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Zapowiedzi wydawnicze
1986-1987

Panstwowe Wydawnictwo „Iskry"

Panstwowe Wydawnictwo „Iskry"
ul. Smolna 13
00-375 Warszawa
telelony: 27
27
27
27
27
27

60
94
94
94
86
86

01
15
12
24
46
54

centrala
dyrektor i redaktor naczelny
zastfpca dyrektora
zastfpca redaktora naczelnego
sekretarz wydawnictwa
dziai propagandy

Wydawnictwo nie prowadzi sprzedazy wysylkowej swoich ksi^zek

Panstwowe Wydawnictwo ,.Iskry" Warszawa 1986 r.
Naktad 5000 egz.
Papier druk. mat. kl. i l l , 70 g, 70 x 100.
Lubelskie Zaklady Graficzne.
Zam. nr 855/86 P.47

Skorowidz serii i cykli tematycznych

Serie:
ABC stolic swiata 23
Autentyki 23
Biblioteka Mlodych 33
Biblioteka Staiiczyka 65
Drugi cykl zeszytow fantastyczno-naukowych
Ewa wzywa 07... 69
Fantastyka
Przygoda 59
Klasyka
Fantazja 50
Klub srebrnego klucza 66
Ksiqika z plytq 34
Magiq i mieczem 51
MIodzi Dorosli 35
Naokolo swiata 25
Prometeusz 36
Raporty z granic poznania 8
Religioznawcza 18
Reportaz krajowy 27
Reportaz zagraniczny 30
Spotkania z... 10
Strofy o... 37
Za pan brat 10
Z kogutem38
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Alfabetyczny spis ksi^zek,
ktore ukazaly si^ w 1985 roku (wedlug autorow)

Ajtmatow Czingiz — Pierwszy nauczyciel. Zurawi przylecialy wczesnie
Aldiss Brian W. — Kto zastqpi czlowieka
Astrologus — Koziorozec
Astrologus — Ryba
Astrologus — Wodnik
Baczynski Krzysztoi Kamil — Spojrzenie
Batko Zbigniew — Z powrotem, czyli fatalne skutki niewlasciwych lektur
Bertin Eddy C . — Powrot donik^d
Bilenkin Dimitrij — Czarny, olbrzym
Budrewicz Olgierd — Warszawskie male ojczyzny
^
Bukowski Marek — Nic si? nie zmieni
Bulyczow Kiryl — Cudza pami?c
Bulyczow Kiryl — Nie draznic czarownika
Cholendro Dmitrij — Fajtlapa
Cichla-Czarniawska Elzbieta — Wiosna, Emilio!
Cooper James Fenimore — Czerwony korsarz
Crofts Freeman Wills — Tajemnica Hog's Back
Cybis Jan, Jerzmanowski Andrzej, Staron Krzysztof — Z biologi^ za pan brat
Czerniawski Wojciech — Katedra w Kolonii
Danowicz Bogdan — Byl Cyrk Olimpijski
Diemberger Kurt — Gory i partnerzy
Dohnalik Barbara — Kabalisci
Doi^ga-Szczepahski Jan — Spiewacy Getta
Dulak Krystyna — Nadpopradzie
Dzi^ciolowski Stanislaw — Cisza znana tylko pilkarzom
Forycka Krystyna — Polany — Chwytanie ptaka
Forys Czeslaw — Zeton
Fredro Aleksander — Sluby paniehskie
Frey Danuta
Fiat z placu Teatralnego
Girtler Leszek — Miejsce powrotow
Glowacki Ryszard — Powiew niepra^vdopodobiehstwa
'
Herbert Frank — Diuna t. I i I I
.
Heyerdahl Thor — Ekspedycja „Tygrys"
Huzik Wladyslaw — Ukradzionc twarze
Ibrahimbekow Maksud — Zostaii, Iwiei
Iwanski Ziemowit — Rozmowy z teatru cieni

Jajte Ryszard, Krysicki Wlodzimierz — Z matematykq za pan brat ,
Janet Zygmunt — Dzien szosty
Juszczak Elzbieta — Pukanie
Kakiet Andrzej — Poslaniec smierci
Kqkolewski Krzysztof — Dziennik tematow cz. I I
Kobylinski Szymon — Po imieniu
^
Kopec Jerzy — Zwierzenia aferzysty
Kornbluth Cyril M . — Domek z kart
Kornbluth Cyril M . — Sezon ogorkowy
Kosiorowski Zbigniew — W p?tli
Krasicki Jerzy
Boczny tor
Kubiak Pawel — Nie ma juz tego czasu
Kudlaciak Helena — Poza otwartym oknem
Kulik Adam
Piolunny raj
Kupiszewski Edward — Wiara, nadzieja, mitosc
Kuttner Henry — De profundis
Kuttner Henry — Swiat nalezy do mnie
Kuzniecow Aleksander — Na potnoc od Moskwy
Lis Krzysztof — Furtka w polu
London Jack — Ksi^zycowa Dolina
London Jack
Nowele
Lovell Jerzy — Jak ukradlem dusz?
^
Ladosz Jaroslaw — Socjalizm i komunizm
Larionowa Olga — Wroc po swego Stora
Luczenczyk Andrzej — Kiedy otwierajq si? drzwi
/
MacLean Alistair — Athabaska
^
Makuszynski Kornel — AWantura o Basi?
Mlynarski Wojciech — Robmy swoje
Moldova Gyorgy — Lapanie zycia
Mularczyk Andrzej — Co si? komu sni
Nakielski Henryk — Biret i rogatywka
Odrowqz-Pieniqzek Janusz — Mit Marii Chapdelaine
Ogorek Michal — Wydostac si? spod Pily
Oramus Marek — Arsenal
Osiecka Agnieszka — Szpetni czterdziestoletni
Osiecka Agnieszka — Zywa reklama
Pal?cka Janina, Sobariski Oskar — Lizboriskie A B C
Pawlak Wladyslaw B. — Z ksi?gi zamachow
Richter Conrad — Swiatlo w lesie
^
Rubach-Kuczewska Janina — Zycie po japorisku
Rudnicki Adolf — Niekochana. Narzeczony Beaty
Rudnicki Adolf
Wniebowstqpienie. Ucieczka z Jasnej Polany
Rychter Tadeusz — Z samochodem za pan brat
Sakowicz Krystyna — Sceny milosne, sceny milosne
6

Sayers Dorothy Leigh — Lord Peter ogl^da zwloki
Sekuiski Henryk — Jeszcze o w?drowaniu
Sekulski Henryk — Srednia wojewodzka '
Siatecki Alfred — Piaszczysta ziemia
Siewierski Jerzy — Sprowadz mi m?za, Barlow!
Siewierski Jerzy — Umarli nie skiadajq zeznari
Siewierski Jerzy — Zbrodnia w „Slonecznym Klubie"
Skrok Zdzislaw — W poszukiwaniu Eldorado i Ziemi Obiecanej
Slowakiewicz Anna
Bogotanskie A B C
Sofokles — Antygona
Stevenson Robert Louis — Doktor Jekyll i pan Hyde
Sturgeon Theodore — Klucz do nieba
Tanner Charles R. — Tumitak na powierzchni ziemi
Tolkien J . R. R. — Hobbit, czyli tam i z powrotem
Tuziak Andrzej — Historia naturalna malarza wedrownego
Twain Mark — Przygody Hucka
Twerdochlib Andrzej — Jazda okr^zna
Ulman Anatol — Potworne poglqdy cynicznych krasnoiudkow
Visconsini Amadeo — Heroina
Voynich Ethel L . — Szerszeri
^
Wachowski Janusz — Podpalacz
Waldorff Jerzy — Wielka gra
Weinbaum Stanley G. — Lotofagi
Weinbaum Stanley G. — Odyseja marsjanska
Wisiocka Michalina
Sztuka kochania
Wojcik Zygmunt — Dzieri mojej matki
Wysoglqd Roman — Przekr^tka
/
Wysoglqd Roman — Moskwa za trzy dni
Zajqcowna Janina — Skonczylo si^ lato
Zakrzewski Andrzej — Wincenty Witos
Zanussi Krzysztof — Scenariusze filmowe I I
Zbiorowe
Almanach Literacki „Iskier" nr 2
Zbiorowe — Almanach Literacki „Iskier" nr 3
Zbiorowe — Strofy o porach roku
Ziemianski Andrzej — Daimonion
Zagiel Stefan — Dworzec marionetek

\

Literatura popularnonaukowa
i spoleczno-polityczna

Marek Demianski — Czarne dziury
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 30 tys. Ilustracje.
Swiat gwiazd i tajemnice ich ewolucji, budowa Slonca i zrodla energii, biale karly
i gwiazdy neutronowe, pulsary, grawitacyjne zapadanie, czarne dziury, zrodla
prdmieniowania X — oto m.in. tresc ksiazki, prezentuj^cej najnowsze osi^gnifcia
nauki w tej dziedzinie. Czytelnik znajdzie w niej intrygujijce hipotezy spowodowane
wprowadzeniem koncepcji „czarnej dziury" — najglosniejszego odkrycia ostatnich
lat, pytania, na ktore nie ma dzis jednoznacznej odpowiedzi. W sumie ksiazka jest
frapuj^c^, popularnonaukowe opowiesci^ o otaczaj^cym nas wszechswiecie.
Seria: „Raporty z granic poznania".
•

Zdzislaw Ilczuk — Niewidziaini sojusznicy czlowieka
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 20 tys. Ilustracje.
Najnowsze osi^gni^cia mikrobiologii stosowanej, ktore staly si? podstaw^ niezwyklego „sojuszu" czlowieka z mikroorganizmami. Autor — wybitny znawca tej
dziedziny biologii — przekonuj^co dowodzi, ze dzi?ki owemu sojuszowi ludzkosc
ma szans? uporac si? z takimi problemami, jak kryzys energetyczny, zagrozenie
srodowiska naturalnego, widmo glodu czy nasilenie si? chorob nowotworowych.
Seria: „Raporty z granic poznania".

Wlodzimierz Mizerski — Kontynenty w ruchu
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 20 tys. Ilustracje.
Ksiijzka poswi^cona teorii dryftu kontynentalnego, odslaniajsjcej tajemnice przeobrazeri skorupy ziemskiej. Autor przedstawia najnowsze wyniki badari geologicznych i oceanbgraficznych, mowi o dziejach teorii dryftu, jej osiagnigciach
i porazkach.
Seria: „Raporty z granic poznania".

Igor D. Nowlkow — Ewolucja wszechswiata
(Ewolucja wsielennoj)
Tlum. 2 jqzyka rosyjskiego Robert Sadowski
Wyd. I , ark. wyd. 10. egz. 20 tys.
„Ewolucja wszechswiata" — to fascynuj^ca praca wybitnego astrofizyka, ktory
w sposob niezwykle przyst?pny prezentuje najglosniejsze odkrycia ostatnich lat
dotycz^ce wszechswiata i jego praw rozwojowych. Znany w swiecie uczony
zapoznaje czylelnika z podstawami fizycznej kosmologii, jednego z dzialow
astrofizyki, ktory przezywa obecnie burzliwy rozkwit.
Seria: „Raporty z granic poznania".

Tadeusz Rathman — Energia — poszukiwania i niepokoje
Wyd, I , ark. wyd. 10, egz. 10 tys. Rysunki.
Ksiazka o najnowszych badaniach nad podstawowym problemem naszej epoki —
poszukiwaniem nowych i wykorzystaniem znanych juz zrodel energii.
Seria: „Raporty z granic poznania".

Marcin Ryszkiewicz — Jak zostac czlowiekiem — przepis ewolucyjny
Wyd. I . ark. wyd. 12, egz. 20 tys. Ilustracje.
/

,

Ksiazka przedstawia w przyst?pnej formie zlozone i frapuj^ce problemy wspolczesnego ewolucjonizmu i zwi^zane z tym zagadnienia powstania gatunku inteligentnego we wszechswiecie. Przyczyny powstawania i wymierania wielu gatunkow,
ewolucja na dryfujacych l^dach, trzy odrgbne swiaty ssakow, gdzie narodzil si^
czlowiek — to tylko wybra'ne zagadnienia tej interesuj^cej ksiazki, zawierajqcej
najnowsze odkrycia nauki w tej dziedzinie.
Seria: ,. Raporty z granic poznania"

Krzysztof Szymborski — Oblicza nauki
Wyd. I . ark. wyd. 10, egz. 10 tys.
Ksiazka sklada si? z dwoch czgsci: w pierwszej pt. „Ksi?ga niewiedzy" autor
pokazuje wybrane, nie rozstrzygnigte problemy fizyki, astronomii, biologii,
psychologii i innych dyscyplin, a wi^'c pisze o tym, czego wspolczesna nauka nie wie
i na jakie pytania nie moze jeszcze udzielic odpowiedzi. N a tym tie w kolejnej czgsci
ksiazki pt. „Ludzka twarz nauki" autor pokazuje „drugie oblicze nauki", tj.
subiektywnosc uczonych, ich sklonnosc do mistyfikacji, dcjzenie do slawy, rolf
pieni^dza, dyskryminacj? kobiet-uczonych, wplyw polityki na nauk?, odpowiedzialnosc moraine uczonych za ich odkrycia.
Seria: „Raporty z granic poznania".
9

Andrzej Kajetan Wroblewski — Prawda i mity w fizyce
Wyd. II, ark. wyd. 12, egz. 30 tys. Ilustracje.
Drugie, uzupelnione wydanie swietnie napisanych szkicow dotycz^cych skomplikowanych drog rozwoju nauki. Autor — wybitny popularyzator, profesor fizyki —
przedstawia na przykladzie fizyki i astronomii powiklane dzieje nauki, jej manowce
i odkrycia, bl?dy i zadufanie wielu uczonych, wielkie pomylki i przypadki
szarlatanerii. Kapitalna lektura, ktora uczy krytycznego myslenia.
Seria: „Raporty z granic poznania".

Tadeusz Doktor — Spotkania z astrologiq
Wyd. I , ark' wyd. 12,0 egz. 30 tys.
Astrologia — mit czy rzeczywistosc, przesqd czy wiedza? Czytelnik znajdzie m.in.
w ksi^zce odpowiedz na to pytanie, krotki zarys historii astrologii, rozwazania na
temat astrologii i „nauk tajemnych" oraz popularny wyklad o psychospolecznych
uwarunkowaniach astrologii i jej roli w kulturze w roznych okresach historycznych.
Seria: „Spotkania z..."

Janusz Tazbir
Spotkania z historiq
Wyd. II, ark. wyd. 12, egz. 30 tys.
Barwne szkice poswiecone wybranym zagadnieniom ojczystej historii i tradycjom
polskiej kultury."^utor — wybitny historyk — w kolejnych cz^sciach ksiazki, tj.
w „Obrazkach staropolskich", „Polska w kulturze europejskiej", „ Z pogranicza
literatury pi^knej i historii" przedstawia m.in. obyczaje polskie X V I — X V I I wifeku,
kontakty kulturalne Polski z Europe oraz stosunek i wklad Polakow do kultury
europejskiej, ksztahowanie si? stereotypow narodowych i swiadomosci historycznej.
Seria: „Spotkania z..."

Anna Cegiela, Andrzej Markowski — Z poiszczyznq za pan brat
Wyd II, ark. wyd 18, egz. 50 tys.
Ksiazka adresowana do czytelnikow o roznorodnym przygotowaniu jfzykowym —
przedstawia rodowod i wspolczesne oblicze j^zyka polskiego, przede wszystkim zas
uczy poprawnego mowienia i pisania.
Seria: „Za pan brat".
10

T. Zbigniew Dworak — Z astronomic za pan brat
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 30 lys. Ilustracje.
Ksiazka nie tylko dla milosnikow astronomii, stanowi^ca fascynuj^ce opowiesc
0 burzliwym rozwoju tej dziedziny wiedzy, jej aspektach poznawczych i praktycznych.
Seria: „Za pan brat"

Marek Kalinowski — Z chemiq za pan brat
Hyd.

I

(irk.

wul.

12. eg:.

30

lys.

liu.Mracjc.

Ksiazka dla milosnikow chemii, zawieraj^ca popularny zarys wspoiczesnej chemii
1 jej powi^zlari z innymi naukami przyrodniczymi i technicznymi. Podroz w swiat
atomu, rozmaite reakcje chemiczne, „alchemia X X wieku", czyli o otrzymaniu zlota
z rtgci i syntezie pierwiastkow sztucznych, chemia leczy, zywi, broni i ubiera, chemia
i medycyna, chemia" i rolnictwo, interesujece eksperymenty dla mlodych chemikow — oto niektore tylko tresci tej ciekawej ksiazki. Calosc bogato ilustrowana
wykresami i fotografiami.
Seria: „Za pan brat"

Andrzej Kozlowski, Stanislaw Speczik — Z geologic za pan brat
Wyd. I , ark. wyd. 20, egz. 30 tys. Ilustracje.
Nie spotykana dotychczas na poiskim rynku wydawniczym ksiazka popularyzuj^ca
dziedzin? geologii, jej miejsce i znaczenie w spoleczeiistwie. Poglqdy na powstanie
Ziemi, pochodzenie zycia na Ziemi, struktura wn^trza naszej planety oraz sfer
zewn?trznych, w^drowki kontynentow, surowce, mineraiy, „wycieczka do Eldorado", ochrona srodowiska naturalnego, porady dla kolekcjonerow mineralow — oto
wybrane tematy tej interesuj^cej opowiesci mowi^cej o Ziemi i jej skarbach.
Seria: „Za pan brat"
^\

Tomasz J . Z^balski
Z elektronikq za pan brat
Wyd. I , ark. wyd. 30, egz. 30 tys. Ilustracje.
Popularne kompendium wiedzy na temat budowy, zasad dzialania i sposobu
wykonania przez amatorow podstawowych urz^dzeri elektronicznych wysokiej
jakosci (m.in. zasilaczy, generatorow sinusoidalnych, impulsowych, oscyloskopow,
woltomierzy cyfrowych, zamkow elgktronicznych itp.). Glownq zalet^ ksiazki
przeznaczonej dla szerokiego kregu milosnikow elektroniki — jest powi^zanie
wiadomosci teoretycznych z ich praktycznym zastosowaniem.
Seria: „Za pan brat".
II

\
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Lew Bezymienski — Rozwiazane zagadki Trzeciej Rzeszy. 1933-1941
(Razgadaniiyje zagadki Trietiego Rejclia)
Tlum. z rosyjskiego Andrzej Szymanski
Wyd. I , ark. wyd. 20, egz. 30 tys.
Rewelacyjne i dramatyczne kulisy przygotowari hitlerowskiej machiny wojennej do
podboju swiata, w tym zaj?cia Czeciioslowacji, napasci na Polskg i inne kraje
Europy. Autor — znany historyk i publicysta — odslania malo znane szerszemu
ogolowi szczegoly militarnych, politycznych i ekonomicznych planow Trzeciej
Rzeszy oraz ukazuje ludzi, ktorzy byli tworcami i wykonawcami ludobojczej
praktyki hitlerowskich Niemiec.

Marian Marek Drozdowski — Aleksander D^bski
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 3 tys.
Zbeletryzowana biografia wybitnego dzialacza robotniczego, jednego z tworcow
Wielkiego Proletariatu, wspolorganjzatora P P S , dzialacza robotniczego w U S A
i Polsce mifdzywojennej.

Hanna i Antoni Gucwiriscy — Zwierzgta nocy
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 50 tys. Ilustracje.
„Zwierzeta nocy" — popularnonaukowa ksiazka znanych autorow o licznych
zwierz^tach prowadz^cych nocny tryb zycia. Poza prezentacje wielu gatunkow
zwierz^t i podaniem informacji o ich biologii autorzy piszq o formach ich ochrony.
Calosc bogato ilustrowana.

Andrzej Hausbrandt — Podniesc kurtynf
Wyd. 1, ark. wyd. 12, egz. 30 tys. Ilustracje.
Aktorstwo, rezyseria, scenografia, akustyka, architektura, publicznosc — to tylko
niektore zagadnienia omawiane przez cenionego teatrologa. Uzupelnieniem
interesuj^cego tekstu, nie stroni^cego od anegdoty i dowcipu, s^ liczne rysunki.

Henryk Jabtonowski '•— Swiat nie krfci si§ wokol Andow
Wyd. I . ark. wyd. 12, egz. 10 tys.
Ksiazka o wspolczesnym Peru, z licznymi elempntami autentyku, przygody, autopsji
12
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oraz duze ilosci^ atrakcyjnie podanych informacji i faktow. Autor kresii barwnie
spoleczno-gospodarczy oraz kulturowy obraz tego malo znanego u nas kraju.

Aleksander Kaminski
Zoska i Parasol
Wyd. IV ark. wyd. 37 egz. 50 lys. Fotograjie.
Wznowienie znanej opowiesci o walce harcerskich batalionow „ Z o s k a " i „Parasol"
w okresie okupacji.

Krzysztof Kowalski
Smiech na sluzbie
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 30 tys. Ilustracje.
Funkcja satyry w zyciu spolecznym, mozliwosc wykorzystania tej „bezkrwawej
broni" w rozwi^zywaniu ludzkich problemow, smiech jako przejaw psychiki
czlowieka
oto w skrocie tresc tej niezmiernie interesuj^cej i bogatej w walory
poznawcze ksiazki. Calosc pelna anegdot, zaskakuj^cych wnioskow, zaopatrzona
w ciekawe ilustracje.

Aleksander Krawczuk
Poczet cesarzy rzymskich (Pryncypat)
Wyd. I , ark. wyd. 16, egz. 100 tys. Fotografie.

,

Ksiazka znanego historyka starozytnosci i popularyzatora kultury antycznej,
zawierajeca biografie wszystkich cesarzy rzymskich. Jej pierwsza czfsc
„Pryncypat"
obejmuje okres od 27 r p.n.e., czyli od daty powstania tej nowej w Rzymie
formy ustrojowej, do 235 r. naszej ery, a wi?c do smierci cesarza Aleksandra Sewera.
Poprzez swietnie skreslone sylwetki wladcow czytelnik poznaje istotne fakty
z dziejow Cesarstwa i tradycj? kulturalne Europy. Pierwsza tego typu publikacja
w Polsce.
"~~

Aleksander Krawczuk

Poczet cesarzy rzymskich (Dominut)

Wyd. I ark. wyd. 18. egz. 100 tys. Fotografie.

"
^

"

'

Druga czfsc pocztu cesarzy rzymskich z okresu dominatu obejmuje biisko
siedemdziesiet sylwetek wladcow od 235 r. az po ostatniego cesarza Rzymu na
Zachodzie
Romulusa Augustulusa, tj. do 476 r. Podobnie jak w poprzedniej
cz?sci rowniez i ta uwzglgdnia fakty nie tylko biograficzne i polityczne, lecz takze
wazne zjawiska z szeroko pojgtej kultury
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Leszek Krzemieri
Zbuntowani
Wyd. I , ark. wyd. 20, egz. 2 tys.
Autor na szerokiin tie zycia politycznego Polski miedzywojennej przedstawia
histori? Komunistycznego Zwi^zku Mlodziezy Polski od jego pocz^tkow do
rozwi^zania w 1938 roku. Czytelnik znajdzie tu szerok^ panorama losow mlodych
rewolucjonistow walcz^cych o swe idealy Calosc stanowi wazki przyczynek do
historii ruchu lewicowego w Polsce.

Teresa Kuczyriska
Mieszkanie z wyobrazniq
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 30 tys. Fotograjie.
Ksiazka prezentuje rozne mozliwosci wyposazenia i urz^dzenia mieszkania.
Autorka omawia poszczegolne czgsci mieszkania i odpowiadaj^ce im meble,
tkaniny, oswietlenie, koiory, zieleii itp., podkreslaj^c jednoczesnie wielk^ rol?
wyobrazni urz^dzaj^cego mieszkanie. Ponadto daje liczne przyklady przerobek,
przemalowaii i wielu innych zmian, ktore tanim kosztem pozwalaje na estetyczne
i wygodne urz^dzenie domu.

Jaroslaw Ladosz
Socjalizm i komunizm
Wyd. II, ark. wyd. 14, egz. 10 tys.
Wznowienie ksiazki znanego filozofa, przedstawiaj^cej w popularnej formie
najwazniejsze filozoficzne i spoleczno-polityczne problemy formacji socjalistycznej
i komunistycznej. Calosc pelna polemicznych ujgc zawiera krytyk? zarowno
„technokratycznych" jak i „humanistycznych" deformacji w ujmowaniu socjalizmu.

Jacques Meunier

Chlopcy z Bogoty
(Les gamins de Bogota)
Tlum. z Jrancuskiego Svlwia Bekier-Mackiewicz
Wyd. I , ark. wyd. 8, egz. 20 tys.

Zbior reportazy francuskiego dziennikarza o bezdomnych dzieciach bogotaiiskiej
ulicy Autor przedstawia swoiste przyczyny przestfpczosci mlodocianych w stolicy
Kolumbii, zwyczaje i wartosci obowi^zujece w tej spolecznosci. Calosc stanowi
interesujecy przyczynek do obrazu problemow Ameryki Lacinskiej.
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Karol Mysliwiec
Swi^te znaki Egiptu
Wyd. 1, ark. wyd. I I egz. 20 tys. Ilustracje.
Ksiazka o powstaniu i rozwoju pisma oraz pismiennictwa starozytnego Egiptu.
Autor
uczestnik wielu wypraw archeologicznych
w barwnej i interesuj^cej
formie przedstawia m.in. hipotezy na temat narodzin pisma hieroglificznego,
metod? jego odczytania przez Champolliona, tajniki, rozwoj i zmierzch tego pisma,
obraz pismiennictwa starozytnego Egiptu, a wi^c opowiadania, mity, bajki, piesni
utrwalone na papirusach. Cennym uzupelnieniem ksiazki jest prezentacja odkryc
egiptologow zagranicznych i polskich.

Stevan P Petrovic

Narkotyki
(Droga i ljudsko ponasanje)
Tlum. z serbochorwackiego Malgorzata Fibur
Wyd. I . ark. wyd. 15 egz. 50 tys.

Autor lecz^cy narkomanow opiera sw^ prac? na wlasnym doswiadczeniu i bogatej
literaturze. Ksiazka moze bye pomoc^ zarowno dla wychowawcow, rodzicow, j a k
i dla ludzi, ktorzy wpadli w nalog.

Kazimierz Pospiszyl
Tristan i Don Juan
Wyd. I , ark. wyd. I I egz. 30 tys. Ilustracje.
Znany i ceniony psycholog, wychodz^c od analizy dwoch przeciwstawnych wzorow
erotycznego stosunku mgzczyzny do kobiety, ukazuje rol? tej ostatniej w spoleczno-kulturalnym rozwoju Europy. Glown^ zalet^ pracy jest klarowny i oryginalny
wyklad, pelen zaskakuj^cych skojarzeri i smialych wnioskow. Sprawia on, iz lektura
tej ksiazki jest pasjonuj^cq przygody intelektualn^-

Wadim Rabinowicz

Swiat w zwierciadle alchemii
(Alchimia kak fenomen sredniowiekowoj kultury)
Tlum. z rosyjskiego Andrzej Szymanski
Wyd. I , ark. wyd. 22, egz. 30 tys. Ilustracje.

Autor prezentuje calosciowe uj^cie alchemii jako zadziwiaj^cego zjawiska sredniowiecznej kultury. W sumie popularnonaukowe opracowanie o gl^bokich walorach
poznawczych, poswigcone wielowiekowej historii alchemii i jej zwi^zkom ze
swiadomosci^ spoleczn^ i kultury sredniowiecza oraz pozniejszych okresow.
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Soria Jose Ignacio Lopez

Polak z peruwianskiego pomnika. Edward Habich
(Eduardo J . de Habich)
Tlum. z hiszpahskiego Teresa Marzynska
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 2 tys.

Napisana przez peruwianskiego naukowca biografia polskiego inzyniera Edwarda
Habicha (1835-1909), ktory po powstaniu styczniowym osiedlil si? w Peru. B y l
tworce pierwszej w Ameryce Poludniowej wyzszej uczelni technicznej i zasiuzy} si?
w historii Peru jako wybitny naukowiec i dzialacz spoleczny

Jerzy Surdykowski
Bl^kitny kontynent
Wyd. I ark. wyd. 12, egz. 10 tys. Ilustracje.
Ksiazka o gospodarczych problemach wykorzystania w6d naszego globu, prezentuje wiele waznych i ciekawych informacji naukowych i technicznych o problemach,
pozytkach i klopotach zwi^zanych z praktycznie nieprzebranymi bogactwami morz
i oceanow.

Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 5 tys.

Nie po kwiatach los je prowadzi!...

Panorama losow Polek, ktore dzialaly od konca osiemnastego wieku do 1918 r., tj.
w okresie, gdy walka socjalno-rewolucyjna i narodowowyzwolericza splatala si?
z ruchem emancypacyjnym. Szczegolnq wartosc i atrakcyjnosc nadaje ksi^zce
bogate tlo historyczne, na ktore nalozono barwne opowiesci o osobistych
perypetiach bohaterek.

Zbigniew Zaiuski
Drogi do pewnosci
Wyd. II, ark. wyd. 13, egz. 30 tys.
Wznowienie glosnej ksiazki z teki posmiertnej wybitnego publicysty o narodzinach
naszej niepodleglosci, wojnie polsko-radzieckiej w 1920 r., kl?sce wrzesniowej
i okupacji hitlerowskiej oraz spolecznym i politycznym zwyci^stwie lewicy polskiej
po drugiej wojnie swiatowej.

Zbiorowe
Drogi do niepodleglosci
Wybor Jerzy Robert Nowak
Wyd. I , ark. wyd. 30, egz. 50 tys.
Wybor tekstow ukazuj^cych roznorodnosc i ci^glosc polskiej mysli historyczno-politycznej, dzieje sporow, roznych drog i orientacji od X V I I I do X X wieku.
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Zbjorowe
Polska
losy panstwa i narodu
Wyd. I , ark. wyd'. 35, egz. 50 tys. Ilustracje.
Popularny zarys dziejow ojczystych napisany przez znanych historykow (Henryka
Samsonowicza, Janusza Tazbira, Tadeusza Lepkowskiego, Tomasza Nal?cza);
obejmuje histori? panstwa i narodu od narodzin pahstwowosci polskiej do
pierwszych lat po I I wojnie swiatowej.

Zbiorowe

^

Polska, ostatnie pol wieku (zeszyty 1-6)

1. Drogi do niepodleglosci
2. I I Rzeczpospolita mi^dzy wojnami
3. Swiat mifdzy wojnami
4. Polska w czasie I I wojny swiatowej
5. Odbudowa i rozw6j Polski Ludowej
6. Swiat wspolczesny a Polska
Wyd. I , ark. wyd. 24 (Iqcznie
egz. 50 tys.
C y k l szesciu zeszytow zawieraj^cych szkice poswiecone wspolczesnym dziejom
Polski, osadzonym na szerokim tie historii powszechnej. Autorzy
znani historycy
koncentruje uwag? na problemach zwi^zanych z odzyskaniem niepodleglosci
przez Rzeczypospolitq w 1918 r., dwudziestoleciem miedzywojennym, I I wojn^
swiatowe i okupacji oraz sytuacje zewngtrzn^ i wewngtrzue kraju po zakonczeniu
wojny az po rok 1975 (podpisanie K B W E ) .

2— Zapowiedzi wydawnicze 1986—1987

Z dziejow religii i kultury

Piotr Borawski, Aleksander Dubihski
tradycje
Wyd. I , ark. wyd. 16, egz. 30 tys.

Tatarzy polscy. Dzieje, obrz^dy, legendy, \

Ksiazka poswiecona historii i kulturze mniejszosci tatarskiej w Polsce. Autorzy
p'oruszaje temat niemal egzotyczny, a zarazem bardzo bliski (tradycje tolerancji
w Polsce, zainteresowanie przeszlosci^ kraju, zrodlami tradycji ogolnonarodowej).
Pierwsze popularnonaukowe monograficzne opracowanie tematu przeznaczone dla
szerokiego kr^gu czytelnikow
Seria religioznawcza.

Stanislaw Kaluzyriski
Tradycje i legendy ludow tureckich
Wyd. I , ark. wyd. 14, egz. 30 tys.
Ksiazka o pradziejach, tradycjach, wierzeniach i kultach ludow tureckich koczuj^cych w Azji Srodkowej i Syberii (z pominigciem Turcji Osmaiiskiej, zwiqzanej
z tradycjami Bliskiego Wschodu), a wigc Hunow, Turkmenow, Oguzow, Kipczakow. Ludy te, wchodz^ce obecnie w sklad wielonarodowego panstwa radzieckiego,
kultywuje swoj jezyk i tradycje badane przez etnografow i religioznawcow.
Seria religioznawcza.

Marceli Kosman
Litwa pierwotna. Mity, legendy, fakty
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 30 tys.
Ksiazka znanego historyka i popularyzatora historii, znawcy dziejow i kultury
ludow baltyckich. Autor zajmuje si? najdawniejszymi dziejami Litwy, z mitow
i legend wyhiskuje fakty historyczne i konfrontuje je z danymi historycznymi ludow
sqsiednich.
Seria religioznawcza.

Wieslaw Kotanski
Opowiesci o pierwszych wladcach japohskich
Wyd. I , ark. wyd. 15, egz. 30 tys. Ilustracje.
Barwna opowiesc o najstarszych (mitycznych) wladcach Japonii, a jednoczesnie
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proba przedstawienia mitycznych epizodow z pradziejow japonskich pod k^tem ich
oddziatywania na epoki pozniejsze. Ksiazka ilustrowana przez japonskiego grafika.
Seria rehgioznawcza.

Aleksander Nawrocki
Szamanizm i W^grzy
Wyd. I , ark, wyd. 11, egz. 30 tys. Ilustracje
Parafraza literacka najstarszych legend i podan historycznych, przedstawiajqcych
etnogenezf Wegrow, ich obraz swiata i koncepcj? czlowieka. Autor w interesuj^cej
formie opisuje rodzim^ tradycje Wegrow, tworcow jednej z oryginalniejszych kultur,
wywodz^cej si? z szerokich stepow Azji.
Seria religioznawcza.

Leonard J . Pelka
Polska demonologia ludowa
Wyd. I , ark. wyd. 14, egz. 30 tys.
Autor omawia miejsce wyobrazeri demonologicznych w wierzeniach i obyczajowosci
ludu polskiego, zajmuje sie demonologiczn^ personifikacje zjawisk przyrody i zycia
spolecznego. Historyczno-teoretyczne oraz empiryczne ujecie tematu umozliwia
przedstawienie caloksztaltu zagadnieri zwi^zanych ze spolecznym funkcjonowaniem
w^tkow demonologicznych w kulturze ludowej.
Seria religioznawcza.

Stanistaw Piekarczyk
W sredniowiecznej rzeczywistosci
Wyd. I , ark. wyd. 18, egz. 20 tys. Fotografie.
Prezentacja utrwalonego i zinstytucjonalizowanego przez Kosciol sredniowiecznego
modelu swiata, podobieristw i zroznicowan kulturowych Europy; relacji miedzy
jednostke i grupe spoleczny oraz stosunku jednostki do swiata w tym okresie.
Seria religioznawcza.

Stanislaw Pilaszewicz
W cieniu krzyza i polksiezyca
Wyd. I , ark. wyd. 15, egz. 20 tys. Fotografie.
Znany juz czytelnikom autor „Afrykariskiej Ksiegi Rodzaju" omawia w swej nowej
ksi^zce pierwotne wierzenia i pocz^tki refleksji filozoficznej ludow A f r y k i
Zachodniej.
Seria religioznawcza.
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Leszek Pawel Slupecki
Wilkolactwo
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 30 tys. Ilustracje.
Interesujeco i przystepnie napisana ksiazka o wilkolactwie i wilkolakach w roznych
kr?gach kulturowych. Autor przedstawia poszczegolne grupy legend i wykazuje, ze
wiara w mozliwosc przemiany czlowieka w wilka si^ga najdawniejszych plemion
indoeuropejskich.
Seria religioznawcza.

Andrzej Tokarczyk
Czterech jezdzcow Apokalipsy
Wyd. I , ark. wyd. 14, egz. 30 tys.
Tworzywem ksiazki s^ nastroje, niepokoje, odczucia, oczekiwania i l^ki wspolczesnego czlowieka zatrwozonego o przyszlosc wlasn^ (nieuchronnosc smierci) i przyszlosc swiata (zagrozenie atomowe, skazenie srodowiska). W swiadomosci religijnej,
bfdecej jedne z form swiadomosci spolecznej, odwieczne obrazy zaglady swiata
splataje si? z rozwazaniami o smierci cieplnej wszechswiata. O tych wszystkich
sprawach autor pisze w sposob niezwykle frapuj^cy.
Seria religioznawcza.

Jan Trzeciakowski
Po sqsiedzku z Aztekami
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 30 tys. Ilustracje.
Trescie ksiazki s^ najdawniejsze dzieje K u b y i wysp sqsiednich. Autor na podstawie
danych geologii, archeologii, etnografii, historii i sztuki kresii obraz zycia
najstarszych mieszkaiicow tego obszaru.
Seria religioznawcza.

Zbiorowe
Bogowie w kulturach swiata
Wyd. I , ark. wyd. 30, egz. 100 tys.
Popularnonaukowa ksiazka naswietlajqca poj?cie bostwa w roznych kr^gach
kulturowych. Autorzy omawiaje rol?, j a k ^ w obrazie swiata roznych ludow
odgrywali bogowie, zajmuje si? zrodlami i trescie wiary w bogow, powstawaniem,
rozwojem i zanikaniem wierzeii religijnych. K s i a z k a o bogatych walorach
poznawczych.
Seria religioznawcza.
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Zbiorowe
Niebo i pieklo w kulturach swiata
Wyd. I , ark. wyd. 28, egz. 100 tys. Ilustracje
Ksiazka wszechstronnie naswietla jeden z glownych czynnikow religiotworczych,
jakim jest l?k przed smierci^ i niepewnosc losu „po tamtej stronie" oraz pokazuje,
jak wierzenia o ostatecznym losie czlowieka w roznych kr?gach kulturowych ulegaly
powolnej sekularyzacji i staly si? w^tkiem literackim i motywem sztuki.
Seria religioznawcza.

Zbiorowe
Od Mojzesza do Mahometa
Wyd. V ark. wyd. 14, egz. 100 tys.
Populama ksiqzka prezentuj^ca
i Mahometa.
Seria religioznawcza.

sylwetki Mojzesza, Buddy, Konfucjusza, Jezusa

Zbiorowe
Zarys dziejow religii
Wyd. IV ark. wyd. 60, egz. 88 tys. Ilustracje. .

»

Przeznaczony dla szerokiego kr?gu czytelnikow zbior najwazniejszych informacji na
temat religii calego swiata. Autorzy omawiaje genez? poszczegolnych wierzen, ich
glowne mity, eschatologi?, podstawy filozoficzne. Nie brak tez rozwazan dotycz^cych zwiazkow religii z kultury oraz wzajemnego oddzialywania wierzen. K s i ^ k a
bogato ilustrowana.
Seria religioznawcza.

Zenon Kosidowski
Gdy slonce bylo bogiem
Wyd. IX ark. wyd. 20, egz. 100 tys. Ilustracje.
Interesujeca ksiazka, w ktorej znajdujemy omowienie wynikow badari archeologicznych, przeprowadzonych w ci^gu ostatnich stu lat.

Zenon Kosidowski
Krolestwo zlotych lez
Wyd. VII, ark. wyd 22, egz. 100 tys.
Pozycja w calosci poswi?cona kulturze i dziejom Inkow.
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Zenon Kosidowski — Opowiesci ewangelistow
Wyd. IV, ark. wyd 27, egz. 100 tys.
Ciekawa ksiazka, w ktorej autor zajmuje si? dziejami Nowego Testamentu.

Wanda Markowska — Mity Grekow i Rzymian
Wyd. V, ark. wyd. 28, egz. 50 tys.
Popularne opracowanie najpi?kniejszych mitow greckich i rzymskich. Ksiazka
przeznaczona dla szerokiego kr?gu czytelnikow.

Literatura faktu

Ewa Boniecka — Waszyngtoriskie A B C
Wyd. I , ark. wyd. 15, egz. 30 tys.
T y m razem ksiazka o Stanach Zjednoczonych, w ktorej pokazany jest caloksztalt
zycia tego kraju ze szczegolnym uwzgl?dnieniem biznesu i wielkiej polityki.
Seria: „ABC stolic swiata".

Jerzy H . Fonkowicz — Sztokholmskie A B C
Wyd. I , ark. wyd. 15, egz. 30 tys.
Ksiazka stanowi interesuj^ce kompendium wiedzy o Szwecji i jej stolicy.
Seria: „ABC stolic swiata"

Jerzy Samusik — Trypoliskie A B C
Wyd. I , ark. wyd. 15, egz. 30 tys.
Koiejna ksiazka z serii A B C prezentuje Libig. Ten malo znany, a ciekawy, o bogatej
historii kraj budzi coraz wigksze zainteresowanie z uwagi na rol? w polityce
swiatowej, a takze dlatego, ze pracuje tam wielu polskich specjalistow. „Trypoliskie
A B C " ukazuje zarowno obyczaje i codzienne zycie mieszkancow Libii, j a k i problemy spoleczno-gospodarcze mlodego paiistwa.
Seria: „ABC stolic swiata"

Szymon Kobylinski — Noniusz
Wyd. 1, ark. wyd. 13, egz. 20 tys. Fotografie.
T o m wspomnieii znanego grafika z lat 1945—1955 obejmuj^cy czasy jego studiow
na warszawskiej A S P i Uniwersytecie Warszawskim oraz wspolpracy z popularnymi
wowczas czasopismami.
Seria: „Autentyki"
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Wadaw Korabiewicz
Pokusy
Wyd. I ark. wyd. 20, egz. 35 tys.
„Pokusy" to wspomnienia znanego pisarza z okresu dziecinstwa i mlodosci. A u tor — urodzony w 1903 r. w Petersburgu — lata chlopi?ce i mlodzieiicze sp?dza na
Litwie Kowieriskiej i Wilenszczyznie. N a kartach jego nowej ksiazki ozywaje ludzie,
krajobrazy i obyczaje tamtych lat. Czasy niewoli, a potem wojny, okres rodzenia si?
niepodleglosci Polski, powrot do kraju, dojrzewanie chlopca, szkola, studia, milosc,
przyjaznie, praca spoleczna, zabawa i sport
to glowne wqtki tej wspomnieniowej
opowiesci.
Seria: „Autentyki"

Agnieszka Osiecka
Szpetni czterdziestoletni
Wyd. II, ark. wyd. 10, egz. 50 tys. Ilustracje.
Napisane w tonacji satyryczno-lirycznej wspomnienia o ludziach i sprawach
pokolenia dwudziestolatkow z lat 1955—57, mi?dzy innymi o Boguslawie Kobieli,
Marku Hlasce, Zbigniewie Cybulskim, Krzysztofie Komedzie.
Seria: „Autentyki"

Henryk Panas
Jak mi bylo u Andersa
Wyd. I , ark. wyd. 9, egz. 10 tys.
Wspomnienia znanego pisarza z okresu wojny. Autor opisuje zolniersk^ codziennosc szlaku bojowego: od Zwi^zku Radzieckiego, poprzez Persj?, Irak, Palestyn?,
Itali?, az do przyjazdu na ziemi? brytyjsk^.
Seria: „Autentyki"

Wladyslaw B. Pawlak
Urodzeni w Warszawie
Wyd. I , ark. wyd. 14, egz. 30 tys.
Trescie ksiazki sq losy kilku rodzin zydowskich, urodzonych z dziada pradziada
warszawiakow, ukazane na szerokim tie historycznym, obyczajowym i spolecznym
lat 1926—1946. Opowiesc faktologiczna poszerzona o w^tki fabularne, adresowana
do szerokich kr?g6w odbiorcow.
Seria: „Autentyki'"

Anatol Sylwin — Sniezyca
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 20 tys.
Tom wspomnieniowo-beletrystyczny warszawskiego architekta, ktorego wojenne
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losy zap?dzily do Ahajskiego Kraju. Egzotyka, obyczaje, tajemnicza aura Wschodu — to glowne zainteresowania tematyczne autora.
Seria: „Autentyki"

Krzysztof Baranowski
Szkola pod zaglami
Wyd. I , ark. wyd. 11, egz. 30 tys. Ilustracje.
Znakomity zeglarz, tym razem jako komendant niezwyklego rejsu; ponad stu
uczniow ze szkol calej Polski plynie na jachcie „Pogoria", przezywaj^c swq wielk^
przy god?.
Seria: „Naokolo swiata"

Tony Beamish — Aldabra
(Aldabra Alone)
Tlum. z angielskiego Bronislaw Zieliiiski,
Wyd. I , ark. wyd. 13, egz. 30 tys.
Aldabra to unikalny przyrodniczo atol na Oceanic Indyjskim. Ten egzotyczny
zak^tek zostal zagrozony przez plany budowy lotniska wojskowego. Ksiazka jest
barwne i ciekawe opowiescie zarowno o samej Aldabrze, jak i o zakrojonej na
wielke skal?, zakonczonej powodzeniem obronie tego jedynego w swoim rodzaju
rezerwatu przyrody.
Seria: „Naokolo swiata"

Chris Bonington

Najtrudniejsza droga
(Everest — the Hard Way)
Tlum. z angielskiego Wojciech Adamiecki
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 30 tys.

Ksiezka Chrisa Boningtona opowiada o losach wyprawy na Everest, ktore
poprowadzil autor w 1975 r. jego poludniowo-zachodnie, nie zdobyte wtedy jeszcze,
sciane. Bonington opisuje nie tylko samo podejscie, a nast?pnie krotke, wspaniale
chwil? sukcesu, okupione tragicznymi wydarzeniami, ale takze i to, co si? na ten
sukces zlozylo, a wi?c dlugi, ogromnie zmudny i klopotliwy okres przygotowan do
tej wspinaczki.
Seria: „Naoko}o swiata"
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Olgierd Budrewicz — Metropolie
Wyd. 1, ark. nyd. 14, egz. 30 lys.
Opowiesc reportazowa, bgdcjca owocem nowych podrozy autora po swiecie.
„Bohaterami" ksiazki 5-4 tym razem wielkie metrojjolie kilku kontynentow m.in.
Sydney, Atlanta, Nowy Jork, Moskwa, Lagos, Caracas, Honolulu.
Seria: „Naokolo swiata"

Olgierd Budrewicz — Syberia miedzy plusem a minusem
Wyd. I , ark. wyd. 15, egz. 30 lys.
Autor odwiedzil w ci^gu pi?ciu swoich podrozy na Syberi? m.in. Irkuck, Jakuck
i Mirnyj, a takze Buriacj?, autonomiczn^ republik? Tuw?, dalekowschodni Sachalin.
Wprawnym piorem opisuje budow? nowych miast, analizuje uklady socjologiczne.
wiele miejsca poswi?ca ochronie srodowiska
tajgi, rzek i Bajkalu. Ciekawa
ksiazka dajijca pojgcie o mozliwosciach rozwojowych Syberii.
Seria: „ N a o k o l o swiata"

Claudie Fayem

Arabia bez nafty
(Arabic sans petrole)
Tlum. z francuskiego Julia
Matuszewska
Wyd. I , ark. wyd. 16, egz. 30 lys.

Interesujeca ksiazka pisarki i lekarki o Jemenie — kraju, w ktorym spgdzila wiele
lat. Poprzednia jej ksiazka ( A l Hakima) byla w „Iskrach" wielokrotnie wznawiana.
Seria: „ N a o k o l o swiata".

Jan Mar — Powrot do kolebki
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 30 lys.
Trasa w?dr6wki polskiego dziennikarza przez Grecj? prowadzi z dala od utartych
szlakow. Santorin, Rethimnon, Iraklion — to miejsca, w ktorych historia splata si?
z terazniejszoscie. Ich nierozerwalny zwi^zek jest punktem wyjscia dla zawartych
w ksi^zce refleksji. Barwna reporterska narracja przydaje ksi^zce atrakcyjnosci.
Seria: ..Naokolo swiata".

Farley Mowat — Nie taki straszny wilk
(Never Cry Wolf)
Tlum. z angielskiego — Robert Stiller
Wyd. 1, ark. wyd. 8, egz. 30 tys.
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Wspolczesny pisarz kanadyjski, dobrze znany polskiemu czytelnikowi, tym razem
zajmuje si? losem wilkow. Stosunek czlowieka do wilka tradycyjnie obci^zony jest
przes^dami. Mowat stara si? je rozproszyc. Z obserwacji, efektem ktorych jest ta
ksiazka, wynika, iz wilk to stworzenie zgola inne niz to, ktorego obraz towarzyszy
nam od dziecinstwa. Interesuj^cej, aczkolwiek nie zmyslonej fabule towarzyszy
wartka, dowcipna narracja, nie pozbawiona cieplej nuty liryzmu.
Seria: „Naokolo swiata"

Gieorgij A. Uszakow — Po nietkni?tej ziemi
(Po niechozdiennoj ziemlie)
Tlum. z rosyjskiego Lukasz
Szymanski
Wyd. I , ark. wyd. 16, egz. 30 tys.
Opowiesc o odkryciu archipelagu Ziemi Polnocnej, napisana przez kierownika
ekspedycji polarnej. Niezwykle przezycia autora
jego wybitny talent literacki
czynie z ksiazki doskonale lektur?.
Seria: „Naokolo swiata"

Krzysztof Kqkolewski — Mi^so papugi
Wyd. I , ark. wyd. 15, egz. 50 tys.
Opowiesc faktograficzno-wspomnieniowa z zycia autora, obejmujeca
i lata mlodosci u progu wst?powania w swiat ludzi doroslych.
Reportaz krajowy.

dziecihstwo

Wieslaw Luka — Slizgiem
Wyd. I , ark. wyd. 7, egz. 20 tys.
Koiejna ksiazka glosnego reportera. Autor sledzi w niej przygody mlodego
czlowieka, ktory z racji wielu oszustw staje przed s^dem dla nieletnich, trafia do
poprawczaka, wychodzi stamtad, probuje si? jakos urzadzic. Chce „zawinec do
cichej przystani", ale zamierza „przejsc slizgiem" Przy czym sam nie wie, czy tam
si? zatrzyma. Moze tylko „spojrzy i pojdzie dalej"
Reportaz krajowy.

Andrzej Mularczyk
Album
Wyd. 1, ark. wyd. 20, egz. 50 tys.
Autobiograficzna

opowiesc reportazowa.

Mularczyk staje si? tu

detektywem
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sledzecym losy wlasnej rodziny od korica X I X wieku do wspolczesnosci. Asumpt do
opowiesci dalo rodzinne archiwum (album fotograficzny, dokumenty, rekwizyty),
ogl^dane z seniorem rodu, stryjem Janem. Jego komentarze, zderzaj^ce si? z pami?cie autora i innych czlonkow rodziny, s^ budulcem tej dokumentalnej fabuly.
Reportaz krajowy.

Janusz Stankiewicz
Moim zdaniem
Wyd. I , ark. wyd. 19, egz. 20 tys.
N a t? pasjonujece ksi^zk? skladaje si? rozmowy, ktore autor przeprowadzil
z wybitnymi naukowcami i politykami, mi?dzy innymi z Jerzym Topolskim,
z Bogdanem Suchodolskim i Janem Szczepahskim, Edmundem Osmahczykiem
i Januszem Reykowskim. Przynosi ona odpowiedzi na pytania o „kryzys
ekonomiczny i kondycj? duchowq Polakow", o „reform? gospodarcz^ i prac?
daremne"
Reportaz krajowy.

Marian Bijoch
Bryndza
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 10 tys.
Mlody reporter zawarl w swojej pierwszej ksi^zce roznorodne doswiadczenia
zyciowe: byl m.in. aktorem teatru objazdowego, „kaowcem" w hotelu robotniczym,
wychowawce w domu poprawczym dla dziewcz^t, sprzedawce w wielkim domu
towarowym. Ksiazka przynosi wiele trafnych obserwacji „na gor^co", dotycz^cych
naszego zycia codziennego, a takze penetruje obszary malo znane czytelnikowi.
Reportaz krajowy.

Jacek Indelak
Donos na siebie
Wyd I . ark. wyd. 10. egz. 10 tys.
Interesujecy debiut reporterski, obejmuj^cy koniec lat siedemdziesi^tych pocz^tek
osiemdziesi^tych. Autor celnie i ze znajomosci^ rzeczy analizuje mechanizmy
naruszania praworz^dnosci, dochodzi praw ludzi skrzywdzonych przez urz?dy.
Reportaz krajowy.
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Zbiorowe
Biisko i daleko
Wybor: Jacek Snopkiewicz
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 50 tys.
Antologia reportazu krajowego przygotowana z mysl^ o uczniach liceow (w ramach
uzgodnieri z Ministerstwem Oswiaty).
Reportaz krajowy.

Zbiorowe
Czarny rynek
Wyd. 1, ark. wyd. 10, egz. 30 tys.
Reporterska analiza czarnych rynkow
m.in. dolarowego, samochodowego,
mieszkaniowego, ksi^zkowego, opis bazarow. Ksiazka do czytania, zawieraj^ca
zestaw interesujecych informacji.
Reportaz krajowy.

Zbiorowe
Uleczyc zycie
Wyd. I , ark. wyd. 18, egz. 15 tys.
T o m znakomitych reportazy piora znanych autorow dotyczy tzw. schorzeii
spolecznych: alkoholizmu, narkomanii, nerwic, chorob psychicznych, uposledzenia
umyslowego. Reportaze w sposob przejmuj^cy ukazuje tragedi? tych ludzi ich
rodzin, bezmiar zaniedbari i oboj?tnosci wobec ich losu, ale jednoczesnie ukazuje
wysilek i poswigcenie ludzi dobrej woli, ktorzy b^dz na wlasn^ r?k?, b^dz zrzeszeni
w ruchu „ M o n a r " czy Klubach A A udowadniaje, jak wiele mozna zdzialac, nawet
w przypadkach pozornie beznadziejnych.
Reportaz krajowy.

Arkady Fiedler
Wyspa kochajqcych lemurow
Wyd. Ul, ark. wyd. 10, egz. 50 tys. Fotograjie.

;

^

Znana, poczytna lektura podroznicza. Tuz przed I I wojne swiatow^ Arkady Fiedler
odwiedzil Madagaskar. „Z nastrojow owej podrozy powstala niniejsza ksiazka"
Reportaz zagraniczny.

Marcel Griaule — Bog wody
(Dieu d'eau)
Tlum. z francuskiego Zbigniew Stolarek
Wyd. 1, ark. wyd. 16, egz. 20 tys.
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Opowiesc piora wybitnego, zmariego przed biisko 30 laty etnologa i pisarza
francuskiego, nalez^ca do rz?du klasyki afrykariskiej. Ksiazka zawiera elementy
przygody naukowej, daje pelny obraz zycia, filozofii obyczaju jednego z ludow
afrykaiiskich — Dagonow
Reportaz zagraniczny.

Krzysztof Kqkolewski
Co u pana slychac? Biala ksi^ga
Wyd. V ark. wyd. 17, egz. 35 lys. Folografie.

^ /
^

Ponownie rozszerzone wznowienie glosnej, szeroko dyskutowanej ksiqzki, stanowiqcej zbior rozmow i wywiadow z bylymi zbrodniarzami wojennymi, ktorzy z roznych
powodow unikneli odpowiedzialnosci karnej. Autor ukazuje ich jako przeci?tnych,
solidnych, szanowanych obywateli R F N , ktorzy na ogol nie chc^ pamigtac ani
rozumiec roli, jak^ wowczas odegrali. Liczne zdj?cia i inne materialy archiwalne
podkreslaje dokumentaln^ wartosc ksiazki.
Reportaz zagraniczny.

Maciej Kuczynski — Czciciele w§za
Wyd. I ark. wyd. 25, egz. 30 tys. Iluslracje.
Czy Indiahie przed Kolumbem zdawali sobie spraw? z tego, o czym mowi nam dzis
wspolczesna biologia? Oto pytanie, ktore stawia sobie i na ktore stara si?
odpowiedziec autor „Czcicieli w?za" Ksiazka ta, l^cz^c w sobie reportaz — relacj?
z dramatycznej akcji ratunkowej w jaskiniach Meksyku — i naukow^ refleksj?,
przedstawia fascynuj^cy obraz indiaiiskich cywilizacji unicestwianych przez bialych
zdobywcow. Obraz ten nie tylko odbiega od naszych potocznych wyobrazeii, ale
i od schematow, ktorymi nierzadko posluguj^ si? uczeni. Smiala nowatorska wizja
podana w lekkiej, zbeletryzowanej formie stanowi o wartosci tej ksiazki. Mozna si?
spodziewac, ze okaze si? ona sensacj^ wvdawnicz^ na miar? ksiqzek Danikena.
Reportaz zagraniczny.

Ludwik Mysak — Szesc lat w Chinach
Wyd. 1, ark. wyd. 15, egz. 20 lys.
Opowiesc publicystyczno-reportazowa
wieloletniego
korespondenta
PAP-u
w Chinach, daj^ca przekroj najwazniejszych problemow politycznych, spolecznych
i kulturalnych wspolczesnych Chin.
Reportaz zagraniczny.
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Anna Stroriska — Anglia, ktoregos dnia
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 20 tys.
Ksiazka zawiera eseje z kilku podrozy autorki
glownie do Anglii. Obserwacjom
tamtejszej wspoiczesnosci towarzyszy refleksje natury polityczno-socjalnej.
Reportaz zagraniczny.

Sokrat Janowicz — Biatorus, Biatorus
Wyd. I , ark. wyd. 7 egz. 10 tys.

Ksiazka biaioruskiego prozaika, napisana tym razem po polsku, poswigcona
wzajemnemu przenikaniu si? kultur dwu narodow, polskiego i biaioruskiego. Jest to
swiadectwo innego spojrzenia na nasze dzieje
swiadectwo interesujyce tak
z uwagi na material faktograficzny, rzadko oglydany z tego wlasnie punktu widzenia, jak i ze wzgl?du na osobiste zaangazowanie autora w omawiany problematyk?.

Krzysztof Kqkolewski — Jak umierajq niesmiertelni. Basnie udokumentowane.

Wyd. Il/ni, ark. wyd. 25 egz. 50 tys.

Wznowienie w jednym tomie dwoch glosnych ksiyzek reportazowych K . Kykolewskiego. Pierwsza z nich mowi o glosnej zbrodni w willi Polariskiego. Sensacyjna
historia jest tu punktem wyjscia dla analizy psychologicznej bohatera, Wojciecha F . ,
i innych osob z otaczajycego go swiata. „Basnie udokumentowane"
to zbior
charakterystycznych dla tego autora reportazy, gdzie niezwyklosc, cz?sto sensacyjnosc fabuly lyczy si? ze szczegolny dociekliwosciy psychologiczny.

Ilona Morzol
Troch? zyc, troch? nie zyc
Wyd. 1, ark. wyd. 10, egz. 10 tys.
Tom reportazy stanowiycy krytyczny wizerunek posierpniowej rzeczywistosci.
Tematy zaczerpni?te z roznych dziedzin i srodowisk lyczy ch?c zademonstrowania
wadliwie funkcjonujycego systemu zarzydzania.
Debiut reporterski.
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Alina i Czeslaw Centkiewiczowie — Okrutny biegun tzeszyty 1-4)
1. Kartki pami^tnika nie klami^
2. A biegun przyciqga jak magnes
3. ... chocbym mial zyciem ptacic
4. Nie przetartymi szlakami
Wyd. V ark. wyd. 18 (Iqcznie) egz. 50 tys.
Wznawiana wielokrotnie ksiazka znanych pisarzy polarnikow opowiada o trwajycych cale wieki probach zdobycia bieguna polnocnego. Czytelnik poznaje tragiczne
dzieje De Longa, Andre'ego Siedowa, dramatyczne zmagania Nansena, Amundsena, Peary'ego i wielu innych, a takze poznaje Arktyk? dzisiaj — wciyz rownie
grozny dla czlowieka.

Literatura pi§kna

Czingiz Ajtmatow

Pierwszy nauczyciel. Zurawie przylecialy wczesnie
(Pierwyj uczitiel. Rannije zurawli)
Tlum. z rosyjskiego Krystyna Latoniowa, Marta
Okoldw-Podhorska
Wyd. II, ark. wyd. 9 egz. 40 tys.

Wznowienie dwoch powiesci znanego juz w Polsce kirgiskiego pisarza, podejmujycego problemy walki o nowe idealy spoleczne, kulturalne i moraine. „Pierwszy
nauczyciel" to historia mlodego czlowieka, ktory podejmuje trud uczenia dzieci
w malej kirgiskiej wsi w latach dwudziestych naszego wieku. „Zurawie przylecialy
wczesnie" sy opowiesci^ o przezyciach i uczuciach dorastajycego
chlopca
w trudnych latach wojny.
Seria: „Biblioteka Mlodych"

Aleksander Grin

Szkarlatne zagle. Opowiadania fantastyczne.
(Alyje parusa. Fantasticzeskije rasskazy)
Tlum. 2 rosyjskiego Aleksander Bogdanski, Irena Piotrowska, Seweryn
Jadwiga
Szymak-Reijerowa
Wyd. I (w tym ukladzie) ark. wyd. 14, egz. 40 tys.

Pollak,

Tom najwybitniejszych utworow Grina, zawierajycy oprocz tytulowych „Szkar}atnych zagli" szesc opowiadari fantastycznych: „Zmija", „ K o m e n d a n t portu", „Gniew t
ojca", „Sto wiorst po rzece" „Poszukiwacz przygod", „ F a n d a n g o " .
Seria: „Biblioteka Mlodych"

Oleg Kuwajew

Argonauci Dalekiej Polnocy
(Tierritorija)
Tlum. z rosyjskiego Eugeniusz Piotr Melech
Wyd. 11, ark. wyd. 13, egz. 30 tys.

Opowiesc o twardych ludziach pracujycych na terenach zlotodajnych polnocnej
Syberii, o ksztaltowaniu si? charakterow w niezwykle trudnych warunkach walki
z przyrody, o m?stwie i uczciwosci. Autor bral osobiscie udzial w ekspedycji do
kopalni zlota i styd przezycia bohaterow ksiyzki sy bardzo autentyczne i przekonywajyce.
Seria: „Biblioteka Mlodych"
3 — Zapowiedzi wydawnicze 1986—1987
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Borys Wasiljew — Tak tu cicho o zmierzchu
(A zori zdies tichije)
Tlum. z rosyjskiego Henryka Broniatowska
Wyd. II, ark. wyd. 6, egz. 40 tys.
Powiesc z okresu I I wojny swiatowej, w ktorej bohaterkami sy dziewcz^ta-zolnierki
strzegyce malej, zacisznej stacji kolejowej, z dala od frontu. Sielanka koiiczy si?, gdy
i tu dociera wojna ze swymi okrutnymi prawami. W niewielkim obj?tosciowo
utworze udalo si? autorowi w sposob prosty i ujmujycy przekazac atmosfer? lat
ostatniej wojny, przesycony patosem bohaterstwa, ale i grozy smierci.
Seria: „Biblioteka Mlodych"

Seria: „Ksigzka z plytq"

Seria prezentuje wybory najpi?kniejszych i najbardziej znanych wierszy poetow
polskich i obcych. Jest przeznaczona przede wszystkim dla uczestnikow ruchu
recytatorskiego
milosnikow poetyckich strof.

Maria Jasnorzewska-Pawlikowska
Tariczqcy koliber
Wybor i opracowanie: Maria JozeJacka
Wyd. I , ark. wyd. 4, egz. 20 tys.
Seria: „Ksiyzka z plyty"

Wlodzimierz Majakowski
Pelnym glosem
Wybor i opracowanie: Bohdan Drozdowski
Przeklad z rosyjskiego
Wyd I , ark. wyd 13, egz. 20 tys.
Nowy wybor najbardziej charakterystycznych utworow radzieckiego poety rewolucyjnego. W tomie znalazly si? mi?dzy innymi tak slawne wiersze jak „Lew4 marsz",
„ Od a do Rewolucji" „ D o poetow proletariackich", poemat ,,150.000.000",
fragmenty poematow „Wlodzimierz Ilicz Lenin" „Dobrze", „Pelnym glosem"
Obok tekstow polskich zamieszczono teksty w j?zyku rosyjskim.
Seria: „Ksi4zka z plyty"
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Cyprian Kamil Norwid — Pioro
Wybor i opracowanie: Bohdan Drozdowski
Wyd. I . ark. wyd. 4, egz. 30 tys.
Seria: „Ksiyzka z plyty"

Julian Tuwim — Slowo i cialo
Wybor i opracowanie: Tadeusz Januszewski
Wyd. I , ark. wyd. 4, egz. 30 tys.
Seria: „Ksiyzka z plyty"

Christiane F .

Dzieci z dworca Zoo
(Wir Kinder vom Bahnhof Zoo)
Tlum. z niemieckiego Ryszard Turczyn
Wyd. I , ark. wyd. 20, egz. 50 tys.
Wstrzysajyca historia osiemnastoletniej narkomanki Christiane F . i jej przyjaciol
z dworca Zoo w Berlinie Zachodnim, takze narkomanow, opowiedziana dwom
dziennikarzom. Ksiyzka mowiyca wi?cej o znacznej cz?sci mlodziezy w R F N niz
najstaranniej udokumentowany raport, stala si? bestsellerem w wielu krajach.
Seria: „Mlodzi Dorosli"

Lies Groening — Doswiadczenia w japonskim klasztorze zen
(Die lautlose Stimme der einen Hand. Zen-Erfah-rungen in einem
japanischen Kloster)
Tlum. z niemieckiego Ryszard Turczyn
Wyd. /, ark. wyd. 7, egz. 50 tys.
Opowiesc kobiety, ktora po przejsciach osobistych, dla odzyskania rownowagi
psychicznej, zdecydowala si? sp?dzic kilka lat w klasztorze buddystow Japonii, by
poznac i probowac zgl?bic zasady filozofii zen-buddyzmu. W formie bezposredniej,
bardzo osobistej relacji pisze ona o swoich doswiadczeniach w klasztorze,
konfiiktach wewn?trznych, trudach i euforiach zwiyzanych z pokonywaniem
kolejnych etapow wtajemniczenia.
Seria: „Mlodzi Dorosli"
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Ursula K. Le Guin

Miejsce poczqtku
(The Beginning Place)
Tlum. z angielskiego Monika Dutkowska
Wyd. I , ark. wyd. 9, egz. 50 tys.

T a ksiyzka Ursuli K . Le Guin nie jest typowy fantastyky naukowy, nawet dla tej
pisarki. Opowiesc o dwojgu mlodych jest jak zwykle u L e Guin przesycona poezjy,
i rozgrywa si?, cz?sciowo przynajmniej, w sztafarzu basniowym. M o w i o
frustracjach i samotnosci wspolczesnego czlowieka, o trudnej sztuce wspolzycia i
braku wzajemnego zrozumienia nawet wsrod najblizszych, stanowiyc przy tym
urokliwy histori? milosci mlodego chlopaka i dziewczyny. Miejsce poczytku to
szcz?sliwa kraina, w ktorej dwojka bohaterow znajduje ucieczk? przed problemami
swiata.
Seria: „Mlodzi Dorosli"

Jan Wolkers

Rachatlukum
(Turks fruit)

Tlum. z niderlandzkiego Andrzej Wojtas
Wyd. 1, ark. wyd. 7 egz. 100 tys.
Ksiyzka holenderskiego pisarza i rzezbiarza, uznawanego w Holandii za jednego
z najwybitniejszych wspolczesnych autorow Jest to napisana znakomicie, ale bez
oslonek opowiesc o gwaltownej, wielkiej milosci mlodego rzezbiarza do spotkanej
przypadkowo dziewczyny, o ich malzeiistwie, o ich
w retrospektywie
dziecihstwie, o dramacie rozstania i wreszcie o tragicznym finale tego zwiyzku.
Seria: „Mlodzi dorosli"

William Faulkner

Dzikie palmy
(The Wild Palms)
Tlum. z angielskiego Kalina Wojciechowska
Wyd. IV ark. wyd. 15. egz. 50 tys.

„Dzikie palmy"
glosna powiesc Faulknera
to dramatyczna historia
kochankow z Nowego Orleanu, ktorzy szamocy si? z przeznaczeniem jak palmy
smagane wiatrem. Bohaterowie walczy o prawo do milosci i wolnosci, lecz muszy
ulec presji spoleczeristwa.
Seria: „Prometeus7'"
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Ethel L . Voynich

Szerszeri
(The Gadfly)
Hum. z angielskiego Maria Kreczowska
Wyd. XII. ark. wyd. 17. egz. 100 tys.

Glosna powiesc historyczna z okresu walki Wloch o niepodleglosc. Kreacja
glownego bohatera do dzis wzbudza podziw dla jego odwagi, szlachetnosci
i niezlomnego charakteru.
Seria: „Prometeusz"

Zbiorowa
Stroiy o poezji
Wybor i opracowanie: Jacek Kajtoch
Wyd. I , ark. wyd. 7 egz. 20 tys.
Antologia prezentuje najpi?kniejsze wiersze poetow polskich, poswigcone procesom
tworczym towarzyszycym powstawaniu wierszy. Cechujeje oryginalne spojrzenie na
poezj? w roznych okresach literackich.
Seria: „Strofy o...".

Zbiorowa
Strofy o Mazowszu. Stroiy o Wisle
Wybor i opracowanie: Stanislaw Ryszard Dobrowolski
Wyd. I . ark. wyd. 15 egz. 20 tys.
W jednym tomie
dwie antologie tematycznie sobie bliskie. „Strofy o Mazowszu"
przyniosy wiersze poswiecone urodzie mazowieckiej ziemi, a takze historii i ludziom
Mazowsza. „Strofy o Wisle" zaprezentujy najcenniejsze wiersze z naszej literatury
dedykowane Wisle, „kr61owej rzek polskich"
Seria: „Strofy o..."

Zbiorowa
Strofy z dreszczykiem
IVybor. tlumaczenie i opracowanie. Robert
Wyd. I . ark. wyd. 7 eg:. 20 tys.

V__^
Stiller

Zakres tematyczny tej antologii obejmuje wszelkiego rodzaju widma, strachy,
makabr? itd. w uj?ciu zarowno serio, jak i groteskowym czy humorystycznym.
Skladajy si? na niy wiersze zarowno poetow polskich, jak i obcych.
Seria: „Strofy o..."
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Anna Daniel — Kraksa
(Karambol)
Tlum. z w(gierskiego Krystyna Pisarska
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 30 tys.
Dynamicznie, z zaci?ciem sensacyjnym napisana powiesc o grupie przyjaciol,
uczniow trzeciej klasy budapeszteriskiego liceum, o ich sukcesach i niepowodzeniach, trudnym okresie wchodzenia w dorosle zycie. Wypadek samochodowy i jego
skutki ujawniajy wzajemne urazy i odkrywajy konflikty, ale tez sklaniajy wszystkich
do zastanowienia si? nad wlasnym post?powaniem.
Seria: „Z kogutem"

Jozef Morton
Wielkie przygody malego ancykrysta
Wyd. VI ark. wyd. 30, egz. 30 tys.
Tematem ksiyzki sy barwne, ciekawe perypetie kilkunastoletniego
z podkieleckiej wsi. Akcja toczy si? w latach migdzywojennych.
Seria: „Z kogutem"

chlopca

Frances Murray — Lampa w mroku
(The Burning Lamp)
Tlum. z angielskiego Ryszarda Grzybowska
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 50 lys.
Angielska powiesc historyczno-przygodowa dla mlodziezy, opowiadajyca o losach
szkockiej piel?gniarki z poczytkow naszego stulecia i jej pionierskich wysilkach nad
zalozeniem szpitala na Dzikim Zachodzie. Zywa akcja, ciekawy obraz wiktorianskiego Londynu i Dzikiego Zachodu w Nowym Swiecie, budujycy portret bohaterki
powiesci: odwaznej, ofiarnej i bezkompromisowej dziewczyny, pigknego, prawego
czlowieka.
Seria: „Z kogutem"

Eugeniusz Paukszta — Ich trzech i dziewczyna
Wyd. VI, ark. wyd. 13, egz. 50 tys.
Najpopularniejsza powiesc mlodziezowa tego autora, ktorej tresciy sy przygody
czworki mlodych przyjaciol. Wytek przygodowo-kryminalny splata si? tu z wytkiem
milosnym, przy czym ksiyzka ma takze szereg walorow poznawczych i wychowawczych.
Seria: ,.Z kogutem"
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Wiktor Astafiew

Kradziez
(Kraza)
Tlum. z rosyjskiego Eugeniusz Piotr
Wyd. I , ark. wyd. 13, egz. 20 tys.

Melech

Powiesc o grupie wychowankow z domu dziecka, poruszajyca problemy „trudnej"
mlodziezy, pozbawionej oparcia w rodzinie i uwiklanej w konflikt ze soby i swiatem.
Akcja toczy si? w latach trzydziestych w prowincjonalnym miasteczku na Syberii.
Osiy fabularny utworu jest dochodzenie w sprawie kradziezy, za ktory ukarano
niewinnego.

Aleksander Btok
Dwunastu
Opracowanie: Ryszard Matuszewski
Wyd. 1. ark. wyd. 8, egz. W tys.
Bibliofilskie wydanie wszystkich polskich przekladow slynnego poematu A . Bloka.
Ksiyzka zawierac b?dzie rowniez tekst oryginalu oraz esej autora opracowania.

Marian Brandys
Oficer najwi^kszych nadziei
Wyd. IV ark. wyd. 10, egz. 30 tys.
Wznowienie fascynujycej opowiesci o tragedii Jozefa Sulkowskiego, adiutanta
Napoleona. jego czasach i ludziach z najblizszego otoczenia.

Bohdan Butenko
Ku pami^ci
Wyd. I , ark. wyd. 7 egz. 30 tys.
Tomik zlozony z tekstow wpisywanych do pami?tnik6w, ilustrowany rysunkami
satyrycznymi znanego grafika.

Sigismund A . Cheering
Lot jeden-dwa-jeden
Wyd. 1 ark. wyd. 10, egz. 60 tys.
Ksiyzka, ktora nie b?dyc powiesciy kryminalny, dostarczy czytelnikowi pasjonujycej
lektury sensacyjnej. Tresciy jej jest dramatyczna historia nieudanego porwania
pasazerskiego samolotu tuz przed startem z lotniska. Samotny prob? uprowadzenia
podejmuje mlody zdesperowany zolnierz niemiecki.
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Jan Dobraczyriski
Samson i Dalila
Wyd. IV ark. wyd. 15 egz. 30 tys.
Bohaterami powiesci sy Jan Sobieski i krolowa Marysienka. Barwne tlo
historyczno-obyczajowe Polski X V I I wieku, sugestywnie pokazana niezwykla
osobowosc pogromcy armii tureckiej i szczegolna rola w jego zyciu krolewskiej
malzonki.
Ksiyzka Jana Dobraczyriskiego otrzymala we Wloszech, w San Remo, nagrod? jako
najlepsza ksiyzka roku 1985.

Aleksander Dumas

Hrabia Monte Christo
(Le comte de Monte Christo)
Tlum. z jrancuskiego Julian Rogoziriski
Wyd. II, ark. wyd. 82, egz. 50 tys.

Jedna z najglosniejszych w literaturze francuskiej powiesci historyczno-przygodowych. Glownym bohaterem sensacyjnego wytku jest zbiegly z wi?zienia
niesprawiedliwie skazany marynarz, ktory znalazlszy skarby na wyspie Monte
Christo sp?dza reszt? zycia pod przybranym nazwiskiem i wymierza po swojemu
sprawiedliwosc.

Aleksander Dumas

Trzej muszkieterowie
(Les trois Mousquetaires)
Tlum. z jrancuskiego Joanna Guze
Wyd. V ark. wyd. 37 egz. 100 tys.

Powiesc historyczno-przygodowa o czworce niezrownanych przyjaciol-zabijakow:
Atosie, Portosie, Aramisie i D'Artagnanie. Akcja ksiyzki toczy si? we Francji X V I I
wieku, za panowania Ludwika X I I I .

Nafi Dzusojty

Powrot Uruzmaga
(Wozwraszczenije Uruzmaga)
Tlum. z rosyjskiego Tadeusz Butkiewicz
Wyd. I , ark. wyd. 9, egz. 20 tys.

Liryczny, poetycki obraz przezyc starego czlowieka, ktory dowiedziawszy si? o swej
nieuleczalnej chorobie dokonuje podsumowania wiasnego zycia. Jego ostatnie dwa
miesiyce to okres dramatycznej walki ze smierciy, rozrachunku z przeszlosciy
i trudnego godzenia si? z losem.
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Zbiorowe
Opowiadania mlodych pisarzy kazachskich
Wybor- Aleksander Bogdanski
Przeklad z rosyjskiego.
Wyd. I , ark. wyd. 16, egz. 20 tys.
Opowiadania pisarzy kazachskich mlodego pokolenia, ktorych utwory ukazywaly
si? w oryginale w ciygu ostatnich pi?tnastu lat. Ksiyzka, przygotowana we
wspolpracy z wydawnictwem „Zalyn" w Alma-Acie, pokazuje najnowsze tendencje
artystyczne kazachskiej literatury i zapoznaje czytelnika z najistotniejszymi
problemami wspolczesnego Kazachstanu.

Zbiorowe
Po prostu milosc
Wybor i opracowanie: Danuta Lukawska,
Wyd. II, ark. wyd. 30, egz. 30 tys.

Barbara

Olszanska.

Wznowienie antologii polskiej noweli milosnej od Henryka Sienkiewicza po
Stanislawa Zielinskiego.

Zbiorowe
Usmiech krokodyla
Wybor i opracowanie: Maria Blaszczyk
Wyd. I , ark. wyd. 25 egz. 30 tys.

i Hanna

Lebecka

Opowiadania
Ksiyzka z serii antologii tematycznych w rodzaju „ P o prostu milosc" czy „Diabli
wiedzy co"
zawierajyca opowiadania pisarzy polskich. Ukazuje charakterystyczne dla roznych epok kierunki fantazji literackiej, rodzaje wyobrazni i poczucia
humoru. Fantazja zwiyzana z podrozy, przygody wojenny, wynalazkami przyszlosci
oraz dziwnymi i sensacyjnymi wydarzeniami
oto niektore z tematow podj?te
w antologii.

Zbiorowe
Wiersze o milosci
Wybor i opracowanie: Robert Stiller
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 30 tys.
Zbior wierszy o milosci reprezentuje literatur? polsky i swiatowy. Jest on chwilami
moze nieco szokujycy, ale niebanalny. Wzbudzi kontrowersje, lecz takze z pewnosciy zdob?dzie uznanie czytelnikow.
4 — Zapowiedzi wydawnicze 1986—1987
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Zbiorowe — Z bajlii prawda si? odkryla
Wyd. 1, ark. wyd. 5, egz. 20 tys.
Bogato ilustrowana, ciekawie edytorsko pomyslana ksiyzka zawierajyca najznakomitsze bajki trzech wybitnych bajkopisarzy: Krasickiego, L a Fontaine'a i Krylowa;
wiele z nich w nowych uwspolczesnionych przekladach. Zarowno ilustracje, jak
i dobor tekstow majy na celu pokazanie w satyrycznym uj?ciu wciyz aktualnych
przywar ludzkich i spolecznych.

James Oliver Curwood — Wladca skalnej doliny
(The Grizzli)
Tlum. z angielskiego Jerzy Marlicz
Wyd. V ark. wyd. 6, egz. 100 tys.
Klasyczna powiesc dla mlodziezy — jedna z tych, w ktorych ilem uczynil autor
Polnoc, a glownymi bohaterami zwierz?ta.

Charles Kingsley

Heroje
(The Heroes)
Tlum. z angielskiego Waclaw Berent
Wyd. Ill, ark. wyd. 7, egz. 100 tys.

W ksiyzce zebrane zostaly trzy najbardziej znane mity greckie: o Perseuszu, Argo-,
nautach i o Tezeuszu, w klasycznym juz dzis opracowaniu literackim C h . Kingsleya
i w znakomitym przekladzie Waclawa Berenta. Snujyc opowiesci o losach greckich
herosow, autor przybliza czytelnikowi swiat kultury helleriskiej, jej idealow, poj?c
i wierzeri.

Rudyard Kipling — Zaginiony legion
(The Lost Legion)
Tlum. z angielskiego Marek. Marszal i JozeJ
Wyd. I , ark. wyd. 3, egz. 150 tys.
Opowiadania
C y k l : „Klasyka-Fantazja"
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Birkenmayer

Mark Twain — Feralny krqzek
(The Death Disk)
Tlum. 1 angielskiego Krystyna Tarnowska
Wyd. I , ark. wyd. 3, egz. 150 tys.
Opowiadania
Cykl: „Klasyka-Fantazja"

Herbert George Wells — Wehikul czasu
(The Time Machine)
Tlum. z angielskiego Feliks Wermihski
Wyd. IV, ark, wyd. 5, egz. 100 tys.
Opowiadanie
Cykl: „Klasyka-Fantazja"

Robert E . Howard — Dolina grozy
(The Valley of the Worm)
Tlum. z angielskiego Piotr W. Cholewa
Wyd. I , ark. wyd. 3, egz. 150 tys.
Opowiadania
Cykl: „Magiy i mieczem"

Robert E . Howard — Plomieri Assurhanipala
(The Fire of Asshurba:iipal)
Tlum. z angielskiego Piotr W. Cholewa
Wyd. I , ark. wyd. 4, egz. 150 tys.
Opowiadania
Cykl: „Magiy i mieczem"

Robert E . Howard

Bogowie Bal-Sagoth
(The Gods of Bal-Sagoth)
Tlum. z angielskiego Piotr W. Cholewa
Wyd. I , ark. wyd. 3,6, egz. 100 tys.

Opowiadania
Cykl: „Magiy i mieczem".

Debiuty — Mloda proza

Zbigniew Bela — Opowiadania
Wyd. I , ark. wyd. 7 egz. 10 tys.
Czwarta juz ksiyzka Zbigniewa Beli, laureata nagrody literackiej mlodych
im. Stanislawa Wyspianskiego. T y m razem jest to zbior kilkunastu opowiadan
wspolczesnych, odznaczajycych si? — j a k zwykle u tego pisarza
zarliwy pasjy
poznawczy i literacky atrakcyjnosciy.

Krzysztof Bielecki — Nie ma czarow, nie ma aniolow
Wyd. I , ark. wyd. 7 egz. 5 tys.
Niezwykiym swym darem widzenia swiata Krzysztof Bielecki przemienia najtrywialniejszy rzeczywistosc — w rzeczywistosc metafizyczny, basniowy, wydobywajyc
z niej wszelkie g}?bie, odkrywajyc najskrytsze zakamarki ludzkich dusz i sere.
Blyskotliwosc, wdzi?k i swoboda, z jaky to czyni, kaze widziec w nim pisarza
nieposledniego talentu.

Marek Bukowski — Oszustwo
Wyd. I , ark. wyd. 6, egz: 8 tys.
Wielowytkowa powiesc wspolczesna, w ktorej do rzeczywistosci ostatnich lat
docieramy poprzez osobliwe i fantazyjne niekiedy doswiadczenia bohatera
mlodego pisarza
bystrego obserwatora wydarzeri. Utwor odznacza si? oryginalny
koncepcjy, rejestruje roznorodne przejawy zycia spolecznego.

Danuta Gorkiewicz
Portret w czerni i bieli
Wyd. I , ark. wyd. 6, egz. 10 tys.
Opowiesc o szpitalnych doswiadczeniach mlodej kobiety z jej punktu widzenia jako
piel?gniarki oraz jako pacjentki. Przejmuje i porusza prawdy cierpienia opowiedzianego prosto i szczerze oraz prawdy. pytaii, ktore czlowiek musi sobie stawiac, gdy
bezradny i bezbronny w chorobie
traci wiar? w siebie i sens swego zycia.
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Jerzy Ignaciuk
Lowca kamieni
Wyd. J, ark. wyd. 6, egz. 10 tys.
Zbior opowiadari mlodego prozaika i poety odwaznie ukazujycego mroczne strony
natury ludzkiej oraz uwiklanie czlowieka w swiecie wspolczesnym. Utwory
odznaczajy si? swobody wyobrazni i literacky oryginalnosciy.

Jan Jastrz?bski
Drzyc
Wyd. 1, ark. wyd. 4, egz. 6 tys.
Nowy torn prozy refleksyjno-poetyckiej mlodego autora znanego juz czytelnikowi ze
zbioru opowiadari pt. „ F a d o o ogrodach"

Elzbieta Kwasowska — Sena
Wyd. 1, ark. wyd. 3, egz. 100 tys.
Pelna poezji i wdzi?ku opowiesc o dziewczynce z kosmosu, ktora przenosi swych
ziemskich przyjaciol w krain? wyobrazni i przygod. Podrozujyc z niy, dzieci m.in.
odwiedzajy planet? krys/talowych ludzi i balwankowe miasto.

Andrzej Luczenczyk
Gwiezdny ksiqz?
Wyd. 1, ark. wyd. 4, egz. 8 ly.s.
„Gwiezdny ksiyz?" • > i';istrzowska literacko opowiesc historyczna o mydrym
wladcy, ktory krwawo rozprawia si? z przeciwnikami, osiyga wladz? i powodzenie,
w koricu popelnia samobojstwo, unicestwiajyc ogrom dokonanego zla. Po zbiorach
opowiadari „Przez puste ulice", „Kiedy otwierajy si? drzwi" jest to najdojrzalszy
utwor pisarza.

Andrzej Luczenczyk — Zrodlo
Wyd. 1, ark. wyd. 5 egz. 5 tys.
„Zrodlo"
czwarta ksiyzka znanego juz pisarza. Utwor niezwykly przez swy
zagadkowosc, ktorej przydana tu zostala ranga metafory na temat zlozonosci
i nieodgadnionosci ludzkiej natury, nieoczywistej nawet w dzialaniach.

Michal Markowski
Cienie
Wyd. 1, ark. wyd. 9 egz. 8 tys.
Wspolczesna powiesc z gatunku

absurdalno-groteskowego. Interesujyce

wytki
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fabularne — perypetie milosne Malgorzaty i Henryka, obrazy zycia warszawskiego
show-businessu, warszawskiej ulicy i kamienicy — sy tu pretekstem do ujawnienia
bardzo swoistego autorskiego widzenia swiata. Oryginalny debiut prozatorski.

Krystyna Sakowicz — Jasmiornica
Wyd. I . ark. wyd. 7 egz. 5 tys.
„Jasmiornica" — trzeci utwor poczytkujycej pisarki — to rzecz o umieraniu, ktore
skazujyc czlowieka na nieruchomosc ciala, intensyfikuje zarazem jego przezycia
wewn?trzne, rozwija swiat uczuc, mysli i wyobrazni i doprowadza do stworzenia
sobie przez niego calkiem osobnej egzystencji. Utwor intrygujycy j a k wszystko
zreszty, CO pisze autorka.

Mikolaj SamojKk
Biebrzanski szat
Wyd. I . , ark. wyd. 4, egz. 8 tys.
„Biebrzahski szal" jest debiutem M. Samojlika w najdoslowniejszym tego slowa
znaczeniu, i to debiutem nieprzeci?tnym. Opowiadania zawarte w tomie przedstawiajy zycie nadgranicznej miesciny w Bialostockiem w sposob niepowtarzalny:
groteskowo-basniowy i niepospolity jednoczesnie.

Tadeusz Siejak — Pustynia
Wyd. I . , ark. wyd. 18, egz. 20 tys.
„Pustynia" jest tematyczny i problemowy kontynuacjy „Oficera" i „ P r 6 b y " T a k j a k
dwie pierwsze powiesci, pelna jest pasji oskarzycielskiej, ale tez zatroskania
o wtasciwy ksztalt stosunkow spolecznych w Polsce wspoiczesnej.

Marek Slyk — W krupniku rozstrzygni^
Wyd. I . , ark. wyd. 20, egz. 10 tys.
Ostatnia
po „W barszczu przygod" i „W rosole powiklaii" — cz?sc cyklu
powiesciowego o dziwnych i tajemniczych zdarzeniach, w ktorych uczestniczy
Flakonon Plux, sprawca tych zdarzeii i jednoczesnie poszukiwacz.

Franciszek Szcz^sny
Na przekor
Wyd. I , ark. wyd. 10. egz. 10 tys.
Zywa o swoistym humorze powiesc o chlopcu z uczciwej kaszubskiej rodziny, ktory
staje si? zlodziejem. I l l nagroda w konkursie „Iskier" na debiut prozatorski 1982.
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Andrzej Tuziak — Odwrocony od siebie
Wyd. I . ark. wyd. 5, egz. 5 tys.
Drugi torn opowiadari mlodego pisarza j a k i poprzedni cechuje si? zarliwosciy
w dociekaniu tajemnic natury ludzkiej, zwlaszcza nami?tnosci; wzbogaca jednak
i doskonali narzgdzia poznania takie j a k ironia, humor czy greteska. Pelen jest
podtekstow filozoficznych, licznych aluzji i odniesieri literackich. Sygnalizuje
wyraznie juz zarysowany indywidualnosc pisarsky.

Wanda Witter — Sarna
Wyd. I , ark. wyd. 7, egz. 8 tys.
Interesujycy debiut prozatorski, ktorego tematem jest historia mlodej wspoiczesnej
kobiety. Powiesc odznacza si? interesujycy fabuly i niebanalny charakterystyky
glownej bohaterki, znajdujycej swe szcz?scie zyciowe w macierzyristwie.

Ahnanach Literacki „Iskier" z.4
Wyd. I , ark. wyd. 16, egz. 2 tys.

Czwarty numer Almanachu Literackiego „Iskier" jest w calosci poswi?cony szeroko
rozumianej fantastyce.

Almanach Literacki „Iskier" z.5
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 2 tys.
Wybor tekstow mlodoliterackich zdominowany tym razem przez problematyk?
spoleczny (fragment powiesci Dziekanowskiego, poezja robotnicza). Niejako na
drugim biegunie — sprawy bardziej oderwane, ale nie mniej istotne: czlowiek wobec
spraw ostatecznych (smierci, cierpienia, opuszczenia). Artystyczny sposob widzenia
tych spraw jest zroznicowany roznorodnosciy prezentowanych poetyk, wielosciy
punktow widzenia.

Debiuty — Mloda poezja

Ludwik Bohdan Grzeniewski — Daty
Wyd. I , ark. wyd. 1 egz. 2 tys.
Ciekawy rodzaj wierszy, zrodzony z zacierania si? wspolczesnie gatunkowych roznic
mi?dzy poezjy a prozy. Zbior cechuje lapidarnosc warsztatu i ekspresja wypowiedzi
poetyckiej. Druga ksiyzka poetycka tego autora.

Bozena Jankowska
Podroz do znaku zapytania
Wyd. I , ark. wyd. 1 egz. 1 tys.
Jest to poezja kobieca w dobrym tego stowa znaczeniu, nawiyzujyca w formie do
wierszy Szymborskiej i Poswiatowskiej, w tresci natomiast traktujyca o wspolczesnych uwarunkowaniach kobiety, o jej swiecie oczekiwan i rozczarowan, ktore niesie
rzeczywistosc. Debiut poetycki.

Stanislaw Kahicki
Trakt zwierzfcych lez
Wyd. I , ark. wyd. 1 egz. 1 tys.
Stanislaw Kalucki dysponuje rzadkim, bardzo zmyslowym widzeniem swiata, a terenem, na ktorym do rangi poezji probuje wzniesc swoje utwory, jest rzeznia,
miejsce, gdzie w zwyklej codziennosci rozgrywa si? dramat zycia i Smierci. Debiut
poetycki.

Edward Kolbus
Temat zastfpczy
Wyd. I , ark. wyd. 2, egz. 2 tys.
Wiersze Edwarda Kolbusa, ujawniajyce paradoksy i nonsensy wspolczesnego
swiata, poprzez swojy przekor? proponujy ciekawy sposob reagowania na
rzeczywistosc, a nawet na sztuk?. Poezja ta umie bye lapidama i nie barokowa,
przez CO sugestywniej ukazuje spoleczne
podmiotowe zagrozenia. Duzy rol?
odgrywa tu zart poetycki, umiej?tnosc wykorzystywania wieloznacznosci wyrazow
i zwiyzkow frazeologicznych, co j a k wiadomo, daje zwykle lepsze efekty niz
patetyczna maniera. Druga ksiyzka tego autora.
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Andrzej Kosmowski — Hotelowy listownik
Wyd. I , ark. wyd. 1, egz. 2 tys.
Jest to dojrzala i dobrze skomponowana ksiyzka poetycka, nasycona wazkimi
tresciami swiatopoglydowymi i moralnymi. Wytkiem organizujycym zbior wierszy
jest motyw podrozy, poprzez ktory autor ukazuje ludzky swiadomosc i wrazliwosc.
Drugi torn wierszy tego autora.

Andrzej Ksiqzek
Opowiesc pogariska
Wyd. I , ark. wyd. 1, egz. 1 tys.
Autor debiutowal udanym tomikiem w „Czytelniku" Obecna propozycja jest
znacznie dojrzalsza od tomu debiutanckiego. Wiersze, pisane w poetyce pop arts, sy
rodzajem „plakat6w" poetyckich.

Wojciech L?cki
Drzewa szare od marzen
Wyd. I , ark. wyd. 1 egz. 1 tys.
Wiersze Lgckiego zwracajy uwag? zdyscyplinowany kompozycjy, powsciygliwy
frazy i wlasny metaforyky; cechuje je refleksja nad ludzkim losem, przemijaniem,
nad wartosciami humanistycznymi. Debiut poetycki.

Krzysztof Maria Sieniawski — Erotikon
Wyd. I , ark. wyd. 1 egz. 1 tys.
Sieniawski w swej tworczosci nawiyzuje do najlepszych wzorow poezji klasycznej
i udowadnia, ze poeta wspolczesny moze pisac dobre wiersze z rymem i rytmem,
traktujyce o naszych codziennych problemach i marzeniach: o milosci i przyjazni,
o wrazliwosci na przyrod?. Debiut poetycki.

Andrzej Jozef Sieradzki — Mowione pod wiatr
Wyd. I , ark. wyd. 1 egz. 1 tys.
W wierszach Sieradzkiego jest wiele ironii, gorzkiej prawdy i sarkazmu. Autor ma
tez sporo inwencji historiozoficznej i niekiedy przewrotne pomysly oraz poczucie
paradoksu i zlosliwosci. Poprzez interpretacj? ludzkich doznaii poeta szuka wlasnej
drogi do otaczajycego go swiata.
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Mieczyslaw Wojtasik — Przez bezludne brzegi
Wyd. I , ark. wyd. 1 egz. 1 tys.
Interesujycy torn wierszy poety z Bydgoszczy. Autor celuje w pomyslowych
obrazach i awangardowej metaforyce.

Zbiorowe — 2ycie w drodze
Wyd. I , ark. wyd. 2, egz. 2 tys.
Bardzo interesujycy torn poetycki, b?dycy prezentacjy roznych stylow wypowiedzi
osobliwej filozofii ruchu „zycie w drodze". Antologia poezji hippisow pomyslana
zostala nie jako dokument, lecz jako zbior dobrych wierszy, wyrozniajycych si?
oryginalny wyobrazniy, wlasny metaforyky i zarliwosciy w podejmqwaniu wazkich
problemow egzystencjalnych.

Jerzy Leszczyriski — Podglyd na swiat
Wyd. I , ark. wyd. 2, egz. 1 tys.
Jest to zbior fraszek i aforyzmow satyryka z Krakowa. Ostrze krytyki, sarkazmu
i ironii autora zostalo skierowane przeciwko licznym przywarom, a takze
irracjonalnym nami?tnosciom wspolczesnych nam ludzi oraz ich zbiurokratyzowanym instytucjom.

Literatura fantastyczno-naukowa

Krzysztof Borun, Andrzej Trepka — Zagubiona przyszlosc
fVyd. Ill, ark. wyd. 30, egz. 30 tys.
Wznowienie klasycznej juz ksiyzki fantastyczno-naukowej, ktorej pierwsze wydanie
ukazalo si? trzydziesci lat temu. Kolejne tomy tej trylogii to „Proxima" i „Kosmiczni bracia"
Seria: „Fantastyka-Przygoda".

Ray Bradbury — Kroniki marsjanskie
(The Martian Chronicles)
Tlum. z angielskiego Adam Kaska
Wyd. II, ark. wyd. 11, egz. 50 tys.
Ray Bradbifry, uwazany za jednego z mistrzow gatunku, relacjonuje w „ K r o n i k a c h "
histori? podboju Marsa przez ludzi w latach 1999—2026, nie ukrywajyc oburzenia
na szalenstwa wspoiczesnej cywilizacji zagrazajycej wyzszej kulturze zastanej na
Marsie.
Seria: „Fantastyka-Przygoda".

Luben Dilow — Podroz „Ikara"
(Pytiat na „Ikar")
Tlum. z bulgarskiego Krystyna Migdalska
Wyd. I , ark. wyd. 23, egz. 50 tys.
Powiesc fantastyczno-naukowa najbardziej popularnego w tym gatunku bulgarskiego autora. Opisujyc wypraw? ludzi do odleglych regionow Wszechswiata w poszukiwaniu innej cywilizacji autor porusza wiele problemow uniwersalnych, takich
jak tragedia samotnosci w przestrzeni kosmicznej czy rola uczonych w rozwoju ludzkosci.
Seria: „Fantastyka-Przygoda"
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Jerzy Grundkowski
Labirynt wyobrazni
Wyd. I , ark. wyd. 8, egz. 30 tys.
Zbior opowiadan fantastyczno-naukowych prezentujycy szeroki wachlarz zainteresowaii i mozliwosci literackich autora
od powiastki filozoficznej po parapsychologi? i tradycyjne wytki kosmiczne. Akcja opowiadan rozgrywa si? w atmosferze
niesamowitosci, a ich wymowa jest uniwersalna w swych tresciach filozoficznych.
Seria: „Fantastyka-Przygoda"

Miroslaw Piotr Jabloriski
Trzy dni Tygrysa
Wyd. I , ark. wyd. 9, egz. 50 tys.
Pelna dramatyzmu historia Harry'ego Lenoxa, agenta do zadan specjalnych, ktory
badajyc okolicznosci znikni^cia silowego pola ochronnego nad jedny z baz, poznaje
bulwersujycy prawd? o strukturze otaczajycego swiata, a przy okazji — o sobie
samym.
Seria: „Fantastyka-Przygoda"

Bohdan Petecki
Tylko cisza
Wyd. II, ark. wyd. 10, egz. 50 tys.
Wznowienie poczytnej powiesci fantastyczno-przygodowej pisarza, ktorego ksiyzki
nalezy do ulubionych lektur mlodziezy. Ksiyzka opowiada o grupie naukowcow
ludzi X X I I wieku, pracujycych nad nowym, epokowym wynalazkiem, pozwalajycym zregenerowac naturalne srodowisko Ziemi.
Seria: „Fantastyka-Przygoda"

Frederik Pohl

Czlowiek Plus
(Man Plus)
Tlum. z angielskiego Marek Marszal
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 50 tys.

Frederik Pohl, wspolczesny pisarz amerykariski, jest uwazany
bitniejszych przedstawicieli nowoczesnej fantastyki naukowej.
powiesc opublikowana w ojczyznie autora po raz pierwszy
doskonale i dowcipnie opisana historia przygotowywania przez
przez Amerykanow, kolonizacji Marsa.
Seria: „Fantastyka-Przygoda"
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za jednego z wy„Cz}owiek Plus",
w roku 1976, to
czlowieka, a scislej

Emma Popik
Tylko Ziemia
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 50 tys.

„Tylko Ziemia" to jeden z ciekawszych zbiorow opowiadan fantastyczno-naukowych ostatnich lat. Opowiadania Emmy Popik majy swoisty, poetycki klimat
i oryginalny stylistyk?, urzekajy plastycznosciy opisu, bogactwem metaforyki, g}?biy
humanistycznego przestania. Sy wsrod nich zarowno utwory zblizone do tradycyjnej, technokratycznej s-f, j a k i opowiadania utrzymane w konwencji basni
fantastycznej; sy filozoficzno-moralne przypowiastki i porazajyce realizmem utwory
o sytuacji „w dzieii po" katastrofie zawinionej przez nas samych.
Seria: „Fantastyka-Przygoda"

Bob Shaw

Milion nowych dni
(One Milion Tomorrows)
Tlum. z angielskiego Malgorzata Grabowska
Wyd. /, ark. wyd. 8, egz. 50 tys.

Koiejna ksiyzka Boba Shawa, po „Cz}owieku z innego czasu" wydanym przed laty
przez S.W „Czytelnik" i „Kosmicznym kalejdoskopie", opublikowanym przez
„Iskry" „Milionem nowych dni" autor potwierdza swojy wysoky klas?. Powiesc,
skonstruowana wedlug schematu typowego dla gatunku sensacyjnego, opowiada
o parze malzehskiej uwiklanej w siec intryg dwoch szefow wielkiej kompanii
produkujycej tzw. biostatyki
preparaty gwarantujyce niesmiertelnosc.
Seria: „Fantastyka-Przygoda"

Herbert George Wells

Wojna swiatow
(The War of the Worlds)
Tlum. z angielskiego Henryk Jozefowicz
Wyd. IV ark. wyd. 9, egz. 100 tys.

Kolejne wydanie klasycznej powiesci angielskiego pisarza, uwazanego
gatunku science fiction.
Seria: „Fantastyka-Przygoda"

za ojca

Zbiorowa
Galaktyka I
Przeklad z rosyjskiego
Wyd. I , ark. wyd. 20, egz. 50 tys.
Galaktyka I to pierwsza cz?sc wyboru opowiadah z radzieckiej fantastyki naukowej, od poczytkow tego gatunku literatury w Zwiyzku Radzieckim, czyli od
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lat czterdziestych. Wybor zawiera utwory takich autorow jak Jefremow, Warszawski, bracia Strugaccy, Bulyczow i inni. Nowszy fantastyk? radziecky znajdzie
czytelnik w tomie pt. „Galaktyka 11"
Seria: „Fantastyka-Przygoda"

Zbiorowa
Galaktyka I I
Przeklad z rosyjskiego
Wyd. 1, ark. wyd. 22, egz. 50 tys.
Galaktyka I I , druga cz?sc wyboru opowiadari z radzieckiej fantastyki naukowej,
zawiera utwory 21 autorow, m.in. Szukszyna, Bilenkina, Kolupajewa, Szczerbakowa, Krywina.
Seria: „Fantastyka-Przygoda"

Marek Oramus
Wyposazenie osobiste
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 10 tys.
Tom esejow i recenzji mlodego krytyka literackiego, autora popularnych powiesci
z gatunku s-f. Lektura „Wyposazenia osobistego" dostarcza wielu cennych informacji o tej literaturze w Polsce i na swiecie; ozywia j y swoisty humor i dowcip
autora.

I I cykl zeszytow fantastyczno-naukowych

Norman Spinard — Wszystkie dzwifki tfczy
(AH the Sounde of the Rainbow)
Tlum. z angielskiego Krystyna Korwin-Mikke, Robert
Wyd. I , ark. wyd. 3, egz. 100 tys.
Opowiadania

Theodore Sturgeon

Klucz do Zapory
(The Pod in the Barrier)
Tlum. z angielskiego Teresa Lechowska
Wyd. I , ark. wyd. 3, egz. 100 tys.

Opowiadanie
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Szmidt

James White — Zawod: wojownik
(Occupation: Warrior)
Tlum. z angielskiego Blanka Kuczborska
Wyd. I , ark. wyd. 3, egz. 150 tys.
Opowiadanie

Henryk Wiatrowski — Czas oczyszczenia
Wyd. 1, ark. wyd. 4, egz. 100 tys.
Noweia

Zvonimir Furtinger — Potrzebne mi twoje cialo
(Trebam tvoje tijelo)
Tlum. z serbsko-chorwackiego Elzbieta Kwasniewska
Wyd. 1, ark. wyd. 3, egz. 150 tys.
Opowiadanie

Foul Anderson — Krolowa powietrza i ciemnosci
(The Queen of Air and Darkness)
Tlum. z angielskiego Daroslaw Torun
Wyd. I , ark. wyd. 5, egz. 100 tys.
Opowiadanie

Poul Anderson — Nie b^dzie rozejmu z wladcami
(No Truce with Kings)
Tlum. z angielskiego Wiktor Bukato
Wyd. I . ark. wyd. 5 egz. 100 tys.
Opowiadania

Poul Anderson — Psychodrama
(The Saturn Game)
Tlum. z angielskiego Wiktor Bukato
Wyd. I , ark. wyd. 5 egz. 100 tys.
Opowiadania

Brian W. Aldiss
Opowiadania
Tlum. z angielskiego
Wyd. I , ark. wyd. 5. egz. 100 tys.

Zbiorowa
Bliskie spotkania cz. I
Wybor: Maciej Parowski
Wyd. I , ark. wyd. 3, egz. 100 tys.
Opowiadania

Zbiorowa
Bliskie spotkania cz. I I
Wybor: Maciej Parowski
Wyd. I , ark. wyd. 4, egz. 100 tys.
Opowiadania

Andrzej Niewiadowski
Polska fantastyka naukowa 1945—1985. Przewodnik
Wyd. I , ark. wyd. 5, egz. 40 tys.
Przeznaczony glownie dla milosnikow gatunku zeszyt zawierajycy informacje
o polskich autorach s-f, krytykach, wydawnictwach i czasopismach, klubach. Cz?sc
informacyjna poprzedzona jest szkicem historycznym o polskiej literaturze
fantastyczno-naukowej.

Satyra - Sensacja - Rozrywka

Jerzy Afanasjew — Nos poety
Wyd. I , ark. wyd. 5, egz. 20 tys.
Nowy
zaika.
nurtu
Seria:

wybor tekstow satyrycznych znanego i lubianego gdanskiego poety i proJerzy Afanasjew nawiyzuje swy purnonsensowny poetyky do satyrycznego
tworczosci Konstantego Ildefonsa Galczyiiskiego.
„Biblioteka Staiiczyka"

Karel Capek

Rok ogrodnika
(Zahradnikov rok)
Tlum. z czeskiego Halina
Janaszek-Ivanickova
Wyd. I , ark. wyd. 5, egz. 20 tys. Ilustracje.

Zbior humorystycznych przypowiastek-fehetonow o szlachetnej pasji uprawiania
wlasnej dzialki ilustrowany przez brata autora Josefa Capka.
Seria: „Biblioteka Stahczyka"

Wieslaw Fuglewicz
Slownik wyrazow obcych w obrazkach
Wyd. I , ark. wyd. 6, egz. 20 tys.
Atrakcyjny w pomysle i wykonaniu autorski tomik niezyjycego juz grafika
wroclawskiego. T a zabawna, pelna humoru ksiyzeczka zawiera 11 dowcipow
rysunkowych, ktore
ulozone w haslowo-slownikowym porzydku — sy satyryczny
proby przedstawienia wieloznacznosci niektorych slow i pojgc, a takze przykladem
nieograniczonej, niekiedy perfidnej, mozliwosci rozmaitych skojarzen.
Seria: „Biblioteka Stahczyka".

Jerzy Lipiec — Okrakiem
Wyd. I , ark. wyd. 4, egz. 20 tys.
Tomik autorski znanego grafika
sygnujycego swoje prace pseudonimem
artystycznym Eliot
zawiera zbior znakomitych rysunkow satyrycznych o tematyce spolecznej i obyczajowej.
Seria: „Biblioteka Stahczyka"
5 — Zapowiedzi wydawnicze

1986—1987
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Jan Sztaudynger — Raptularz zakochanych
Wyd. I I zmienione, ark. wyd. 4, egz. 30 tys.
Forma staroswieckiego raptularza umozliwia
oprocz milej i zajmujycej lektury —
takze zabaw?, polegajycy na zartobliwym wrozeniu. Kazdy z czytelnikow znajdzie
bowiem pod daty szczegolnie dla siebie wazny jakys dowcipny, niekiedy frywolny
fraszk? o milosci.
Seria: „Biblioteka Staiiczyka"

Bogdan Daleszak — W ubraniu skocz do jeziora
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 100 tys.
Powiesc sensacyjno-przygodowa, ktorej fabula pokazana
czajowym Wroclawia lat siedemdziesiytych. W centrum
scigania, jak i przedstawicieli swiata dziennikarskiego,
„podw6jnego samobojstwa", znajdujy si? mlodzi ludzie z
go duzego miasta.
Seria: „Klub srebrnego klucza"

jest na tie spoleczno-obyuwagi zarowno organow
zaintrygowanego historiy
tzw. marginesu spoleczne-

Ryszard Wojciech Kowalski — W pogoni
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 100 tys.
Po wielu kryminalach jak z bajki — powiesc o zwyczajnym zyciu i zwyczajnych
ludziach. Spotkanie kolezenskie dawnych uczniow jednej klasy, dzis szarych ludzi
pracy — inzynierow, robotnikow, kierowcow
koiiczy si? tragicznie: jeden z nich
pada ofiary zbrodni. Dalekie od blyskotliwych efektow sledztwo ujawnia interesujyce powiyzania mi?dzyludzkie, powiklane losy z przeszlosci, pokazuje tez, jak
pasjonujycy moze bye proces stopniowego dochodzenia do prawdy o czlowieku.
Seria: „Klub srebrnego klucza".

Jerzy Kulczynski
Direttissima
Wyd. I , ark. wyd. 9, egz. 100 tys.
Ksiyzka przenosi nas w Tatry, nad Morskie
jest — jak w klasycznej szaradzie — widowniy
smierci swietnego alpinisty podczas samotnej
swiata toczy si? tez „sledztwo" majyce na
mordercow
Seria: „Klub srebrnego klucza"
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Oko. Odcigte od swiata schronisko
spi?c i konfliktow, prowadzycych do
wspinaczki. W zupelnej izolacji od
celu wykrycie mordercy, a moze

Ross Macdonald — Pozegnalne spojrzenie
(The Goodbye Look)
Tlum. z angielskiego Zofia Zinserling
Wyd. I , ark. wyd. 10, egz. 100 tys.
Kolejny krymina} dobrze juz znanego poiskim czytelnikom amerykanskiego pisarza.
Niezrownany i tym razem prywatny detektyw Lew Archer rozwiyzuje zagadk?
tajemniczego znikni?cia pamiytkowej zlotej szkatulki z luksusowego domu
zamieszkanego przez stare malzehstwo.
Seria: „Klub srebrnego klucza"

Bogomit Rajnow

Umierac tylko w ostatecznosci
(Umira samo vt kraen stuczaj)
Tlum. z bulgarskiego Hanna Karpihska
Wyd. I , ark. wyd. 14, egz. 100 tys.

Powiesc kryminaina piora jednego z najbardziej znanych wspolczesnych prozaikow
bulgarskich. Glownym bohaterem ksiyzki jest pracownik bulgarskiego wywiadu
Emil Bojew, ktory — wyslany do Angli — udaremnia prob? przerzutu do Bulgarii
narkotykow.
Seria: „Klub srebrnego klucza"

Dorothy Leight Sayers

Nieprzyjemnosc w Klubie Bellona
(The Unpleasantness at the Bellona Club)
Tlum. z angielskiego Zofia Zinserling
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 100 tys.

Powiesc kryminaina znanej angielskiej pisarki. Bohaterem jest detektyw amator,
lord Peter Whimsey, ktory rozwiyzuje zagadk? tajemniczej smierci pewnego
starszego pana w klubie bylych oficerow.
Seria: „Klub srebrnego klucza"

Jerzy Siewierski
Paniq naszy upiory udusily
Wyd. 1, ark. wyd 8, egz. 100 tys.
Oryginalna w pomysle, pastiszowa powiesc kryminaina rozgrywa si? we dworze
szlacheckim latem 1782 roku. Ofiary zbrodni pada mloda dziedziczka, a fama glosi,
ze „paniy naszy upiory udusily" Znaczny rol? w powiesci odgrywa tlo historyczne
epoki.
Seria: „Klub srebrnego klucza"
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Wilhelmina Skulska
O wtos od prawdy
Wyd. I , ark. wyd. 9, egz. 100 tys.
Zamordowany zostaje dyrektor wielkiej centrali handlu zagranicznego, Henryk
Gessing. Trudne, ale dokladnie prowadzone sledztwo ukazuje zlozonosc konfliktow
rodzinno-zawodowych Gessinga, ujawnia jego „drugy twarz"
twarz typowego
menedzera i wielkiego malwersanta schylku ery propagandy sukcesu.
Seria: „Klub srebrnego klucza"

Andrzej Strzelczyk
Zlecenie
Wyd. I , ark. wyd. 12, egz. 100 tys.
Sensacyjny kryminal z niezwykle interesujycym tlem obyczajowym. Powiesc
osadzona w realiach Polski 1985 r., ukazuje nieco egzotyczny dla przecigtnego
obywatela swiat firm polonijnych, a takze ciekawy obraz srodowiska dziennikarskiego.
Seria: „Klub srebrnego klucza"

Bram Stacker — Dracula
(Dracula)
Tlum. z angielskiego Marek Wydmuch
Wyd. I , ark, wyd. 20. egz. 100 tys.
Klasyczna powiesc z kr?gu tradycyjnej literatury grozy. Napisana w kohcu X I X w.,
weszla na stale do kanonu gatunku, stajyc si? zrodlem niezliczonych przerobek
hterackich filmowych, a tytulowy Dracula jest do tej pory bodaj najslynniejszym
wampirem swiata. Tajemnicza, pelna staroswieckiego posmaku atmosfera, intrygujyca akcja, zaskakujyca niespodziewanymi zwrotami i nastrojowa malarskosc
opisow stanowiy o ciyglej atrakcyjnosci tej slynnej ksiyzki.
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Zeszyty sensacyjno-kryminalne

Danuta Frey
Dama ze strusim piorem
Wyd. 1. egz. 150 tys.
Seria: „Ewa wzywa 07..."

Zoiia Kaczorowslca
Podroz w zalobie
Wyd I . egz. 150 tys.
Seria: „Ewa wzywa 07..."

Andrzej Kakiet
Silniejszy niz smierc
Wyd. I . egz. 150 tys.

Seria: „Ewa wzywa 07..."

Jerzy Kulczynski
Labirynt
Wyd. I . egz. 150 tys.

ij

Seria: „Ewa wzywa 07..."

Wojciech Wiktorowski
Wyd I . egz. 100 tys.
Seria: „Ewa wzywa 07..."

Albert Wojt-Wyrok
Wyd I , egz. 150 tys.
Seria: „Ewa wzywa 07..."

Akcja mleczna

Raymond Chandler
Opowiadania
Tlum. z angielskiego
Wyd. I . egz. 100 tys.

Dashiell Hammet
Opowiadania
Tlum. z angielskiego
Wyd. I , egz. 100 tys.

Ross Macdonald

Nazywam si? Archer (1)
(The Name is Archer)
Tlum. z angielskiego Kazimierz Piotrowski
Wyd. 1, egz. 150 tys.

Opowiadania

Ross Macdonald

Nazywam si? Archer (2)
(The Name is Archer)
Tlum. z angielskiego Kazimierz Piotrowski
Wyd. I , egz. 150 tys.

Opowiadania

Dorothy Leigh Sayers

Z dowodem w z?bach
(In the Teeth of Evidence)
Tlum. z angielskiego Robert Stiller
Wyd. I , egz. 150 tys.

Opowiadania

Andrzej Korzyhski
Piosenki Franka Kimono
Opracowanie graficzne Piotra Mlodozeiica
Wyd. I , egz. 50 tys.
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Lektury szkolne

Edycja w poi ozumieniu z Ministerstwem Oswiaty i Wychowania.
Wiktor Hugo

Nfdznicy t. I i I I
(Les Miserables)
Przeklad z francuskiego anonimowy.
Opracowanie tekstu, poslowie i objasnienia Macieja
Wyd VII, ark. wyd 55. egz. 100 tys.

Zurowskiego.

Wznowienie w wersji skroconej slynnej powiesci klasyka swiatowej literatury,
jednego z najwybitniejszych przedstawicieli francuskiego romantyzmu.
Seria: „Prometeusz"

Zenon Kosidowski
Opowiesci biblijne
Wyd. XIII, ark, wyd. 34, egz. 100 tys. Ilustracje.
Wznowienie znanego i cenionego dziela poswi?conego
Testamentu.
Seria religioznawcza.

dziejom Ksiyg Starego

Tadeusz Konwicki
Sennik wspolczesny
Wyd VI, ark. wyd 18, egz. 50 tys.
Ksiyzka, na ktory skladajy si? obrazy przezyc pokolenia wojennego, uwiklanego
w tragiczne wspomnienia, l?ki i obsesje.

Robert Louis Stevenson

Wyspa skarbow
(Treasure Island)
Tlum. z angielskiego Krystyna Tarnowska i Andrzej
Wyd X ark. wyd. 11 egz. 30 tys.

Konarek

Klasyczna powiesc awanturniczo-przygodowa. Akcja toczy si? w X V I I I wieku,
a tresciy ksiyzki jest wyprawa angielskiego chlopca po skarb ukryty na dalekiej
wyspie.
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Arkadij Strugacki, Borys Strugacki

Przenicowany swiat
(Obitajemyj ostrow)

Tlum. z rosyjskiego Tadeusz Gosk
Wyd. II, ark. wyd. 17 egz. 50 tys.
Wznowienie jednej z najwybitniejszych powiesci fantastyczno-naukowych
radzieckiej spoiki autorskiej.
Seria: „Fantastyka-Przygoda"

znanej

ZESZYTY

LEKTUROWE

Zeszytowy cykl aktualnych lektur szkolnych zawierajycy krotsze formy literack

Ernest Hemingway

Niepokonany
(Unvanquished)
Tlum. z angielskiego Mira Michalowska,
egz. 50 tys.

Jan Zakrzewski,

Bronislaw

Opowiadania

Ernest Hemingway

Stary czlowiek i morze
(The Old Man and the Sea)
Tlum. z angielskiego Bronislaw Zielinski
egz. 50 tys.

Maria Konopnicka
egz. 200 tys.

Mendel Gdariski. Milosierdzie gminy

Jack London

Zew krwi
(The CaU of the Wild)
Tlum. z angielskiego Eleonora
Romanowicz-Podoska
egz. 100 tys.

Henryk Sienkiewicz
egz. 200 tys.

Latarnik. Bartek Zwyci^zca

Henryk Sienkiewicz
egz. 200 tys.

Szkice wfglem

Zielinski

Henryk Sienkiewicz

Ta trzecia. Sactiem. Z pami^tnika poznanskiego
nauczyciela.

egz. 200 tys.

Stefan Zeromski
egz. 200 tys.

Rozdziobiq nas kruki, wrony. Zmierzcli

Stefan Zeromski
egz. 200 tys.

Siiaczka. Nagi bruk

Indeks tytulow

Agent Nr 1
Stanislaw Strumph-Wojtkiewicz
Akcja mleczna
Wojciech Wiktorowski
Album — Andrzej .Mularczyk
Aldabra
Tony Beamish
Aleksander D?bski
Marian Marek Drozdowski
Almanach Literacki „Iskier" nr 4
Zbiorowe
Almanach Literacki „Iskier" nr 5
Zbiorowe
Anglia, ktoregos dnia
Anna Stroiiska
Antologia reportazu wspolczesnego
Zbiorowe
Arabia bez nafty
Claudie Fayein
Argonauci Dalekiej Polnocy
Oleg Kuwajew
Bialorus, Bialorus
Sokrat Janowicz
Biebrzaiiski szal
Mikolaj Samojlik
Bliskie spotkania cz. I
Zbiorowe
Bliskie spotkania cz. I I
Zbiorowe
Biisko i daleko
Zbiorowe
Blgkitny kontynent
Jerzy Surdykowski
Bogowie Bal-Sagoth
Robert E . Howard
Bogowie w kulturach swiata
Zbiorowe
Bog wody
Marcel Griaule
Bryndza
Marian Bijoch
Chlopcy z Bogoty
Jacques Meunier
Cienie
Michal Markowski
Co u pana slychac? Biala ksifga
Krzysztof Kykolewski
Czarna Strzala
Robert Louis Stevenson
Czarne dziury
Marek Demianski
Czarny rynek
Zbiorowe
Czas oczyszczenia
Henryk Wiatrowski
Czciciele wgza
Maciej Kuczynski
Czerwone krzyze
Janusz Meissner
Czlowiek Plus
Frederik Pohl
Czterech jezdzcow Apokalipsy
Andrzej Tokarczyk
Czysta robota
Frederick Forsyth
Dama ze strusim piorem
Danuta Frey
Daty
Ludwik Bogdan Grzeniewski
Direttissima
Jerzy Kulczynski
Dolina grozy
Robert E . Howard

Donos na siebie
Jacek Indelak
Doswiadczenia w japonskim klasztorze zen
Lies Groening
Dracula
Bram Stocker
Drogi do niepodleglosci
Zbiorowe
Drogi do pewnosci
Zbigniew Zaiuski
Drzyc
Jan Jastrzgbski
Drzewa szare od marzeii
Wojciech L ? c k i
Dwunastu
Aleksander Blok
Dysk olimpijski
Jan Parandowski
Dzieci z dworca Zoo
Christiane F
Dzikie palmy
William Faulkner
Energia
poszukiwania i niepokoje
Tadeusz Rathman
Erotikon
Krzysztof Maria Sieniawski
Ewolucja wszechswiata
Igor D . Nowikow
Feralny kryzek
Mark Twain
Galaktyka cz. I
Zbiorowe
Galaktyka cz. I I
Zbiorowe
Gdy sloiice bylo bogiem
Zenon Kosidowski
Godzina pysowej rozy
Maria Krtiger
Gumowe obloki
Tadeusz Wyrwa-Krzyzanski
Gwiezdny ksiyz?
Andrzej Luczenczyk
Heroje
Charles Kingsley
Hotelowy listownik
Andrzej Kosmowski
Hrabia Monte Christo
Aleksander Dumas
Ich trzech i dziewczyna
Eugeniusz Paukszta
Jak mi bylo u Andersa
Henryk Panas
Jak umierajy niesmiertelni. Basnie udokumentowane
Krzysztof Kykolewski
Jak zostac czlowiekiem
przepis ewolucyjny
Marcin Ryszkiewicz
Jasmiornica
Krystyna Sakowicz
Jesienny dzieii
Wlodzimierz Slobodnik
Kanion
Jack Schaefer
Katriona
Robert Louis Stevens'on
Klucz do Zapory
Theodore Sturgeon
Kladka w ciemnosc swiata
Andrzej Wydrzyiiski
Kontynenty w ruchu
Wlodzimierz Mizerski
Kpiarze pod Giewontem
Zbiorowe
Kradziez
Wiktor Astafiew
Kraksa
Anna Daniel
Kroniki marsjaiiskie
R a y Bradbury
Krolestwo zlotych lez
Zenon Kosidowski
Krolewicz i zebrak
Mark Twain
K u pamigci
Bohdan Butenko
Labirynt
Jerzy fCulczyiiski
Labirynt wyobrazni
Jerzy Grundkowski
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Lampa w mroku — Frances Murray
Latarnik — Henryk Sienkiewicz
Listy — Marek Hlasko
Litwa pierwotna. Mity, legendy, fakty — Marceli Kosman
Lot 1-2-1 — Sigismund A . Cheering
L y k a kobiet — Andrzej Turczyhski
Lowca kamieni — Jerzy Ignaciuk
Malecki — Michal Lukaszewicz
Mendel Gdanski. Milosierdzie gminy — Maria Konopnicka
Metropolie — Olgierd Budrewicz
Miejsce poczytku — Ursula K . L e Guin
Mieszkanie z wyobrazniy — Teresa Kuczyiiska
Mi^so papugi — Krzysztof Kykolewski
Mikael — Mika Waltari
Milion nowych dni — Bob Shaw
Mity Grekow i Rzymian — Wanda Markowska
Moim zdaniem — Janusz Stankiewicz
Mowione pod wiatr — Andrzej Jozef Sieradzki
— Najtrudniejsza droga — Chris Bonington
Na przekor — Franciszek Szczgsny
.
\
Narkotyki — Stevan P. Petrovic
Nazywam si? Archer I — Ross Macdonald
Nazywam si? Archer I I — Ross Macdonald
N?dznicy — Wiktor Hugo
Niebo i pieklo w kulturach swiata — Zbiorowe
Nie ma czarow, nie ma aniolow — Krzysztof Bielecki
Nie taki straszny wilk — Farley Mowat
Niepokonany — Ernest Hemingway
Nie po kwiatach los je prowadzil — Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa
Nieprzyjemnosc w Klubie Bellona — Dorothy Leigh Sayers
Niewidziaini sojusznicy czlowieka — Zdzislyw Ilczuk
Nieruchoma burza — Frangoise Sagan
Noniusz — Szymon Kobylinski
Nos poety — Jerzy Afanasjew
Oblicza nauki -— Krzysztof Szymborski
Odczytanie popiolow — Jerzy Ficowski
Od Mojzesza do Mahometa — Zbiorpwe
Odpowiednia dziewczyna — Maria Kriiger
Odwrocony od siebie — Andrzej Tuziak
Oficer najwi?kszych nadziei — Marian Brandys
Okrakiem — Jerzy Lipiec
Okrutny biegun — Alina i Czeslaw Centkiewiczowie (zeszyty 1-4)
Opowiadania — Brian W. Aldiss
Opowiadania — Zbigniew Bela

(

/

Opowiadania — Raymond Chandler
Opowiadania — Dashiell Hammett
Opowiadania mlodych pisarzy kazachskich — Zbiorowe
Opowiesc pogahska — Andrzej Ksiyzek
Opowiesci biblijne — Zenon Kosidowski
Opowiesci ewangelistow — Zenon Kosidowski
Opowiesci o pierwszych wladcach japoiiskich — Wieslaw Kotaiiski
O slodka godzino
Krzysztof L i s
Oszustwo — Marek Bukowski
O wlos od prawdy — Wilhelmina Skulska
Paniy naszy upiory udusily — Jerzy Siewierski
Papierowi ludzie — William Golding
Pelnym glosem — Wlodzimierz Majakowski
Pierwszy nauczyciel. Zurawie przylecialy wczesnie — Czingiz Ajtmatow
Pi?kna z Beaute — Andrzej Turczyhski
Piosenki Franka Kimono — Andrzej Korzyhski
Pioro — Cyprian K a m i l Norwid
' Plomieh Assurhanipala — Robert E . Howard
Poczet cesarzy rzymskich. Pryncypat — Aleksander Krawczuk
Poczet cesarzy rzymskich. Dominat — Aleksander Krawczuk
Podglyd na swiat — Jerzy Leszczyiiski
Podniesc kurtyn? — Andrzej Hausbrandt
Podroz do znaku zapytania — Bozena Jankowska
Podroz „ I k a r a " — Luben Dilow
Podroz w zalobie — Zofia Kaczorowska
Pokusy — Waclaw Korabiewicz
Polak z peruwianskiego pomnika. Edward Habich — Soria Jose Ignacio Lopez
Polska demonologia ludowa — Leonard J . Pelka
Polska fantastyka naukowa 1946—1985. Przewodnik — Andrzej Niewiadomski
Polska — losy panstwa i narodu — Zbiorowe
Polska, ostatnie pol wieku — Zbiorowa (zeszyty 1-6)
Po nietknietej ziemi — Gieorgij A . Uszakow
Po prostu milosc — Zbiorowe
Port lotniczy — Arthur Hailey
Portret w czerni i bieli — Danuta Gorkiewicz
Po sysiedzku z Aztekami — Jan Trzeciakowski
Potrzebne mi twoje cialo — Zvonimir Furfinger
Powrot do kolebki — Jan Mar
Powrot Uruzmaga — Nafi Dzusojty
Pozegnalne spojrzenie — Ross Macdonald
Prawda i mity w fizyce — Andrzej Kajetan Wroblewski
Prywatna wojna szeregowca Jacoba — Joe Haldeman.
Przenicowany swiat — Arkadij i Borys Strugaccy
Przez bezludne brzegi — Mieczyslaw Wojtasik
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Pusta szkola — Boguslaw Latawiec
Pustynia — Tadeusz Siejak
Rachatlukum — Jan Wolkers
Raptularz zakochanych — Jan Sztaudynger
^
Rok ogrodnika — Karel Capek
Rozdziobiy nas kruki, wrony. Zmierzch — Stefan Zeromski
Rozwiyzane zagadki Trzeciej Rzeszy 1933—1941 — Lew Bezymienski
Samson i Dalila — Jan Dobraczyhski
Sarna — Wanda Witter
Sydny dzieii w Ibali — Timothy Mofolorunso Aluko
Sennik wspolczesny
Tadeusz Konwicki
S F j a , Pajtus
Grzegorz Babula
Silniejszy niz smierc
Andrzej Kakiet
Siiaczka. Nagi bruk
Stefan Zeromski
Slownik wyrazow obcych w obrazkach — Wieslaw Fuglewicz
Slowo i cialo
Julian Tuwim
Slowo o Jakubie Szeli — Bruno Jasieiiski
Socjalizm i komunizm '— Jaroslaw Ladosz
Sona — Elzbieta Kwasowska
Spojrzenie krola — Camara Laye
Spotkania z astrologiy — Tadeusz Doktor
Spotkania z historiy — Janusz Tazbir
Stary czlowiek i morze — Ernest Hemingway
Strofy o poezji — Zbiorowa
Strofy o Wisle. Strofy o Mazowszu — Zbiorowe
Strofy z dreszczykiem — Zbiorowe
Syberia migdzy plusem a minusem — Olgierd Budrewicz
Syn Sloiica. Jerry z wysp — Jack London
Szalas dluznika — Wadim Szefner
Szamanizm i W?grzy — Aleksander Nawrocki
Szerszeh — Ethel L . Voynich
Szesc lat w Chinach — Ludwik Mysak
Szkarlatne zagle. Opowiadania fantastyczne — Aleksander G r i n
Szkice w?glem — Henryk Sienkiewicz
Szkola pod zaglami — Krzysztof Baranowski
Szpetni czterdziestoletni — Agnieszka Osiecka
Sztokholmskie A B C — Jerzy H . Fonkowicz
Slizgiem — Wieslaw L u k a
Smiech na sluzbie — Krzysztof Kowalski
Sniezyca — Anatol Sylwin
Swiat nie krgci si? wokol Andow — Henryk Jablonowski
Swiat w zwierciadle alchemii — Wadim Rabinowicz
§wi?te znaki Egiptu — K a r o l Mysliwiec
Tajemnice Paryza — Eugeniusz Sue

T a k tu cicho o zmierzchu — Borys Wasiljew
Talerz z Napoleonem cz. I Roza — Halina Poplawska
Talerz z Napoleonem cz. I I Anto — Halina Poplawska
Taiiczycy koliber — Maria Jasnorzewska-Pawlikowska
Tatarzy polscy. Dzieje, obrzgdy, legendy, tradycje — Piotr Borawski, Aleksander
Dubihski
T a trzecia. Sachem. Z pami?tnika poznanskiego nauczyciela — Henryk Sienkiewicz
Temat zastgpczy — Edward Kolbus
Tradycje i legendy ludow tureckich — Stanislaw Kaluzyhski
Trakt zwierzgcych lez — Stanislaw Kalucki
Trans — Jacek Krakowski
Tristan i Don Juan — Kazimierz Pospiszyl
Troch? zyc, troch? nie zyc — Ilona Morzol
Trypoliskie A B C — Jerzy Samusik
Trzej muszkieterowie — Ajeksander Dumas
Trzy.dni Tygrysa — Miroslaw Piotr Jablohski
Tylko cisza — Bohdan Petecki
,
Tylko Ziemia — Emma Popik
Uleczyc zycie — Zbiorowe
^
Umierac tylko w ostatecznosci — Bogomil Rajnow
Urodzeni w Warszawie — Wladyslaw B . Pawlak
Usmiech krokodyla — Zbiorowe
Waszyngtoiiskie A B C — E w a Boniecka
W cieniu krzyza i polksi^zyca — Stanislaw Pilaszewicz
•
Wehikul czasu — Herbert George Wells
Wiatrolomy — Eugeniusz Paukszta
Wielkie przygody malego ancykrysta — Jozef Morton
Wiersze o milosci — Zbiorowe
Wilkolactwo — Leszek Pawel Slupepki
Wirgiiiczyk — Owen Wister
'
W krupniku rozstrzygni?c — Marek Slyk
Wladca skalnej doliny — James Oliver Curwood
Wojna swiatow — Herbert George Wells
Wojny urojone — Andrzej Ziemiaiiski
^
W pogoni — Ryszard Wojciech Kowalski
Wszystkie dzwi?ki tgczy — Norman Spinrad
W sredniowiecznej rzeczywistosci — Stanislaw Piekarczyk
W ubraniu skocz do jeziora — Bogdan Daleszak
Wyposazenie osobiste — Marek Oramus
Wyrok — Albert Wojt
Wyspa kochajycych lemurow — Arkady Fiedler
Wyspa skarbow — Robert Louis Stevenson
Zagubiona przyszlosc — Krzysztof Boruh, Andrzej Trepka
Zaginiony legion — Rudyard Kipling'
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Zarys dziejow religii — Zbiorowe
Z astronomiy za pan brat — T . Zbigniew Dworak
Zawod: wojownik — James White
Z bajki prawda si? odkryla — Zbiorowe
Zbuntowani — Leszek Krzemieh
Z chemiy za pan brat — Marek Kalinowski
Z dowodem w z^bach — Dorothy Leigh Sayers
Z elektroniky za pan brat — Tomasz J . Zgbalski
Zew krwi — Jack London
Z geologiy za pan brat — Andrzej Kozlowski, Stanistaw Speczik
Zlecenie — Andrzej Strzelczyk
Zoska i Parasol — Aleksander Kaminski
Z polszczyzny za pan brat — Anna Cegiela, Andrzej Markowski
Zwierz?ta nocy — Hanna i Antoni Gucwihscy
Zrodlo — Andrzej Luczenczyk
Zycie w drodze — Zbiorowe

I
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Indeks autorow

Afanasjew Jerzy — Nos poety
Ajtmatow Czingiz — Pierwszy nauczyciel. Zurawie przylecialy wczesnie
Aldiss W. Brian — Opowiadania
Aluko Timothy Mofolorunso — S^dny dzieri w Ibali
Astafiew Wiktor — Kradziez
\
Babula Grzegorz — S F j a , Pajtus
Baranowski Krzysztof — Szkola pod zaglami
Beamish Tony — Aldabra
Bela Zbigniew — Opowiadania
Bezymienski Lew — Rozwi^zane zagadki Trzeciej Rzeszy 1933—1941
Bielecki Krzysztof — Nie ma czarow, nie ma aniolow
Bijoch Marian — Bryndza
Blok Aleksander — Dwunastu
Boniecka E w a — Waszyngtonskie A B C
Bonington Chris — Najtrudniejsza droga
Borawski Piotr, Dubiriski Aleksander — Tatarzy polscy. Dzieje, obrz?dy, legendy,
tradycje
Boruri Krzysztof, Trepka Andrzej — Zagubiona przyszlosc
Bradbury R a y — Kroniki marsjariskie
Brandys Marian — Oficer najwigkszych nadziei
Budrewicz Olgierd — Metropolie
Budrewicz Olgierd — Syberia mifdzy plusem a minusem
Bukowski Marek — Oszustwo
Butenko Bohdan — K u pami^ci
Cegiela Anna, Markowski Andrzej — Z polszczyzn^ za pan brat
Centkiewiczowie Alina i Czeslaw — Okrutny biegun (zeszyty 1-4)
Chandler Raymond — Opowiadania
Cheering Sigismund A . — L o t 1-2-1
Curwood James Oliver — Wladca skalriej doliny
Capek Karel — R o k ogrodnika
Daleszak Bogdan — W ubraniu skocz do jeziora
Daniel Anna — K r a k s a
Demiariski Marek — Czarne dziury
Dilow Luben — Podroz „ I k a r a "
Dobraczyriski Jan — Samson i Dalila
Doktor Tadeusz — Spotkania z astrologi^
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Drozdowski Marian Marek — Aleksander D?bski
Dumas Aleksander — Hrabia Monte Christo
Dumas Aleksander — Trzej muszkieterowie
Dworak T . Zbigniew — Z astronomic za pan brat
Dzusojty Nafi — Powrot Uruzmaga
Faulkner William — Dzikie palmy
Fayein Claudie — Arabia bez nafty
F . Christiane — Dzieci z dworca Zoo
Fiedler Arkady — Wyspa kochaj^cych lemurow ^
Ficowski Jerzy — Odczytanie popiolow
Fonkowicz H . Jerzy — Sztokholmskie A B C
Forsyth Frederick — Czysta robota
Frey Danuta — Dama ze strusim piorem
Fuglewicz Wieslaw — Slownik wyrazow obcych w obrazkach
Furtinger Zvonimir — Potrzebne mi twoje cialo
Golding William — Papierowi ludzie
Gorkiewicz Danuta — Portret w czerni i bieli
Griaule Marcel — Bog wody
Grin Aleksander — Szkarlatne zagle. Opowiadania fantastyczne
Groening Lies — Doswiadczenia w japoriskim klasztorze zen
Grundkowski Jerzy — Labirynt wyobrazni
Grzeniewski Ludwik Bogdan — Daty
Gucwiriscy Hanna i Antoni —Zwierzgta nocy
^
Hailey Arthur — Port lotniczy
Haldeman Joe — Prywatna wojna szeregowca Jacoba
Hammett Dashiell — Opowiadania
Hausbrandt Andrzej — Podniesc kurtyn?
Hemingway Ernest — Niepokonany
Hemingway Ernest — Stary czlowiek i morze
Hlasko Marek — Listy
Howard Robert E . — Bogowie Bal-Sagoth
Howard Robert E . — Dolina grozy
Howard Robert E . — Plomieri Assurbanipala
Hugo Viktor — N^dznicy
Ignaciuk Jerzy — Lowca kamieni
llczuk Zdzislaw — Niewidziaini sojusznicy czlowieka
Indelak Jacek — Donos na siebie
Jablonowski Henryk — Swiat nie kr^ci sig wokol Andow
Jablonowski Miroslaw Piotr — Trzy dni Tygrysa
Jankowska Bozena — Podroz do znaku zapytania
Janowicz Sokrat — Bialorus, Bialorus
Jasieriski Bruno — Slowo o Jakubie Szeli
Jasnorzewska-Pawlikowska Maria — Taricz^cy koliber
Jastrzgbski Jan — Drzqc

Kaczorowska Zofia — Podroz w zalobie
Kakiet Andrzej — Silniejszy niz smierc
Kalinowski Marek — Z chemiy za pan brat
Kalucki Stanislaw — Trakt zwierz?cych lez
Kaluzyiiski Stanislaw — Tradycje i legendy ludow tureckich
Kamiiiski Aleksander — Zoska i Parasol
Kcjkolewski Krzysztof — Jak umierajy niesmiertelni. Basnie udokumentowane
Kykolewski Krzysztof — Co u pana slychac? Biala ksiega
Kykolewski Krzysztof — Mi?so papugi
Kingsley Charles — Heroje
Kipling Rudyard — Zaginiony legion
'
Kobyliiiski Szymon — Noniusz
Kolbus Edward — Temat zast?pczy
~
\
Konopnicka Maria — Mendel Gdanski. Milosierdzie gminy
Konwicki Tadeusz — Sennik wspolczesny
Korabiewicz Waclaw — Pokusy
Korzyhski Andrzej — Piosenki F r a n k a Kimono
Kosidowski Zenon — Gdy slohce bylo bogiem
Kosidowski Zenon — Krolestwo zlotych lez
Kosidowski Zenon — Opowiesci biblijne
Kosidowski Zenon — Opowiesci ewangelistow
'
Kosman Marceli — Litwa pierwotna. Mity, legendy, fakty
Kosmowski Andrzej — Hotelowy listownik
Kotanski Wieslaw — Opowiesci o pierwszych wladcach japohskich
Kowalski Krzysztof — Smiech na sluzbie
Kowalski Ryszard Wojciech — W pogoni
Kozlowski Andrzej, Speczik Stanislaw — Z geologiy za pan brat
Krakowski Jacek — Trans
Krawczuk Aleksander — Poczet cesarzy rzymskich. Pryncypat
Krawczuk Aleksander — Poczet cesarzy rzymskich. Dominat
Krijger Maria — Godzina pysowej rozy
Kriager Maria — Odpowiednia dziewczyna
Ki'zemieh Leszek — Zbuntowani
Ksiyzek Andrzej — Opowiesc pogahska
Kuczyhska Teresa — Mieszkanie z wyobrazniy
Kuczynski Maciej — Czciciele wgza
Kulczyiiski Jerzy — Direttissima
Kulczynski Jerzy — Labirynt
Kuwajew Oleg — Argonauci Dalekiej Polnocy
Kwasowska Elzbieta — Sona
Latawiec Boguslawa — Pusta szkola
Laye Camara — Spojrzenie krola
Leszczyiiski Jerzy — Podglyd na swiat
'
Le Guin Ursula K . — Miejsce poczytku
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Lipiec Jerzy
Okrakiem
Lis Krzysztof
O slodka godzino
London Jack
Syn Slonca. Jerry z wysp
London Jack
Zew krwi
Lopez Soria Jose Ignacio
Polak z peruwiaiiskiego pomnika. Edward Habich.
Ladosz Jaroslaw
Socjalizm i komunizm
L f c k i Wojciech
Drzewa szare od marzen
Luczenczyk Andrzej
Gwiezdny ksiyz?
Luczenczyk Andrzej
Zrodlo
L u k a Wieslaw
Slizgiem
Lukaszewicz Michal
Malecki
Macdonald Ross
Nazywam si? Archer I
Macdonald Ross
Nazywam si? Archer I I
Macdonald Ross
Pozegnalne spojrzenie
Majakowski Wlodzimierz
Pelnym glosem
Mar Jan
Powrot do kolebki
Markowska Wanda
Mity Grekow i Rzymian
Markowski Michal
Cienie
Meissner Janusz
Czerwone krzyze
Meunier Jacques
Chlopcy z Bogoty
Mizerski Wlodzimierz
Kontynenty w ruchu
Morton Jozef
Wielkie przygody malego ancykrysta
Morzol Ilona
Troch? zyc, troch? nie zyc
Mowat Farley
Nie taki straszny wilk
Mularczyk Andrzej
Album
Murray Frances
Lampa w mroku
Mysak Ludwik
Szesc lat w Chinach
Mysliwiec K a r o l
Swi^te znaki Egiptu
Nawrocki Aleksander
Szamanizm i W^grzy
Niewiadowski Andrzej
Polska fantastyka naukowa 1945—1985. Przewodnik
Norwid Cyprian K a m i l
Pioro
Nowikow D . Igor
Ewolucja wszechswiata
Oramus Marek
Wyposazenie osobiste
Osiecka Agnieszka
Szpetni czterdziestoletni
Panas Henryk
Jak mi bylo u Andersa
Parandowski Jan
Dysk olimpijski
Paukszta Eugeniusz
Ich trzech i dziewczyna
Paukszta Eugeniusz
Wiatrolomy
Pawlak Wladyslaw B .
Urodzeni w Warszawie
Pelka J . Leonard
Polska demonologia ludowa
Petecki Bohdan
Tylko cisza
Petrovic Stevan P
Narkotyki
Piekarczyk Stanislaw
W sredniowiecznej rzeczywistosci
Pilaszewicz Stanislaw
W cieniu krzyza i polksigzyca
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Pohl Frederik
Czlowiek Plus
Popik E m m a
Tylko Ziemia
Poplawska Halina
Talerz z Napoleonem cz. I Roza
Poplawska Halina
Talerz z Napoleonem cz. I I Anto
Pospiszyl Kazimierz
Tristan i Don Juan
Rabinowicz Wadim
Swiat w zwierciadle alchemii
Rajnow Bogomil
Umierac tylko w ostatecznosci
Rathman Tadeusz
Energia
poszukiwania i niepokoje
Ryszkiewicz Marcin
Jak zostac czlowiekiem
przepis ewolucyjny
Sagan Franpoise
Nieruchoma burza
Sakowicz Krystyna
Jasmiornica
Samojlik Mikolaj — Biebrzanski szal
Samusik Jerzy
Trypoliskie A B C
Sayers Dorothy Leigh
Nieprzyjemnosc w Klubie Bellona
Sayers Dorothy Leigh
Z dowodem w zgbach
Schaefer Jack
Kanion
Shaw Bob
Milion nowych dni
Siejak Tadeusz
Pustynia
Sienkiewicz Henryk
Latarnik
Sienkiewicz Henryk
Szkice w^glem
Sienkiewicz Henryk
T a trzecia. Sachem. Z pami^tnika poznanskiego nauczyciela
Sieniawski Krzysztof Maria
Erotikon
Sieradzki Andrzej Jozef
Mowione pod wiatr
Siewierski Jerzy
Paniy naszy upiory udusily
Skulska Wilhelmina
O wlos od prawdy
Slobodnik Wlodzimierz
.Jesienny dzieh
Slupecki- Leszek Pawel
Wilkolactwo
Slyk Marek
W krupniku rozstrzygni?c
Spinrad Norman
Wszystkie dzwi^ki t?czy
Stevenson Robert Louis
Czarna Strzala
Stevenson Robert Louis
Katriona
Stevenson Robert Louis
Wyspa skarbow
Stankiewicz Janusz
Moim zdaniem
Stocker Bram
Dracula
Strohska Anna
Anglia, ktoregos dnia
Strugaccy Arkadij i Borys
Przenicowany swiat
Strumph-Wojtkiewicz Stanislaw
Agent nr 1
Strzelczyk Andrzej
Zlecenie
Sturgeon Theodore
Klucz do Zapory
Sue Eugeniusz
Tajemnice Paryza
Surdykowski Jerzy
Bl^kitny kontynent
Sylwin Anatol
Sniezyca
Szcz^sny Franciszek
N a przekor
Szefner Wadim
Szalas dluznika
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Sztaudynger Jan
Raptularz zakochanych
Szymborski Krzysztof
Oblicza nauki
Tazbir Janusz
Spotkania z historiy
Tokarczyk Andrzej
Czterech jezdzcow Apokalipsy
Trzeciakowski Jan
Po sysiedzku z Aztekami
Turczyhski Andrzej
L y k a kobiet
Turczyhski Andrzej
Pi?kna z Beaute
Tuziak Andrzej
Odwrocony od siebie
Tuwim Julian
Slowo i cialo
•«*.,..,*«*aiD Mark
Feralny kryzek
— Krolewicz i zebrak
' ••'-nietej ziemi

•f
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Zbiorowe
Opowiadania mlodych pisarzy kazachskich
Zbiorowe
Polska
losy panstwa i narodu
Zbiorowe
Polska, ostatnie pol wieku (zeszyty 1-6)
Zbiorowe
Po prostu milosc
Zbiorowe
Strofy o poezji
Zbiorowe
Strofy o Wisle. Strofy o Mazowszu
Zbiorowe
Strofy z dreszczykiem
Zbiorowe
Uleczyc zycie
Zbiorowe
Usmiech krokodyla
Zbiorowe
Wiersze o milosci
Zbiorowe
Zarys dziejow religii
Zbiorowe
Z bajki prawda si? odkryb
Zbiorowe
Zycie w drodze
Zfbalski Tomae^ '

