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Pełna nazwa tytułu

Cena

Częstotliwość

Opis tytułu

416452

1500 PANORAMICZNYCH

8.50

miesięcznik

KRZYŻÓWKI PANORAMICZNE

416460

2000 PANORAMICZNYCH

9.90

dwumiesięcznik

KRZYŻÓWKI PANORAMICZNE

508853

A.W. KARNET POCZTÓWKOWY
WALENTYNKOWY Z KOPERTĄ

1.49

jednorazówka

Karnet pocztówkowy
WALENTYNKOWY + kolorowa
koperta

514470

AMICI CUCCIOLOTTI PRZYJACIELE
ZWIERZĄT ZESTAW STARTOWY

7.49

jednorazówka

NOWA KOLEKCJA WYDAWNICTWA
PANINI. Naklejkowa kolekcja, która
została stworzona z myślą o
niesieniu pomocy zwierzętom.
Kolekcja ma charakter mini
encyklopedii dla dzieci, z
interesującymi informacjami o
przyrodzie i zwierzętach a kluczową
kwestią jest powiązanie jej z
charytatwnością. W tym roku
drużyna Amici Cuccialotti Przyjaciele
Zwierząt wesprze Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Zwierząt
OTOZ ANIMALS w zakupie 250 bud
do schronisk.

513318

AMICI CUCCIOLOTTI. PRZYJACIELE
ZWIERZĄT. ALBUM DO WYKLEJANIA

4.99

jednorazówka

NOWA KOLEKCJA PANINI. To
wyjątkowa naklejkowa kolekcja,
która została stworzona z myślą o
niesieniu pomocy zwierzętom.
Kolekcja ma charakter mini
encyklopedii dla dzieci, z
interesującymi informacjami o
przyrodzie i zwierzętach a kluczową
kwestią jest powiązanie jej z
charytatwnością. W tym roku
drużyna Amici Cuccialotti Przyjaciele
Zwierząt wesprze Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Zwierząt
OTOZ ANIMALS w zakupie 250 bud
do schronisk.

513326

AMICI CUCCIOLOTTI. PRZYJACIELE
ZWIERZĄT. SASZETKI Z NAKLEJKAMI

2.50

jednorazówka

SASZETKI DO NOWEJ KOLEKCJI
PANINI. Wyjątkowa naklejkowa
kolekcja, która została stworzona z
myślą o niesieniu pomocy
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zwierzętom. Kolekcja ma charakter
mini encyklopedii dla dzieci, z
interesującymi informacjami o
przyrodzie i zwierzętach a kluczową
kwestią jest powiązanie jej z
charytatwnością. W tym roku
drużyna Amici Cuccialotti Przyjaciele
Zwierząt wesprze Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Zwierząt
OTOZ ANIMALS w zakupie 250 bud
do schronisk.
508861

B.W. KARNET WALENTYNKOWY - MIX

1.99

jednorazówka

Karnety Walentynkowe. MIX.

416592

CZARNE PERŁY

1.99

dwutygodnik

Stella Douglas po śmierci ojca
dziedziczy rodzinny zamek
Ferrymoore na szkockiej wyżynie.
Trafia tam na ślad długo skrywanej
rodzinnej tajemnicy: jej uznawana za
zmarłą matka Olivia przed 16 laty
uciekła z zamku i nigdy nie wróciła.
Stella udaje się na jej poszukiwania z
nadzieją, że spotka matkę żywą.
Jedyną wskazówką są czarne perły z
magicznego naszyjnika, które lady
Olivia zostawiła w różnych miejscach
świata. Za każdą z nich kryje się
zaskakująca historia. By z powrotem
złożyć cały naszyjnik, Stella wyrusza
w pełną niebezpieczeństw podróż do
egzotycznych miejsc, w których
przeżywa niezwykłe przygody. Z
każdą odnalezioną perłą jest coraz
bliżej mamy… Tom 1. Kobieta w
czerni Nad zamkiem Ferrymoore
zapadła noc. To był smutny dzień.
Stella Douglas pochowała ojca - Sir
Henry odszedł 16 lat po śmierci
Olivii Douglas, matki Stelli. Teraz
dziewczyna była zdana tylko na
siebie. Nieustannie myślała o
komnatach mamy, do których ojciec
zabronił wstępu. Co takiego
strasznego wydarzyło się swego
czasu w Ferrymoore, że nawet we
wspomnieniach nie było miejsca dla
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Lady Olivii? Stella postanowiła
poznać prawdę. Teraz już nikt jej nie
przeszkodzi wejść do części zamku
zamieszkiwanej niegdyś przez jej
mamę. Niepewnym krokiem
przekroczyła próg zakazanego
królestwa. Jej wzrok spoczął na
dużym portrecie matki. Przedstawiał
piękną kobietę, której Szyję zdobił
szur czarnych pereł. Kolejne tomy
sagi będą prezentowały perypetie
tytułowej bohaterki.
514640

D.W. KARNET WALENTYNKOWY LUX

4.99

jednorazówka

Karnety Pocztówkowe
okolicznościowe - Karnet
WALENTYNKOWY LUX

416134

KOLEKCJA JODI PICOULT

7.99

nieokreślona

Amerykańska pisarka Jodi Picoult,
której powieści regularnie goszczą
na szczytach list bestsellerów, od lat
łączy nietuzinkowych bohaterów z
ciekawą tematyką i porywającą
fabułą. Tworzy wzruszające powieści
obyczajowe i dramaty
psychologiczne, od których trudno
się oderwać. Jodi Picoult potrafi
precyzyjnie uchwycić subtelność i
złożoność międzyludzkich relacji. Z
niezwykłą intuicją i wrażliwością
pisze o rodzinie postawionej w
obliczu cierpienia, o trudnych,
często bardzo bolesnych wyborach,
o współczesnych dylematach
etycznych, o granicach miłości i
lojalności, odwagi i przebaczenia.
Kolekcja to wyjątkowe wydanie w
twardej oprawie.

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.
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513466

LEGO NINJAGO TCG 2 SASZETKI Z
KARTAMI

3.99

jednorazówka

Zawartość saszetki: 5 kart, w tym 1
premium, trzy różne wzory saszetek

513482

LEGO NINJAGO TCG SERIA 2
MULTIPACK

19.99

jednorazówka

5 saszetek z kartami (25 kart, w tym
5 kart premium), 2 ekskluzywne
karty limitowane, zasady gry/plakat
galeria kart

513474

LEGO NINJAGO TCG SRIA 2 ZESTAW
STARTOWY

29.99

jednorazówka

Zawartość: album kolekcjonerski na
karty, saszetka z 5 kartami, 2
ekskluzywne karty limitowane, 2
plansze do gry, zasady gry/plakat galeria kart

415871

MASZA I NIEDZWIEDŹ

9.99

dwumiesięcznik

Magazyn dla dzieci w wieku
przedszkolnym 3-6 lat Czasopismo
skierowane jest do wszystkich
miłośników niesfornej Maszy i jej
oddanego przyjaciela Niedźwiedzia.
W piśmie nie zabraknie wesołych
historyjek, plakatów, gier, zabaw i
zagadek z udziałem głównych
bohaterów bajki oraz ich przyjaciół.
Bajka emitowana jest na kanale
dziecięcym TVP ABC. Do każdego
numeru jest dołączona zabawka. W
pierwszym numerze: spinner

416576

NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI TWOJEGO
DZIECIŃSTWA

9.90

nieokreślona

12 najpiękniejszych książek audiobook dla dzieci co miesiąc. W
skład kolekcji wchodzą takie tytuły
jak: 1.Mały książę 2.Przygody Tomka
Sawyera 3.Charlie i fabryka
czekolady 4.O czym szumią wierzby
5.W pustyni i w puszczy 6.Mała
księżniczka 7. Król Maciuś Pierwszy
8. Piotruś Pan 9. Ania z Zielonego
Wzgórza 10. W 80 dni dookoła
swiata 11. Alicja w krainie czarów
12. Opowieść wigilijna

416584

NEWSWEEK PSYCHOLOGIA

16.99

kwartalnik

Magazyn został podzielony na cztery
główne działy, które stanowią
odzwierciedlenie czterech
najważniejszych stref życia
człowieka: - osobistej (związki,
seksualność, rodzicielstwo, rozwój) społecznej (zjawiska, które wspierają
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budowanie relacji) - pracy (relacje
pokoleniowe, postawy i motywacje,
rozwój kompetencji) - zdrowia
(wpływ kondycji psychicznej na
zdrowie).
416541

PANTERA HISTORIA CZOŁGU I
MODEL DO SKŁADANIA

9.90

dwutygodnik

Nowy tytuł jest kolekcją,
umożliwiającą zbudowanie modelu
słynnego niemieckiego czołgu z
casow II wojny światowej. Każdy
numer zawiera opis czołgu Pantera
oraz jego historię. Wszystkie zeszyty
utworzą książkę – bogato
ilustrowane kompendium na temat
historii czołgu na tle wydarzeń II
wojny światowej. Do każdego
numeru kolekcji dołączone są części
modelu do złożenia wraz z instrukcją
montażu.

514535

POKOLORUJ NA WIELKANOC

3.99

jednorazówka

KOLOROWANKA Z MOTYWAMI
WIELKANOCNYMI

416428

SERIA POWIEŚCI DLA KOBIET

6.99

dwutygodnik

Monika Szwaja - autorka literackich
bestsellerów, dziennikarka
telewizyjna, miłośniczka żeglarstwa.
Jak sama mówiła, pisarką została z
przypadku, debiutując literacko w
2003 roku: jedno z wydawnictw
ogłosiło konkurs na opowiadanie o
polskiej Bridget Jones. Akurat byłam
na półrocznym zwolnieniu i nudziłam
się strasznie. Usiadłam do
komputera, napisałam książkę i
otrzymałam trzecią nagrodę. Ta
wygrana ośmieliła mnie, bo z natury
jestem nieśmiała - wspominała
Szwaja. W Serii powieści dla kobiet Monika Szwaja znajdą się
najzabawniejsze książki autorki takie
jak: Klub mało używanych dziewic;
Dziewice do boju; Matka wszystkich
lalek, i inne. Książki Moniki Szwai to
idealna rozrywka na długie zimowe
wieczory.

407038

SIMPLY CROCHET

12.99

kwartalnik

Polska edycja najlepszego
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magazynu „robótkowego" w Wlk.
Brytanii. Magazyn w całości
poświęcony robótkom na szydełku –
swetry i akcesoria dla dorosłych i dla
dzieci, ozdoby i wyposażenie domu.
Simply Crochet czasopismo
tworzone przez młodych dla
młodych, dla tych których pasją jest
– lub może się stać – szydełkowanie.
Dla wszystkich, którzy szukają
kreatywnego stylu życia i super
pomysłów, by zaakcentować swoją
indywidualność. W numerze nie
tylko pomysły na modne dekoracje i
dizajnerskie ubrania, ale i
precyzyjne opisy wykonania modeli,
instrukcje szydełkowych technik w
formie tutoriali, fotografie
pokazujące od A do Z kolejne
czynności w pracy nad modelem.
Krok po kroku prowadzimy
czytelnika do sukcesu, tak by miał
maksimum frajdy ze swojego hobby,
a przy okazji prezentujemy
najnowsze zdobycze ze świata
dziewiarskich gadżetów.
416509

ŚLADAMI ZBRODNI

8.99

dwutygodnik

Kolekcja 26 polskich kryminałów,
thrillerów takich autorów jak :
Remigiusz Mróz, R. Ćwirlej; J.Opiat
Bojarska; A.Pietrzyk; M.Knedler;
M.Rogala; M. Łatka; R. Małecki.
KASACJA – tom 1 Manipulacje, intrygi
i bezwzględny prawniczy świat…Syn
biznesmena zostaje oskarżony o
zabicie dwóch osób. Wina wydaje się
oczywista, a morderca przez 10 dni
nie pozbywa się ciał swych ofiar. W
kancelarii "Żelazny&McVay" sprawę
prowadzi Joanna Chyłka,
nieprzebierająca w środkach
prawniczka, która zrobi wszystko, by
odnieść zwycięstwo w ostatecznej
batalii sądowej. Pomaga jej młody
aplikant – Kordian. Mimo różnicy
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wieku ich znajomość rozwija się nie
tylko na płaszczyźnie zawodowej.
Tymczasem ich klient zdaje się
prowadzić własną grę, której reguły
zna tylko on sam. Nie przyznaje się
do winy, ale też nie zaprzecza, że
jest mordercą. Dwoje prawników
zostaje wciągniętych w wir
manipulacji, który sięga dalej, niż
sami mogliby przypuszczać.
416517

STARE KINO

8.90

miesięcznik

Miesięcznik w całości poświęcony
międzywojennej kinematografii oraz
artystom z tamtych lat.

416363

SZYCIE EXTRA

13.99

kwartalnik

CZASOPISMO DLA KOBIET. HOBBY,
MODA, SZYCIE I ROBÓTKI RĘCZNE.

41641X

TUPCIO CHRUPCIO MAGAZYN

9.99

dwumiesięcznik

BOMBOWY MAGAZYN DLA FANÓW
MYSIEJ RODZINKI! W każdym
numerze wielbiciele serialu Tupcio
Chrupcio znajdą Tupciowe opowieści
ze skraju łąki, mnóstwo mądrej
rozrywki (zagadki, łamigłówki,
kolorowanki), ciekawostki ze świata
przyrody i proste eksperymenty
fizyczne dla dzieci. Ponadto w
środku duży plakat z postaciami z
bajki oraz konkurs z supernagrodami
prosto ze świata wesołej rodzinki. To
fantastyczny dwumiesięcznik dla
rezolutnych przedszkolaków
ciekawych świata. Do magazynu
dołączane będą wspaniałe prezenty.
Z pierwszym numerem Czytelnicy
otrzymają fantastyczny Tupciopis w
kształcie telefonu z szablonem do
odrysowania postaci oraz duży
plakat.

51456X

WIELKANOCNE KOLOROWANKI

3.99

jednorazówka

KOLOROWANKA Z MOTYWEM
WIELKANOCNYM

514578

WIELKANOCNE PISANKI

3.99

jednorazówka

KOLOROWANKA Z MOTYWEM
WIELKANOCNYM
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