Urbi et zombi
Groteskowa i oniryczna, siarczyście świętokradcza i gęsto
podlana humorem fantazja religijna. [text-blocks
id="ebooki"] [br]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-67139-32-8
Cena katalogowa brutto: 35
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis
Po stu latach z wyprawy kosmicznej w celu odnalezienia Boga wraca na Ziemię Emanuel Węgiel.
Tymczasem świat stał się wielkim islamskim kalifatem z małą wysepką chrześcijaństwa pośrodku – Polską,
gdzie, w przeniesionej do naszej ojczyzny Stolicy Apostolskiej, trwają właśnie przygotowania do wyboru
nowego papieża... Książkę tworzy ciąg historyjek, skeczy, kpin i szlachetnych wydurnień, których obiektem
są wiara i religia katolicka. Pod przykrywką pociągającej fabuły czytelnik zostaje wyprowadzony na
manowce sensu, odarty ze swych przekonań, a następnie zostawiony na pastwę rubasznego śmiechu i
czczej zabawy. Nie poleca się osobom zbyt poważnie podchodzącym do tego, w co wierzą. Więcej na temat
Urbi et zombi przeczytasz tutaj.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/urbi-et-zombi/

Rozmówki
W tym zaskakującym tomiku poetyckim zostały zebrane
fascynujące wiersze, które za pomocą kilku trafnie
dobranych słów potrafią pobudzić czytelnika do głębokich
refleksji. [text-blocks id="ebooki"]
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-83-0
Cena katalogowa brutto: 35
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka, Poezja

Opis
Marek T. Piotrowski w lekkiej formie zawiera różnorodne przemyślenia i prawdy życiowe. Jego utwory w
niejednoznaczny sposób odnoszą się do naszej rzeczywistości i opowiadają o relacjach międzyludzkich.
Autor często nawiązuje do tematów związanych z zakochaniem i miłością. Wiersze różnią się od siebie
długością i tematyką, jednak wszystkie są równie pasjonujące i dające do myślenia. Marek Piotrowski u
rodził się w 1951 roku w Poznaniu. Tam też zdał maturę. W roku 1976 ukończył studia na Politechnice
Gdańskiej. Po studiach podjął pracę w Opolu, gdzie nadal mieszka. W międzyczasie ukończył studia
podyplomowe na Politechnice Łódzkiej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tomik Rozmówki
zawiera wybrane utwory z okresów „gdańskiego” oraz „opolskiego” jego twórczości. Wszystkie one
charakteryzują się lekkim zabarwieniem satyrycznym.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/rozmowki/

Zamieńmy się
Zamów najlepszą książkę na lato JUŻ TERAZ!
Identyfikator: 330-1-2-ISBN 978-83-65419-99-6
Cena katalogowa brutto: 44.90
Cena w ksiegarni: 22.45
Tematyka: Humor i rozrywka, Literatura kobieca, Literatura
piękna, Powieść

Opis
Zamieńmy się to historia na pograniczu komedii i fantastyki, z elementami powieści psychologicznej i
obyczajowej. Jest to zabawna i pełna zwrotów akcji opowieść o przyjaźni, miłości, marzeniach i o
odkrywaniu prawdziwego JA. Ada mieszka na przedmieściach w wielkim domu, ze swoim mężem Mirkiem i
psem, Oskarem. Pracuje jako asystentka kuratora sztuki, ale marzy o własnej karierze artystki-malarki. Jej
marzenia mogą się ziścić, gdyż na rocznicę ślubu „dostaje” od męża kawiarnię blisko centrum, w której
będzie mogła zawiesić swoje prace. Któregoś dnia, w lokalu zjawia się niespodziewanie Lena – przyjaciółka
Ady z dzieciństwa. Opowiada o swoich podróżach i o powrocie do rodzinnego miasta, gdzie ze swoim
mężem, Wiktorem, wprowadziła się do kamiennicy w centrum. Kobiety szybko podejmują spontaniczną
decyzję o wspólnym prowadzeniu kawiarni, jako że w dzieciństwie obiecały sobie, że będą się wszystkim
dzielić. Sprawy nieco komplikują się, gdy okazuje się, że mężem Leny jest dawniej zakochany w Adzie
kumpel jej brata, zaś obecny partner Ady szybko traci głowę dla atrakcyjnej Leny… Przyjaciółki
postanawiają coś z tym zrobić. Wkrótce jednak dowiedzą się, że los lubi płatać figle, a je czeka
nieoczekiwana zamiana miejsc.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/zamienmy-sie/

Palindromy.pl Antologia
Autor: Tadeusz Morawski
Identyfikator: ISBN 978-83-62653-34-8
Cena katalogowa brutto: 19.00
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis
Palindromy, czyli wyrazy, zdania, a nawet wiersze, które można czytać wprost i wspak, pisali już starożytni
Grecy. Pierwszy polski palindrom pochodzi z XVII wieku, a najsłynniejszy to Kobyła ma mały bok. Zdania
lustrzane tworzą liczni szaradziści i hobbyści, a książki z palindromami napisali Julian Tuwim, Edmund John,
Stanisław Barańczak i Józef Godzic. Prezentowana książka to zbiór najciekawszych utworów czołowego
polskiego twórcy i znawcy palindromów, profesora Tadeusza Morawskiego. Okazją do jej opublikowania jest
kilka ważnych dat i liczb: 70 urodziny Tadeusza Morawskiego, 30 rocznica nadania mu tytułu profesora, 10
napisanych przez niego książek o palindromach, 5 rocznica wydania jego pierwszej książki poświęconej
zdaniom lustrzanym i stworzenia strony internetowej www.palindromy.com.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/palindromy-pl-antologia/

Wół syty słów. Z palindromami o
zwierzętach
Autor: Tadeusz Morawski
Identyfikator: 978-83-63768-42-3
Cena katalogowa brutto: 21
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis
Palindromy nazywa się zdaniami lustrzanymi lub wspakami, bo można je czytać normalnie lub od końca.
Bohaterami wielu spośród tysięcy ułożonych przez Tadeusza Morawskiego zdań lustrzanych są zwierzęta,
które autor uwikłał w przeróżne, często śmieszne historie. Właśnie te utwory oraz wierszyki z palindromami
o zwierzętach zebrano w niniejszym tomiku. Przy jego lekturze możemy się dobrze ubawić. Utwory
uporządkowane są tematycznie. Najpierw konie, jako że naszym sztandarowym palindromem jest zdanie
„kobyła ma mały bok”. Potem koty, bo je lubimy, a następnie w porządku alfabetycznym: domowe
zwierzaki, dzikie zwierzęta, owady, psy, ptaki domowe, ptaki dzikie, ryby i inne wodne istoty. W
wyobrażeniu sobie zawartych w palindromach sytuacji pomogą nam rysunki Andrzeja Męczyńskiego.
Tadeusz Morawski – ur. w 1940 roku w Sosnowcu profesor elektroniki, od ponad 50 lat pracujący w
Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej. Wybitny twórca i popularyzator palindromów.
Kontynuator tradycji poetów i miłośników zabaw słownych Juliana Tuwima i Stanisława Barańczaka. Autor
ponad 10 tysięcy zdań lustrzanych, które opublikował w kilkunastu książkach. Krzysztof Oleszczyk w
wydanej w 2013 roku książce Palindrom napisał: „Postacią numer jeden, a właściwie królem polskiego
palindromu jest niewątpliwie Tadeusz Morawski”. Na licznych spotkaniach autorskich (dotąd ponad 200) z
humorem uczy dorosłych i dzieci trudnej sztuki tworzenia palindromów. W 2007 roku stworzył Muzeum
Palindromów w Nowej Wsi koło Serocka. Jest Honorowym Członkiem Sosnowieckiego Stowarzyszenia
Szaradzistów „Ariada” (2008), za twórczość i popularyzację palindromów otrzymał Kryształową Rozetę
„Rozrywki” (2010) oraz przyznaną przez Stowarzyszenie Autorów Polskich Nagrodę Literacką im. Stefana
Żeromskiego (2013). Lubi muzykę klasyczną i jazzową, fotografowanie i grzybobranie. Więcej informacji na
temat palindromów i twórczości autora na stronie www.palindromy.pl.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/wol-syty-slow-z-palindromami-o-zwierzetach/

PAN SOBIE ŻARTY STROISZ? Humor
Żydów polskich z lat 1918-1939
Autor: Marian Fuks
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-51-6
Cena katalogowa brutto: 29
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis
Wznowiona książka jest w pewnym sensie unikalną antologią humoru żydowskiego lat międzywojennych,
przygotowaną przez autora na podstawie żydowskich czasopism humorystycznych wydawanych w języku
jidysz. Zawiera satyrę, anegdotę i dowcip mieszczański, świecki, miejscami zabarwiony elementami
obyczajowości i mentalności żydowskiej. Mimo upływu czasu wiele dowcipów zachowało świeżość i
aktualność.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/pan-sobie-zarty-stroisz-humor-zydow-polskich-z-lat-1918-1939/

Papusta z prochem
Autor: Paweł Be
Identyfikator: ISBN 978-83-62653-09-6
Cena katalogowa brutto: 33
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis

„Papusta z prochem” jest swoist? kontynuacj? poprzedniej ksi??ki Paw?a Be – „Proch z papust?” (równie?
dost?pnej w ksi?garni internetowej Sorus). Zawiera m.in. listy autora do ró?nych firm i instytucji, w których,
parodiuj?c styl urz?dowych pism, w ?artobliwy sposób wytyka np. nieprecyzyjne instrukcje u?ytkowania czy
z?? jako?? produktów, daje ciekawe propozycje, a na podstawie lu?nych skojarze? wymy?la oryginalne
„teorie”. Nie jest to jednak zabawa dla zabawy – autor stara si? w ten sposób wskazywa? czytelnikom absurdy
otaczaj?cej nas rzeczywisto?ci. Ksi??k? uzupe?niaj? ?artobliwe wiersze Paw?a Be. Jest to propozycja dla
mi?o?ników purnonsensowego humoru i „mocnego” j?zyka. [hr] POWIEDZIELI O AUTORZE
Pawe? to bardzo dobry cz?owiek. Nie by?o takiego zwierz?tka, któremu by nie pomóg?. A to
pomóg? dzi?cio?owi zbiera? szyszki, a to wiewiórkom dosypa? siana do ??óbka. Mia? tylko jedn?
wad? ? wy?era? sikorkom s?onin? z karmników i sikorki bardzo go za to nie lubi?y. Zawsze stara?y
si? nabomba? mu na g?ow?. Dlatego, wed?ug mnie, nie powinien mie? pomnika!
Zygmunt Wali?ski ? nadle?niczy
Pami?tam, jak le?a? na peronie i rzyga?.
Evita Peron
To w?a?nie Pawe? Be wynalaz? pionow? kos? do ci?cia poziomej trawy i poziom? kos? do ci?cia
pionowej.

Tadeusz Ko?ciuszko
Adam p?aka? jak bóbr, gdy s?ysza? o jego wierszach.
Miko?aj Mickiewicz (brat Adama)
Cz?sto przychodzi? do mnie po?yczy? nabierk? do zupy.
Zygmunt III Waza
Ta cholera codziennie zjada?a mi drugie ?niadanie na du?ej pauzie.
Mahatma Gandhi
Cz?owiek i ma?pa mieli wspólnego przodka ? to by? Pawe? Be.
Charles Darwin
[hr]

OPINIE CZYTELNIKÓW
To nie jest ksi??ka na dobranoc. Próbowa?em j? czyta? przed snem i niestety d?ugo nie mog?em
zasn?? ze ?miechu.
Jarek L.
Ceni? sobie dobr? poezj? ? nie tylko ze wzgl?dów profesjonalnych ? „Wiersz o ma??y” to jest po
prostu pere?ka!!!
Beata D.
Nie tylko ja jestem o?lepiona blaskiem finezyjnej inteligencji Autora, ale moim kole?ankom te?
pad?o na mózg…
Hanna P.
Genialna ksi??ka! Poczucie humoru i zmys? obserwacji Autora s? rewelacyjne. Poczytuj? j? i
szukam inspiracji dla siebie.
Marek S.

Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/papusta-z-prochem/

Moc lamp malcom! Palindromy w
„Płomyczku”
Autor: Tadeusz Morawski
Identyfikator: 330-1-3-ISBN 978-83-63768-34-8
Cena katalogowa brutto: 19.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis
Palindromy to wyrazy lub zdania, które można czytać od początku i od końca, uzyskując identyczną treść,
np. „i potop potopi”. Książka powstała na podstawie artykułów poświęconych palindromom oraz innym
zabawom słownym, jakie ukazywały się w zasłużonym dla polskiej kultury miesięczniku młodzieżowym
„Płomyczek”. Autor ciekawie i z humorem opisuje różne zabawy językiem polskim i zachęca dzieci i
młodzież do tworzenia własnych palindromów czy anagramów.
[hr]
Tadeusz Morawski – ur. w 1940 roku w Sosnowcu profesor elektroniki, od ponad 50 lat pracujący w
Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej. Wybitny twórca i popularyzator palindromów. Autor
około 10 tysięcy zdań lustrzanych, które opublikował w kilkunastu książkach.
Wielokrotnie przedstawiał palindromy i inne zabawy słowne w „Angorce” oraz „Płomyczku”. Na licznych
spotkaniach autorskich z humorem uczy dorosłych i dzieci trudnej sztuki tworzenia palindromów.
W 2007 roku stworzył Muzeum Palindromów w Nowej Wsi koło Serocka. Jest Honorowym Członkiem
Sosnowieckiego Stowarzyszenia Szaradzistów „Ariada” (2008), za twórczość i popularyzację palindromów
otrzymał Kryształową Rozetę „Rozrywki” (2010) oraz przyznaną przez Stowarzyszenie Autorów Polskich
Nagrodę Literacką im. Stefana Żeromskiego (2013).
Lubi muzykę klasyczną i jazzową, fotografowanie, turystykę i grzybobranie.

Więcej informacji na stronie internetowej autora: www.palindromy.pl.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/moc-lamp-malcom-palindromy-w-plomyczku-2/

Palindromadery
Autor: Tadeusz Morawski
Identyfikator: ISBN 978-83-63768-02-7
Cena katalogowa brutto: 21
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis
Palindromy należą do zabaw słownych. Wymyślili je starożytni Grecy, stąd nazwa od greckich słów „palin” –
wracać oraz „drom os” – droga. Bywają też nazywane „zdaniami lustrzanymi” lub „wspakami”. Palindromy
mają symetryczny układ liter, dzięki czemu czyta się je tak samo wprost i wspak. Najbardziej znany polski
palindrom to „kobyła ma mały bok”. Określenie „palindromadery” wymyślił znakomity poeta Stanisław
Barańczak, nazywając tak długie palindromy. Prezentowana książka zawiera wybór długich zdań
lustrzanych autorstwa Tadeusza Morawskiego, a także innych polskich palindromistów. Pełną absurdalnego
humoru treść palindromów ilustrują rysunki autorstwa Andrzeja Męczyńskiego.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/palindromadery/

ZARADNY DYNDA RAZ. Palindromy.
Czytaj tak albo wspak.
Autor: Tadeusz Morawski
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-28-8
Cena katalogowa brutto: 16.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis

Palindromy są to wyrazy, zdania, wiersze lub inne utwory, które czytane wprost lub wspak (od tyłu) brzmią
tak samo. Nazwa "palindrom" pochodzi od greckiego "palin" - "wracać" oraz "dromos" - "droga".
Palindromy mają długą tradycję, pierwsze pisał Sotades z Maronei już w III wieku przed naszą erą.
Najbardziej znanym palindromem jest angielskie zdanie "Madam, I`m Adam", którym podobno Adam
przywitał Ewę w Raju. U nas najbardziej popularny jest palindrom "Kobyła ma mały bok". W Polsce wydano
dotychczas sześć książek z palindromami: Juliana Tuwima Pegaz dęba (1950), Stanisława Barańczaka
Pegaz zdębiał (1995), Józefa Godzica Echozdania czyli Palindromy (1996), Edmunda Johna Palindromy
Pana Johna (2006), a także napisane przeze Tadeusza Morawskiego: Gór ech chce róg (2005) oraz
Zagwiżdż i w gaz (2006). Prezentowany zbiór składa się z dwóch części. W pierwszej znajduje się około
tysiąca nowych palindromów, przytoczono też kilkadziesiąt wydanych niedawno w poprzednich dwóch
zbiorach. W przeciwieństwie do poprzednich książek nie ma tu wierszy palindromicznych ani palindromów
bardzo długich, przeważają krótkie. Najdłuższe (w tym rekordowy, mający ponad 33 tysięcy liter) znajdzie
czytelnik na prowadzonej przez Tadeusza Morawskiego stronie internetowej www.palindromy.pl. Druga
część książki zawiera najdłuższy wiersz-palindrom, składający się z ponad 4400 liter. Pisanie utworów
mających rym, a jednocześnie będących palindromami, jest bardzo trudne. Wiersze takie pisane po polsku
można spotkać, jak dotąd, tylko w moich książkach. Prezentowany poniżej z pewnością jest najdłuższym
rymowanym utworem tego typu na świecie. To ośmiozgłoskowiec o symetrycznym układzie liter, dzięki
czemu można z niego łatwo wybierać mniejsze podzbiory, które też są wierszami-palindromami. Podano
algorytm, dzięki któremu czytelnik będzie mógł sam wybrać krótsze elementy. Ilość kombinacji jest
ogromna. Powiedzieć: miliony, to za mało. Palindromy to utwory z pogranicza literatury, humoru i
absurdu. Autor pisał je dla rozrywki własnej i znajomych, a teraz, po usystematyzowaniu - daję ku uciesze
czytelników. Nie czytajmy tej książki od razu w całości. Pamiętajmy, że każdy palindrom to oddzielny
utwór, a ten zbiór, mimo skromnych rozmiarów i ceny, jest ogromny. Raczej wyszukujmy ulubione,
znajdźmy dostosowane do okazji (na przykład: idąc do znajomych - zacytujmy palindrom z imieniem
gospodarza), spróbujmy krótszych kombinacji z najdłuższego wiersza, koniecznie poznajmy jego budowę,
czytając go wspak. Odstawmy lekturę, gdy zacznie nas nużyć, by po jakimś czasie znów wrócić do tej
zwariowanej zabawy.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/zaradny-dynda-raz-palindromy-czytaj-tak-albo-wspak/

72 Palindromy na wesoło
Autorzy: Andrzej Męczyński, Tadeusz Morawski
Identyfikator: ISBN ISBN 978-83-63768-01-0
Cena katalogowa brutto: 21
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis
Palindromy to słowa lub zdania, które czytane wspak dają tę samą treść co przy czytaniu od lewej do
prawej, przykładem jest wyraz →owocowo←. Profesor Tadeusz Morawski, czołowy polski twórca
palindromów, w ciągu kilku lat opublikował w wydawnictwie Sorus 11 książek poświęconych zabawom
słownym. W sierpniu 2012 roku Autor skończył 72 lata. Z tej okazji wydawnictwo Sorus przygotowało
prezent-niespodziankę w postaci wydania zbioru ilustrowanych palindromów. Do tej inicjatywy przyłączył
się rysownik Andrzej Męczyński, który ilustrował kilka ostatnich książek Jubilata. Spośród palindromów
zamieszczonych w książkach Tadeusza Morawskiego wybrał on 72 utwory i stworzył na ich podstawie
oryginalne, dowcipne rysunki. Mamy nadzieję, że korzystanie z tej książeczki będzie nie tylko miłą
rozrywką, ale również zachęci Czytelników do zabaw językiem polskim.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/72-palindromy-na-wesolo/

Palindromy i inne zabawy słowne
Autor: Tadeusz Morawski
Identyfikator: ISBN 978-83-62653-21-8
Cena katalogowa brutto: 12
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis
Zabawy słowne polegają na wyszukiwaniu słów, zdań, wierszy lub innych utworów, które mają jakąś
szczególną właściwość. Na przykład palindromy można czytać od początku i od końca, anagramy różnią się
kolejnością liter, a pangram trzeba ułożyć tak, żeby każda litera alfabetu była użyta tylko raz. Znane są
edukacyjne walory zabaw słowami. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczy w prowadzonych przez autora
książki wykładach i warsztatach poświęconych zabawom słownym. W 2010 roku autor wydał książkę A
kilku tu klika (dostępna w księgarni internetowej www.sorus.pl). Jest to pierwsza książka z palindromami i
zabawami słownymi dla młodzieży. Została ona dobrze przyjęta, ale ze względu na objętość może być zbyt
droga dla młodych czytelników. Dlatego powstał pomysł napisania nowej książki o tej tematyce – znacznie
krótszej i dzięki temu tańszej. W prezentowanej książeczce częściowo wykorzystano utwory z A kilku tu
klika, ale są również nowe hasła, utwory i nowe palindromy. W Palindromach i innych zabawach słownych
jest mnóstwo interesujących konstrukcji logicznych oraz skłaniających do refleksji utworów. Zachęcamy
czytelników do własnej twórczości. Zawarte w książce podpowiedzi ułatwią zabawę słowami. Zdobytą
wiedzę można wykorzystać, rozwiązując zamieszczone zagadki.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/palindromy-i-inne-zabawy-slowne/

A guru ruga
Autor: Tadeusz Morawski
Identyfikator: ISBN 978-83-62653-11-9
Cena katalogowa brutto: 23
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis
Palindromy należą do zabaw słownych. Mają symetryczny układ liter, dzięki czemu czyta się je tak samo
wprost i wspak, np.: ma dar Adam. Wymyślili je starożytni Grecy, stąd nazwa od greckich słów palin –
wracać oraz dromos – droga. Palindromy bywają też nazywane „zdaniami lustrzanymi” lub „wspakami”.
Prezentowana książka zawiera 1000 nowych palindromów autora, humorystyczne wierszyki i zagadki
palindromowe. Wybrane utwory zilustrowane są zabawnymi rysunkami.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/a-guru-ruga/

Elf układał kufle. Palindromy czytaj tak albo wspak
Autor: Tadeusz Morawski
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-83-7
Cena katalogowa brutto: 25
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis
Palindromy to wyrazy, zdania lub wierszyki mające symetryczny układ liter, dzięki czemu czyta się je tak
samo wprost i wspak (np. → i wabi wół ów, i bawi ←). Tworzą je poeci, szaradziści i hobbyści. W
prezentowanej książce czytelnik znajdzie wiele nowych palindromów, a także ciekawostki, fraszki,
wierszyki, historyjki palindromami pisane oraz najdłuższy na świecie palindrom wierszowany, składający
się z 6700 liter! Na końcu są zagadki. Całość została zilustrowana humorystycznymi rysunkami Andrzeja
Męczyńskiego. Życzymy dobrej zabawy!
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/elf-ukladal-kufle-palindromy-czytaj-tak-albo-wspak/

A kilku tu klika. Palindromy i inne
gry słowne.
Autor: Tadeusz Morawski
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-74-5
Cena katalogowa brutto: 25
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis
Książka jest pierwszym poradnikiem pisania palindromów, czyli wyrazów lub zdań, które zachowują taki
sam układ liter czytane wprost lub wspak (najprostszy przykład to imię Anna). Zawiera także opisy różnych
innych zabaw słowami. Adresowana jest głównie do młodych czytelników, których autor zachęca do
układania własnych utworów, zdradzając sekrety ich tworzenia. Prof. Morawski proponuje także ćwiczenia
do rozwiązania i zadaje zagadki, dzięki czemu lektura książki staje się intelektualną przygodą.
A kilku tu klika pokazuje, jak bawić się słowami, rozbudza ciekawość i sprawia, że świat widzimy nagle
przez pryzmat słów, liter i nieskończonych możliwości. Z przedmowy Agaty Hofman Do młodego Czytelnika
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/a-kilku-tu-klika-plindromy-i-inne-gry-slowne/

AGA NAGA. Palindromy erotyczne
Autor: Tadeusz Morawski
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-62-2
Cena katalogowa brutto: 24
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka, Poezja

Opis

Prezentowana ksi??ka to unikatowa antologia erotyki w polskich palindromach!
We wst?pie autor przedstawi? utwory wybrane z twórczo?ci poprzedników, w cz??ci g?ównej za? umie?ci?
swoje palindromy oraz wierszyki ró?nych autorów z jego palindromami.
Ksi??ka zosta?a zilustrowana dowcipnymi rysunkami Paw?a Wróbla Wróblewskiego. Jej lektura i uk?adanie
palindromów mo?e by? ?wietn? zabaw? towarzysk?!
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/aga-naga-palindromy-erotyczne/

RAZ CZART – RAZ CZAR.
Palindromy - czytaj tak albo wspak
Autor: Tadeusz Morawski
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-60-8
Cena katalogowa brutto: 19
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis

Palindromy to s?owa, zdania, sentencje, wiersze i inne utwory, które maj? symetryczny uk?ad liter, dzi?ki
czemu czytaj? si? tak samo wprost i wspak. Nazwa „palindrom” pochodzi od greckiego palin (wraca?) oraz
dromos (droga). Najbardziej znany jest palindrom koby?a ma ma?y bok pochodz?cy z XIX w. Utwory takie
pisali m.in. Stanis?aw Bara?czak, Józef Godzic, Edmund John i Julian Tuwim. W prezentowanej ksi??ce oprócz
samych palindromów, podzielonych na grupy tematyczne czytelnicy znajd?: - historyjki palindromowe
Gadająca Ada

Czy gadająca Ada nie może śmiało coś powiedzieć?
→Ada goła mało gada?
→Ada goła mota, za to mało gada?←
→Ada goła im śmiało gada!←

- wierszyki z palindromami
Pytano studenta Norka,
no, jak ci idzie laborka?

Jak robal, co toczy dusz?,
ale odrobi? j? musz?.
- palindromy-raki (mo?na je czyta? wspak zarówno litera po literze, jak i ca?ymi s?owami)
da? pan wina ma?o - wo?a pani ?adna

? ?adna pani wo?a -ma?o wina pan da? ?
- zagadki, do których odpowiedziami s? palindromy
Co mi da? duch?

? Co mi da? duch - cud, ?ad i moc ?
oraz d?u?sze palindromy, zwane palindromaderami.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/raz-czart-raz-czar-palindromy-czytaj-tak-albo-wspak/

ŻARTEM DANO NADMETRAŻ.
Palindromy - czytaj tak albo wspak
Autor: Tadeusz Morawski
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-44-8
Cena katalogowa brutto: 18
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis
Palindromy to słowa, zdania, sentencje, wiersze i inne utwory, które mają symetryczny układ liter, dzięki
czemu czytają się tak samo wprost i wspak. Nazwa „palindrom” pochodzi od greckiego palin (wracać) oraz
dromos (droga). Najbardziej znany jest palindrom kobyła ma mały bok pochodzący z XIX w. Utwory takie
pisali m.in. Stanisław Barańczak, Józef Godzic, Edmund John i Julian Tuwim. Czytelnik znajdzie w książce
tysiąc nowych palindromów, a także historyjki palindromowe, palindromy „arcymagiczne”,
niesymetryczne, dwuwymiarowe, palindromadery oraz wierszyki z palindromami.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/artem-dano-nadmetraz-palindromy-czytaj-tak-albo-wspak/

ZAGWIŻDŻ I W GAZ. Palindromy Czytaj tak albo wspak
Autor: Tadeusz Morawski Strona internetowa autora:
www.Palindromy.pl Recenzje: Granice.pl
Identyfikator: ISBN: 83-89949-16-4
Cena katalogowa brutto: 16
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis

Baw się z nami

wyrazami!

Czytaj tak albo wspak!
Poznaj

magię języka polskiego, którą tworzą PALINDROMY.

Palindromy są to wyrazy, zdania, sentencje,
wiersze lub inne utwory, które czytane w
odwrotnej kolejności (wspak) – zachowują tę
samą treść.

Zobacz jak to działa:

Przeczytasz?
zaradnydyndaraz
A teraz wstaw odstępy i...
czytaj tak -->

zaradny dynda raz

zar adnyd yndaraz

<--

lub

wspak

Zastanów się,

coś musi być w tym, że zaradny_dynda_raz! :)))

To jest właśnie

magia lustrzanych zdań! A jeżeli mówimy już o zaradnych, to mamy lustrzaną zagadkę o naszym
politycznie zaradnym Romanie:

Ile_Roman_?adny_dynda?_na_moreli? - ?ilerom_an_?adnyd_ynda?_namoR_elI?

(ten palindrom ma swój gust, nie tylko kobiety widzą piękno w Romanie :))) Palindrom nam odpowiada:
Ino_gile_Roman_na_moreli_goni. - .inog_ilerom_an_namoR_elig_onI A więc nie tak źle, nie dyndał wcale, ino gonił
gile :))))
*

Czy wiesz, że autorem pierwszej książki zawierającej polskie palindromy jest Julian
Tuwim? Książkę "Pegaz dęba" wydało w 1950 roku wydawnictwo Czytelnik. Znajduje się w niej 8
palindromów oraz wiele różnych zabaw słowami.
Tadeusz Morawski w prezentowanej książce przedstawia

ponad 1,5 tysiąca nowych, oryginalnych

palindromów.
Znajdziesz tu:
utwory króciutkie („Ikar bada braki”),
często pełne absurdalnego humoru („Aram okłamał komara”),
barwnych postaci („Ada, pan Elefant na Fele napada”),
zwierząt („rada nam żyrafa ryż ma na dar”),
ale i utwory bardzo długie „piętrowe” i wierszowane. Książka zawiera:
Ułożone tematycznie typowe palindromy
Przykłady palindromów piętrowych
Palindromy prawie symetryczne
Palindromy rymowane, wiersze

Chcesz zaskoczyć znajomych?
Musisz ułożyć intrygujący tytuł?
Szukasz zabawnej inspiracji?
Zajrzyj do książki Zagwiżdż i w gaz! Znajdziesz tutaj masę palindromów! Na przykład tylko na literę A
znajdziesz palindromy na takie tematy, jak: Ada, Adela, Afryka, akt, Ala, Anatol, Ania, Arab, arak, Aram,

areszt, as, Asia, atak.

Nie zwlekaj! Zamów teraz! Zagwiżdż i gaz! kliknij tutaj...

... i baw się z nami słowami!
PS. Co do polityki, to jest tu nie tylko Roman, ale i Urban, i Lech...
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/zagwizdz-i-w-gaz-palindromy-czytaj-tak-albo-wspak/

O PANU IZYDORZE KAFTALU ORAZ
JEGO MAŁŻONCE PANI FELLI
Ploteczki, anegdoty i żarty przez ich Przyjaciół zanotowane
Ze znalezionego rękopisu przygotował do druku Marian FUKS
Identyfikator: ISBN 83-87133-13-2
Cena katalogowa brutto: 19
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis
Anegdoty i dowcipy o tajemnicach alkowy warszawskiej socjety, oddające atmosferę mieszczańskiej
Warszawy końca XIX w. Wprowadzenie historyczne. Oryginalne ryciny F. Kostrzewskiego. Książeczka
zawiera autentyczne anegdoty, zapisane w starym brulionie przez osoby z tzw. „towarzystwa” czasów fin
de siecle'u. Z zamieszczonych tekstów wyłania się osobliwy klimat życia towarzyskiego i wizerunek sporej
grupy wybitnych osobistości tego czasu, elity, burżuazji, uczonych, artystów – postaci odnotowywanych w
encyklopediach, słownikach biograficznych, dziełach historyków. Jednym z popularnych warszawskich
salonów w drugiej połowie XIX wieku był salon Kaftalów. Tu zbierała się elita warszawskiej inteligencji, tu
się zabawiano opowiadaniem ploteczek i zmyślonych zdarzeń,szeptaniem na ucho sprośności. I właśnie
takie rzeczy zapisywali własnoręcznie świadkowie wydarzeń do wspomnianego brulionu, dobytego z
domowego archiwum pewnej miłej Pani.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/o-panu-izydorze-kaftalu-oraz-jego-malzonce-pani-felli/

KOMARY NA ZĘBACH
Bartosz Niedziółka
Identyfikator: ISBN: 978-83-89949-52-3
Cena katalogowa brutto: 22.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis

Bohater, m?ody dentysta, wraca my?lami do czasów swojego dzieci?stwa pe?nego zabawnych zdarze?,
oryginalnych postaci, pasjonuj?cych przygód i pierwszych mi?o?ci, dzieci?stwa na wskro? szcz??liwego i
beztroskiego. W tym ?wiecie roi si? od sympatycznych indywidualistów (zw?aszcza dzieci), osób
bezpretensjonalnych i niebanalnych, bezwarunkowo przyjaznych i naturalnie szczerych, przedstawionych bez
zad?cia, z przymru?eniem oka, cz?sto ?artobliwie i zawsze ?yczliwie. Wspomnienia przesz?o?ci przeplataj? si?
z tera?niejszymi, opowiedzianymi lekko i dowcipnie, scenami z ?ycia stomatologa. Okazuje si?, ?e codzienno??
w gabinecie lekarskim daleka jest od rutyny i nudy, a na fotelu dentystycznym co i rusz zasiadaj? wprawiaj?cy
w os?upienie ekscentrycy, to znów osoby ze wszech miar niezwyk?e i fascynuj?ce. Nieskr?powany humor,
potoczysty, barwny j?zyk, wci?gaj?ce, wartko p?yn?ce opowie?ci z nut? nostalgii i refleksji w tle to
niezaprzeczalne atuty ksi??ki, która ocala od zapomnienia wa?n? cz??? osobistej historii autora, a nade
wszystko obecnych w niej ludzi.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/komary-na-zebach/

PROCH Z PAPUSTĄ CZYLI LISTY
ZNIKĄD
Autor: Paweł Be
Identyfikator: ISBN 978-83-89949-68-4
Cena katalogowa brutto: 32
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka

Opis

Wed?ug Paw?a Be, satyryka i kabareciarza, ksi??ka jest… bezsensowna – i na tym polega jej urok w
uporz?dkowanym do obrzydzenia ?wiecie. To propozycja dla mi?o?ników purnonsensowego humoru i
„mocnego” j?zyka. Jej lektura mo?e by? wspania?? zabaw? podczas spotka? towarzyskich. Proch z papust?
to g?ównie zbiór listów do ró?nych firm i instytucji, w których autor, parodiuj?c styl urz?dowych pism, w
?artobliwy sposób wytyka np. z?? jako?? produktów, niezrozumia?e i nieprecyzyjne instrukcje u?ytkowania
(m.in. prezerwatyw!), a tak?e sk?ada absurdalne propozycje (np. dodania do nazwy miejscowo?ci Wiórek
cz?onu Kokosowy) i pro?by (do rektora akademii sztuk pi?knych o pomoc w wyrze?bieniu baranka
wielkanocnego). Ksi??k? uzupe?niaj? krótkie skecze, ?artobliwe wierszyki i inne „ró?no?ci”.
*
„Ksi??ka jest niesamowita, niezwyk?a, nietuzinkowa, niezrównana, niewiarygodna, niebanalna – czyli ogólnie
wszystko na »nie«. Lektur? polecam szczególnie osobom ??dnym mocnych wra?e? i bez wahania mog?
powiedzie?: marihuana jest s?absza”. Jacek Y. ?uczak
CZYTELNICY O KSI??CE
Pragn? podzi?kowa? gor?co za ksi??k?, która jak autor zapowiedzia?, nie da?a mi spa?, cho? na twarz
w?asn? pada?am. Ba! Zarykiwa?am si? (nie ja tylko zreszt?, bo i moje domowniczki równie?) i powtarza sie to
pomimo, ?e "przelecia?am" j? pierwotnie dosy? szybko i nie wiem, czy by?a z tego zadowolona...Mam nadziej?,
?e si? nie obrazi, i? niczym ksi??k? kucharsk?, wertuj? j? mimochodem gdzie? w przelocie raz i po raz,
powtarzaj?c proceder z wielkim upodobaniem.

Violett
Rewelacja. Jest to najbardziej zabawna ksi??ka jak? przeczyta?em i bardzo wzruszaj?ca. W ekspresie IC
patrzyli na mnie jak na g?upka, bo co chwila parska?em ?miechem, a w ko?cu pop?aka?em si? ze ?miechu.
Teraz Agnieszka p?acze ze ?miechu, a nast?pny b?dzie Mirek. My?l?, ?e b?dzie to HIT na rynku wydawniczym.
Antoni S?abo?
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/proch-z-papusta-czyli-listy-znikad/

Nawijaj Iwan
Autor: Tadeusz Morawski
Identyfikator: 978-83-63768-10-2
Cena katalogowa brutto: 24.00
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Humor i rozrywka, Poezja

Opis
Palindromy to wyrazy, zdania lub wiersze, które dzięki symetrycznemu układowi liter możemy czytać
zarówno od lewej, jak i od prawej strony, uzyskując tę samą treść. Nazywane są również „wspakami” lub
„zdaniami lustrzanymi”. Najpopularniejszym polskim palindromem jest „kobyła ma mały bok”; Tadeusz
Morawski prezentuje w książce kolejnych 1000 palindromów poświęconych różnorodnej tematyce, a także
wierszyki innych autorów zawierające jego palindromy. Humor zawarty w tych małych utworach ilustrują
rysunki Andrzeja Męczyńskiego.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/nawijaj-iwan/

