
Nowości z rynku prasowego 
 

 

„Zabójcze maszyny” z tygodnikiem „Newsweek” 

W poniedziałek, 6-ego maja do tygodnika „Newsweek” zostanie 

dołączony film DVD pt. „Zabójcze maszyny” - amerykański film 

fantastyczno-naukowy z 2018 r. powstały na podstawie powieści 

o tym samym tytule autorstwa Phillipa Reeve'a. 

 

Setki lat po zagładzie naszej cywilizacji rodzi się nowy świat. Tajemnicza młoda 

kobieta Hester Shaw przewodzi bandzie wyrzutków w walce o powstrzymanie 

Londynu – obecnie wielkiego miasta - drapieżnika na kołach – przed pożarciem 

wszystkiego, co napotka na swojej drodze. 

 

„Newsweek” z DVD będzie można kupić w cenie 29,99 zł. 

 

 

Jak żyć długo i nie chorować? 

Medycyna chińska jest nastawiona przede wszystkim na profilaktykę. Pozwala 

szybko rozpoznać zaburzenia równowagi organizmu, które w przyszłości mogą 

rozwinąć się w chorobę. Posługuje się prostymi, a jednocześnie skutecznymi 

sposobami osiągnięcia doskonałego zdrowia za pomocą naturalnych metod.  

Na całym świecie stają się one coraz bardziej popularne – akupunktura, terapia 

moksą czy masaż bańkami chińskimi przynoszą ulgę w cierpieniu i nie mają 

skutków ubocznych. Można nimi leczyć wiele chorób, nawet tak poważnych jak 

choroba wrzodowa czy cukrzyca. Co ważne, stosując się do zaleceń medycyny 

chińskiej, sami możemy poprawić stan naszego zdrowia.  

Na pytania jak żyć długo i nie chorować odpowiedzą autorzy „Naturalne terapie. Medycyna chińska” 

(RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA).  

 

Książka w cenie 9,99 zł będzie w sprzedaży od wtorku, 7-ego maja. Wydanie będzie dostępne  

przez 90 dni. 

 

Dla fanek Vampiriny 

Wydawnictwo Egmont Polska przygotowało atrakcyjny pakiet dla wszystkich 

wielbicieli serialu „VAMPIRINA”. W pakiecie „VAMPIRINA” czytelnik znajdzie 

ciekawostki o wszystkich bohaterach. Jeden pakiet będzie zawierał  

aż 4 niespodzianki. W skład zestawu oprócz dwóch magazynów wejdą też dwa 

atrakcyjne dodatki.  

Serial opisuje perypetie małej wampirzycy Vampiriny „Vee” Hauntley, która 

przeprowadza się razem ze swoją rodziną – mamą Oksaną i tatą Bogdanem  

z Transylwanii do Pensylwanii, aby poprowadzić pensjonat dla guli i goblinów. 

Młoda wampirzyca każdego dnia przeżywa nowe niesamowite przygody. 

 

Dwumiesięcznik, który wejdzie do sprzedaży w środę, 8-ego maja, będzie kosztował 15,99 zł. 
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„ZWIERCIADŁO” w trzech mutacjach 

Czerwcowe wydanie 6/2019 „ZWIERCIADŁA” 
(WYDAWNICTWO ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.) ukaże się  
w  trzech mutacjach: 
 mutacja podstawowa; c. 6,99 zł 
 mutacja z dodatkiem kosmetyku - dołączone będą   

dwa kremy do rąk Uroda Kwiaty Polskie 75 ml 
(Malwa i Akacja); c. 7,99 zł 

 mutacja z dodatkami w postaci: balsamu do ust  
+ lakieru do paznokci lub dwóch 
balsamów do ust lub dwóch kremów 
do rąk Vianek 75 ml; c. 6,98 zł  

 
Miesięcznik będzie w sprzedaży od czwartku, 9-ego maja. 
 

 

 

Zadania grafomotoryczne dla najmłodszych 

W piątek, 10-ego maja, w sprzedaży ukaże się nowe wydanie w serii 

Fakt Dzieciom – „Ćwiczę rękę i oko” (Ringier Axel Springer Polska). Wydanie 

będzie zawierać 30 kart pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

32-stronicowa książeczka w cenie 7,99 zł będzie w sprzedaży 60 dni.  

 

 

 

 

 

„Powrót Bena” z „GALĄ” 

W poniedziałek, 13-ego maja, do dwutygodnika „GALA” (BURDA MEDIA 
POLSKA SP. Z O.O.) zostanie dołączony film „Powrót Bena” - amerykański 
dramat z 2018 roku w reżyserii Petera Hedgesa, wyprodukowany przez 
wytwórnie LD Entertainment, Roadside Attractions i Lionsgate. Główne role  
w filmie zagrali Julia Roberts oraz Lucas Hedges. Premiera filmu odbyła się  

8 września 2018 podczas 43. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego  
w Toronto. Trzy miesiące później, 7 grudnia 2018, obraz trafił do kin  
na terenie Stanów Zjednoczonych. W Polsce premiera filmu odbyła się  
11 stycznia 2019.  
 
Akcja filmu rozgrywa się podczas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 
Pięćdziesięcioletnia Holly Burns (Julia Roberts) zastaje w domu syna Bena 
(Lucas Hedges). Kobieta nie spodziewała się go, bo uzależniony od 
narkotyków chłopak powinien być w ośrodku odwykowym. Mimo obaw 
matka postanawia przyjąć go z otwartymi ramionami – wierzy, że Ben jest 
czysty i spędzą razem wspaniałą Gwiazdkę. Okazuje się jednak, że z wizytą 
niezapowiedzianego gościa wiąże się ogromne ryzyko. W ciągu następnej 
doby Holly zrobi wszystko, żeby uratować syna. 
 
„GALA” z filmem będzie kosztować 29,99 zł. 
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Jak się odżywiać, by nie chorować? 

Możemy sami wiele zrobić, by uchronić się przed schorzeniami serca  

lub zwiększyć szansę na wyzdrowienie, jeśli już czujemy się chorzy. Sprawne 

funkcjonowanie układu krążenia zależy przede wszystkim od tego, jaki styl życia 

prowadzimy. Wsparciem dla serca są leki roślinne, a znajdziemy  

je w warzywach, owocach i ziołach. W książce „Kuchnia i zdrowie” (RINGIER 

AXEL SPRINGER POLSKA) czytelnik znajdzie receptury na napary, wywary, 

mieszanki ziołowe, nalewki, soki i napoje, które na pewno wzmocnią serce  

i układ krwionośny.  

 

„Kuchnia i zdrowie” w cenie 9,99 zł będzie w sprzedaży od wtorku, 14-ego maja.  

 

 

 

Jedyny taki magazyn 

„Sanatorium pod Amorem” (Bauer Sp. z o.o., Sp.k.) to nowoczesny magazyn 

dojrzałych kobiet (50+), które nadal czują się młode duchem i są otwarte na nową 

miłość albo po prostu chcą przeżyć tak piękne uczucie, które łączy wielu ludzi. 

Wydanie będzie zawierało 17 prawdziwych historii o różnych obliczach miłości, 

praktyczny poradnik zdrowotny zarówno dla Niej, jak i dla Niego oraz dodatek 

rozrywkowy, a w nim m. in. horoskop, krzyżówki, humory.  

 

Miesięcznik, który ukaże się w piątek, 17-ego maja, będzie kosztował 2,99 zł. 

 

 


