
Nowości z rynku prasowego 
 

  

Kompendium wiedzy dla graczy 

Wydawnictwo EGMONT POLSKA SP. Z O.O. w środę, 14-ego listopada, 

wprowadziło do sprzedaży „FORTNITE Nieoficjalny Magazyn Wydanie 

Specjalne”. 

Po sukcesie poprzednich przewodników dotyczących gry Fortnite czas  

na wydanie poświęcone specjalnej edycji gry znanej jako Ratowanie Świata. 

Magazyn kierowany jest do fanów, chcących pozyskać jak najwięcej 

praktycznych porad dotyczących przetrwania jako gracz, oraz zdobycia jak 

największej ilości punktów.  

 

Najnowsze wydanie to kompendium wiedzy i jednocześnie wciągająca lektura: 

 przegląd bohaterów i wskazówki, w którą postać gry jest się najlepiej wcielić 

 informacje w jaki sposób drużyna w której gramy stanie się niezwyciężoną 

 mapa XXL – niezbędna do poruszania się po świecie Fortnite 

„FORTNITE Nieoficjalny Magazyn Wydanie Specjalne” można kupić w cenie 14,99 zł. 

 

 

Seria dla najmłodszych 

„TRANSFORMERS RESCUE BOTS. PRZYGODY BOTÓW” (EDIPRESSE POLSKA S.A.) to nowa, 4-tomowa 

seria, którą w środę, 14-ego listopada wprowadziło do sprzedaży 

wydawnictwo Edipresse Polska. 

Kolorowe książeczki powstały na podstawie animowanego serialu 

Transformers Rescue Bots. Każda z nich to oddzielna przygoda drużyny 

bohaterskich robotów i ludzi. Dzięki Rescue Botom mieszkańcy wyspy 

Griffin Rock mogą czuć się bezpieczni, bo główne zadanie niezwykłych 

maszyn to dbanie o bezpieczeństwo ludzi. Ale i Rescue Boty uczą się 

nowych rzeczy: poznają miasto, ludzi oraz ludzkie reakcje i zachowania. 

 

Miesięcznik kosztuje 9,99 zł. 

 

Zaśpiewaj z papieżem 

Książka o Janie Pawle II z dołączoną płytą CD zawierającą 10 ulubionych 

pieśni naszego papieża to jednorazowa publikacja wydawnictwa Ringier 

Axel Springer Polska Sp. z o.o. Wśród utworów znalazły się „AVE MARIA”, 

„BARKA” I „ABBA OJCZE”. 

„Ulubione pieśni Jana Pawła II” są w sprzedaży od środy, 14-ego 

listopada w cenie 11,99 zł. 

 



Przygotuj się na Święta 

Od czwartku, 15-ego listopada w sprzedaży jest specjalne wydanie „PORADNIKA 

DOMOWEGO EKSTRA” (EDIPRESSE POLSKA S.A.), który w całości poświęcony 

jest Świętom Bożego Narodzenia. W kwartalniku znalazły się 93 przepisy  

na uroczysty obiad, wigilijną kolację oraz przepyszne, świąteczne wypieki.  

„PORADNIK DOMOWY EKSTRA” kosztuje 6,99 zł. 

 

 

Nowy magazyn „true stories” 

„WIARA I NADZIEJA” (EDIPRESSE POLSKA SA) to nowy magazyn z prawdziwymi 

historiami ludzi, dla których istotne są wartości chrześcijańskie.  

Miesięcznik jest w sprzedaży od czwartku, 15-ego listopada w cenie 2,99 zł. 

 

 

 

 

Horoskop na 2019 

Specjalne wydanie tytułu „TWOJE IMPERIUM” (Bauer Sp. z o.o. Sp. k.), 

które można kupić od piątku, 16-ego listopada, prezentuje szczegółowe 

prognozy dla wszystkich znaków zodiaku. Oprócz przewidywań astrologów  

z podstawowych dziedzin życia (kariera, finanse, zdrowie, uczucia) znalazły się 

również przesłania tarota, ciekawostki dotyczące chiromancji, wróżb, feng shui 

oraz astrologiczne sekrety sławnych osób i kolumna „tajemnice ludzkiej natury”. 

Półrocznik kosztuje 3,99 zł. 

 

 

„Najlepszy” z NEWSWEEK-iem 

„Najlepszy” to polski film fabularny w reżyserii Łukasza Palkowskiego z 2017 

roku. W rolach głównych wystąpili m.in. Jakub Gierszał, Arkadiusz Jakubik, Kamila 

Kamińska, Anna Próchniak i Adam Woronowicz. Premiera odbyła się 21 września 

2017 roku podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni, do kin film wszedł 17 listopada 

tego samego roku. 

Film inspirowany jest historią życia Jerzego Górskiego, byłego narkomana, który 

po wygranej ciężkiej walce z nałogiem został sportowcem, zdobył m.in. tytuł 

mistrza świata w triathlonowych zawodach Double Ironman w Stanach 

Zjednoczonych. Przedstawione zostają losy dwóch związków Jerzego, z narkomanką Grażyną, która 

zostaje matką jego dziecka oraz z lekarką Ewą, dzięki której rozpoczyna leczenie. W trakcie pobytu  

w ośrodku odwykowym bohater poznaje m.in. Marka Kotańskiego. Jerzy postanawia odmienić swoje 

życie, za cele stawia sobie sport oraz możliwość kontaktu z córką. 

„NEWSWEEK” z filmem jest w sprzedaży od poniedziałku, 19-listopada, w cenie 24,99 zł. 
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Gumbal powraca 

Wydawnictwo Edipresse Polska SA wprowadza na rynek nowy dwumiesięcznik dla dzieci „Magazyn 

Amazing World of Gumball”. 

Niesamowity świat Gumballa to uwielbiany przez młodzież serial fabularno-

animowany emitowany na Cartoon Network. Opowiada o zwariowanych, ale 

życiowych przygodach dwunastoletniego, psotnego, chłopca Gumballa 

ukrytego pod postacią niebieskiego kota. Serial wyróżnia abstrakcyjne 

poczucie humoru i dynamiczne akcje.  

Specjalnie dla fanów Gumballa pojawia się właśnie regularny magazyn.  

W każdym numerze znajdzie się w nim historia w postaci komiksu, konkurs  

z bardzo fajnymi nagrodami, aktualności prosto z niesamowitego świata 

Gumballa, szalone zabawy i mnóstwo humoru, a także odjazdowy prezent.  

Z pierwszym numerem - skacząca szczęka babci JoJo, a w środku : 

 Newsy - co nowego u Gumballa i nie tylko. 

 Komiks „Zamiana Życia”. 

 Oko w oko z Gumballem - wszystko co chcielibyście o nim wiedzieć, a jeszcze nie wiecie. 

 2 plakaty 

 Łamigłówki Boberta - jak „połamać" sobie głowę i zostać geniuszem matematycznym 

 Jak narysować Gumballa - krok po kroku 

 Gotuj z Antonem - obłędne tosty i jak je przygotować 

 Wszystko o bakteriach - Bakterie są wszędzie. Zajrzyj do lodówki – twój jogurt i ser są pełne 

tych maleńkich stworzeń. Żyją też w glebie, w wodzie, powietrzu i na TOBIE! Tak, zdziwiony? 

Twoje ciało pełne jest miliardów bakterii! 

 

„Magazyn Amazing World of Gumball” będzie w Sprzedaży już od wtorku, 20-ego listopada w cenie 

9,99 zł. 

 

 

Czas na kolędy 

 

21-ego listopada ukaże się nowy numer „Fakt Kolędy” (RINGIER AXEL SPRINGER 

POLSKA) z najpiękniejszymi kolędami bożonarodzeniowymi. Na płycie znajdzie się 

również karaoke do wspólnego kolędowania. 

  

Książka z CD będzie kosztować 9,99 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmiana na Święta 

Burda Publishing Polska zapowiada relaunch magazynu „MOJE GOTOWANIE”. W najnowszym wydaniu 

magazynu m. in.: 

 Królowa sezonu - gałka muszkatołowa: przyprawa o bardzo 

korzennym aromacie, wprost niezbędna do świątecznych 

pierników i pasztetów. 

 Kiszone buraki - znakomite na wigilijny barszcz, ale również 

jako baza zdrowego napoju, sałatek oraz innych zup 

 Wytworne pieczenie, czyli gęś, kaczka i kurczak ze 

smakowitymi farszami, upieczona z chrupiącą skórką wielka 

szynka z kością, polędwica w prosciutto oraz kulebiak na 

świąteczny obiad 

 Szlachetna wanilia to jedna z najdroższych przypraw świata, 

bez aromatu której trudno sobie wyobrazić większość ciast. 

 Jak cieszyć się świętami i nie przytyć? Beata Grątkowska radzi, jak czerpać radość ze smaku 

świątecznych potraw bez obawy o ich wpływ na sylwetkę 

A także: 

 Suszone owoce robią święta, czyli tradycyjne bożonarodzeniowe dania po mistrzowsku 

przełamane smakiem suszonych owoców. 

 

Miesięcznik będzie w sprzedaży od środy, 21-ego listopadowego. „MOJE GOTOWANIE” będzie 

kosztować 9,99 zł. 

 

 

 

Na długie wieczory 

„ZIMA Z KRYMINAŁEM” (Bauer Sp. z o.o., Sp.k.) to magazyn publikowany  

pod zmiennym tytułem „Wiosna z Kryminałem”, „Lato z Kryminałem” i „Jesień  

z Kryminałem”. W tytule znajdą się historie kryminalno-sensacyjne z motywami 

uczuciowymi, ze zróżnicowanym ładunkiem emocjonalnym, ale ze szczególną 

uwagą, by treści nie epatowały elementami drastycznymi. Nie zabraknie również 

ciekawostek kryminalnych, krzyżówek, porad specjalistów związanych z prawem 

i kryminalistyką. Elementem wyróżniającym tytuł będzie wyraźne profilowanie 

tematyczne dedykowane zwolenniczkom historii kryminalnych. 

 

Czasopismo, które będzie w sprzedaży od piątku, 23-ego listopada, będzie kosztować 2,90 zł. 

 

 

 

Prezent na Mikołaja  

W piątek, 30-ego listopada, ukaże się specjalne wydanie „TWOJEGO 

STYLU” (Bauer Sp. z o.o., Sp.k.) z kalendarzykiem. 196-stronicowy 

kalendarzyk o wymiarach 105 mm x 155 mm w dwóch wersjach 

okładkowych do wyboru (dzika natura lub piękne wakacje) z pewnością 

będzie dobrym upominkiem z okazji zbliżającego się Dnia Św. Mikołaja. 

 

„TWÓJ STYL” z kalendarzykiem będzie kosztował 8,99 zł. 


