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Jedynie prawda jest ciekawa…
Józef Mackiewicz



KILKA SŁÓW O NAS:
Od 2007 roku wyłącznie za własne środki wydajemy ciekawe książki z zakresu polityki, 
historii oraz ekonomii wolnorynkowej. Wydajemy książki z duchem motta jednego z naj-
większych pisarzy polskich XX wieku, Józefa Mackiewicza, iż „jedynie prawda jest ciekawa”. 
W ciągu 7 lat wydaliśmy kilkadziesiąt tytułów, zarówno w papierowych jak i elektronicz-
nych wersjach. W swoim dorobku mamy również dwa audiobooki. Oprócz Wydawnictwa 
prowadzimy również księgarnię – zarówno internetową pod adresem Multibook.pl, jak i sta-
cjonarną na warszawskim Żoliborzu. W naszej ofercie znajduje się blisko 5 tysięcy tytułów, 
co czyni nas największą księgarnią po Prawej stronie w Polsce.

KONTAKT
Wydawnictwo Prohibita Paweł Toboła-Pertkiewicz
www.prohibita.pl | wydawnictwo@prohibita.pl
tel. 22 424 37 36, 22 425 66 68, 0-691 078 163
Kontakt: Dymińska 4, 01-519 Warszawa, 150 m od wyjścia z Metra 
Dworzec Gdański w kierunku ul. Gen. Zajączka (wyjście północne).

Nasze książki najtaniej kupisz w księgarni - największej księgarni po prawej stronie.

Tomasz Strzyżewski – Wielka księga cenzury PRL
Wszyscy podejmujemy decyzje i dokonujemy wyborów w zależności od tego, co 
się wedle naszej wiedzy wokół nas dzieje. Gdy ktoś wprowadza nas w błąd, staje-
my się jego niewolnikiem. Zniewolenie to jest silniejsze od zniewolenia fizycznego,
gdyż człowiek wprowadzony w błąd nie jest świadom tego stanu. Ocenzurowany 
przekaz medialny wprowadza w błąd, czyli zniewala masowego odbiorcę. Oznacza 
to zniewalanie całego społeczeństwa. Wyprowadzanie więc z tego błędu jest aktem 
wyzwalania, czyli walką o wolność dla nas wszystkich. Gdy sobie to w sierpniu 1975 
roku uświadomiłem, podjąłem decyzję, której rezultatem jest ta książka. 

Tomasz Strzyżewski

Po raz pierwszy Czarna księga cenzury PRL ukazała się w 1977 roku i było to jej 
jak na razie jedyne wydanie. W tzw. wolnej Polsce, której 25. rocznicę tak hucz-
nie obchodziliśmy, nie znalazł się ani jeden wydawca, który chciałby ją ponow-
nie wydać. W 2007 roku umowę na wydanie książki podpisało z autorem Naro-
dowe Centrum Kultury, które po 2 latach przygotowań zakończyło prace nad 
jej wydaniem bardzo znamiennym komunikatem, że ”wykonanie zamówie-
nia [wydanie Księgi cenzury] może istotnie zagrozić interesowi publicznemu 
z uwagi na wrażliwą społecznie tematykę publikacji”. 

To rzecz fundamentalna – niezbędna do pełnego opisu dziejów Polski, dla pełnego zro-
zumienia pragmatyki systemu sowieckiego i dla mechanizmów propagandy, kontroli 
i inżynierii społecznej w ogóle – pozycja obowiązkowa, która bodaj w wyborze powinna 
trafić do wypisów szkolnych i na listy lektur uniwersyteckich. (…) Nie ulega wątpliwo-
ści, że publikacja Czarnej księgi była najpoważniejszą, najgłębszą demaskacją prag-
matyki systemu sowieckiego w Polsce – od czasów rewelacji Światły aż do otwarcia 
archiwów IPN.

Grzegorz Braun, magazyn „Polonia Christiana”

Format: 160 x 240 mm, str. 580, oprawa twarda
Cena det: 80,00 zł; Kupuj taniej na  MOBIEPUB
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NOWOŚCI

Sebastian Reńca – Niewidzialni
„Doskonała lektura. Świetnie literacko zaprezentowana ohyda finałowej dekady priwi-
ślińskiego czerwonego totalitaryzmu, gdy «niewidzialni» esbecy bezkarnie mordowali 
kogo chcieli i brutalnie kaleczyli żywoty tysiącom Polaków”.

Waldemar Łysiak

Trzymająca w napięciu od pierwszego do ostatniego zdania sensacyjna powieść Seba-
stiana Reńcy pokazuje jak wiele jest jeszcze niewyjaśnionych zbrodni z okresu PRL-u 
i co czeka tych, którzy próbują poznać prawdę i znaleźć sprawców. Bardzo realistyczna 
i prawdziwa książka o naszej rzeczywistości. Gorąco polecamy tym, którzy filmowy
thriller lubią przeżyć na kartach książki.

Format: 148 x 210 mm, str. 342, oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena det: 34,90 zł; Kupuj taniej na  MOBIEPUB

Stefan Korboński – Polonia Restituta
Moje Dwudziestolecie Niepodległości jest o tyle bogate, że składa się na nie z jednej 
strony walka z bronią w ręku o odrodzoną Polskę, nauka, praca i polityka, z drugiej 
bujna młodość, czasami szalona, upojenie przyrodą i przygodą oraz wesołe, nieraz 
lekkomyślne życie.
W tym Dwudziestoleciu Niepodległości nie brak blasków i cieni, walki i ofiar, ale
ta jedna karta w naszej przeszło tysiącletniej historii prawdy się nie boi i brązu nie 
potrzebuje.

Fragment Wstępu Autora

Polonia Restituta to subiektywna opowieść przedstawiciela pokolenia, które zdążyło 
powalczyć o kształt Odrodzonej, a następnie przeżywać jej dramaty – z zamachem 
majowym i więzieniem w Brześciu na czele – kształtować opozycję antysanacyjną, 
a także pracować, bogacić się, podróżować, założyć rodzinę i znajdować czas na roz-
rywkę – bale i pojedynki.

Prof. Jan Żaryn

Format: 148 x 210 mm, str. 468, oprawa miękka ze skrzydełkami + zdjęcia
Cena det: 39,90 zł; Kupuj taniej na  MOBIEPUB

Frédéric Bastiat – Co widać i czego nie widać
Co widać i czego nie widać to krótka opowieść o tym, co najważniejsze w ekonomii. 
Nie trzeba czytać opasłych podręczników, aby zrozumieć istotę procesu gospodaro-
wania i jego konsekwencji. Książka, którą trzymacie w ręku to swoisty elementarz. 
Napisana jasnym i klarownym wywodem, z niezwykłą pasją i żelazną logiką, a przy 
tym pełnym humoru językiem, pozwala dostrzec w ekonomii to, czego większość 
nie dostrzega lub dostrzec nie chce. Zmusza do myślenia. To jedna z tych książek, 
które czyta się przez całe życie i za każdym razem odkrywa się w niej coś nowego, 
inspirującego.

Format: 125 x 195 mm, str. 86, oprawa miękka ze skrzydełkami + zdjęcia
Cena det: 14,00 zł; Kupuj taniej na  MOBIEPUB



NOWOŚCI

Jakub Wozinski – To NIE musi być państwowe
Prowokacyjna, pełna przykładów historycznych jak i współczesnych, napisana 
z bezwzględną logiką a także z wielką pasją. Obok To NIE musi być państwowe nie 
można przejść obojętnym. Tę książkę trzeba przeczytać, głęboko przemyśleć przy-
kłady, które najpewniej wywrócą do góry nogami nasze wyobrażenie o instytucji 
państwa i niepodważalnym dogmacie, że niektóre dziedziny życia ex definitione mu-
szą być państwowe.

Polecam lekturę tym wszystkim, którym bliski jest aforyzm Stanisława J. Leca, że 
„Z jednego systemu nie wydobędziemy się długo: ze słonecznego”.

Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha

To nie musi być państwowe jest pierwszą od dawna libertariańską książką polskiego 
autora, którą da się czytać. I choć czasem odwołania nie są do końca przekonujące, to 
jednak zawsze erudycyjne.

Rafał Woś „Dziennik Gazeta Prawna”

Format: 145 x 205 mm, str. 344, oprawa miękka ze skrzydełkami + zdjęcia
Cena det: 35,00 zł; Kupuj taniej na  MOBIEPUB

Ks. Paweł Bortkiewicz
Historia jednego wykładu, czyli gender zdemaskowany

Prezentowana książka to nie tylko zapis wykładu zatytułowanego pierwotnie Gen-
der – dewastacja człowieka i rodziny, zmienionego później na formę pytającą: Czy 
gender to dewastacja człowieka i rodziny?, ale również dokładny opis od począt-
ku do końca medialnej histerii, jaką ten wykład wywołał. Obraz jaki wyłania się 
z tej historii jest zgoła odmienny od narracji, jaka została większości społeczeństwa 
w związku z tym wydarzeniem narzucona. (…)
Zachęcam do lektury tej krótkiej książki, która pokazuje kulisy pewnej manipulacji 
związanej z moim wystąpieniem w progach poznańskiej uczelni, ale nade wszystko 
zachęcam do podjęcia działań, które muszą sprawić, by nie został po nas „złom żela-
zny i głuchy drwiący śmiech pokoleń”.

Fragment Wstępu

Format: 145 x 205 mm, str. 132, oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena det: 20,00 zł; Kupuj taniej na  

Russell Kirk – Przyszłość konserwatyzmu
Na kartach Przyszłości konserwatyzmu Russell Kirk raz jeszcze zdefiniował konser-
watyzm jako dążenie do „ładu zarówno w społeczeństwie, jak i w duszy oraz w sercu”, 
a jako najważniejsze zadania dla konserwatystów wskazał „zagadnienia serca i umy-
słu”. Bez wiary chrześcijańskiej i przepojonej nią kultury oraz edukacji, nawet tak po-
tężne państwo jak Stany Zjednoczone upadną. Każde państwo.

Prof. Grzegorz Kucharczyk

Format: 145 x 205 mm, str. 354, oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena det: 39,90 zł; Kupuj taniej na  MOBIEPUB



NOWOŚCI

Mieczysław Ryba – Odkłamać wczoraj i dziś
Opisane jasnym, klarownym i zrozumiałym językiem przez cenionego naukowca 
wybrane problemy historyczne to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy nie 
zadowalają się z góry podaną i jedynie słuszną, zatwierdzoną wersją dziejów naj-
nowszych Polski na tle przeobrażeń cywilizacyjnych naszego kręgu kulturowego. 
Historia magistra vitae jak mówił Cyceron, dlatego lektura tej książki jest tak ważna 
dla lepszego zrozumienia obecnej sytuacji Polski i cywilizacji łacińskiej na tle wy-
zwań, jakie czekają nas w najbliższej przyszłości.

Książka prof. Ryby stanowi ważne uzupełnienie luki w znajomości tych wydarzeń 
z naszej historii, które każdy z nas jako Polak powinien rozumieć. Jest to książka waż-
na i oby trafiła do jak najszerszego grona odbiorców.

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

Format: 145 x 205 mm, str. 266, oprawa miękka ze skrzydełkami + zdjęcia
Cena det: 29,90 zł; Kupuj taniej na  MOBIEPUB
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Paweł Toboła-Pertkiewicz
De Valera. Gigant irlandzkiej polityki i jego epoka

Pierwsza w Polsce biografia najważniejszego polityka Irlandii XX wieku. Cudem
uniknął śmierci w 1916 roku w czasie Powstania Wielkanocnego. Pierwszy raz prezy-
dentem został w 1919 roku; gdy przekazywał urząd swemu następcy był z kolei rok 
1973, a bohater miał 91 lat i był już niewidomy. W międzyczasie 19 lat był premierem, 
14 lat prezydentem, 12 lat liderem opozycji. Uniezależnił Irlandię od Wielkiej Brytanii, 
napisał nową konstytucję, stworzył partię, która wciąż dominuje na scenie politycznej, 
uchronił Irlandię przed udziałem w II wojnie światowej. Umiał skutecznie pogodzić 
gorliwą wiarę katolicką z demokracją.
W 2015 roku przypada 40. rocznica śmierci Eamona de Valery. W 1916 roku będzie 
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkanocnego, które zmieniło bieg historii ojczy-
zny św. Patryka. Już te dwie daty są wystarczającym powodem aby sięgnąć po biogra-
fię tego giganta konserwatyzmu w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Prezydent Irlandii, Eamon de Valera - to jeden z bardziej zapomnianych polityków kato-
lickich XX wieku. Książka Pawła Toboły-Pertkiewicza wypełnia tą lukę znakomicie.

Prof. Grzegorz Kucharczyk

Nie sposób zrozumieć współczesnej Irlandii, jej zmagań o niepodległość, bez poznania 
działalności de Valery. Książka Pawła Toboły-Pertkiewicza to lektura obowiązkowa dla 
wszystkich, których interesują meandry europejskiej polityki w XX wieku.

Prof. Mieczysław Ryba

Format: 160 x 235 mm, str. 246, oprawa twarda
Cena det: 35,00 zł; Kupuj taniej na  



IDEE

Erik von Kuehnelt-Leddihn – Demokracja – opium dla ludu ★ BESTSELLER ★
Wierzysz, że demokracja to najlepszy system rządów, jaki stał się udziałem ludz-
kości? Wierzysz, że demokracja najlepiej broni twoich praw, jest sprawiedliwa, 
twój głos ma realne znaczenie, a ty masz wpływ na rzeczywistość polityczną? Jeśli 
tak uważasz to bezwzględnie musisz poznać pracę Demokracja – opium dla ludu?, 
w której Autor poddaje 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.

Format: 125 x 195 mm, str. 184, oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena det: 29,90 zł; Kupuj taniej na  MOBIEPUB

Grzegorz Kucharczyk
Russell Kirk (1918-1994). Myśl polityczna amerykańskiego konserwatysty

Pierwsza w Polsce monografia poświęcona jednemu z najwybitniejszych i najbar-
dziej oryginalnych przedstawicieli amerykańskiej myśli konserwatywnej na tle 
amerykańskiej historii XX wieku i podziałów polityczno-ideowych wśród tamtej-
szych przedstawicieli prawicy.

Format: 145 x 205 mm, str. 266, oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena det: 32,90 zł; Kupuj taniej na  MOBIEPUB

Richard Weaver – Idee mają konsekwencje
Weaver ponad 50 lat temu głosił tezę o kryzysie wewnętrznym cywilizacji zachod-
niej, jako głównej przyczynie jej rozpadu. Wszelkie wymienione przez niego symp-
tomy rozpadu uległy w ciągu kilkudziesięciu lat znacznemu nasileniu.
Zalegalizowaliśmy – od czasów Weavera – pornografię, aborcję, rozwody, homosek-
sualizm; jesteśmy w trakcie legalizowania eutanazji, małżeństw homoseksualnych, 
adopcji dzieci przez nich. Oddziaływanie radia, telewizji i masowej prasy, krytycznie 
oceniane przez Weavera, wzrosło niepomiernie; kryzys muzyki (jazz) przybrał nowe 
formy (rap); sztuka już całkowicie rozmyła się w dowolności. To, co Weaver określił 
jako prymat materii i natury nad transcendencją i kulturą, jest dziś w znacznie więk-
szym stopniu oczywistością, aniżeli kilkadziesiąt lat temu. Wizja Aldousa Huxleya
opisana w Nowym wspaniałym świecie powoli staje się faktem.

Format: 145 x 205 mm, str. 216, oprawa miękka
Cena det: 29,90 zł; Kupuj taniej na  MOBIEPUB

Roberto de Mattei – Dyktatura relatywizmu ★ BESTSELLER ★
Im bardziej walec postępu przetacza się przez nasze szkoły, instytucje publiczne, me-
dia, kulturę, tym bardziej staje się aktualna praca wybitnego włoskiego historyka. 
Prezentując jak wyglądała lewacka rewolucja na Zachodzie Europy, możemy zoba-
czyć, że dokładnie te same schematy, modele i manipulacje mają miejsce 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.

Format: 125 x 195 mm, str. 136, oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena det: 24,00 zł; Kupuj taniej na  MOBIEPUB
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HISTORIA

Alvaro Vargas Llosa – Mit Che a przyszłość wolności
Kim był naprawdę Che Guevara – politycznym idealistą czy zimnokrwistą maszyną 
do zabijania? Jakie piętno odcisnął na dziejach Ameryki Południowej i jaki wpływ 
ma mit Che na dzisiejszą sytuację tego kontynentu? Dlaczego obalenie tego mitu 
jest niezbędne?

Format: 125 x 195 mm, str. 144, oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena det: 25,00 zł; Kupuj taniej na  MOBIEPUB

Rafał Gan-Ganowicz – Kondotierzy ★ BESTSELLER ★
Wspomnienia słynnego polskiego najemnika, antykomunisty, który poświęcił życie 
na walkę z czerwoną zarazą. Lektura obowiązkowa dla każdego mężczyzny!

Kondotierzy to lektura młodości. Kiedy wiele lat później Rafał został kolegą, poczy-
tywałem to sobie za zaszczyt. Zbliżyły tatarskie korzenie, namiętność do dobrej whi-
sky i umiejętność posługiwania się bronią. Rafał był kolorowym ptakiem, bohaterem 
żywcem wyjętym z powieści Sergiusza Piaseckiego, na dodatek potrafił świetnie pisać
i jeszcze lepiej opowiadać. Kiedy o nim myślę – mimowolnie – staję na baczność. Gan-
-Ganowicz, zawadiaka i polski bohater.

Witold Gadowski

Format: 125 x 195 mm, str. 144, oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena det: 39,90 zł; Kupuj taniej na  MOBIEPUB

Grzegorz Eberhardt – Pisarz dla dorosłych. Opowieść o Józefie Mackiewiczu
Monumentalna praca na temat największego polskiego prozaika XX wieku. Kto chce 
poznać i zrozumieć Józefa Mackiewicza, a przy okazji również współczesną Polskę 
i kondycję polskich elit, musi sięgnąć po tę, wyróżnioną w Literackiej Nagrodzie 
im. Józefa Mackiewicza, pracę Grzegorza Eberhardta.

Książka Eberhardta, mimo że poświęcona Józefowi Mackiewiczowi, nie jest jednak 
książką o Mackiewiczu. I w tym, paradoksalnie, upatruję jej największej wartości. Jest 
to książka o Polsce i Polakach, o zbiorowości połączonej językiem i kulturą, o jej zale-
tach i wadach. O krętactwie, bezinteresownej zawiści, kłamstwach upozowanych na 
szlachetność i o wielkiej, nieprzemijającej sztuce, uprawianej w polskim piekle – o ścią-
ganiu w dół każdego, kto wyrósł ponad innych. I to nie jest pamflet, w którym autor
rozdaje łatwe razy i wystawia lekkomyślne cenzurki, jak czyniono to w aurze autoryte-
tu moralnego z Mackiewiczem. To jest głos udokumentowanych faktów.

Maciej Rybiński

Format: 125 x 195 mm, str. 144, oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena det: 79,90 zł; Kupuj taniej na  



António Salazar - Rewolucja pokojowa
Czym była tytułowa rewolucja pokojowa? Jak ją przeprowadzono? Jakie przyniosła 
skutki? W tej książce, będącej krótką syntezą myśli i czynów Salazara, polski Czy-
telnik pozna historię polityczną Portugalii.
Był człowiek, który prowadził tak zwaną rewolucję pokojową. Nazywał się Salazar. 
Przez wiele, wiele lat kierował swoim państwem, Portugalią. Doprowadził do tego, 
że jego kraj, ciągle niespokojny, pełen najrozmaitszych gwałtów i przemocy, stał się 
krajem pokoju i dobrobytu. Dlatego nazwano jego metodę rewolucją pokojową. Za 
jego rządów wszystko odmieniło się ku lepszemu. Odmienili się ludzie, ich dobra wola, 
serca i umysły.

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, 22 II 1981 r.
Format: 145 x 205 mm, str. 220, oprawa miękka

Cena det: 27,00 zł, Kupuj taniej na  
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Garet Garrett – Istota amerykańskiego sukcesu
Naród amerykański istnieje niespełna dwa i pół wieku. To w dziejach świata tak 
niewiele, że gdyby uznać całą zapisaną historię ludzkości za jeden dzień, udział 
w niej Ameryki byłby ostatnią półgodziną. Mimo to, w tak krótkim okresie osiągnę-
ła ona najwyższy na świecie materialny standard życia. Jakie są źródła i istota tego 
sukcesu, czym był on uwarunkowany – o tym właśnie opowiada niniejsza
książka.
„Przenikliwość jego umysłu oraz dynamiczny i bezpośredni język (…) nie mają sobie równych”.

Ludwig von Mises
Format: 125x195 mm, str. 128, oprawa miękka

Cena det: 29,90 zł, Kupuj taniej na  MOBIEPUB

Piotr Gontarczyk – Nowe kłopoty z historią
Wiele z opisanych tu fragmentów historii wcześniej pozostawało nieznanych dla 
szerszej opinii publicznej, a niektóre do dziś budzą wiele tytułowych „kłopotów”. 
Do wspomnianych należą przede wszystkim te teksty, które dotyczą szeroko po-
jętej lustracji i ludzi na różne sposoby uwikłanych we współpracę z SB. Dotyczy 
to przede wszystkim powszechnie znanych osób publicznych: Marka Piwowskiego, 
Bogusława Wołoszańskiego, Marcelego Reich-Ranickiego czy chociażby Zygmunta 
Baumana.

Format: 145 x 205 mm, str. 338 + zdjęcia, oprawa twarda
Cena det: 36,00 zł, Kupuj taniej na  MOBIEPUB

A. Meller, P. Tomaszewski – Życie i śmierć dla Narodu!
Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku

Czytelnicy uzyskują dostęp do tekstów źródłowych, publikowanych przez środowi-
sko przedwojennego ONR. Niniejsza antologia tekstów to swoisty elementarz, tym 
ważniejszy, bo ukazujący ideę narodowego radykalizmu nie tylko jako paradowanie 
w mundurach po ulicach polskich miast i wykrzykiwanie prostych haseł, ale jako 
w pełni usystematyzowany światopogląd, co prawda radykalnie krytykujący rze-
czywistość, ale jednocześnie zdecydowanie podkreślający i odwołujący się do war-
tości będących od wieków fundamentem Polski i Europy.

Format: 145 x 205 mm, str. 456, oprawa miękka
Cena det: 39,90 zł, Kupuj taniej na  MOBIEPUB



Barbara Fedyszak-Radziejowska – Przemyśleć Polskę ★ BESTSELLER ★
Przemyśleć Polskę to przenikliwa diagnoza współczesnej Polski. Nie jest to jeszcze 
jedno użalanie się nad jej losami, klęskami i tym jak bardzo jesteśmy słabym na-
rodem. Wręcz przeciwnie. To książka o tym, że Polacy są wspaniali, że potrafimy
dokonywać tego, czego nie umie żaden inny naród. To książka, która zmusza do 
przemyślenia na nowo losów naszej ojczyzny. To książka, która ma nadzieję odbu-
dować naszą wartość i wiarę w nas samych.

Format: 145 x 205 mm, str. 308, oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena det: 35,00 zł, Kupuj taniej na  

POLITYKA

Andrzej Zybertowicz – Pociąg do Polski. Polska do pociągu ★ BESTSELLER ★
Początek XXI wieku. Zapętlona lustracja. Podmiotowość Polaków ograniczona do 
konsumpcji. Zwodnicza dyktatura normalności. „Nie ma nawet cienia Układu”. Na-
kaz utrzymywania bezmyślności. Polska przed i po 10/04. Potępienie dociekliwości. 
„Agentura wpływu to byt fikcyjny”. Demontaż polskości. Rywinland zmienia się 
w Tuskokraj - czyli wolność słowa dla Michnikowszczyzny.

Ta książka odsłania i inspiruje!
Bronisław Wildstein

Format:  145 x 205 mm, str. 392, oprawa miękka
Cena det: 39,90 zł, Kupuj taniej na  

MOBIEPUB

MOBIEPUB

Sławomir Kmiecik – Przemysł pogardy ★ BESTSELLER ★
Nie atakowaliśmy Lecha Kaczyńskiego - piekli się polityk. Nie walczyliśmyz Lechem 
Kaczyńskim - zaperza się dziennikarz. Chór takich głosów odzywa się za każdym 
razem, gdy pada oskarżenie, że prezydent Kaczyński był z rozmysłem niszczony za 
pomocą drwin i szyderstw, gdy wspomina się o „przemyśle pogardy” wobec niego. 
Cóż, skoro tak, to… zajrzyjmy do tej książki. Jest ona dowodem w sprawie - pierw-
szym i jak do tej pory jedynym tak obszernym i ściśle udokumentowanym potwier-
dzeniem istnienia w III RP „przemysłu pogardy”.

Format: 145 x 205 mm, str. 350, oprawa miękka ze skrzydełkami
Cena det: 39,90 zł, Kupuj taniej na  MOBIEPUB

Sławomir Kmiecik - Przemysł pogardy 2
Ta książka powstała trochę według formuły Alfreda Hitchcocka: najpierw trzęsienie 
ziemi, a potem… dalszy wzrost napięcia”. Jeśli bowiem pierwsza część pod tytułem
Przemysł pogardy uznana została przez wielu recenzentów za „wstrząsającą” i „po-
rażającą”, to jak określić niniejszy tom drugi, który przynosi jeszcze bardziej dra-
styczne dowody w sprawie lżenia, znieważania i wyszydzania Lecha Kaczyńskiego, 
a także jego brata Jarosława?

Doskonała dokumentacja działania „przemysłu pogardy i nienawiści”. Pokazuje, że każda 
obelga, każde kłamstwo, każdy wulgaryzm był dobry, by niszczyć prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego, by niszczyć Jarosław Kaczyńskiego, by niszczyć polską dumę i godność.

Prof. Zdzisław Krasnodębski
Format:  145 x 205 mm, str. 440, oprawa miękka ze skrzydełkami

Cena det: 39,90 zł, Kupuj taniej na  MOBIEPUB



Robert Gwiazdowski – A nie mówiłem? ★ BESTSELLER ★
Skąd wziął się kryzys? Dlaczego był nieunikniony? Dlaczego Polskę, jeżeli nic nie 
zmienimy, za kilka lat czeka los Grecji? Wreszcie, dlaczego ostatnie 20 lat to stałe 
zwiększanie władzy polityków i biurokratów nad życiem gospodarczym, czego skutki 
już dziś odczuwamy? Odpowiedzi na te pytania w niezwykle jasny i barwny sposób 
udziela Robert Gwiazdowski. Ta książka to historia gospodarcza III RP w pigułce.

Format: 145 x 205 mm, str. 420, oprawa miękka
Cena det: 39,90 zł, Kupuj taniej na  

EKONOMIA

MOBIEPUB

Frédéric Bastiat - Dzieła zebrane (2 tomy)
Walczył z socjalizmem w pojedynkę, walczył wręcz, twarzą w twarz. Nie wyśmiewał, 
nie demaskował i nie krytykował socjalizmu jako abstrakcyjnej teorii, ale rozpatry-
wał go takim, jaki był rzeczywiście propagowany przez jego najbardziej znanych 
zwolenników. Nigdzie nie znajdziemy bogatszych arsenałów broni, której można 
użyć przeciwko socjalizmowi niż w broszurach opublikowanych przez Bastiata mię-
dzy rokiem 1848 a 1850.

Format: 165 x 235 mm, str. 1008 (2 tomy), oprawa twarda
Cena det: 140,00 zł, Kupuj taniej na  

Friedrich von Hayek – Nadużycie rozumu
Nadużycie rozumu jest fascynującą książką z zakresu filozofii nauki i historii idei,
najlepszą krytyką aspiracji „planistów” do kontrolowania całego naszego życia 
w imię rozumu i nauki.

Format: 145 x 205 mm, str. 336, oprawa miękka
Cena det. 39,90 zł, Kupuj taniej na  MOBIEPUB

Friedrich von Hayek –  Intelektualiści a socjalizm
Tajniki wdrażania pewnych koncepcji przez ludzi określonych przez Hayeka mia-
nem „zawodowych sprzedawców idei”. Dlaczego intelektualiści tak chętnie kolabo-
rują z ideami socjalistycznymi? Hayek wykłada karty na stół.

Format: 145 x 205 mm, str. 40, oprawa miękka
Cena det: 9,90 zł, Kupuj taniej na  MOBIEPUB

Jakub Wozinski – Historia pisana pieniądzem
Czy wiesz kto w Polsce wydrukował pierwsze papierowe pieniądze? Kto był naj-
większym fałszerzem w historii naszego kraju? Historia pisana pieniądzem odpowia-
da na pytania, których większość opinii publicznej woli w ogóle nie zadawać.

Format:  145 x 205 mm, str. 180, oprawa miękka
Cena det: 29,90 zł, Kupuj taniej na  MOBIEPUB

Leonard W. Read – Ja, ołówek
Leonard Read napisał książeczkę Ja ołówek. Zresztą może nawet zdrobniałe określe-
nie „książeczka” też jest nieco przesadzone. W końcu ma ona raptem kilka stron. Ale 
pod względem meritum to Księga. Dzieło wybitne i wiekopomne.

Robert Gwiazdowski
Format: 145 x 205 mm, str. 40, oprawa miękka

Cena det: 9,90 zł, Kupuj taniej na  MOBIEPUB



BELETRYSTYKA

Piotr Wielgucki - Berek ★ BESTSELLER ★
Całość przekonuje. Portrety – nawet postaci epizodycznych – są wiarygodne, kobiece 
świetnie wręcz podejrzane. Aniela i Jan pozostają w pamięci, tak samo jak chłopiec, 
któremu zamordowano w PRL-u ojca. I w mojej pozostaną.
Główny bohater? Już dość! – trzeba o nim przeczytać w Berku. To jest wyjątkowa 
powieść: spójna, przemyślana w wielu warstwach, prawdziwa i… mądra. Niepokorna,
niechciana (perypetie z wydawnictwem Znak), potrzebna.

W Berku można się zakochać od pierwszego wejrzenia, zawrzeć małżeństwo z roz-
sądku, a podobno nawet da się żyć na zasadach partnerskich. W imieniu autora pole-
cam unikalną powieść Berek, unikalną dlatego, że jak stwierdził wybitnie inteligentny 
recenzent: „Chciałoby się napisać, że Berek to najlepsza polska książka na wiadome 
tematy, gdyby nie brak jakiejkolwiek do niej podobnej.”

Piotr Wielgucki, bloger Matka Kurka
Format: 145 x 205 mm, str. 476, oprawa miękka

Cena det: 34,90 zł, Kupuj taniej na  MOBIEPUB

AUDIOBOOKI

Henry Hazlitt – Cofnięcie czasu
Hazlitt, opisując losy Petera Uldanowa, przewidział współczesne formy ubezwłasno-
wolnienia ludzi złapanych w pułapkę kapitalistycznych przyjemności. Choć powieść 
napisano w 1951 r., nadal jest aktualna. Może być wspaniałą alternatywą dla typowej 
literatury ekonomicznej.

Magazyn „Forbes”, czerwiec 2011.
Cena det: 29,90 zł, Kupuj taniej na  

Frédéric Bastiat – Lekcja zdrowego rozsądku
Lekcja… to najlepsze z najlepszych pamflety i eseje wielkiego francuskiego pisarza 
i demaskatora interwencjonistycznych iluzji, Frédérica Bastiata (1801-1850). Bastiat 
w sposób rzeczowy, ze swadą i humorem, ale przede wszystkim z żelazną logiką, obna-
ża iluzję możliwości budowy zamożnego społeczeństwa z pogwałceniem praw ekono-
mii, a przede wszystkim wbrew zdrowemu rozsądkowi. Ponad 5 godzin do słuchania!

Cena det: 29,90 zł, Kupuj taniej na  

Henry Hazlitt – Cofnięcie czasu
Jedyna w dorobku Henry’ego Hazlitta (1894-1993), znanego amerykańskiego eko-
nomisty, powieść to rozwinięcie a właściwie dopełnienie Roku 1984 i Nowego wspa-
niałego świata. O ile bowiem Orwell i Huxley przedstawiali intelektualny paraliż 
i duchową deprawację bez nadziei na odrodzenie, książka Hazlitta jest odpowiedzią na ich
czarny pesymizm. Genialna, porywająca i bardzo aktualna książka.

Format: 148 x 210 mm, str. 376, oprawa miękka
Cena det: 39,90 zł, Kupuj taniej na  MOBIEPUB




