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422126

(NIE) PORADNIK PSYCHOLOGICZNY

16.99

nieokreślona

Książka o tematyce psychologicznej,
która odpowiada na najważniejsze
pytania jakie stawiamy sobie w
kwestii relacji, bycia w związku,
miłości i partnerstwa..

422223

CHWYĆ KOLOROWANKĘ

7.99

nieokreślona

SERIA KSIĄŻECZEK DLA DZIECI.
KOLOROWANKI, NAKLEJANKI,
WYCINANKI.

522376

CIĘŻARÓWKA COCA COLA

0.11

jednorazówka

CIĘŻARÓWKA COCA COLA

419494

CO WIDZĘ

4.99

nieokreślona

Seria kartonowych książeczek dla
najmłodszych. Bawi i uczy.
Precyzyjnie dobrane ilustracje
sprawią, że pierwsze spotkania
dziecka z książką będą wspaniałą
przygodą. Książeczka została
wykonana z trwałego kartonu, dzięki
czemu posłuży na długo. 10
kolorowych ilustracji wprowadzi
każdego maluszka w przyjazny świat
kolorowych zabawek, przedmiotów
oraz zwierząt.

422029

CUDDLES

39.90

miesięcznik

Adresowane do młodszych dzieci
czasopismo, którego bohaterami są
zwierzęta. Gazetka oferuje historyjki,
zagadki, kolorowanki, wycinanki, a
także konkursy z nagrodami. Do
każdego wydania dołączone są
plakaty oraz upominki w postaci
figurek zwierzątek.

522155

CZAPKA MIKOŁAJA

2.99

jednorazówka

Czapka Mikołaja - ozdoba na głowę.

522112

DEKORACJA FILC MIX

0.99

jednorazówka

Ozdoby choinkowe z filcu - 6 szt.

522120

DEKORACJE DRE MIX 3D

3.99

jednorazówka

Dekoracje mix 3D - bałwanki
drewniane 4 szt.

522139

DEKORACJE DREMIX 2D

1.99

jednorazówka

Dekoracje świąteczne - drewniany
bałwanek w domku.

521663

HAPPY LAND

14.99

jednorazówka

Małe zestawy klocków - 12 pojazdów
niezbędnych w mieście. W każdym
pudełku klocki, z których możesz
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zbudować pojazd i stworzyć figurkę,
która nim kieruje: straż pożarna +
strażak, karetka + lekarz, policja +
policjant, itd. Stwórz własne miasto!
Produkt dostępny w sieci
obsługiwanej przez RUCH S.A.
522260

KARNET 3D

9.99

jednorazówka

Niezwykle bogata kolekcja bardzo
efektownych karnetów
trójwymiarowych.

522236

KARNET B6

2.49

jednorazówka

Kolekcja karnetów z niezwykle
różnorodnymi motywami
świątecznymi.

522244

KARNET HM 100

9.99

jednorazówka

Niezwykle oryginalne karnety,
mieniące się intensywnie kolorami
ozdobione precyzyjnie wykonanymi
motywami.

522252

KARNET HM 200

8.99

jednorazówka

Eleganckie, subtelne karnety
świąteczne, bogato ozdobione folią,
cekinami.

522279

KARNET STAR

4.99

jednorazówka

KArnety eleganckie, oryginalne
wzornictwo, pieknie wydrukowane,
połyskujące folią i mieniące się
subtelnie brokatem.

422142

KICIA KOCIA

6.90

nieokreślona

Kicia Kocia to seria (otwarta)
książeczek dla najmłodszych.
Opowiada o rezolutnej kotce i jej
przyjaciołach. Wspólnie z Kicią Kocią
dziecko odkrywa świat i uczy się
poruszać w codziennym życiu.

422045

KOLEKCJA KULTOWYCH SERIALI TV KOMEDIE

9.95

miesięcznik

Kolekcja wydawnicza opisująca
najznamienitsze seriale telewizyjne
komediowe nakręcone w XX wieku.
Do każdego numeru box z płytami
DVD/VCD z wybranymi odcinkami
danego serialu. W serii ukażą się
min. „Pomoc domowa Niania”, Świat
wg Bundych , 3 planeta od słońca ,
Benny Hill ,

422053

KOLEKCJE KULTOWYCH SERIALI TV

9.95

miesięcznik

Kolekcja wydawnicza opisująca
najznamienitsze seriale telewizyjne
nakręcone w XX wieku. Do każdego
numeru box z płytami DVD/VCD z
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wybranymi odcinkami danego
serialu jak „Policjanci z Miami” ,
Monk , Columbo, Sandokan , Marco
Polo...
422215

KOLOROWE PERYPETIE

6.99

nieokreślona

KSIĄŻECZKI AKTYWIZUJĄCE DLA
DZIECI. SERIA 4 NUMERY.

419400

KOLORY MALUSZKA

9.51

miesięcznik

Seria kolorowanek z grubym
brokatowym obrysem Dzięki książce
dzieci : - ćwiczą motywację ręki trenują koncentrację i precyzję rozwijają wyobraźnię - wzbogacają
słownictwo

422037

KRONIKA II WOJNY ŚWIATOWEJ NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

8.99

dwutygodnik

Encyklopedia w odcinkach opisująca
historię II wojny światowej Do
każdego numeru box z 2 płytami
DVD z odcinkami dokumentującymi
wydarzenia na wszystkich frontach
oraz opisujące tło polityczne
najkrwawszej wojny XX wieku.

518719

KSIĘGA ZABAW STRAŻAK SAM

19.99

jednorazówka

Książka zawiera zadania, łamigłówki
i zabawy, których celem jest
wspieranie rozwoju dzieck

521558

LEGO BIONICLE ZESTAW

17.99

jednorazówka

Zestaw składa się z dwóch
magazynów Lego Bionicle + 2
oryginalne zestawy Lego.

521493

LETRABOT

9.99

jednorazówka

Kolekcja LITEREK – ROBOTÓW.
Każdą literkę można zmienić w
ROBOTA. Zbierz pełen pakiet 26
LETRABOTÓW, będziesz miał pełny
alfabet! Reklama w TV. Produkt
dostępny w sieci obsługiwanej przez
RUCH S.A.

521914

MAGICZNE NAKLEJKI

9.99

jednorazówka

Zestaw 9 interaktywnych naklejek,
które budzą się do życia po
skierowaniu na nie telefonu z
uruchomioną aplikacją mobilną.

522228

MASZA I NIEDŹWIEDŹ

7.99

jednorazówka

książka dla dzieci typu activity, z
dołączonymi naklejkami. Książka
przybliża postaci bohaterów z
ulubionych dziecięcych filmów oraz
zawierają edukacyjne zadania do
wykonania.
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522104

MIKOŁAJ BROKAT

2.99

jednorazówka

521507

MINIMON DEI FIORI

9.99

jednorazówka

Malutkie laleczki – kwiatuszki. W
każdym pudełku laleczka MINIMON z
poduszką i dzwoneczkiem. Możesz ją
zabrać ze sobą wszędzie! Każda
laleczka jest breloczkiem, możesz ja
przyczepić do plecaka albo do
torebki. Zbierz wszystkie! Kolorowe
kapelusze MINIMON tworzą tęczę!
Reklama w TV. Produkt dostępny w
sieci obsługiwanej przez RUCH S.A.

422118

NIESAMOWITY BAZGROLNIK
GUMBALLA

19.99

nieokreślona

Niesamowity świat Gumballa to
niezwykle popularny wśród
chłopców brytyjsko-irlandzkoniemiecki serial fabularnoanimowany emitowany na Cartoon
Network. Serial opisuje przygody
dwunastoletniego, psotnego,
chłopca Gumballa ukrytego pod
postacią niebieskiego kota, który
mieszka w niewielkim miasteczku
Elmore w Stanach Zjednoczonych i
wraz ze szkolnymi przyjaciółmi
przeżywa liczne przygody. Cechą
charakterystyczną serialu jest
abstrakcyjne poczucie humoru i
dynamiczne akcje. Obszerna książka
do bazgrania, mazania, śmiania się,
utrzymana w ulubionej Gumballowej,
lekko zwariowanej stylistyce, pełna
jego odręcznych notatek. Publikacja
zachęcająca do własnej aktywności,
uruchamiająca wyobraźnię,
pobudzająca kreatywność. Mnóstwo
żartów, anegdotki, ciekawe zadania
na spostrzegawczość i absurdalne
testy. Z jednej strony książka z
drugiej zeszyt do zabrania ze sobą
do szkoły

521248

OFICJALNA KOLEKCJA KART PZPN
TCG ZESTAW STARTOWY

29.99

jednorazówka

521256

OFICJALNA KOLEKCJA KART PZPN
TCG SASZETKI Z KARTAMI

4.99

jednorazówka
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522147

OZDOBY DRE/SIZAL MIX

0.99

jednorazówka

Ozdoba świąteczna - zawieszka
choinka.

42188X

PAKIET BUDUJEMY DOM

9.95

nieokreślona

Pakiet będzie się składał z dwóch
kolejnych archiwalnych numerów.
Całość będzie zafoliowana wraz z
okładka na której znajdować się
będzie kod EAN dla całego pakietu.

42224X

PAPIEROWE INSPIRACJE

9.99

dwumiesięcznik

magazyn o tematyce cardmakingu
dla osób kreatywnych. Prezentuje
oryginalne kartki do samodzielnego
wykonania, zarówno z opisami i
zdjęciami krok po kroku, jak też jako
inspiracje. Przeznaczony dla
pasjonatów tej dziedziny
papercraftu, ale również dla osób,
które dopiero chcą poznać tajniki tej
sztuki.

417173

PEPPA PIG. EDYCJA LIMITOWANA
ZESTAW

14.99

nieokreślona

PEPPA PIG. EDYCJA LIMITOWANA
ZESTAW. Zestaw składa się z dwóch
kolorowanek i dwóch gadżetów

51294X

PEPPA PIG. PIERWSZY DZIEŃ ZIMY

19.99

jednorazówka

KSIĄZECZKA DLA DZIECI

507520

PEPPA. ZABAWY NA ŚNIEGU

19.99

jednorazówka

Książeczka dla dzieci zawiera dwie
świąteczne opowieści z uroczą
Peppą w roli głównej. Opowieści o
tym jak rodzina Świnek
przygotowuje się do Świąt.

422258

PISMO. MAGAZYN OPINII

12.99

miesięcznik

422088

PORADY. CZEKAJAC NA ŚWIĘTA

7.90

półrocznik

Magazyn bedacy zrodlem
praktycznych pomysłów na potrawy,
wypieki i dekoracje świąteczne.
Ukazuje się dwa razy do roku, przed
Swiętami Bożego Narodzenia i
Wielkanocą.

418382

PSI PATROL KSIĘGA ZABAW

19.99

nieokreślona

Książka w miękkiej oprawie szytoklejonej. Księga zabaw to wielki
zbiór gier, kolorowanek i
łamigłówek. Dzięki zgromadzonym w
niej zadaniom dziecko rozwinie
umiejętności logicznego myślenia,
będzie ćwiczyć spostrzegawczość i
zdolności manualne.

42207X

ROBÓTKI NA DRUTACH OD VICKI -

7.90

nieokreślona

Magazyn przeznaczony dla
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DLA DZIECI

kreatywnych kobiet, miłośniczek
robótek na drutach, proponujący
pomysły na ubranka i akcesoria dla
dzieci. Zawiera interesujące projekty
i dokładne instrukcje ich wykonania
krok po kroku. Z pomocą
czasopisma czytelniczki będą mogły
samodzielnie wykonać sweterki,
sukienki, szaliki, rękawiczki czy
czapki dla swoich pociech.
Publikacja jest świetnym źródłem
inspiracji nie tylko dla
zaawansowanych, ale również dla
pań, które dopiero uczą się dziergać.

522201

ROGI RENIFERA

4.99

jednorazówka

FILCOWE ROGI RENIFERA NA
OPASCE DO WŁOSÓW.

522198

SKARPETA NA PREZENTY

5.99

jednorazówka

Filcowa skarpeta z Mikołajem na
prezenty.

521515

SPINNY

9.99

jednorazówka

Najbardziej zwariowany produkt
roku! Rozpędzone, kolorowe SPINNY
- w każdej saszetce SPINNY,
pierścień mocy i baza startowa.
Możesz je kręcić, stawiać jeden na
drugim, kręcić na pierścieniu. Zbierz
20 niesamowicie szybkich bączków!
Reklama w TV. Produkt dostępny w
sieci obsługiwanej przez RUCH S.A.

52221X

STAR WARS

7.99

jednorazówka

książka dla dzieci typu activity, z
dołączonymi naklejkami. Książka
przybliża postaci bohaterów z
ulubionych dziecięcych filmów oraz
zawierają edukacyjne zadania do
wykonania.

419060

STAR WARS FILM

19.99

kwartalnik

Nowa seria komiksów filmowych dla
dzieci. W każdym tomie adaptacja
jednego z filmów gwiezdnej sagi.
Wersja dostosowana do młodego
odbiorcy. Nie wymaga znajomości
uniwersum. Doskonałe
wprowadzenie do świata Star Wars.
Pierwsze trzy numery to komiksy na
podstawie filmów: - Mroczne widmo,
- Nowa nadzieja, - Przebudzenie
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Mocy. Komiks w każdym tomie
stanowi zamkniętą całość fabularną
Adaptacje komiksowe filmów z
uniwersum Gwiezdnych Wojen: od
tych najstarszych (Nowa nadzieja)
po najnowsze (Przebudzenie Mocy).
To doskonały wstęp przed
najnowszym filmem, który już tej
zimy trafi do kin. Po raz pierwszy
klasyczne filmowe historie zostały
przedstawione w komiksach
kierowanych do najmłodszych
czytelników (już od 8. roku życia),
którzy dopiero poznają odległą
galaktykę i być może nie obejrzeli
jeszcze wszystkich części gwiezdnej
sagi. Wartki scenariusz i rysunki jak
z najlepszych animacji Disneya to
znakomite zaproszenie do świata
Star Wars i gwarancja dobrej
zabawy. Równocześnie autorzy
starannie odtworzyli nawet drobne
filmowe detale, tak by zadowolić
najbardziej wymagających fanów,
doskonale znających historie Luke’a
Skywalkera czy Dartha Vadera. .
40778X

ŚWIĘTY SPOKÓJ

38.00

kwartalnik

Kolorowanki dla dorosłych.

52218X

TAŚMA DEKORACYJNA

4.99

jednorazówka

4 rodzaje taśmy - wstążki ozdobnej
do pakowania prezentów.

422207

TROLLE. CAŁA PRAWDA O
TROLLACH

14.99

nieokreślona

KSIĄŻECZKA DLA DZIECI. TROLLE.
CAŁA PRAWDA O TROLLACH

417254

WISSPER. ZĘBY TYGRYSICY

9.99

nieokreślona

Ksiązka z kartą 3D

522171

WOREK MIKOŁAJA

5.99

jednorazówka

Filcowy worek mikołajowy ze
sznureczkiem.

522163

ZIMNE OGNIE 16 CM

0.99

jednorazówka

ZIMNE OGNIE 16 cm - 10 szt.
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