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424285

100 RA KRZYŻÓWKI RODZINNE

2.80

miesięcznik

czasopismo dla Całej Rodziny
zawierające mnóstwo krzyżówek i
innych rozrywek umysłowych, w
atrakcyjnej i oryginalnej formule pod
nazwą „Rozrywka dla trzech
pokoleń”. Wyjątkowe połączenie
krzyżówek do przyjemnego
rozwiązywania z praktyczną wiedzą,
zawartą w szeregu porad i
pomysłów, pomagających
czytelnikowi w jego codziennym
życiu. Za rozwiązanie wybranych
krzyżówek, czytelnicy mogą wygrać
pieniądze w gotówce.

424293

100 RAD PANORAMY

2.80

miesięcznik

czasopismo dla Całej Rodziny
zawierające mnóstwo krzyżówek
panoramicznych, przygotowanych z
największą dbałością o zapewnienie
satysfakcji osób lubiących tego typu
rozrywkę, w wygodnym formacie, z
bardzo dobrą komunikacją dla
rozwiązujących. Zestaw krzyżówek
panoramicznych wzbogacony został
o szereg porad i pomysłów, bardzo
cennych dla czytelnika. Za
rozwiązanie wybranych krzyżówek,
czytelnicy mogą wygrać pieniądze w
gotówce.

424277

100 RAD SZYFRO

2.80

miesięcznik

czasopismo dla Całej Rodziny
zawierające mnóstwo
szyfrokrzyżówek, zarówno dla osób
lubiących tego typu rozrywkę, jak i
dla tych, którzy z takimi
krzyżówkami wcześniej się nie
zetknęli. Duża porcja rozrywki,
liczący około 4 tysięcy wyrazów do
odgadnięcia, uzupełniona
praktycznymi i przydatnymi
poradami i pomysłami, istotnymi dla
czytelnika. Za rozwiązanie
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wybranych krzyżówek, czytelnicy
mogą wygrać pieniądze w gotówce.
424269

100 RAD WYKREŚLANKI

2.80

miesięcznik

czasopismo dla Całej Rodziny
zawierające mnóstwo krzyżówek
wykreślanek, działających na
rozwiązujących antystresowo i
relaksująco. Zestaw wykreślanek
został wzbogacony o szereg
praktycznych porad i pomysłów,
ważnych dla czytelnika. Za
rozwiązanie wybranych krzyżówek

52526X

BAJKI DLA KAZDEGO CHŁOPCA

9.99

jednorazówka

Wielu z nas dzieciństwo kojarzy się z
beztroską, radosną zabawą,
szalonymi przygodami, ale także z
ciepłem domu rodzinnego, wspólnie
spędzonym czasem przy ulubionej
lekturze. Jeśli chcesz, aby i Twoje
dziecko mogło mieć takie
wspomnienia, zapraszamy do krainy
niezwykłych opowiastek i
niesamowitych przygód. Format 202
x 285 mm. Oprawa twarda,
lakierowana.

424404

EDUKACJA NAJMŁODSZYCH

12.95

półrocznik

Półrocznik skierowany do dzieci z
klas zerowych i pierwszych szkoły
podstawowej. Nr 1 o podtytule "Uczę
się czytać i pisać" zawierać będzie
wierszyki, ułatwiające zapamiętanie
lieterki, której znak graficzny
zamierzamy wprowadzić. publikacja
ta zaproponuje także bardzo
zróżnicowane zadania utrwalające, a
także różnego typu zabawy
vzytelnicze, mające zachęcić dzieci
do samodzielnej lektury.

424382

FAKT NAKLEJKI

7.99

nieokreślona

Książeczka z naklejkami dla dzieci.
Naklejając naklejki w odpowiednie
miejsca dzieci poznają fakty i
ciekawostki zwierzętach dzikich i
domowych, o samochodach,
maszynach.

404195

FROGS & CO

9.99

jednorazówka

Kolekcja „Frogs&Co”, to seria mini
książeczek z dołączonymi figurkami
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żab i ropuch, która pozwoli na
poznanie ich zwyczajów,
wyjątkowych umiejętności, miejsc
ich występowania, warunków i trybu
życia. Jedne oczarowują pięknymi
barwami, inne, mimo brzydoty,
zachwycają swoimi umiejętnościami
np. umiejętnością latania.
Dodatkową atrakcją są zawarte w
książeczce łamigłówki i zagadki oraz
kolorowanka.
424366

I LOVE CRYPTO

57.00

kwartalnik

to pierwszy w Polsce magazyn
edukacyjny o kryptowalutach i
technologii blockchain. Magazyn to
kwartalnik, ma 120 stron, zawiera w
sobie merytoryczne artykuły
edukacyjne, oraz informacje o
nowościach w technologii.
Specjalistyczne artykuły
przedstawiające jak działa ta
innowacyjna technologia i w jaki
sposób można ją wykorzystać w
praktyce. Autorami są ludzie ze
świata biznesu, zarówno z Polski jak
i z zagranicy. Co ważne, magazyn
skupia się na edukacji, budowaniu
świadomości wśród odbiorców i na
różnych aspektach wykorzystania
technologii na której oparte są
kryptowaluty, a nie na poradach
inwestycyjnych. Magazyn pod
patronatem Polskiego
Stowarzyszenia Bitcoin oraz giełdy
BitBay.

525278

ILUSTROWANY SŁOWNIK ANGIELSKOPOLSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

8.99

jednorazówka

Książka przeznaczona jest do nauki
języka angielskiego dla dzieci i
młodzieży. Głównie tych, z którymi
dzieci i młodzież spotykają się w
pierwszych latach nauki. Każde
hasło zostało zilustrowane
zabawnym rysunkiem, co w
znakomity sposób ułatwia
zapamiętywanie słówek. Format 175
x 245 mm; Oprawa twarda,
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lakierowana.
525227

JAŚ I MAŁGOSIA

7.99

jednorazówka

Poznaj historię dzielnego
rodzeństwa, które, choć trafiło do
niezwykle słodkiej chatki, musiało
zmagać się z okrutną wiedźmą i
niełatwymi sytuacjami. Za sprawą
tej bajeczki, przekonasz się, że
wspólnie można pokonać nawet
największe przeciwności losu oraz że
dobro wygrywa ze złem. Format 190
x 190 mm; Oprawa całokartonowa,
lakierowana.

525316

KAMASUTRA

16.99

jednorazówka

Seks to niezwykle ważny element
ludzkiego życia. Przyjemność
płynącą z miłosnego zbliżenia
można czerpać na wiele
wyszukanych sposobów. W tej
książce przedstawiono ekscytujące
pozycje, nie brakuje tu też
ciekawostek oraz niezawodnych
porad, które sprawią, że Twoje życie
seksualne stanie się
satysfakcjonujące i pełne emocji.
Tajemnicze i kuszące zdjęcia z
pewnością rozpalą wszystkie zmysły,
pobudzą kreatywność oraz zachęcą
do łóżkowych eksperymentów.
Format 175 x 245 mm; Oprawa
twarda, lakierowana.

424412

KOLORY ŻYCIA

7.99

dwutygodnik

„Kolory życia" to kolekcja
bestsellerowych powieści
obyczajowych napisanych przez
najlepsze polskie autorki: Marzenę
Rogalską, Krystynę Mirek,
Magdalenę Kordel i Nataszę Sochę.
Książki malują barwne portrety
współczesnych kobiet zmagających
się z przeciwnościami losu:
poszukujących miłości i przyjaźni,
uwikłanych w toksyczne związki,
stawiających czoła problemom
związanym z macierzyństwem i
karierą zawodową. Zaskakując
ciekawie skonstruowaną fabułą i
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emanującym z nich ciepłem,
zmuszają do refleksji oraz
uświadamiają, co tak naprawdę w
życiu jest najważniejsze.
424358

KUCHNIA BABUNI

5.99

dwumiesięcznik

Kolejne zeszyty poświęcone będą
tematyce kulinarnej. Zeszyt
pierwszy (nr 1/2018) „Kuchnia
babuni – domowe przetwory"
zawiera przepisy na domowe
przetwory i zawiera ponad 280
przepisów na przetwory owocowe,
warzywne, przetwory z grzybów i
nalewki. Tytuł ukazywać się będzie
jeden raz na dwa miesiące. Zeszyt
ma 48 stron objętości. W
przygotowaniu kolejne dwa numery:
„Grzyby – dania i przetwory",
„Wigilia i Boże Narodzenie – potrawy
ze śledzi".

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.

525251

NA WESOŁEJ FARMIE

8.99

jednorazówka

Marzysz o przygodzie na wsi, z dala
od zgiełku, nieopodal gór, rzek i
lasów? To wydanie w mgnieniu oka
przeniesie Cię do sielskiej zagrody,
gdzie swoje życie wiodą trzy
zabawne zwierzątka – piesek, kotek i
konik. Wspaniali mieszkańcy wesołej
farmy nie tylko pozwolą wkroczyć Ci
do ciekawego świata zwierzątek,
wraz z nimi przeżyjesz
niezapomniane przygody, ale także
odbędziesz niezwykle pożyteczną
lekcję wartości. Format 202 x 285
mm; Oprawa twarda, lakierowana.
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424390

NAUCZANIE POCZĄTKOWE

12.95

półrocznik

Półrocznik skierowany do dzieci z
najmłodszych klas szkoły
podstawowej. Nr 1 o podtytule
"Logopedia-mówię prawidłowo"
stanowił będzie uzupełnienie
właściwej terapii logopedycznej, ale
publikacja ta może być również
wykorzystywana do szerzenia
profilaktyki logopedycznej. Zawierać
będzie zagadki, rebusy, krzyżówki,
gry, rymowanki oraz inne liczne
zadania, które uprzyjemnią dzieciom
ćwiczenie prawidłowej wymowy.

525324

POJAZDY.NIE TYLKO NA CZTERECH
KOŁACH

14.99

jednorazówka

Gdziekolwiek się nie obejrzymy,
zewsząd otaczają nas pojazdy.
Najczęściej widzimy je na ulicy w
postaci radiowozu czy śmieciarki lub
na placu budowy, gdzie prace
człowieka wspomagają koparki i
spychacze. Jednak wystarczy tylko
spojrzeć w niebo, by dostrzec
samoloty i helikoptery. Jeszcze
wyżej, poza zasięgiem naszego
wzroku, poruszają się promy
kosmiczne. Tafle mórz i oceanów
także przecinają różne środki
transportu, np. statki pasażerskie
czy skrywające się pod powierzchnią
okręty podwodne. Każdy z tych
pojazdów pełni ważną rolę, z
pewnością warto poznać je
wszystkie. Format 215 x 305 mm;
Oprawa twarda, lakierowana.

525332

POLSKA KUCHNIA
REGIONALNA.SMAK TRADYCJI

16.99

jednorazówka

Poszukując przysmaków kuchni z
różnych stron Polski, na naszej
„mapie kulinarnej" możemy
wyróżnić co najmniej kilka regionów:
Pomorze i Kaszuby, Wielkopolskę i
Kujawy, Śląsk, Pogórze (Podhale i
Podkarpacie), Mazowsze i Kurpie,
Warmię i Mazury, Małopolskę,
Podlasie. Dzięki naszemu
poradnikowi możesz mieć całą
kulinarną Polskę na własnym stole!
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Format 180 x 252mm; Oprawa
twarda, lakierowana.
424110

POLSKA NA MORZU

12.60

miesięcznik

Czasopismo specjalistyczne tematyka morska.

422843

PSI PATROL. CO TAM SIĘ KRYJE

29.99

nieokreślona

Książka twardostronicowa w
formacie 230 x 240 mm z
ruchomymi elementami- okienkami,
34 okienek. Oprawa twarda
twardostronicowa

514020

PSI PATROL. KSIĄŻKA I PUZZLE XXL UKŁADAJ I KOLORUJ

24.99

jednorazówka

Książka i puzzle XXL. Zajrzyj do
środka – znajdziesz tam książkę i 36
dwustronnych puzzli. Ułóż je, a
następnie odwróć i pokoloruj
ulubionymi kredkami!

423076

PSI PATROL. NAUKA DLA ZUCHA

9.99

nieokreślona

Seria Książeczek NAUKA DLA ZUCHA
to świetna zabawa połączona z
nauką.Dzięki tej książeczce dziecko
pozna liczby od 1 do 10 ( cz.1 ) oraz
alfabet ( cz.2). Książeczka nadaje się
dla dzieci od 18 miesiąca życia

422886

PSI PATROL. UKŁADANKA
KOLOROWANKA

22.99

nieokreślona

Książka z opowiadaniem i puzzlami.
4 obrazki do ułożenia i
pokolorowania

525308

PSY RASOWE.PODRĘCZNA
ENCYKLOPEDIA

12.99

jednorazówka

Prezentowana publikacja stanie się
idealnym przewodnikiem
pomagającym poznać najciekawsze
rasy psów, ale może służyć również
jako piękny album z sylwetkami
zwierząt. Obszerne opisy zadowolą
spragnionych wiedzy o tych
wspaniałych zwierzakach, z kolei
przepiękne zdjęcia uszczęśliwią
najmłodszych. Psy rasowe.
Podręczna encyklopedia to idealna
książka, której lektura sprawi
przyjemność całej rodzinie. Format
178 x 245 mm; Oprawa twarda,
lakierowana.

424196

RAFCIO ŚRUBKA. KRAINA
WYNALAZKÓW.

7.99

nieokreślona

Książka w twardej oprawie z
ruchomymi elementami okienka.
Serial opisuje historię
dziesięcioletniego uzdolnionego
inżyniera Rafcia Śrubki, który
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przewodzi drużynie robotów.
Chłopiec wraz z mechanicznymi
przyjaciółmi codziennie przeżywają
niezwykłe przygody. W książce dla
małych majsterkowiczów
przygotowane są gry i łamigłówki
oraz naklejki
525286

REALAKSACYJNA KOLOROWANKAKRAINA SZCZĘŚLIWOŚCI

7.99

jednorazówka

Tempo dzisiejszego życia nie
pozwala Ci odpocząć, wciąż
zaprzątasz sobie głowę
niepotrzebnymi myślami, stres
odbiera Ci radość? Z pewnością
potrzebujesz wyciszenia i
odprężenia. Za sprawą relaksacyjnej
kolorowanki oderwiesz się od
problemów codzienności. Fantazyjne
ilustracje rozbudzą Twoją
kreatywność, przeniosą do świata
marzeń, umilą leniwe wieczory,
przypomną, że szczęście jest na
wyciągnięcie ręki. Format 196 x 276
mm; Oprawa twarda, lakierowana.

525294

RELAKSACYJNA KOLOROWANKAPODRÓŻE WYOBRAŹNI

7.99

jednorazówka

Tempo dzisiejszego życia nie
pozwala Ci odpocząć, wciąż
zaprzątasz sobie głowę
niepotrzebnymi myślami, stres
odbiera Ci radość? Z pewnością
potrzebujesz wyciszenia i
odprężenia. Za sprawą relaksacyjnej
kolorowanki oderwiesz się od
problemów codzienności. Fantazyjne
ilustracje rozbudzą Twoją
kreatywność, przeniosą do świata
marzeń, umilą leniwe wieczory,
przypomną, że szczęście jest na
wyciągnięcie ręki. Format 196 x 276
mm; Oprawa twarda, lakierowana.

525243

RYMOWANKI

7.99

jednorazówka

Zbiór ponadczasowych wierszyków i
kołysanek, które pokocha każde
dziecko. Pięknie ilustrowane
książeczki stanowią doskonałą
rozrywkę oraz pożyteczną naukę.
Format 190 x 190 mm; Oprawa
całokartonowa, lakierowana.
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423122

STACYJKOWO. NAUKA DLA ZUCHA

9.99

nieokreślona

Seria Książeczek NAUKA DLA ZUCHA
to świetna zabawa połączona z
nauką. Dzięki tej książeczce dziecko
pozna liczby od 1 do 10. Książeczka
nadaje się dla dzieci od 18 miesiąca
życia.

422851

ŚWINKA PEPPA. CO TAM SIĘ KRYJE

29.99

nieokreślona

423084

ŚWINKA PEPPA. NAUKA DLA ZUCHA

9.99

nieokreślona

Seria Nauka dla Zucha to świetna
zabawa połączona z nauką. Dzięki
tej książeczce dziecko pozna
dyscypliny sportowe ( cz.1) oraz
alfabet ( cz.2. Książeczka nadaje się
dla dzieci od 18 miesiąca życia.

422002

ŚWINKA PEPPA. PRZYCZEP MAGNES

34.99

nieokreślona

Książeczka z twardymi,
magnetycznymi stronami oraz 8
magnesami

525235

ZWIERZĘTA NA WSI

7.99

jednorazówka

Zbiór ponadczasowych wierszyków i
kołysanek, które pokocha każde
dziecko. Pięknie ilustrowane
książeczki stanowią doskonałą
rozrywkę oraz pożyteczną naukę.
Format 190 x 190 mm; Oprawa
całokartonowa, lakierowana.
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