniaki, kapustę, pomidory
i wiele innych
Ważki
Wędkarstwo morskie
Wędkarstwo muchowe
Wędkarstwo muchowe
Wędzenie mięsa, kiełbas i ryb
Wielka księga roślin pokojowych
Wieloletnie rośliny energetyczne
Wieprzowina
Wiklina w ogrodzie
Wina, likiery, soki owocowe własnego wyrobu
Winnice w Polsce
Wojciech Gil opowiada o lesie
Wojciech Gil opowiada o skarbach polskiej przyrody
Wolontariat
Z tatą w przyrodę
Zabytki UNESCO w Polsce
Ziemniaki
Zmień swój ogród
Zupy - klasyczne, przecierane, owocowe, na zimno i gorąco
Zwierzęta
Zwierzęta Polski. Spotkania
Zwierzęta w obiektywie leśników
Życie lasu
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Poradnik entomologa
Poradnik leśnika
Młody obserwator przyrody

ABC ogrodnika

Poradnik dla początkujących
Zrób to sam
Kolekcja jubileuszowa
Technologie energii odnawialnej
Kuchnia na co dzień i od święta
Ogrodnik doskonały
Zrób to sam
Opowiada o...
Opowiada o…

Kuchnia na co dzień i od święta
ABC projektowania ogrodów
Kanon Tradycyjnej Kuchni Polskiej
Leśna kolorowanka
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