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423130

100 RAD. MOJA PIĘKNA DZIAŁKA

1.79

miesięcznik

Miesięcznik dla działkowców
praktyków, którzy posiadają ogródki
w Rodzinnych Ogrodach
Działkowych. Kierowany głównie do
kobiet 50+, ale też do ludzi, którzy
stawiają na użytkowy aspekt upraw
w swoich ogródkach działkowych.
Stąd treści w miesięczniku dotyczą
głównie roślin sadowniczych i
warzyw. Ważnym elementem
struktury magazynu są porady
działkowców, którzy dzielą się
swoimi sprawdzonymi sposobami na
uprawę roślin czy zwalczanie
szkodników. Ponadto każdy numer
będzie zawierał kalendarz
najważniejszych prac na działce w
danym miesiącu oraz temat numeru
poświęcony wybranemu zagadnieniu
z zakresu upraw. Wsparciem
merytorycznym służą nam eksperci,
zarówno wykształceni ogrodnicy, jak
i praktycy, którzy odpowiadają na
pytania nadesłane do redakcji przez
czytelników. Czasopismo będzie
wydawane w wygodnym formacie
midi.

523836

ANNA JANTAR. WIELKA DAMA
TAŃCZY SAMA

24.99

jednorazówka

Książka z płyta Anny Jantar na której
m. in. znajdują się takie utwory jak:
Nic nie może wiecznie trwać Wielka
dama tańczy sama.

423203

BIEDRONKA I CZARNY KOT. TAJNA
KSIĘGA

14.99

dwumiesięcznik

Marinette wygląda jak zwykła
licealistka — ale pozory mylą. Tak
naprawdę prowadzi podwójne życie.
Kiedy nie tonie w marzeniach o
Adrienie, w którym się skrycie
podkochuje, jest superbohaterką,
Biedronką. Nie wie jednak, że Adrien
też coś ukrywa — jego drugie
wcielenie to Czarny Kot. Nie znając
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prawdy o sobie nawzajem, realizują
swoje misje, a ich drogi raz po raz
się krzyżują. Serial „Biedronka i
Czarny kot" od dwóch lat
niezmiennie bije rekordy
popularności. Kolejna z serii książek
„Tajna księga" to niezwykły
przewodnik po postaciach z filmu.
Szczegółowy opis superbohaterów i
ich właściwości oraz dokładny
katalog złoczyńców z opisem ich
mocnych i słabych stron uzupełniają
naklejki ze zdjęciami, którymi
czytelnik uzupełnia kartotekę. W
prezencie dla fanów serialu olbrzymi
plakat! Pojawienie się „Tajnej księgi"
poprzedzone będzie działaniami
promocyjnymi w tytułach
dziecięcych Edipresse i magazynie
„Biedronka i Czarny kot" Panini oraz
kampanią telewizyjną.
523445

CUPCAKES SILVER MAGNET
COLLECTION

6.99

jednorazówka

523453
524018

CUPCAKES SILVER MAGNET
COLLECTION - magnesy.

DECORA TUTTO CIO CHE VUOI

6.99

jednorazówka

Naklejki ze zwierzątkami.

GUMBALL. WPADKI I ŻARTY

21.90

jednorazówka

Niesamowity świat Gumballa to
niezwykle popularny wśród
chłopców brytyjsko-irlandzkoniemiecki serial fabularnoanimowany 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. "Wpadki i Żarty"
to absolutny hit dla każdego
miłośnika przygód niebieskiego kota.
Z książki opisującej odlotowe psoty i
absurdalne żarty Gumballa i jego
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najlepszego przyjaciela Darwina fani
Gumballa dowiedzą się m.in. jak
łatwo posprzątać swój pokój, w jaki
sposób ugotować absolutnie
wszystko i co zrobić, by wymigać się
od pracy w ogródku. Epicko
śmieszne i totalnie odjazdowe!
200611

KALENDARZ KIESZONKOWY LIRA OPRESS

2.99

jednorazówka

KALENDARZ KIESZONKOWY LIRA OPRESS

523593

KATECHIZM MAŁEGO POLAKA

12.99

jednorazówka

Książka ta to drogowskaz dla
każdego młodego Polaka. Młody
czytelnik znajdzie tu teksty modlitw
towarzyszących mu przez całe życie
oraz informacje o atrybutach i
symbolach polskiego
chrześcijaństwa

523941

KODEKS PRACY

6.99

jednorazówka

Wstęp stanowiący omówienie
Kodeksu Pracy, wynikających z
niego podstawowych praw i
obowiązków ze szczególnym
uwzględnieniem: • Stosunku pracy i
wynagrodzenia za pracę •
Obowiązków pracodawcy i
pracownika • Czasu pracy, urlopów i
uprawnień pracowników związanych
z rodzicielstwem • Bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz układów
zbiorowych pracy Kodeks pracy: Dz.
U. 2016.1666 Akt obowiązujący

423173

KONIE

6.99

dwutygodnik

Kolekcja książeczek dla dzieci w
wieku 4-8 lat, pasjonatów koni i
sportów konnych. W kolekcji znajdą
się: informacje na temat
różnorodności ras koni, ich
charakterystyka, zalety,
wykorzystanie, rady dotyczące
pielęgnacji. Napiszemy co powinno
znaleźć się w każdej stajni, jak
przygotować konia do jazdy, czego
potrzebuje dobry dżokej. W kolekcji
znajdą się również zadania
edukacyjne dla młodych czytelników
oraz zestaw naklejek do
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wykorzystania przy ich
rozwiązywaniu. Do każdego tomu
dołączona jest gratis figurka konia,
przedstawiająca opisywaną rasę
(całość zafoliowana)
388777

M JAK MIESZKANIE POLECA

5.99

kwartalnik

Wydanie specjalne miesięcznika M
jak Mieszkanie. Prezentuje trendy w
urządzaniu wnętrz 2015/2016.
Inspiruje do zmian, jest źródłem
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.

422908

MY RYMY LUBIMY

5.70

nieokreślona

Seria zawiera sympatyczne scenki
rodzajowe opisane zabawnymi
rymowankami. • rozwija wyobraźnię
• dostarcza wiedzy • ćwiczy
spostrzegawczość • wzbogaca
słownictwo • uczy szacunku dla
przyrody

423149

NETFILM

6.99

dwumiesięcznik

NETFILM przeznaczony dla
użytkowników serwisów VOD:
Netflix, Showmax, HBO GO i Amazon
Prime Video zawierający
szczegółowe informacje i
rekomendacje, które filmy i seriale
spośród ich bogatej oferty warto
zobaczyć. To jedyne pismo w Polsce
skupione wyłącznie na ofercie
platform streamingowych: Netflix
(najwięcej treści), Showmax (drugi
pod kątem zawartości), HBO GO,
Amazon Prime Video (wybrane
propozycje). Netflim dokona selekcji
i zaproponuje rekomendacje
najciekawszych, najbardziej
wartościowych seriali i filmów
dostępnych w ich ofercie. To
nowatorski magazyn premium,
dedykowany wielkomiejskiej grupie
odbiorców o wysokim statusie
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społecznym. Unikalny kontent:
Rozbudowane opisy seriali
przedstawione poprzez tło
geograficzne, historyczne, społeczne
i naukowe, nowe sezony i odcinki,
sylwetki aktorów. Klasyka filmowa –
przedstawiona za pomocą
ciekawych faktów a nie opisów,
rekomendacje filmów i seriali z
różnych gatunków dostępnych w
ofercie (filmy dla dzieci, komedia,
dramat, akcja, science-fiction,
fantasy, horror, dokument).
Ponadto: ciekawostki dotyczące
filmów i seriali oraz gadżetów i
samochodów „grających” w
produkcjach filmowych. Kolumny
dedykowane nowinkom technicznym
dotyczącym sprzętu i akcesoriów
wykorzystywanych do oglądania
filmów i seriali przez Internet.
42305X

NEWSWEEK HISTORIA BESTSELLER

14.99

nieokreślona

Osobista, wstrząsająca relacja,
opowiadająca o niewyobrażalnych
cierpieniach, determinacji i miłości w
piekle na ziemi. Eva Mozes Kor
trafiła do Auschwitz w wieku
zaledwie dziesięciu lat. Podczas gdy
jej rodzice i dwie starsze siostry
zostały zamordowane w komorach
gazowych, Eva i jej bliźniaczka
Miriam dołączyły do grupy dzieci
przeznaczonych do badań
medycznych dr. Josefa Mengele.
Poddawane sadystycznym
eksperymentom dzieci musiały
każdego dnia walczyć o życie i
wspierać się nawzajem.

423106

PROŚCIUTKO!

1.90

tygodnik

PROŚCIUTKO! ODKRYJ W SOBIE
SZEFA KUCHNI! Któż z nas nie
marzył o przyrządzaniu pysznych i
łatwych dań, nad którymi nie trzeba
spędzać długich godzin? Dzięki
kolekcji z najprostszymi przepisami
świata odkryjesz mnóstwo pomysłów
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na dania główne, desery lub zakąski
stworzone z połączenia prostych
składników i smaków, idealne na
każdą okazję! PROŚCIUTKO!
Niezawodne, smaczne i kreatywne
przepisy: • piękna, kolorowa
fotografia na każdej stronie • od 2
do 6 łatwo dostępnych składników w
przepisie • krótki czas
przygotowania • zwięzły, prosty i
czytelny przepis Supersmaczne!
Superszybkie! Superłatwe
423041

PRZYGÓD W BRÓD

9.99

nieokreślona

Seria zawiera: • Zawiera historyjki z
morałem • Uczy szacunku do
zwierząt • Rozwija empatię • Bawi,
wzrusza, zaciekawia • Tekst jest
pisany dużą wyraźną czcionką •
Zachęca do samodzielnego czytania
• Treść jest dostosowana do
możliwości percepcyjnych dziecka •
Wzbogaca słownictwo • Kształtuje
poczucie estetyki

423092

RETRO WSPOMNIENIA

1.99

dwumiesięcznik

RETRO WSPOMNIENIA Największe
gwiazdy kina i estrady. wspomnienia
gorących romansów i
sentymentalnych wydarzeń sprzed
lat.

423017

SUPER LIFE NOWOCZESNE
ODCHUDZANIE

11.99

nieokreślona

Głodówki, liczenie kalorii, drakońskie
diety są przestarzałe i – jak się
okazało – mało efektywne. Lekarze,
dietetycy, psychologowie, trenerzy
sportowi i inni specjaliści proponują
więc nowe sposoby walki z
nadprogramowymi kilogramami. A
ten problem staje się coraz bardziej
powszechny, pomimo intensywnej
promocji zdrowego stylu życia i
odżywiania. Dlaczego tak się dzieje?
Postaramy się to ustalić w naszej
książce – podpowiedzieć metody
radzenia sobie z nadwagą,
dostarczyć wiedzy, która pozwoli nie
tylko zrzucić zbędny balast, lecz
także cieszyć się ładną sylwetką,
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zdrową skórą oraz tryskać energią i
humorem.
423165

TOUR KOLARSKI MAGAZYN NR 1 W
EUROPIE

14.99

kwartalnik

Tematyka - kolarstwo szosowe. Dla
osób aktywnych w wieku 30-50 lat.

524026

VADEMECUM LEKÓW

9.99

jednorazówka

przewodnik po środkach leczniczych
dostępnych bez recepty
zarejestrowanych jako leki. Książka
ta powinna znaleźć się w każdym
domu. Będzie doskonałą pomocą w
samodzielnym wyborze leku bez
recepty oraz w szybkim i
skutecznym działaniu przy
najczęściej spotykanych chorobach i
dolegliwościach. Do wydania
dołączony jest gratis pojemnik na
leki – całość zafoliowana

422649

W LABIRYNCIE KŁAMSTW

6.99

dwutygodnik

Kolekcja książek megagwiazdy
współczesnego thrillera, Harlana
Cobena 28 powieści jednego z
ulubionych autorów Polaków –
Harlana Cobena – od lutego 2018 r.
co dwa tygodnie w kioskach. Jego
książki niezmiennie królują na
listach bestsellerów, a serwowane
przez niego zakończenia
przyprawiają o zawrót głowy miliony
czytelników. Międzynarodowa
kariera Cobena rozpoczęła się od
thrillera Nie mów nikomu; jako
pierwszy autor na świecie otrzymał
wszystkie trzy prestiżowe nagrody
literackie przyznawane w kategorii
powieści kryminalnej, w tym
najważniejszą – Edgar Poe Award.
Precyzyjnie skonstruowana intryga,
fałszywe tropy prowadzące donikąd,
mistrzowsko stopniowane napięcie,
pozornie niemożliwe do wyjaśnienia
zagadki pojawiające się niemal na
każdej stronie i zaskakujące
zakończenie – to właśnie cechy jego
stylu pisarskiego. Kolekcja W
labiryncie kłamstw daje możliwość
skompletowania wszystkich
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dotychczas wydanych w Polsce
powieści w wyjątkowym wydaniu w
oprawie twardej i po atrakcyjnej
cenie.
523569

WIELKANOCNE PISANKI

3.99

jednorazówka

Kolorowanka zawiera elementy
edukacyjne, gry i zabawy w formie
labiryntów i łamigłówek oraz zadania
logiczne. W kolorowance znajdują
się naklejki.

523577

WIELKANOCNE ZABAWY

3.99

jednorazówka

Kolorowanka zawiera elementy
edukacyjne, gry i zabawy w formie
labiryntów i łamigłówek oraz zadania
logiczne. W kolorowance znajdują
się naklejki.

523585

Z JEZUSEM PRZEZ ŻYCIE

12.99

jednorazówka

Książka zawiera najważniejsze
modlitwy oraz eucharystie w
kościele katolickim, uroczystości
kościelne oraz informacje o wnętrzu
kościoła.

523550

ZABAWY Z KURCZAKIEM

3.99

jednorazówka

Kolorowanka zawiera elementy
edukacyjne, gry i zabawy w formie
labiryntów i łamigłówek oraz zadania
logiczne. W kolorowance znajdują
się naklejki.

523542

ZABAWY Z ZAJĄCEM

3.99

jednorazówka

Kolorowanka zawiera elementy
edukacyjne, gry i zabawy w formie
labiryntów i łamigłówek oraz zadania
logiczne. W kolorowance znajdują
się naklejki.

422819

ZWIERZOZAGADKI

9.99

nieokreślona

Seria „ZWIERZOZAGADKI” zawiera
pięknie ilustrowane zagadki o
zwierzętach żyjących w różnych
środowiskach. Dzięki temu: •
zaciekawia przyrodą, • rozbudza
wyobraźnię, • wzbogaca słownictwo,
• rozwija spostrzegawczość, •
kształtuje poczucie estetyki, • bawi i
uczy
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