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Index

Pełna nazwa tytułu

Cena

Częstotliwość

512125

100 PATRIOTÓW POLSKICH

24.99

jednorazówka

404276

BAW SIĘ I UCZ Z PEPPA PIG

4.99

tygodnik

Opis tytułu
kolekcja edukacyjna, która pozwala
przedszkolakom uczyć się poprzez
zabawę. Najmłodsi mają do
dyspozycji różnorodne zadania i
ciekawe ilustrowane historyjki.
Każdy numer kolekcji składa się z
książeczki z opowiadaniami i
ćwiczeniami, do tego jest plansza na
której dzieci mogą naklejać (i
odklejać) silikonowe naklejki, które
są kolejną częścią składową każdego
z numerów kolekcji. Naklejki
SILIKONOWE są unikalna propozycją,
ponieważ można je wykorzystywać
wielokrotnie, myć i znowu przyklejać
na wszystkie gładkie powierzchnie.
Wraz z Peppą, jej rodziną i
przyjaciółmi Twoje dziecko będzie
codziennie uczyć się czegoś
nowego. Możecie razem przeżywać
przygody Świnki Peppy,
jednocześnie poznając
najistotniejsze dla dzieci w wieku
przedszkolnym zagadnienia.
Zabawne ilustrowane karty z
interesującymi zadaniami pomogą
Twojemu dziecku rozwinąć
spostrzegawczość, umiejętność
rozumienia tekstu, kompetencje
językowe, a także ułatwią mu
pierwsze próby samodzielnego
pisania. Wyobraźnia i kreatywność
to dwie niezbędne do nauki
zdolności. Wykorzystanie tych
talentów u dzieci jest najlepszym
sposobem stymulowania ich
ciekawości i chęci do nauki. Dzięki
planszom i naklejkom dołączonym
do każdego numeru kolekcji
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najmłodsi mogą dowolnie
modyfikować sceny, odtwarzając
przygody Peppy w przedszkolu, w
domu, w lesie czy na festynie. Dzieci
mogą także wymyślać własne
przygody i bawić się, utrwalając
nowo poznane pojęcia i słownictwo.
Na odwrocie każdej planszy znajdują
się ćwiczenia związane z nauką
słownictwa. Polegają na łączeniu
słów z ich definicjami,
rozpoznawaniu kształtów oraz
położenia przedmiotów. Tematy
kolekcji: Poznajemy kształty
Poznajemy liczby Poznajemy kolory
Poznajemy pory roku Poznajemy
litery Poznajemy zmysły Poznajemy
przeciwieństwa Uczymy się
angielskiego
415898

DISNEY PRZYJACIELE NA SAFARI
WYDANIE SPECJALNE

39.90

nieokreślona

Dzieci w wieku przedszkolnym
rozwijają się najszybciej przez
zabawę, która pobudza ich
wyobraźnie. Wydania Specjalne serii
wysokiej jakości książeczek z
figurkami zwierząt. Opowiadania,
zabawy i pełne przydatnych
informacji ilustrowane strony,
pomogą dzieciom poznać najbardziej
zadziwiające stworzenia na ziemi,
ich środowisko i wytłumaczą
dlaczego ich ochrona jest tak ważna.

416630

DOMOWA CUKIERNIA

9.99

nieokreślona

KSIĄŻKA KULINARNA

514799

DROGA KRZYŻOWA

15.99

jednorazówka

Tematyka ksiązki to: Męka Jezusa
Chrystusa, Śmierć przez
ukrzyżowanie, Historia nabożeństwa
drogi krzyżowej, Stacje drogi
krzyżowej, Najsłynniejsze drogi
krzyżowe.

416835

FAKT INSPIRACJE

14.99

nieokreślona

W serii ukazywać się będą poradniki
dla czytelników Faktu z
najróżniejszych dziedzin. Pierwszą
pozycją będzie bestseller na rynku
księgarskim "Potęga
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Podswiadomości"Josepha
Murphy'ego.
416908

FRANKIE

54.90

dwumiesięcznik

Styl życia (moda, sztuka, design,
podróże, muzyka).

416967

GREEN PORT

4.00

dwumiesięcznik

Gazeta Green Port jest nowym
zjawiskiem na rynku pism,
poświęconym tematyce: zdrowego
stylu życia, naturalnych terapii,
diagnostyki, ziołolecznictwa,
profilaktyki oraz suplementacji.
Oferujemy czytelnikom gazetę o
nowoczesnym wyglądzie, z
przykuwającą wzrok grafiką. Poprzez
artykuły, wywiady, publicystykę i
porady specjalistów, łączymy pasję
pisania z wysoką jakością
merytoryczną. Odkrywamy przed
konsumentami nowości z całego
świata oraz dobroczynne działanie
medycyny naturalnej i tradycyjnej.
Prezentujemy korzystne dla
organizmu: produkty, suplementy,
zioła, bio- żywność, nowinki z całego
świata.

416916

HOLIDAY

99.90

półrocznik

Styl życia (podróże, kultura).

511935

KARNET ŚLUBNY B6

1.99

jednorazówka

Karnet ślubny B6.

511943

KARNET ŚLUBNY DL

2.49

jednorazówka

51196X

KARNET ŚLUBNY RĘCZNIE
ZDOBIONY DL

4.99

jednorazówka

KARNET ŚLUBNY RĘCZNIE
ZDOBIONY

511951

KARNET ŚLUBNY-PODUSZKA

2.99

jednorazówka

KARNET ŚLUBNY-PODUSZKA

514926

KATARZYNA BONDA - PAKIET

19.99

jednorazówka

Katarzyna Bonda to
najpopularniejsza autorka powieści
kryminalnych w Polsce. Z
wykształcenia dziennikarka i
scenarzystka. Wszystkie jej powieści
zyskały status bestsellerów. Jest
autorką trylogii kryminalnej z
Hubertem Meyerem (Sprawa Niny
Frank, Tylko martwi nie kłamią,
Florystka). Ogromną popularność
oraz prestiżowe nagrody przyniosła
jej seria z profilerką Saszą Załuską.
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Pochłaniacz otrzymał Nagrodę
Publiczności na Międzynarodowym
Festiwalu Kryminałów 2015 a
Okularnik nagrodę Bestsellery
Empiku 2015. Prawa do wydań
zagranicznych zakupiły największe
wydawnictwa na świecie m.in.
Hodder & Stoughton i Random
House. W pakiecie ukażą się cztery
powieści: Pochłaniacz, Okularnik,
Tylko martwi nie kłamią i Florystka.
Każdy pakiet zawiera dwie książki,
część pierwszą i drugą danej
powieści, które wcześniej ukazały się
w ramach kolekcji Mistrzynie
Polskich Kryminałów. Książki z
widoczną pierwszą stroną okładki
umieszczone są na tekturce jedna
obok drugiej, pakiet jest foliowany
termokurczliwie. Na froncie naklejka
z danymi dystrybucyjnymi
właściwymi dla pakietu. Nakład
mieszany proporcjonalnie w
paczkach.
416924

KINFOLK

99.00

kwartalnik

Styl życia (slow lifestyle, kulinarne,
podróże).

416614

KOTY

5.99

nieokreślona

Kolekcja Koty to zeszyty opisujące
daną rasę/ gatunek (budowa,
pielęgnacja, ciekawostki) z
dołączona figurką kota. W kolekcji
znajdą się różne rasy kotów
domowych oraz przedstawiciele
dzikich drapieżników z rodziny
kotowatych. Całość zafoliowana.

416827

KSIĄŻECZKA LAMINOWANA Z
NAKLEJKAMI

10.99

miesięcznik

Seria laminowanych książeczek.
Przeznaczona jest dla dzieci w wieku
4-7 lat. To książeczki wielokrotnego
użytku - wyposażone w laminowane
strony oraz sucho ścieralny mazak.
Zmywalny papier gwarantuje
świetną zabawę, ponieważ rysunek
możemy ścierać i rysować od nowa.
Uniwersalna tematyka książeczek
zainteresuje zarówno dziewczynki,
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jak i chłopców. Dziecko ćwiczy małą
motorykę, trenuje uwagę i
skupienie. W publikacji są również
strony z ćwiczeniami rysunkowymi
polegającymi na łączeniu kropek,
rozwiązywaniu labiryntów i innych
łamigłówek. Również wiele radości
dadzą maluchom, dołączone naklejki
oraz kolorowe śmieszne obrazki.
416819

MIŚ FABIŚ

9.99

miesięcznik

"Miś Fabiś" to seria 3 edukacyjnych
książek dla dzieci w wieku 3-6 lat,
którym towarzyszy sympatyczny Miś
Fabiś i jego przyjaciele. Ćwiczenia
dostosowane są do możliwości
dziecka i dotyczą strefy jego
najbliższego rozwoju. Kolejne części
odnoszą się do wspomagania
rozwoju umysłowego, edukacji
matymatycznej oraz rozwijania
twórczości i sprawności manualnej.
Atrakcyjną formą zabawy są
kolorowe naklejki, dzięki którym
dzieci ćwiczą spostrzegawczość,
kojarzenie, logiczne myślenie.

416398

MY LITTLE PONY PRZYGODY Z
KOLOROWANIEM

4.99

dwutygodnik

Zupełnie nowa kolekcja
przygotowana specjalnie dla
wiernych fanów My Little Pony! W
każdym numerze My Little Pony
Przygody z Kolorowaniem oprócz
przygody jednego z bohaterów My
Little Pony oraz kolorowanek znajdą
się nowe, ekscytujące przybory do
kolorowania i dekoracji. Od
pachnących flamastrów, przez
kolorowe pieczątki z bohaterami,
ozdobne taśmy z brokatem i
wzorkami, po śliczne naklejki, które
świecą w ciemności.

416843

NEWSWEEK ZDROWIE

16.99

kwartalnik

Magazyn poznawczo- praktyczny,
przybliżający i opisujący zjawiska
związane ze zdrowiem w oparciu o
najnowszą wiedzę w tej dziedzinie.
Wydanie powstaje we współpracy z
najlepszymi lekarzami i wybitnymi
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ekspertami, którzy specjalizują się w
dziedzinach związanych ze
zdrowiem
514691

PAMIĄTKOWA KSIĄŻECZKA Z OKAZJI
PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

14.99

jednorazówka

514705

PAMIĄTKOWA KSIĄŻECZKA Z OKAZJI
PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

14.99

jednorazówka

514713

PAMIĄTKOWA KSIĄŻECZKA Z OKAZJI
PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

14.99

jednorazówka

514721

PAMIĄTKOWA KSIĄŻECZKA Z OKAZJI
PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

14.99

jednorazówka

514748

PANINI FIFA 365 ADRENALYN XL
2017 UPDATE EDITION. ALBUM
KOLEKCJONERA

16.90

jednorazówka

Edycja uzupełniająca do jesiennej
kolekcji pt. PANINI FIFA 365
ADRENALYN XL™ 2017 UPDATE
EDITION

514756

PANINI FIFA 365 ADRENALYN XL
2017 UPDATE EDITION. MEGA
ZESTAW STARTOWY

39.99

jednorazówka

Edycja uzupełniająca do jesiennej
kolekcji pt. PANINI FIFA 365
ADRENALYN XL™ 2017 UPDATE
EDITION.

514764

PANINI FIFA 365 ADRENALYN XL
2017 UPDATE EDITION. PUSZKA
KOLEKCJONERA

31.90

jednorazówka

Edycja uzupełniająca do jesiennej
kolekcji pt. PANINI FIFA 365
ADRENALYN XL™ 2017 UPDATE
EDITION.

514632

PANINI FIFA 365 ADRENALYN XL
UPDATE EDITION

3.90

jednorazówka

Edycja uzupełniająca do jesiennej
kolekcji pt. PANINI FIFA 365
ADRENALYN XL™ 2017 UPDATE
EDITION, która będzie zawierać 132
zupełnie nowe karty. W ramach tej
kolekcji Wydawca przygotował dla
kolekcjonerów niespodziankę w
postaci dwóch nowych kategorii
kart: „Eleven" oraz „Winter star",
ponadto dużą atrakcja będą karty
specjalne, które będą stanowiły
przeważały w tej kolekcji.

416886

PANORAMA WROCŁAWIAN

2.00

miesięcznik

GAZETA OPISUJĄCA LOKALNE
WYDARZENIA ORAZ PORUSZAJĄCA
WAŻNE DLA SPOŁECZEŃSTWA
TEMATY

514608

PIĘKNA I BESTIA. SASZETKI Z
NAKLEJKAMI

2.50

jednorazówka

Naklejkowa kolekcja przygotowana
w oparciu o remake animowanego
filmu z 1991r. o tym samym tytule.
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Film opowiada romantyczną historię
o rodzącej się miłości Belle do
księcia zamienionego w bestię.
Odtwórcami głównych ról będą:
Emma Watson i Dan Stevens. Grupa
docelowa: dziewczynki w wieku 6+.
514616

PIĘKNA I BESTIA. ZESTAW
STARTOWY

4.99

jednorazówka

Naklejkowa kolekcja przygotowana
w oparciu o remake animowanego
filmu z 1991r. o tym samym tytule.
Film opowiada romantyczną historię
o rodzącej się miłości Belle do
księcia zamienionego w bestię.
Odtwórcami głównych ról będą:
Emma Watson i Dan Stevens. Grupa
docelowa: dziewczynki w wieku 6+.

404268

PLAYMOBIL. PRZYGODA Z HISTORIĄ

4.99

tygodnik

Kolekcja dla nieco starszych dzieci w wieku około 5-10 lat, ale także
wspaniała zabawa dla całej rodziny.
ODKRYJ Z KOLEKCJĄ PLAYMOBIL
WIELKIE MOMENTY HISTORII.
Wyjątkowa kolekcja figurek i książek
– nauka i doskonała zabawa!
Wspaniała kolekcja dla całej rodziny,
która sprawia, że nauka staje się
przyjemnością i w zabawny sposób
przybliża dzieciom kamienie milowe
historii. Książki oraz ekskluzywne
figurki PLAYMOBIL z kolekcji
zamieniają prawdziwe wydarzenia
historyczne w pasjonujące przygody.
Każde wydanie kolekcji PLAYMOBIL –
PRZYGODA Z HISTORIĄ zawiera
32-stronicową, bogato ilustrowaną
książkę oraz ruchomą figurkę
PLAYMOBIL. Wybierz się z nami w
emocjonującą podróż w czasie i
przeżyj najważniejsze momenty
historii świata. Każda z książek
kolekcji przybliża dzieciom jedną z
wielkich epok historycznych. Pełne
ciekawostek, bogato ilustrowane
opowiastki i opisy zamieniają lekcje
historii w prawdziwą przygodę! Od
epoki kamienia do starożytności: Od
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myśliwych z prehistorycznych
czasów do wielkich cywilizacji
Egiptu, Grecji i Rzymu. Zobacz, jak
żyli ludzie w dawnych czasach?
Rycerze w średniowieczu: Czasy
dzielnych rycerzy, wędrownych
poetów i pieśniarzy, dam, królów i
zamków. Zamień się w którąś z
postaci i odgrywaj wydarzenia z
przeszłości. Kupcy i odkrywcy:
Odkryj egzotyczne kultury:
legendarnych kalifów Bagdadu albo
możnych rodów z czasów cesarstwa
chińskiego. Poczuj, jak to było być
sprytnym kupcem lub odważnym
żeglarzem. Piraci i żeglarze: Poznaj
muszkieterów, piratów, żołnierzy i
ludzi szlachetnie urodzonych, a
także Dziki Zachód i japońskich
wojowników – samurajów.
Współcześni bohaterowie: Pionierzy
lotnictwa i podróży kosmicznych,
słynni naukowcy... Razem z nimi
zbadasz najdalsze zakątki Ziemi i
wszechświata! W tej zabawie
możesz być którymś z nich!
Rozdziały kolekcji: Wiedza:
Wspaniałe ilustracje i historie
napisane językiem zrozumiałym dla
młodego czytelnika przedstawiają
to, co najważniejsze i najciekawsze
w danej epoce. Gdy dorosne będę:
Ten rozdział pozwala dzieciom
wcielać się w postaci historyczne i w
wyobraźni wyruszać w pełne
przygód podróże. Odkrycia: Krótkie
notki i biografie przybliżają sylwetki
największych bohaterów danej
epoki. Nie do wiary!: Opowiadania,
baśnie, legendy, mity... Historyjki z
tej rubryki czyta się z zapartym
tchem. Czytanie: Niesamowite
przygody z bohaterami kolekcji
PLAYMOBIL. Zabawa: Łamigłówki i
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zagadki, które uczą i wspierają
rozwój dziecka. Majsterkowanie:
Oryginalne pomysły na zabawę z
łatwo zrozumiałymi instrukcjami
krok po kroku. Dlaczego Playmobil?
Stworzony w 1974 roku przez Hansa
Becka miniaturowy świat PLAYMOBIL
z różnorodnymi tłami do zabawy –
od pirackiego okrętu po wakacyjny
hotel w słonecznym kurorcie –
zalicza się obecnie do klasyki;
słynne figurki można znaleźć w
dziecięcych pokojach na całym
świecie. Łatwo je rozpoznać po
charakterystycznym uśmiechu i
jedynym w swoim rodzaju kształcie
dłoni. W roku 2014 PLAYMOBIL
obchodził 40. urodziny. Dotychczas
zaprojektowano i wyprodukowano
miliony figurek oraz tysiące modeli –
i ta liczba wciąż rośnie.
514535

POKOLORUJ NA WIELKANOC

3.99

jednorazówka

KOLOROWANKA Z MOTYWAMI
WIELKANOCNYMI

515043

POWER PODRĘCZNIK

19.99

jednorazówka

POWER PODręcznik to 132 strony
przepełnione pozytywną energią.
Notatnik zawiera zbiór automotywacji i auto-inspiracji. W
książce można znaleźć inspirujące
słowa dające odwagę oraz mnóstwo
zadań, które budują pozytywne
emocje. Zastosowane z pełnym
zaangażowaniem, wpłyną korzystnie
na przekonania o nas samych. To
właśnie stanowi pierwszy krok do
wprowadzania wszelkich życiowych
zmian.

416800

REGAL ACADEMY

9.99

kwartalnik

REGAL ACADEMY - Nowość na
podstawie serialu emitowanego na
kanale dziecięcym Nickelodeon. W
magazynie m.in. KOMIKS z
fragmentami zabawnej historii o
przygodach Róży w nowej szkole, tj.
Królewskiej Akademii Bajek; TEST:
Czy wiesz, do której z rodzin z
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Królewskiej Akademii najbardziej byś
pasowała? ŁAMIGŁÓWKI: dopasuj
fragmenty obrazka, aby wyczarować
dyniową karocę; przejdź labirynt, by
odkryć sekret szkolnego kolegi.
416932

TAPAS

56.90

półrocznik

Styl życia (kulinarne, wnętrza, moda,
podróże).

416797

TYLKO ZDROWIE - WYDANIE
SPECJALNE

13.99

nieokreślona

Jest to specjalne wydanie
magazynowe przygotowywane przez
zespół redakcyjny tygodnika ''Tylko
Zdrowie''. W magazynie:
odchudzanie, diety, zdrowe życie to
tematy, które przyciągają uwagę
wielu czytelników, wciąż
domagających się nowości. Nie
przez przypadek na wszystkich
listach bestsellerów (New York
Times, Amazon) poradniki z dietami
zajmują większość pozycji. Wraz ze
specjalistami w tej dziedzinie
przeanalizowaliśmy najmodniejsze
diety i opisaliśmy je na gruncie
medycznym. Oddzielamy mity od
prawdy, przedstawiamy najnowsze
wynikami badań nad otyłością i
radzimy jak schudnąć raz a dobrze i
na długo. Oferujemy praktyczny
poradnik dla wszystkich, którzy chcą
się pozbyć zbędnych kilogramów.

514543

WIELKANOC Z JEZUSEM

3.99

jednorazówka

KOLOROWANKA Z MOTYWAMI
WIELKANOCNYMI

514551

WIELKANOC Z ZAJĄCEM

3.99

jednorazówka

KOLOROWANKA Z MOTYWEM
WIELKANOCNYM

51456X

WIELKANOCNE KOLOROWANKI

3.99

jednorazówka

KOLOROWANKA Z MOTYWEM
WIELKANOCNYM

514578

WIELKANOCNE PISANKI

3.99

jednorazówka

KOLOROWANKA Z MOTYWEM
WIELKANOCNYM

416940

WOZY BOJOWE ŚWIATA NUMER
SPECJALNY

19.99

dwumiesięcznik

Czasopismo poświęcone sprawom
wojskowości współczesnej, zawiera
artykuły, analizy i monografie z tym
związane.
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