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Jedynie prawda jest ciekawa...
Józef Mackiewicz



O Wydawnictwie
Od 2007 roku wyłącznie za własne środki wydajemy książki 
z zakresu polityki, historii, religii oraz ekonomii wolnorynkowej. 
Wydajemy je z duchem motta największego polskiego prozaika XX 
wieku, Józefa Mackiewicza, iż „jedynie prawda jest ciekawa”. W cią-
gu dziewięciu lat wydaliśmy ponad sto tytułów, zarówno w papie-
rowych, jak i elektronicznych wersjach oraz dwa audiobooki.
Jesteśmy niezależnym wydawnictwem w pełni tego słowa zna-
czenia. Nie korzystamy z żadnych programów rządowych ani 
unijnych. Kolejne projekty realizujemy wyłącznie za własne 
środki pieniężne.
Jesteśmy obecni na najważniejszych imprezach książkowych 
w Polsce, a nasze książki są dostępne w najlepszych księgar-
niach w kraju.

Od 2014 roku mamy również patronacką 
księgarnię stacjonarną na warszawskim 
Żoliborzu przy ul. Dymińskiej 4.

facebook.com/WydawnictwoProhibita
youtube.com/user/Multibookpl

Kontakt: Dymińska 4, 01-519 Warszawa, tel. 22 425 66 68 | www.prohibita.pl; wydawnictwo@prohibita.pl



NOWOŚĆ WYDAWNICZA

Reprint Mojego Mszalika Niedzielnego z 1940 roku wydany dla Polonii amerykań-
skiej przez ks. Józefa Stedmana może stać się nieocenioną pomocą dla wszystkich, 
którzy pragnęliby świadomie uczestniczyć w Mszy Świętej Wszechczasów. Mszalik 
został ułożony tak, że nawet pierwszy raz uczestnicząc w tradycyjnej Mszy Świętej, 
korzystający nie będzie miał problemu ze zrozumieniem tego, co „dzieje się” przy 
ołtarzu. Mój Niedzielny Mszalik to również koniec wymówek dla tych, którzy mówią, 
że chcieliby chodzić na Mszę łacińską, ale nic z niej nie rozumieją, gubią się w niej, 
itd. Ks. Stedman zaprasza do sięgnięcia po ten Mszalik, aby każdy mógł przekonać 
się, że Msza Święta Wszechczasów jest tak naprawdę dla każdego z nas.

***
Mszalik Niedzielny jest dla każdego najlepszą książką do nabożeństwa na całe życie. 
Jak we Mszy Św., tak i w niej się nic nie zmienia. A jednak co dzień jest ona nowa, 
bo podaje wciąż nowe myśli, i natchnienia, i modlitwy. Tak jak cała liturgia kościelna, 
tj. Msza Św. jest owocem objawienia i kościelnej myśli pod natchnieniem Ducha 
Świętego.

Z Przedmowy ks. Józefa F. Stedmana do wydania z 1940 r.

Ks. Józef Stedman – Mój Niedzielny Mszalik

Autor KS. JÓZEF STEDMAN
Tytuł MÓJ NIEDZIELNY MSZALIK
Objętość 398
Oprawa Skórzana
Format 100 × 140 mm
Cena detaliczna 75,00 zł
EBOOK NIE

REPRINTZ 1940 ROKU
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NOWOŚCI WYDAWNICZE

Niechaj myśli i argumenty przedstawione w tej 
książce posłużą czytelnikom – przyjaciołom wol-
ności, którzy sami chcą o sobie stanowić – za oręż 
w walce z populistyczną propagandą, której celem 
jest wyzucie ludzi z wolności i własności oraz uczy-
nienie ich nowoczesnymi niewolnikami nowej klasy 
wyzyskiwaczy – biurokracji. Najlepszym sprzymie-
rzeńcem wrogów wolności jest nieświadomość. 
Pragniemy by ta książka pomogła jej czytelnikom 
uchronić się przed nią i uniknąć popadnięcia w po-
niżającą zależność od współczesnych centralnych 
planistów.

Praca zbiorowa – Moralność kapitalizmu

Autor PRACA ZBIOROWA
Tytuł MORALNOŚĆ KAPITALIZMU
Objętość 272
Oprawa Miękka
Format 145 × 205 mm
Cena detaliczna 35,00 zł
EBOOK EPUB, MOBI

Jak kapitalizm ukształtował cywilizację Zachodu 
w ciągu drugiego tysiąclecia po Chrystusie? Kto 
wypaczał go na przestrzeni dziejów, w jaki sposób 
i dlaczego? Jaką rolę odegrali w tym wszystkim 
bankierzy i światowa finansjera? Autor, w kontrze 
do tez słynnego historyka światowych finansów 
Nialla Fergusona, dokonuje własnej interpretacji 
historii ostatniego tysiąca lat z perspektywy zde-
klarowanego zwolennika wolnorynkowego ładu. 
Na kartach Dziejów kapitalizmu stawia bardzo 
odważne, momentami wręcz kontrrewolucyjne 
tezy, ale podpiera je ogromnym materiałem do-
wodowym. Z jakim rezultatem? Niech każdy Czy-
telnik sięgnie po tę nieprzeciętną książkę i oceni 
to sam.

Jakub Wozinski – Dzieje kapitalizmu

Autor JAKUB WOZINSKI
Tytuł DZIEJE KAPITALIZMU
Objętość 630
Oprawa Twarda
Format 165 × 235 mm
Cena detaliczna 79,90 zł
EBOOK EPUB, MOBI

BESTSELLER NA
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Wznowienie jednego z najpopularniejszych pod-
ręczników dla młodzieży w okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego. Panorama całej historii 
Kościoła podana w prosty i zarazem popularyza-
torski sposób może zachęcić młode pokolenie do 
głębszego poznania historii Kościoła, jaką ona była 
naprawdę.

Bł. Ks. Roman Archutowski (1882-1943), przez 
wiele lat dyrektor gimnazjum, rektor warszawskie-
go seminarium duchownego. W czasie wojny tor-
turowany na Pawiaku, w 1942 roku trafił do obozu 
w Majdanku, w którym zmarł po niecałym roku. 
W 1999 roku Jan Paweł II beatyfikował go w gro-
nie 108 męczenników II wojny światowej.

HISTORIA

Bł. Ks. Roman Archutowski 
Historia Kościoła katolickiego dla młodzieży

Autor BŁ. KS. ROMAN ARCHUTOWSKI
Tytuł HISTORIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DLA MŁODZIEŻY
Objętość 352
Oprawa Miękka ze skrzydełkami
Format 145 × 205 mm
Cena detaliczna 35,00 zł
EBOOK EPUB, MOBI

Iskry boże to autorska mała panorama ojczystej hi-
storii – szkicowana w ściśle określonej perspekty-
wie: poprzez postaci Świętych i Błogosławionych 
Kościoła katolickiego. Dzieła życia ich wszystkich, 
a także przykłady męczeńskiej śmierci tak wie-
lu, stanowią najlepsze, bo najbardziej wyraziste 
punkty orientacyjne i drogowskazy (...). Jeśli mamy 
lepiej rozumieć skąd przychodzimy, kim jesteśmy, 
jak wysoko możemy i powinniśmy mierzyć – to 
wypada nam ze szczególną pilnością odrabiać te 
lekcje, jakich udzielają nam właśnie Oni.

Grzegorz Braun – Iskry boże

Autor GRZEGORZ BRAUN
Tytuł ISKRY BOŻE
Objętość 192
Oprawa Zintegrowana
Format 165 × 235 mm
Cena detaliczna 45,00 zł

EDYCJAILUSTROWANA
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Pietro kard. Gasparri – Katechizm katolicki

Katechizm katolicki dla osób dorosłych, które pragną zdobyć 
pełniejszą znajomość nauki katolickiej, bo tak brzmi pełny 
tytuł katechizmu, to dzieło kardynała Piotra Gasparriego 
(1852–1934). Katechizm ten zawiera wykładnię najważniej-
szych zasad wiary, moralności i kultu, do których przestrze-
gania zobowiązani są wierni Kościoła katolickiego. Wszyst-
ko, co obejmuje, jest wyrażone systematycznie, zwięźle 
i krótko, aby żaden wyraz, tym bardziej pytanie, nie okazał 
się zbytecznym i niepotrzebnym. Napisany został w formie 
pytań i odpowiedzi: jest ona z dawien w Kościele praktyko-
wana i używana, a podział na małe ustępy, chroni od zamie-
szania, a przez to i pomaga w zapamiętywaniu rzeczy. 

Autor PIETRO KARD. GASPARRI
Tytuł KATECHIZM KATOLICKI
Objętość 252
Oprawa Twarda
Format 145 × 205 mm
Cena detaliczna 36,90
EBOOK NIE

RELIGIA

Tradycyjny, przedsoborowy Katechizm!

Nowe wydanie książki wydanej w 1920 roku. Mimo 
upływu niemal stu lat od jej ukazania się nic nie straciła 
na aktualności.
Św. Piotr z Werony, męczennik, po ugodzeniu mieczem 
w głowę napisał na ziemi własną krwią to zdanie: Wie-
rzę w jednego Boga! Credo. Św. Józef Sebastian Pelczar, 
biskup przemyski, dobry pasterz, przypomina nam o tym, 
wykładając i udowadniając prawdy naszej świętej Wiary.
Trwajmy zatem mocni w Wierze, objawionej przez Zba-
wiciela i potwierdzonej przez tylu – w tym polskich – 
świętych. Dziękujemy Bogu i dumni jesteśmy, iż znalazł 
się wśród nich nasz Rodak, święty biskup Pelczar, kapłan 
wedle Serca Boże-
go, autor tej pięk-
nej książki.

Św. bp Józef Sebastian Pelczar – Obrona religii katolickiej

Autor ŚW. BP SEBASTIAN PELCZAR
Tytuł OBRONA RELIGII KATOLICKIEJ
Objętość 380
Oprawa Twarda
Format 150 × 205 mm
Cena detaliczna 39,90 zł
EBOOK NIE

BESTSELLER NA

BESTSELLER NA

6



HISTORIA

Grzegorz Kucharczyk – Christianitas – między Niemcami i Rosją

Grzegorz Kucharczyk – Christianitas – od rozkwitu do kryzysu

Zbiór tekstów znakomitego historyka jest kontynuacją, ale 
i dopełnieniem poprzedniego zbioru zatytułowanego: Chri-
stianitas. Od rozwkitu do kryzysu. W tym wyborze rzecz do-
tyczy tego samego zagadnienia, ale w odniesieniu do Polski. 
Tysiąc pięćdziesiąta rocznica chrztu Polski w naturalny spo-
sób skłania do refleksji nad znaczeniem tego wydarzenia dla 
dziejów narodu i państwa polskiego, ale również znaczenia 
pamięci o tym wydarzeniu i szerszej oceny stanu civitas chri-
stiana w naszej ojczyźnie.

Cena detaliczna: 35,00 zł, opr. miękka, str. 290. 
Dostępna jako ebook: 

Niniejsza książka jest opowieścią o kryzysie. Tym najpoważ-
niejszym, bo dotykającym sfery ducha, kryzysie naszego krę-
gu cywilizacyjnego ukształtowanego przez chrześcijaństwo 
przekazane ludom Europy przez Kościół rzymski.
Jaka jest przyczyna tego kryzysu, alias kto lub co za tym stoi? 
Próba odpowiedzi na kartach książki.
Cena detaliczna: 35,00 zł, opr. miękka, str. 392. 
Dostępna jako ebook: 

Paweł Toboła-Pertkiewicz 
De Valera. Gigant polityki irlandzkiej i jego epoka

Pierwsza polska biografia prezentuje de Valerę na tle za-
wiłej historii Zielonej Wyspy i jej losów historycznych. 
W 2015 roku przypadła 40. rocznica śmierci Eamona de 
Valery (1882–1975). W 2016 roku przypadała setna rocz-
nica wybuchu Powstania Wielkanocnego, które odmieniło 
losy ojczyzny św. Patryka. Już te dwie daty są wystarczają-
cym powodem, aby poznać tego giganta konserwatyzmu 
w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Cena detaliczna: 35,00 zł, opr. twarda, str. 252. 
Dostępna jako ebook:  

MOBIEPUB

MOBIEPUB

MOBIEPUB
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HISTORIA

Rafał Gan-Ganowicz – Kondotierzy
Wspomnienia słynnego polskiego najemnika, antykomunisty, 
który poświęcił życie na walkę z bronią w ręku z czerwoną za-
razą. Lektura obowiązkowa każdego mężczyzny!
Gdy pisałem te wspomnienia, Kongo nazywało się Zair 
(a w 1997 roku przywrócono krajowi dawną nazwę). Jak wia-
domo, dyktatura Mobutu była „daleka od wzorów demokra-
cji”. Ale olbrzymie złoża uranu, kobaltu, miedzi i diamentów 
nie służą czerwonemu. W jakimś tam maleńkim stopniu jest 
w tym i moja zasługa. Choćby całą moją działalność sprowa-
dzić do kłucia szpilką. „Milion ukłuć szpilką i słonia zabije” – 
powiedział Mao. Niech więc każdy chwyta za szpilkę!

Rafał Gan-Ganowicz 
Cena detaliczna: 39,90 zł, opr. twarda, str. 248.

Tomasz Łysiak prowadzi nas przeciw zniechęceniu. Szla-
kiem swoich, naszych bohaterów. Do nadziei. Do no-
wego świtu. Prowadzi nas z szacunkiem i pasją jed-
nocześnie, prowadzi z miłością dla prawdy o Polsce. 
Możemy poznać ją, ale nigdy całą, i dlatego możemy 
i powinniśmy poznawać ją coraz więcej. (...) Tu, między 
okładkami tej książki, mamy okazję zbliżyć się do Polski. 
Prof. Andrzej Nowak 
Cena detaliczna: 55,00 zł, opr. miękka, str. 392. 
Dostępna jako ebook: 

Tomasz Łysiak – Medalion na pancerzu

MOBIEPUB

Czarna księga sanacji Sławomira Suchodolskiego to poważna 
praca, choć wydana w formie nieco popularnej. Wkurza po pro-
stu brak indeksu nazwisk - ale na szczęście to bodaj jedyny jej 
mankament.
Książka napisana została świetnie - autor wykonał bardzo dobrą 
robotę. I świetnie się czyta: trochę jak kryminał, a trochę jak 
czarną komedię.
Wojciech J. Muszyński, 

red. naczelny 
„Glaukopisu”

Sławomir Suchodolski – Czarna księga sanacji

Autor SŁAWOMIR SUCHODOLSKI
Tytuł CZARNA KSIĘGA SANACJI
Objętość 488
Oprawa Twarda
Format 145 × 205 mm
Cena detaliczna 49,90 zł Twarda
EBOOK EPUB, MOBI
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Życie i śmierć dla narodu!
Antologia myśli
narodowo-radykalnej
Cena det. 39,90 zł, 
str. 456, op. miękka

Pisarz dla dorosłych.
Opowieść o Józefie
Mackiewiczu
Cena det. 79,90 zł, 
str. 988, op. twarda

Rewolucja pokojowa
Cena det. 27,00 zł, 
str. 220, op. miękka

Odkłamać wczoraj i dziś 
Cena det. 29,90 zł,
str. 266, op. miękka 

Historia pisana pieniądzem
Cena det. 29,90 zł,
str. 180, op. miękka 

MOBI

EPUB

MOBI

EPUB

MOBI

EPUB

HISTORIA

Russell Kirk.
Biografia amerykańskiego 
konserwatysty
Cena det. 32,90 zł, 
str. 266, op. miękka

Wielka księga cenzury PRL
Cena det. 79,90 zł, 
str. 580, op. twarda

Ordoliberalizm. Historia 
niemieckiego cudu
gospodarczego
Cena det. 20,00 zł, 
str. 148, op. miękka

Jak to naprawdę było?
Cena det. 25,00 zł,
str. 108, op. twarda

Polonia Restituta
Cena det. 39,90 zł, 
str. 468, op. miękka

Między młotem
a kowadłem
Cena det. 29,90 zł, 
str. 220, op. miękka

MOBI

EPUB

MOBI

EPUB

MOBI

EPUB

Bohaterowie państwa
podziemnego
Cena det. 29,90 zł,
str. 220, op. miękka
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Frédéric Bastiat (1801–1850) – francuski pisarz, jeden z największych 
demaskatorów prawdziwego oblicza socjalizmu, zasłynął jako autor 
ponadczasowych pamfletów, w których za pomocą przykładów i re-
ductio ad absurdum ukazywał absurdalność mitów i teorii ekonomicz-
nych przeciwników wolności gospodarczej. 

Dzieła zebrane

Dwa tomy, ponad tysiąc stron tekstów wielkiego 
pamflecisty. Tomy zawierają: Co widać i czego nie wi-
dać, Prawo, Państwo, Kapitał i zysk z kapitału, Przeklęty 
pieniądz, Sofizmaty ekonomiczne, Harmonie ekono-
miczne.
Cena detaliczna: 140,00 zł, opr. twarda,
str. 1008 (dwa tomy).

FRÉDÉRIC BASTIAT

Autor FRéDéRIC BASTIAT FRéDéRIC BASTIAT FRéDéRIC BASTIAT
Tytuł CO WIDAĆ I CZEGO NIE WIDAĆ PRAWO PAMFLETY
Objętość 86 86 280
Oprawa miękka ze skrzydełkami miękka ze skrzydełkami miękka ze skrzydełkami
Format 125 × 195 mm 125 × 195 mm 125 × 195 mm
Cena detaliczna 15,00 15,00 29,90
EBOOK EPUB, MOBI EPUB, MOBI EPUB, MOBI

Nigdzie nie znajdziemy bogatszych arsenałów broni, której można użyć przeciwko socja-
lizmowi niż w broszurach opublikowanych przez Bastiata między rokiem 1848 a 1850.

Encyklopedia Britannica, wyd. 11, 1910 r.
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Nadużycie rozumu
Cena det. 39,90 zł, 
str. 336, op. miękka

Intelektualiści 
a socjalizm
Cena det. 10,00 zł, 
str. 40, op. miękka

Ja ołówek
Cena det. 7,00 zł, 
str. 40, op. miękka 

Istota amerykańskie-
go sukcesu
Cena det. 29,90 zł, str. 
216, op. miękka

Lekcja zdrowego 
rozsądku
Cena det. 29,90 zł 

To nie musi być 
państwowe 
Cena det. 35,00 zł, 
str. 344, op. miękka

EKONOMIA

MOBI

EPUB

MOBI

EPUB

MOBI

EPUB

Dzieło Nocka zawiera niezwykle ożywczy intelektualnie i po-
nadczasowy zbiór refleksji na temat państwa, społeczeństwa 
oraz dziejów. Państwo - nasz wróg powstawało w czasie, gdy 
triumfy święciły bolszewizm, hitleryzm, faszyzm, a w Sta-
nach Zjednoczonych wprowadzano Nowy Ład. Autor wbrew 
wszystkiemu żywił jednak przekonanie, że każde, nawet naj-
bardziej potężne państwo, czeka kiedyś upadek, gdyż jest 
wrogiem społeczeństwa.

Jakub Wozinski

Albert J. Nock – Państwo – nasz wróg

Autor ALBERT J. NOCK
Tytuł PAŃSTWO – NASZ WRÓG
Objętość 132
Oprawa Miękka
Format 140 × 205 mm
Cena detaliczna 29,90 zł
EBOOK NIE
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PUBLICYSTYKA

MOBIEPUB

Zbiór tekstów publicystycznych Grzegorza Brauna podzielo-
ny na dwie części: historyczną (konstytucja 3 maja, powstania, 
masoneria) oraz współczesną (geopolityka, kwestia ukraińska), 
którego mottem są słowa 
Józefa Szujskiego, który 

pisał o „fałszywej hi-
storii jako mistrzyni 
fałszywej polityki”.

Grzegorz Braun – Stałe warianty gry

Autor GRZEGORZ BRAUN
Tytuł STAŁE WARIANTY GRY
Objętość 652
Oprawa miękka
Format 145 × 205 mm
Cena detaliczna 49,90 zł
EBOOK EPUB, MOBI

Rok 1989, środek Europy. W Polsce upada komunizm, zaczyna 
się nowy system, a zapoczątkowane wówczas zmiany określone 
zostały mianem transformacji. Rok 2017, środek Europy. Polska 
transformacja wciąż trwa, wciąż się wszyscy na nią powołują jak 
na słowo wytrych, ale czym ona była, czym jest, kiedy się skoń-
czy i jaki jest właś-
ciwie jej dotychcza-
sowy bilans?

Przekleństwo georealizmu będzie nam ciążyć tak długo, jak dłu-
go dajemy wiarę, że Polska musi być proniemiecka bądź proro-
syjska. Albo nie istnieć w ogóle.

Fragment Wstępu.

Waldemar Żyszkiewicz – Krótki bilans Polski tranzytowej

Aleksander Ścios – Nudis verbis – Przeciw mitom

Autor WALDEMAR ŻYSZKIEWICZ
Tytuł KRÓTKI BILANS POLSKI TRANZYTOWEJ
Objętość 560
Oprawa miękka ze skrzydełkami
Format 145 × 205 mm
Cena detaliczna 39,90 zł

BESTSELLER NA

O patriotyzmie 
a także o zezowatej 
matce
Cena det. 39,90 zł,
str. 460, op. miękka

Autor ALEKSANDER ŚCIOS
Tytuł NUDIS VERBIS – PRZECIW MITOM
Objętość 144
Oprawa Miękka
Format 145 × 205 mm
Cena detaliczna 29,90 zł
EBOOK EPUB, MOBI

12



CYWILIZACJA

Erik von Kuehnelt-Leddihn – Demokracja – opium dla ludu
Wierzysz, że demokracja to najlepszy system rządów, jaki 
stał się udziałem ludzkości? Wierzysz, że demokracja naj-
lepiej broni twoich praw, jest sprawiedliwa, twój głos ma 
realne znaczenie, a ty masz wpływ na rzeczywistość poli-
tyczną? Jeśli tak uważasz, to bezwzględnie musisz poznać 
pracę Demokracja – opium dla ludu, w której Autor podda-
je system demokratyczny dogłębnej analizie. Książka jest 
o tyle niebezpieczna, że po jej lekturze Czytelnik już nigdy nie 
będzie patrzył na demokrację łaskawym okiem i pokładał w niej 
swoich nadziei na lepsze jutro.
Cena detaliczna: 29,90 zł, opr. miękka, str. 186.
Dostępna jako ebook: 

Roberto de Mattei – Dyktatura relatywizmu
Im bardziej walec postępu przetacza się przez nasze szkoły, in-
stytucje publiczne, media, kulturę, tym bardziej staje się aktualna 
praca wybitnego włoskiego historyka. Prezentując, jak wyglądała 
lewacka rewolucja na Zachodzie Europy, możemy zobaczyć, że 
dokładnie te same schematy, modele i manipulacje mają miej-
sce w Polsce. Dyktatura relatywizmu coraz bardziej wpycha się 
do naszych domów i rodzin. Jest to więc już naprawdę ostatni 
moment, aby się jej przeciwstawić. Za chwilę będzie za późno, 
o czym dobitnie przekonuje ta ważna książka prof. de Mattei.
Cena detaliczna: 24,00 zł, opr. miękka, str. 136.
Dostępna jako ebook: 

MOBIEPUB

MOBIEPUB

MOBIEPUB MOBIEPUB

Synod papieża 
Franciszka
Cena det. 25,00 zł,
str. 184, op. miękka

Angielscy męczen-
nicy reformacji
Cena det. 25,00 zł,
str. 160, op. miękka
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Richard Weaver – Idee mają konsekwencje
Weaver ponad 50 lat temu głosił tezę o kryzysie we-
wnętrznym cywilizacji zachodniej jako głównej przyczynie 
jej rozpadu. Wszelkie wymienione przez niego symptomy 
rozpadu uległy w ciągu kilkudziesięciu lat znacznemu na-
sileniu.  Zalegalizowaliśmy – od czasów Weavera – por-
nografię, aborcję, rozwody, homoseksualizm; jesteśmy 
w trakcie legalizowania eutanazji, małżeństw homoseksu-
alistów i możliwości adoptowania przez nich dzieci. Wizja 
Aldousa Huxleya opisana w Nowym wspaniałym świecie 
powoli staje się faktem.
Cena detaliczna 29,90 zł, opr. miękka, str. 216.

Bogdan Zalewski – 13 załączników
Pierwsza w Polsce książka o steganografii pisana metodą 
steganografii, czyli technologią przekazywania wiadomo-
ści ukrytych w innych, najczęściej oficjalnie publikowanych 
materiałach.
Cena detaliczna 26,00 zł, opr. miękka, str. 194.

CYWILIZACJA

Seria książek prof. Feliksa Konecznego

Napór Orientu na 
Zachód
Cena det. 7,00 zł, 
str. 40, op. miękka

Tło cywilizacyjne 
odsieczy wiedeńskiej
Cena det. 9,00 zł, 
str. 56, op. miękka

Protestantyzm 
w życiu zbiorowym
Cena det. 9,00 zł, 
str. 62, op. miękka
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Berek
Cena det. 34,90 zł, 
str. 476, op. miękka

Niewidzialni
Cena det. 35,00 zł, 
str. 342, op. miękka

Miasto umarłych
Cena det. 35,00 zł, 
str. 278, op. miękka 
ze skrzydełkami

BELETRYSTYKA

Tyle dotacji państwowych otrzymało nasze Wydawnictwo!
Nie wydajemy książek za pieniądze podatnika!

Debiut literacki, który stał się bestsellerem!
Kawał pięknej literatury! 
Karolina Lebiedowicz, wmeritum.pl
Książka pozwala obcować z tym, czego tak bardzo dziś braku-
je – z dobrem i pięknem. 
Kamil Eckhardt, weszlowoko.blogspot.com

Jadwiga Czechowicz – Kresy i bezkresy

Autor JADWIGA CZECHOWICZ
Tytuł KRESY I BEZKRESY
Objętość 470
Oprawa Twarda
Format 145 × 205 mm
Cena detaliczna 39,90 zł
EBOOK PDF, EPUB, MOBI

BESTSELLER NA
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*Najciekawsze książki, często niedostępne w innych księgarniach
*Porządne książki dla najmłodszych
*Czasopisma
*Filmy
*Audiobooki
*Ebooki (PDF, ePUB, MOBI)
*Specjalna oferta wydawnictwa Prohibita
 – www.prohibita.pl
*Szybka wysyłka, płatności kartą, PayPalem i przelewem online

Największa księgarnia po Prawej stronie!

Tel: 22 424 37 36, mail: sklep@multibook.pl, ul. Dymińska 4, Warszawa-Żoliborz
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00

(w czwartki do godziny 19:00), w soboty w godzinach od 10:00 do 15:00.
f Multibookpl | l multibookpl | i multibook.pl

Ponad 9 tysięcy produktów w 100 kategoriach!


