
Nowości z rynku prasowego 
 

 

Paryski szyk dla najmłodszych 

Książka stylizacji to kompendium wiedzy o paryskiej modzie i stylizacji, w której 

dziewczynki będą się uczyć, jak zestawiać ze sobą ubrania, dodatki, jak się 

ubrać do szkoły czy na przyjęcie. Jak się pomalować, ozdobić paznokcie, jak 

projektować samodzielnie ubrania. 

Książka będzie się składać z trzech działów: 

1. Stylizuj z Marinette 

2. Maluj i upiększaj 

3. Baw się w projektantkę. 

Każda z powyższych części będzie się składać z części teoretycznej – porady  

i praktycznej – ćwiczenia. 

 

„Biedronka i czarny kot. Paryski szyk. Projektuj, stylizuj i rysuj z Marinette” (EDIPRESSE POLSKA S.A.) 

jest w sprzedaży od czwartku, 20-ego września, w cenie 29,99 zł.  

 

 

Vampirina. Bajkowa Kolekcja 

Od piątku, 21-ego września, jest w sprzedaży nowość wydawnictwa AMEET 

SP. Z O.O. Czas na zabawę w świecie niezwykłych bohaterów serialu 

„Vampirina”. Najmłodsi mogą poznać małą wampirzycę, która wraz z rodziną 

przeprowadza się do Pensylwanii, aby poprowadzić pensjonat dla guli  

i goblinów. „Bajkowa Kolekcja” to seria, w której dzieci znajdą  rozmaite 

ciekawe zadania, fantastyczne naklejki i karty kolekcjonerskie z wizerunkami 

ulubionych postaci z serialu. 

„Bajkowa kolekcja” kosztuje 8,99 zł. 

 

 

 

W rytmie disco polo 

„THE BEST OF DISCO POLO” (Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.) to krótka 

historia DISCO POLO wraz z największymi współczesnymi przebojami m.in. 

takimi jak: „Ona jest taka cudowna”, „Przekorny los”, „Ona tańczy dla mnie”. 

Książka z CD będzie w sprzedaży od wtorku, 25-ego września w cenie 11,99 zł. 

 

 

 

 



Ekskluzywnie o urodzie 

„Beauty Ekspert” (Edipresse Polska S.A.) to ekskluzywny magazyn 

poświęcony urodzie, zabiegom, pielęgnacji i medycynie estetycznej. 

Czytelniczki znajdą w nim porady najlepszych ekspertów, którzy tłumaczą 

zawiłości zaawansowanych zabiegów i procedur, doradzają jak pielęgnować 

skórę, by wyglądała doskonale przez długie lata oraz opowiadają o trendach 

urodowych i o tym, jak je przełożyć na codziennie życie. Magazyn „Beauty 

ekspert” będzie przewodnikiem po świecie beauty, dzięki któremu  

z łatwością będzie można zaplanować jakie zabiegi wykonać w danym 

sezonie, by wyglądać jak najlepiej. 

Półrocznik, który ukaże się w czwartek, 27-ego września, będzie kosztować 19,99 zł. 

 

 

 

LEGO® Disney Księżniczka™. Świat księżniczek 

Nie lada gratka dla wszystkich miłośniczek księżniczek – po raz pierwszy 

ulubione bohaterki ze świata  Disneya zagoszczą w serii książek z klockami 

LEGO®. Co znajdziemy w środku? Zabawne opowiadania, ciekawe zagadki, 

ulubione bohaterki i wspaniały dodatek – oryginalny mini zestaw klocków 

LEGO® 

 

„LEGO® Disney Księżniczka™. Świat księżniczek” (AMEET SP. Z O.O.) w cenie 

14,99 zł będzie w sprzedaży od piątku, 28-ego września. 

 

 

 

 

LEGO® Jurassic World™. Zadanie: Naklejanie! 

„LEGO® Jurassic World™. Zadanie: Naklejanie!” (AMEET SP. Z O.O.) to 

książka, która zapewni pełną emocji przygodę w fascynującym świecie 

prehistorycznych zwierząt. Duża liczba naklejek wielokrotnego użytku 

umożliwia swobodną zabawę oraz uzupełnianie stron według własnego 

uznania i pomysłu. Ciekawe i różnorodne zdania pozwalają dzieciom ćwiczyć 

spostrzegawczość i rozwijać wyobraźnię.  

 

„LEGO® Jurassic World™. Zadanie: Naklejanie!” będzie można kupić od piątku, 

28-ego września w cenie 11,99 zł. 

 

 

 

 

 

 



Na wesele i nie tylko 

W piątek, 28-ego września, w serii „Fakt Muzyka” (Ringier Axel Springer Polska 

Sp. z o.o.) ukaże się seria książek  

z dołączonymi gratis płytami CD. „Fakt 

Muzyka. Moje wesele” zawiera opis 

najważniejszych dawnych i współczesnych 

zwyczajów i tradycji weselnych. 

 

Książka z CD będzie kosztowała 11,99 zł. 

 

 

 

 

Super Wings. Azja 

„Super Wings. Azja” (AMEET SP. Z O.O.) to niezwykła podróż przez kraje Azji. 

Dzięki tej książce dzieci poznają egzotyczne rośliny, będą miały okazję 

przyjrzeć się fantastycznym krajobrazom i poznać najdłuższą budowlę  

na świecie. Wiedza jest podana w atrakcyjnej formie ciekawostek, a zabawę 

urozmaicają kolorowa mapa i fantastyczne naklejki.  

Książka będzie dostępna w cenie 8,99 zł od piątku, 28-ego września. 

 

 

 

 

 

Nowy magazyn dla dzieci 

Bohaterami kreskówki jest troje dzieci, które w dzień są jak normalne dzieci,  

a nocą aktywują swoje bransoletki, które są połączone z ich pidżamami,  

i przeobrażają się w Pidżamersów, po czym rozwiązują zagadki, walczą  

z przestępcami i przeżywają niesamowite przygody. 

 

Dwumiesięcznik „PJ Masks Magazyn” (Media Service Zawada Sp. z o.o.) będzie 

w sprzedaży od piątku, 28-ego września w cenie 9,99 zł. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dla ciekawych świata 

„Zestaw Odkrywcy” (AMEET SP. Z O.O.) to znakomity sposób, żeby rozwijać pasje 

i zainteresowania dzieci ciekawych świata. Czwarty numer zawiera dwa tytuły  

z mnóstwem faktów i tajemnic cudownego świata kosmosu. Książki pełne są 

pięknych zdjęć i wspaniałych ilustracji, a całość uzupełniają fantastyczne naklejki.  

 

Czwarty numer „Zestawu Odkrywcy” w cenie 14,99 zł będzie dostępny od 

piątku, 28-ego września. 

 

 

 

Dla małych księżniczek 

„Bajkowy Świat Księżniczek” (Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.)  

to książka łącząca treść przedstawiającą historie księżniczek: Kopciuszka, Belli 

i Królewny Śnieżki z zadaniami wykorzystującymi wiedzę o bohaterkach i ich 

bajkowym świecie. W towarzystwie bohaterek najpopularniejszych bajek 

Disneya dzieci będą się uczyć logicznego myślenia, ćwiczyć spostrzegawczość 

i koncentrację, a także  trenować umiejętności manualne. 

 

Będący od piątku, 28-ego września, 60 dni w sprzedaży „Bajkowy Świat 

Księżniczek” będzie kosztować 7,99 zł. 

 

 

Gratka dla fanów piłki nożnej 

W piątek, 28-września, wydawnictwo Burda Media Polska wprowadzi do sprzedaży oficjalną, cieszącą 

się ogromną popularnością i znaną każdemu fanowi piłki nożnej kolekcję UEFA Champions League 

2018/19 Match Attax.  

Kolekcja składa się z części karcianej Match Attax oraz naklejkowej.  

Na kolekcję oficjalnej kolekcjonerskiej gry karcianej będą się składać:  

 saszetki z kartami (6 kart; c. 3,99 zł) 

 zestaw startowy (klaser kolekcjonerski, lista kontrolna kart, plansza  

do gry dla 2 graczy + reguły gry, saszetka z 6 kartami, w tym  

1 gwarantowana karta limitowana; c. 24,99 zł) 

 multipack (30 kart - 5 saszetek z kartami, w tym jedna karta limitowana; 

c. 19,99 zł)  

 puszki mini (42 kart - w tym 1 karta limitowana; c. 34,99 zł) i puszki 

mega (60 kart (w tym 16 limitowanych kart: 1 limitowana  

i 15 ekskluzywnych; c. 49,99 zł).  

 

W skład kolekcji naklejkowej wejdą:  

 saszetki z naklejkami (5 naklejek; c. 2,70 zł) 

 album (64 strony; c. 8,90 zł) 

 



Lektura na jesienne wieczory 

Od poniedziałku, 1-go października, będzie w sprzedaży 

porywająca seria książek Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, 

autorki najlepszych polskich sag obyczajowych. Ukazanie 

losów kilku pokoleń rodzin, przeszłości przeplatającej się  

z teraźniejszością i realiów życia daje poczucie fabularnego 

rozmachu i epickiej precyzji. Powieści Gutowskiej-Adamczyk 

dowodzą, że to lokalność, codzienność epoki i zwyczajność 

bohaterów dają fascynujący początek emocjonalnym, 

angażującym historiom. Miłość, rywalizacja, rodzinne 

sekrety i zbiegi okoliczności, niezależnie od historycznego 

anturażu, w książkach tej autorki tworzą fascynującą, barwną rzeczywistość, w którą czytelnicy 

wchodzą bez reszty. 

 

Małgorzata Gutowska-Adamczyk to jedna z najbardziej rozpoznawanych polskich autorek,  

z wykształcenia historyk teatru, scenarzystka kultowego serialu „Tata, a Marcin powiedział…”, autorka 

kilkunastu poczytnych powieści dla dorosłych i kilku dla młodzieży. „Cukiernią Pod Amorem”, 

przedstawiającą losy Polski i Polaków na przestrzeni ponad stu lat, podbiła serca czytelników i rankingi 

sprzedaży.  

 

Pierwszy z 21 tomów kolekcji będzie kosztował 6,99 zł.; kolejne, które będą się ukazywać co dwa 

tygodnie - 15,99 zł. 

 

 

Straszne historie Gumballa 

„Niesamowity świat Gumballa” zna chyba każdy chłopak i większość dziewczyn. 

Ten pełen absurdalnego humoru popularny serial fabularno-animowany 

emitowany na Cartoon Network opisuje przygody dwunastoletniego chłopca – 

Gumballa.  Cechą charakterystyczną serialu jest trafiająca w gust odbiorcy 

groteskowa estetyka i celne spostrzeżenia dotyczące życia współczesnej 

młodzieży. „Gumball. Straszne historie o duchach i upiorach” (EDIPRESSE 

POLSKA S.A.) to kolejna gratka dla miłośników przygód niebieskiego kota i jego 

przyjaciół. Tym razem Gumball z Darwinem opowiadają mrożące krew w żyłach 

historie o duchach i upiorach.  Na szczęście - jak zawsze w „Niesamowitym 

świecie Gumballa” - są one okraszone sporą dawką absurdalnego humoru. 

 

Książka w cenie 16,99 zł będzie w sprzedaży od środy, 10-ego października. 

 


