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Pełna nazwa tytułu

Cena

Częstotliwość

Opis tytułu

418633

100 RAD WYDANIE SPECJALNE

1.49

nieokreślona

Pierwsze wydanie dotyczy przepisów
i diet.

518182

AUTA

4.99

jednorazówka

Książeczka do kolorowania dla
dzieci.

418781

BRULION

5.99

dwumiesięcznik

Tytuł adresowany jest do dzieci w
wieku przedszkolnym. Zawiera
szereg zadań oraz łamigłówek dla
dzieci. Tytuł rozwija u dziecka
koncentrację nad powierzonym
zadaniem. Uczy logicznego myślenia
i radzenia sobie z zadanym
problemem.

418226

DBAM O ZDROWIE

5.99

nieokreślona

Seria zawiera ilustrowane wierszyki
o przedszkolakach. Podejmuje
tematykę dbałości o zdrowie od
najmłodszych lat. • zachęta do
aktywności fizycznej • propagowanie
dbałości o higienę • podkreślanie
znaczenia ostrożności • zwrócenie
uwagi na odpowiedni sposób
ubierania • pogłębianie wiedzy o
świecie • wzbogacanie słownictwa •
świetna nauka przez zabawę W serii:
Ćwiczenia Henia, Ostrożna Basia,
Czyścioszek Bartoszek, Strojnisia
Marysia

41865X

DC SUPER HERO GIRLS

9.99

dwumiesięcznik

Magazyn przygotowany został z
myślą o dziewczynkach w wieku 7 +.
Nawiązuje do kreskówki o
przygodach uczennic nietypowej
szkoły, SuperHero High, które
prezentowane są na łamach
komiksu. Dodatkowo wydawca
zamieścił zabawy o projektowaniu
strojów, rozwiązywanie
superbohaterskich quizów/testów i
zabawnych łamigłówek. Przekazem
brandu/magazynu jest przekonanie
dziewczynek by uwierzyły we własne
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siły! Brand prezentuje silne sylwetki
bohaterów płci żeńskiej! Znany na
polskim rynku od co najmniej 2016,
kiedy na półkach pojawiły się LALKI
firmy Mattel, zestawy klocków LEGO
oraz FILMY DVD od Galapagos. Fanki
mogą skorzystać z aplikacji, by grać
w DCSHG na swoim telefonie lub
zapoznać się z przygodami
bohaterek w serialu dostępnym online na stronie dystrybutora http://pl
ay.dcsuperherogirls.com/pl-pl/videos
418447

DEKORACJA POTRAW

7.90

kwartalnik

Wydawnictwo poświęcone
dekorowaniu potraw. Magazyn
przedstawia pomysły zdobienia
wszelkich dań, które mogą znaleźć
się na stole, od sałatek, kanapek i
przystawek, poprzez zupy i dania
główne, napoje i desery, po torty,
ciasta i ciasteczka. Można znaleźć tu
szczegółowe instrukcje przystrajania
posiłków, ze wskazaniem nie tylko
wszystkich niezbędnych składników,
ale także specjalistycznych
przyborów i narzędzi. Magazyn
pomoże czytelnikom wykreować
wspaniałe, niecodzienne potrawy,
którymi zachwycą się wszyscy
goście.

418730

DINOZAURY MALUCHY- MALOWANKA
Z NAKLEJKAMI

3.50

nieokreślona

Malowanka z rysunkami wesołych
dinozaurów i naklejkami dla dzieci w
wieku 2-4 lat. Na tylnej okładce
wycinanka.

519480

EKSPERYMENTY.FUN BEADS

17.90

jednorazówka

Eksperyment FUN BEADS - jak
zmierzyć promieniowanie UV.
Dostawca SUPER SIÓDEMKA.

515965

GORJUSS SASZETKI Z FOTO KARTAMI

6.00

jednorazówka

Saszetki z foto kartami z kolekcji
GORJUSS. Gorjuss to niezwykły
projekt Suzanne Woolcott z firmy
Santoro, który powstał w 2012r.
Gorjuss to charakterystyczna postać
dziewczynki, która podbija serca
swoim dziewczęcym urokiem i
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delikatnością. Licencja ta cieszy się
dużą popularnością na całym
świecie. Kolekcję Panini obejmuje
108 foto kart oraz album do ich
przechowywania
515973

GORJUSS ZESTAW STARTOWY

14.99

jednorazówka

Zestaw startowy z kolekcji GORJUSS.
Gorjuss to niezwykły projekt
Suzanne Woolcott z firmy Santoro,
który powstał w 2012r. Gorjuss to
charakterystyczna postać
dziewczynki, która podbija serca
swoim dziewczęcym urokiem i
delikatnością. Licencja ta cieszy się
dużą popularnością na całym
świecie. Kolekcję Panini obejmuje
108 foto kart oraz album do ich
przechowywania

515280

HAPPY SAND

9.99

jednorazówka

418803

KASIA I MIM MIM-MĄDRE ZABAWY

7.99

półrocznik

Pierwsza z dwóch książeczek
edukacyjnych, w których Kasia i Mim
Mim wprowadzają dzieci w świat
słów i kolorów. Poprzez pełne
pięknych ilustracji zabawy mali
czytelnicy poznają literki, uczą się
składać słowa. Wszystko
wzbogacone jest prostymi
ćwiczeniami pisania. Zabawom
słownym towarzyszy tło
kolorystyczne. Fani Kasi poznają
nazwy kolorów, uczą się
rozpoznawać odcienie i sami je
komponować. Do książeczki
dołączone są bajecznie kolorowe
naklejki do wykorzystania w
zabawach.

418242

KOLOROWY PLUSK

14.90

nieokreślona

Kolorowy plusk to książeczki
kąpielowe . Ilustracje, które pod
wpływem wody nabierają barw
.Wesołe rymowanki , świetna
zabawa podczas kąpieli.

518190

KRAINA LODU

4.99

jednorazówka

Książeczki do kolorowania dla dzieci.

418412

KUCHNIA SIOSTRY MARII

11.99

miesięcznik

Książka z seii przepisów SIOSTRY
MARII to skarbnica wiedzy kulinarnej
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przekazywanej z pokolenia na
pokolenie w Zgromadzeniu Sióstr
Salwatorianek powstałego w Tivoli,
we Włoszech. Książki zawierają po
ok. 100 sprawdzonych przepisów na
dania, które każdy bez problemu
przygotuje w domowym zaciszu.
Krok po kroku, w prosty i
szczegółowy sposób. Do każdego
przepisu dołączone jest zdjęcie
konkretnej potrawy. Książki cechują
się niespotykanym na naszym rynku
poziomem edytorskim.
418684

MIRACULOUS: BIEDRONKA I CZARNY
KOT

9.99

dwumiesięcznik

MIRACULOUS: BIEDRONKA I CZARNY
KOT to przygody i informacje na
temat Biedronki i Czarnego Kota
oraz związane z nimi zadania,
łamigłówki itp. (Magazyn na
podstawie serialu animowanego
Miraculous: Tales of Ladybug & Cat
Noir).

41882X

MODA NA ROBÓTKI

14.95

dwumiesięcznik

Czasopismo do kobiet i ludzi,
zajmujących się robótkami. 52
strony plus plakat (16 stron).

418811

NOTEBOOK

7.99

nieokreślona

PRODUKT POZAPRASOWY - MIX
NOTESÓW.

514802

PEPPA PIG KOLOROWANKA Z
KREDKAMI

22.99

jednorazówka

Zestaw Psi Patrol. Ekipa na 102!
Skłąda się z 2 książeczek oraz
saszetek z pojazdem w prezencie.

418757

PRZYŚLIJ PRZEPIS CIASTA ZA
GROSIK

1.50

dwumiesięcznik

nowy dwumiesięcznik, który jest
zbiorem najlepszych przepisów
czytelników magazynu Przyślij
Przepis! na wyjątkowo efektowne,
proste i szybkie, ale jednocześnie
niedrogie słodkości. Każdy numer
zawiera tylko sprawdzone przepisy
na domowe wypieki, podzielone
m.in. na takie działy, jak: Puszyste
biszkopty, Ciasta bez pieczenia,
Kuszące desery i Ciasta kruche.
Dodatkową wartością jest kolekcja
zawierająca kulinarne porady dla
oszczędnej gospodyni.
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415804

PSI PATROL PISZ I ŚCIERAJ

14.99

nieokreślona

SERIA KSIĄŻECZEK DLA DZIECI ZE
ŚCIERALNYM MAZAKIEM.

514934

PSI PATROL. DOBRANA PACZKA

5.99

jednorazówka

Saszetka z książeczką, arkuszem
naklejek oraz zestawem kredek dla
dzieci.

417858

PSI PATROL. EKIPA NA 102! ZESTAW

19.99

nieokreślona

418439

ROBÓTKI NA DRUTACH OD VIKI

7.90

kwartalnik

Magazyn przeznaczony dla
kreatywnych kobiet, miłośniczek
dziergania na drutach. Zawiera
interesujące projekty i dokładne
instrukcje ich wykonania krok po
kroku. Z pomocą czasopisma
czytelniczki będą mogły
samodzielnie wykonać bluzki,
swetry, suknie, szale czy czapki.
Publikacja jest świetnym źródłem
inspiracji nie tylko dla
zaawansowanych, ale również dla
pań, które dopiero uczą się dziergać.

418722

SAGA NORWESKA SIOSTRY ZE
ZŁOTEGO BRZEGU

1.99

dwutygodnik

Obfitująca w dramatyczne
wydarzenia opowieść rozpoczyna się
na początku XX wieku w idyllicznym
miasteczku Drobak na południowym
wybrzeżu Norwegii. Jej głównymi
bohaterkami są dwie siostry –
Josefine i Martine Vik – które po
tragicznej śmierci matki oraz
niedawnej stracie ojca – muszą
porzucić swoje dotychczasowe życie
i przenieść się do sympatycznej, lecz
niebogatej ciotki Tulli. Dom Tulli
znajduje się na terenie posiadłości
należącej – podobnie jak stojący tuż
obok hotel – do rodziny Strandów.
Wkrótce po przeprowadzce Josefine i
Martine zaprzyjaźniają się z
będącymi w ich wieku dziećmi
państwa Strand. Pewnego dnia
jedna z sióstr przypadkowo odkrywa,
że to w tym hotelu została przed laty
zamordowana ich matka, a
mimowolnym świadkiem tej zbrodni
była wówczas mała Emma Strand.
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Kolejne tomy sagi prezentują
barwne losy sióstr z wieloma
tajemnicami i motywami
kryminalnymi w tle. Nie brakuje też
miłości, zdrad i intryg.
41848X

SHIMMER & SHINE. FILMOWE
OPOWIEŚCI

24.99

nieokreślona

jednorazówka

Shimmer and Shine filmowe
opowieści to książka + DVD z
bajkami

515272

SOFTY FRIENDS

9.99

418765

SPORT BILD SH BUNDESLIGA

35.00

rocznik

SPORT, PIŁKA NOŻNA

514586

ŚWINKA PEPPA UKŁADAJ I KOLORUJ

24.99

jednorazówka

Produkt składa się z książeczek i 36
podwójnych puzzli.

514942

ŚWINKA PEPPA. DOBRANA PACZKA

5.99

jednorazówka

Saszetka z książeczką, arkuszem
naklejek oraz zestawem kredek dla
dzieci.

517739

ŚWINKA PEPPA. LATO PEŁNE
PRZYGÓD

19.99

jednorazówka

KSIĄŻKA CZYTANKA W TWARDEJ
OPRAWIE.

504270

ŚWINKA PEPPA. POZNAJĘ CYFRY
(PUZZLE)

24.99

jednorazówka

książka zawierająca puzzle z cyframi
i godzinami.

518808

TATUAŻE EMOJI

9.99

jednorazówka

Tatuaże metaliczne Emoji. Buźki.

418838

UCZĘ SIĘ CZYTAĆ I PISAĆ

14.95

nieokreślona

Czasopismo zwiera pomoce
dydaktyczne dla nauczycielek klas IIII szkół podstawowych.
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