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42403X

BIEDRONKA I CZARNY KOT. 1000
NAKLEJEK I ZABAWY

24.99

nieokreślona

Biedronka i Czarny kot to japońskofrancusko-koreański serial
animowany, który od dwóch lat bije
rekordy oglądalności! Marinette
prowadzi podwójne życie. Jako
zwykła nastolatka chodzi do szkoły i
kocha się w Adrienie, w ważnych
momentach jednak staje się
superbohaterką, Biedronką. Nie wie
jednak, że drugie wcielenie Adriena
to Czarny Kot. 1000 naklejek i zabaw
to pełna wyzwań książka dla
superbohaterek! Władca Ciem
znowu uderzył! Biedronka i Czarny
Kot mają ręce pełne roboty, bo
muszą rozprawić się ze wszystkimi
złoczyńcami. Przyłącz się do
wspólnej zabawy. W środku czeka
na ciebie aż 1000 naklejek i
mnóstwo tajnych zadań! Pięknie
wydana, bogato ilustrowana,
kolorowa książka zawierająca
prawdziwą opowieść o przygodach
Biedronki i Czarnego Kota. Magiczna
historia, zaskakujące zwroty akcji.
Oprawa miękka.

424013

BIEDRONKA I CZARNY KOT. ZESTAW

19.99

nieokreślona

524190

BITWA O DOM KATOLICKI

39.99

jednorazówka

Album historyczny o rocznicy
Wydarzeń Zielonogórskich.
Wewnątrz wklejona płyta DVD z
filmem „Wydarzenia Zielonogórskie"

524522

CZARNY PIOTRUŚ PZPN

6.99

jednorazówka

KARTY ORAZ GRA KARCIANA DLA
DZIECI, MŁODZIEZY ORAZ
DOROSŁYCH.

423548

DESIGN ALIVE WYDANIE SPECJALNE

30.00

półrocznik

Design Alive wydanie specjalne to
magazyn o trendach w architekturze
i wnętrzach

423890

ENCHANTIMALS

9.99

kwartalnik

Nowy tytuł skierowany do
wszystkich dziewczynek. Nawiązuje
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do serialu, o tym samym tytule,
znanym z YouTube. Enchantimals™
to grupa uroczych dziewczynek
związanych ze swoimi ukochanymi
zwierzątkami wyjątkową więzią – nie
tylko nie odstępują siebie na krok,
ale nawet wyglądają podobnie!
Mieszkają razem w fantastycznym
świecie, w którym za każdym rogiem
kryje się zabawa i przygoda! W
świecie, gdzie dzięki przyjaźni
wszystko jest możliwe. W
magazynie: opowiadania,
łamigłówki, wycinanki i rysowanki.
Do każdego numeru dołączony
prezent-zabawka. W pierwszym
numerze notes + długopis z
pomponem.
424048

GUMBALL. TWARDZIELE

22.99

nieokreślona

Niesamowity świat Gumballa to
popularny wśród chłopców
brytyjsko- irlandzko-niemiecki serial
fabularno-animowany emitowany na
Cartoon Network, opisujący
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 dynamiczna akcja. Powieść
„Twardziele" to pasjonujące
opowieści o dwóch przygodach
Gumballa i Darwina. W pierwszej z
nich tytułowi bohaterowie podczas
szkolnej wycieczki gubią się w lesie.
Okazują się jednak prawdziwymi
mistrzami przetrwania i w końcu
udaje im się odnaleźć miejsce, w
którym reszta klasy z Panną Simian
robi sobie piknik. Z kolei w drugiej
historyjce Nicole za wszelką cenę
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stara się zapobiec pośmiewisku,
które robią z siebie Gumball i Darwin
zafascynowani treningami karate.
524247

HARRY. BIOGRAFIA

29.90

jednorazówka

Fascynujący portret jednego z
najpopularniejszych członków
rodziny królewskiej, a zarazem
historia najbardziej intrygującego
monarszego romansu dekady.

524581

KARNET DZIEŃ MATKI LUX B6/DL

3.49

jednorazówka

KARNET DZIEŃ MATKI LUX B6/DL

524565

KARNET DZIEŃ MATKI B6

2.49

jednorazówka

KARNET DZIEŃ MATKI B6

524514

KASIA BEM HAPPY JOGA

39.99

jednorazówka

Kasia Bem, nauczycielka jogi i
medytacji, RYT 800. Posiada
zaszczytny tytuł Master of Yoga,
przyznany w systemie jogi
Sivananda. Od lat prowadzi
autorskie warsztaty i programy
wyjazdowe, m.in.: Happy Detoks,
Joga Twarzy, Potęga Ciszy. Aktywnie
propaguje zrównoważony styl życia.
Regularnie pisze dla magazynu Joga
i prowadzi stałą rubrukę "Dzień z
Kasią Bem" dla miesięcznika Uroda
Życia oraz występuję w innych
mediach jako ekspert. Jest Autorka
bestsellerów „Happy Detoks" i
„Happy Uroda". Więcej: HYPERLINK
"http://www.kasiabem.com"
www.kasiabem.com „Happy Joga.
Witalność" to pierwsza w Polsce tak
bogata i różnorodna propozycja dla
miłośników jogi– aż 5 programów
ćwiczeń na jednym DVD w tym
rewelacyjna, odmładzająca Joga
Twarzy! Kasia Bem podpowiada jak
krok po kroku ułożyć z nich 4 –
tygodniowy program odnowy ciała i
duszy. „Na płycie znajdziesz aż 5
różnorodnych sesji jogi
odpowiednich dla osób na każdym
poziomie zaawansowania. Zależało
mi na tym, żebyś miała wybór i
mogła dostosować ćwiczenia do
swoich potrzeb, umiejętności oraz
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możliwości czasowych. – mówi Kasia
– Przeprowadzę Cię przez sekwencje
asan, opracowane tak, by znacząco
poprawiły Twoją wydolność,
kondycję i sylwetkę. Nauczę Cię
oddychać i medytować, byś mogła
szybko podnieść poziom sił
witalnych i uspokoić umysł. Pokażę
Ci jak się relaksować, by w kilka
minut doładować baterie. A do tego
dostaniesz kompletny program
oczyszczający organizm wraz
nowymi przepisami diety
oczyszczającej Happy Detoks."
423963

KASIA I MIM MIM. MĄDRE ZABAWY
ZESTAW

14.99

nieokreślona

524492

KLOCKI MIX - MIDEX

12.99

jednorazówka

423971

KOLOROWANKI JANKA I ANKI

4.99

nieokreślona

524468

LALKA - MIDEX

12.99

jednorazówka

388777

M JAK MIESZKANIE POLECA

5.99

kwartalnik

Zestaw 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.
Gratka dla małych artystów! Koloruj
i poznawaj! Seria kolorowanek,
dzięki którym dziecko: • rozwija
kreatywność • doskonali sprawność
manualną • uczy się koncentracji •
wzbogaca słownictwo
Wydanie specjalne miesięcznika M
jak Mieszkanie. Prezentuje trendy w
urządzaniu wnętrz 2015/2016.
Inspiruje do zmian, jest źródłem
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wiedzy o tym, jak modnie, ładnie i
wygodnie mieszkać. Dzięki poradom
projektantów i stylistów
podpowiada, jak tworzyć przyjazną
przestrzeń do życia. Sprawia, że
urządzanie mieszkania staje się
przyjemnością.
52462X

MINECRAFT MIASTO W BUDOWIE

29.99

jednorazówka

Poradnik dla fanów gry Minecraft
zawierający porady, jak zbudować
własną metropolię. Instrukcje krok
po kroku, jak tworzyć: szpital,
komisariat policji, biurowiec,
supermarket, ratusz, dworzec
kolejowy, lotnisko, dwór i inne
budynki. Podpowiedzi, jak
opracować plan zabudowy, czym się
kierować budując infrastrukturę
drogową oraz co zrobić, żeby
udostepnić swoje miasto kolegom
lub graczom z całego świata.

423955

MY LITTLE PONY. MAGICZNA
KOLEKCJA ZESTAW

23.80

nieokreślona

Zestaw 2 książek + 2 figurki w cenie
24,99 zł. Witaj w magicznym świecie
My Little Pony! W każdym tomie
porywające zadania, rewelacyjny
komiks, opowiadania oraz figurka
kucyka, domek do składania i
mnóstwo naklejek! W drugim tomie:
wyjątkowa mata - zabawa dla całej
rodziny! Wejdź do świata My Little
Pony!

524476

PAMIĘTNIK KONIE - DERFORM

12.99

jednorazówka

524484

PAMIĘTNIK PONY - DERFORM

12.99

jednorazówka

524530

PIŁKARSKA GRA 2 W 1 PZPN

9.99

jednorazówka

524603

PLUSZOWE ZWIERZĄTKA 16 CM

19.99

jednorazówka

423564

POMYŚL I POKOLORUJ

6.99

nieokreślona

KARTY ORAZ GRA KARCIANA DLA
DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ
DOROSŁYCH.
Seria zapewnia każdemu dziecku
twórcze zajęcie na wiele godzin! •
kształtuje umiejętności manualne •
ćwiczy spostrzegawczość • trenuje
koncentrację • rozwija wyobraźnię
gwarantuje świetną zabawę
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423866

PSZCZÓŁKA MAJA. PRZYGODY
WŚRÓD KWIATÓW

7.99

nieokreślona

Bohaterką kreskówki jest mała
pszczoła o imieniu Maja oraz jej
przyjaciele: Gucio, Flip, Aleksander,
pani Klementyna (nauczycielka Mai)
i wiele innych owadów i stworzeń.
Książki opowiadają o dalszych
przygodach Pszczółki Mai i jej
przyjaciół.

524611

PUZZLE SAMOLOT

3.99

jednorazówka

424021

SELL IT IN ENGLISH

24.99

dwumiesięcznik

Sell it in English to narzędziowe
czasopismo skierowane do
handlowców, którzy chcieliby
poprawić swoją znajomość
biznesowego języka angielskiego, a
tym samym - osiągać coraz lepsze
wyniki. W każdym numerze
czasopisma czytelnicy znajdą
anglojęzyczne artykuły z
narzędziami, materiałami i
wskazówkami, przygotowanymi
przez autorów- praktyków, którzy
sprzedażą zajmują się od lat.
Integralną częścią magazynu jest
Toolbox – gotowe do wykorzystania
narzędzia przydatne w codziennej
pracy – od skryptów rozmów przez
przykładowe oferty produktowe po
formularze–również w języku
angielskim. Z kolei na 6
rozkładanych stronach okładki
zamieszczać będziemy słowniczki
tłumaczące ważniejsze i bardziej
skomplikowane zwroty, a także
dodatkowe treści merytoryczne kącik gramatyczny, przykładowe
dialogi z zastosowaniem nowo
poznanych słówek, ćwiczenia, quizy i
przydatne phrasal verbs. Integralną
częścią czasopisma jest portal, na
którym umieszczane będą materiały
dodatkowe – artykuły dostępne online oraz pliki do pobrania.

423920

SMERFY EDYCJA LIMITOWANA
ZESTAW

19.99

nieokreślona

Edycja limitowana Smerfów – to
mnóstwo zabawy dla dzieci w
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każdym wieku! W Stanach
Zjednoczonych film znalazł się w
pierwszej czwórce amerykańskiego
box officu w tygodniu otwarcia. W
Polsce długo wyczekiwaną premierę
filmu poprzedza szeroka kampania
promocyjna i działania wokół marki zabawki w Kinder Niespodziankach
czy zabawki w Happy Mealach W
McDonaldsie. W zestawie - prezent
na czasie - chroniąca przed słońcem
czapka z daszkiem - w sam raz na
lato. - do kompletu z czapką smerfastyczny plecak na letnie
wyprawy.
524506

SPOWIEDŹ STALINA

17.99

jednorazówka

Po znakomitej „Spowiedzi Hitlera”
Christopher Macht wraca z kolejną
książką, w której przedstawia
nieznaną twarz Józefa Stalina w
zupełnie nowy sposób. Tyran
zdradza swoje największe sekrety.
Unikatowe fotografie, skany
dokumentów, nieznane fakty.
Prawdziwa gratka dla fanów
literatury faktu.

423939

STAR STABLE MAGAZYN

8.99

dwumiesięcznik

Pismo miłośniczek koni i fanek gier
on-line. Magazyn Star Stable
nawiązuje do wirtualnego świata
zabaw, który jest dostępny w Polsce
od 2011 roku i zrzesza ponad 1
milion zarejestrowanych graczy.
Miłośniczki koni i fanki gier znajdą w
magazynie wskazówki do gry,
łamigłówki, ciekawe mandale do
kolorowania, plakaty i atrakcję
główną – prezent do zabawy w
wirtualnym świecie w postaci
nadrukowanego kodu do gry (model
jak w magazynie Movie Star Planet).

524301

TERMINARZ MISTRZOSTW ŚWIATA W
ROSJI

12.90

jednorazówka

TERMINARZ MISTRZOSTW ŚWIATA W
ROSJI

42398X

TO TWÓJ MOMENT

9.99

miesięcznik

Piękny, praktyczny lifestylowy
magazyn dla nowocześnie
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myślących, kreatywnych kobiet.
Uwalnia talenty, pobudza inwencję
twórczą, promuje wyjątkowość i
pomysłowość oraz daje poczucie
przynależności do grupy. „To Twój
Moment”, to odpowiedź
wydawnictwa Burda na aktualne
trendy i mody, związane z: •
poszukiwaniem spokoju i równowagi
dla swego ciała i umysłu, wynikające
ze zmęczenia perfekcjonizmem i
ciągłym narzucaniem scenariuszy
jak żyć* • pragnieniem sensualnej
przyjemności obcowania z pięknym
magazynem
52459X

WALIZKA Z SAMOCHODAMI

19.99

jednorazówka
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