
Nowości z rynku prasowego 
 

 

 

W świecie wikingów i dzikich smoków 

 

We wtorek, 22-ego stycznia wydawnictwo Media Service Zawada wprowadziło pierwszą z trzech 

książek, które z pewnością będą nie lada gratką dla fanów filmu „Jak wytresować smoka”: 

  

 „Jak wytresować smoka 3. Ukryty Świat” – to książka z aktywnościami, 

zadaniami, rebusami i naklejkami (c. 7,99 zł, w sprzedaży od 22-ego stycznia) 

 

 „Jak wytresować smoka 3. Opowieść filmowa” – to 

wspaniałe opowiadanie z ilustracjami z filmu kinowego (c. 

14,99 zł; w sprzedaży od 29-ego stycznia) 

 

 

 „Jak wytresować smoka 3. Przewodnik filmowy” – to wspaniały przewodnik 

opisujący postacie filmowe (c. 24,99 zł; w sprzedaży od 29-ego stycznia) 

Książki będą w sprzedaży 60 dni. 

 

 

 

 

 

Co szary kolos ma wspólnego z syreną? 

 

Kolekcja „Dzikie zwierzęta” (EDIPRESSE POLSKA S.A.) to wyjątkowa seria 

skierowana dla młodych miłośników przyrody. Z każdym tomem czytelnik otrzyma 

mnóstwo prezentów: figurka zwierzęcia, naklejki, drzewo lub krzew do złożenia,  

a także niespodzianki np. maska do wycięcia, zawieszka na drzwi, zakładka  

do książki. Do drugiego tomu dodatkowo zostanie dołączona gra planszowa i mapa 

dzikich zwierząt w rozmiarze XXL. Oprócz prezentów, w każdym tomie znajdą się: 

gry i zabawy, ciekawostki i informacje o dzikich zwierzętach, a także dział 

poświęcony ekologii. 

 

Pierwszy tom 60-tomowej kolekcji, która jest dostępna w sprzedaży od wtorku, 22-ego stycznia, 

kosztuje 12,99 zł; kolejne - 19,99 zł. Kolejne części będą się ukazywać co dwa tygodnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikingowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smok


 

Zostań Pidżamersem 

 

25-stycznia wydawnictwo Media Service Zawada wprowadziło do sprzedaży dla najmłodszych 

czytelników dwie książeczki: 

 Pidżamersi. Dodaj kolorów! (c. 4,99 zł) 

 

 Pidżamersi. Wśród przyjaciół - twardostronicowa książka z puzzlami  

w pudełku (c. 24,99 zł) 

 

„Pidżamersi” to francuski serial animowany stworzony na podstawie książki Les 

Pyjamasques autorstwa francuskiego pisarza Romualda Racioppo. Serial ten miał 

swoją premierę w Ameryce 18 września 2015 roku na antenie Disney Junior. W Polsce serial 

zadebiutował 26 marca 2016 roku na antenie Disney Junior jako zapowiedź, natomiast regularna 

emisja ruszyła 16 maja 2016 roku.  

Bohaterami kreskówki jest troje dzieci, które w dzień są jak normalne dzieci, a nocą aktywują swoje 

bransoletki, które są połączone z ich piżamami, i przeobrażają się z Pidżamersów, po czym rozwiązują 

zagadki, walczą z przestępcami i przeżywają niesamowite przygody. 

 

Książeczki będą w sprzedaży 60 dni. 

 

 

Kolekcja, która uczy 

 

W czwartek, 31-ego stycznia, w sprzedaży pojawi się nowa kolekcja National Geographic Kids - Animals 

Stickers  (TOPPS – dystrybucja Burda Media Polska Sp. z o.o.), w skład której wejdą wspierający naukę 

języka angielskiego album i naklejki. Celem kolekcji będzie nauka poprzez zabawę. 

Anglojęzyczny album do naklejek będzie zawierał ciekawe i imponujące fakty o 

wszystkich zwierzętach z tej kolekcji. Kolekcja da dzieciom możliwość nie tylko 

poznawania zwierząt, ale także języka angielskiego w bardzo łatwy i fascynujący 

sposób. Aby pomóc dzieciom podczas pierwszych kroków w języku angielskim, na 

stronie 2 i 3 okładki zostaną umieszczone tłumaczenia nazw wszystkich zwierząt. 

 Album będzie kosztował 8,90 zł. 

 

Uzupełnieniem albumu będą naklejki – każda saszetka w cenie 2,70 zł 

będzie zawierać 5 naklejek. 

Kolekcja będzie w sprzedaży 150 dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Disney_Junior_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pid%C5%BCamersi#cite_note-1


 

Invizimals powraca 

 

Pod koniec stycznia PANINI wprowadzi do sprzedaży czwartą już kolekcję kart z serii Invizimals.  

W latach poprzednich ukazały się następujące kolekcje: Mroczne Wyzwanie (2015 r.), Nowa Drużyna 

(2016 r.), Starcie Łowców (2017 r. ). 

W najnowszej kolekcji Invizimals Mistrzowie liczba kart będzie nieco mniejsza niż w poprzednich 

kolekcjach, bo 297 (w tym aż 97 będą to karty specjalne), które będą prezentować mistrzów spośród 

446 znanych Invizimali. Na każdej karcie znajdzie się komplet informacji o danym Invizimalu-Mistrzu, 

w tym m. in.: 

 Nazwa i wizerunek Invizimala 

 Środowisko w jakim żyje 

 Siła obrony i ataku 

 Typ używanego ataku 

 Poziom ewolucji 

 Miejsce występowania 

Karty Invizimals Mistrzowie służą nie tylko do kolekcjonowania, ale także do rozgrywania 

emocjonujących pojedynków. 

W skład kolekcji wejdą: 

 saszetki z naklejkami (w saszetce 6 kart; c. 4,49 zł) 

 megazestaw Startowy (3 saszetki z kartami, 2 karty z limitowanej edycji, 

album kolekcjonera, przewodnik po kolekcji, plansza do gry; c. 39,99 zł) 

 multipack z kartami (5 saszetek + 1 karta z limitowanej edycji; c. 22,49 zł) 

Kolekcja będzie w sprzedaży od wtorku, 29-ego stycznia, przez 150 dni. 

 

 

 

 

Dla najmłodszych 

 

„Rusty Rivets. Ruchome obrazki” (Media Service Zawada Sp. z o.o.) to kolejna z serii 

ruchomych książeczek dla dzieci z opowiadaniem i fascynującą trójwymiarową 

okładką z bohaterami. 

Rafcio Śrubka (ang. Rusty Rivets, od 2016) to amerykańsko-kanadyjski serial 

animowany, który opisuje historię dziesięcioletniego, przewodzącego drużynie 

robotów, uzdolnionego inżyniera Rafcia Śrubki. Chłopiec wraz z mechanicznymi przyjaciółmi 

codziennie przeżywa niezwykłe przygody. 

Książka będzie kosztować 9,99 zł i będzie w sprzedaży od czwartku, 31-ego stycznia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada


 

 

Zrób samodzielnie hełm Wikinga 

 

„PLAYMOBIL Dragons” (Blue Ocean Entertainment Polska Sp. z o.o.) to wydanie 

specjalne magazynu „PLAYMOBIL” ukazujące się z okazji premiery trzeciej części 

kinowego hitu „Jak wytresować smoka”. Na 36 kolorowych stronach magazynu 

rodem ze świata jeźdźców smoków, fani mogą spodziewać się ciekawych 

komiksów, intrygujących zagadek i wyjątkowych plakatów. Ponadto do 

magazynu dołączona będzie limitowana edycja figurki PLAYMOBIL – Stoik 

Ważki. 

 

Jednorazowe wydanie „PLAYMOBIL Dragons” ukaże się w środę, 6-ego lutego 

w cenie 14,99 zł. 

 

 

 

Magazyn „Dragons” - ponownie na rynku 

 

„DRAGONS” (Media Service Zawada Sp. z o.o.) to magazyn stworzony zwłaszcza 

dla chłopców w wieku 6-12 lat. Tematycznie magazyn będzie nawiązywać do 

trzeciej części filmu „Jak wytresować smoka” (pierwsza część wyszła w 2010 roku, 

a druga w 2014 roku). Premiera kinowa filmu zaplanowana jest na 15-ego lutego. 

Seria opowiada historię nietypowej przyjaźni między nastoletnim wikingiem  

a straszliwą Nocną Furią, która odmieniła ich życie. Czkawka i Szczerbatek odkryją 

w końcu swoje prawdziwe przeznaczenia: wódz wioski jako władca Berkuboku 

Astrid i smoczy przywódca swojej rasy. Z biegiem czasu najmroczniejsze 

zagrożenie, któremu stawią czoła – a także pojawienie się samicy Nocnej Furii – 

wystawi ich przyjaźń na ciężką próbę. 

W 2019 roku ukażą się 4 wydania magazynu. Do każdego z nich zostaną dołączone zabawki nawiązujące 

do świata smoków. Do pierwszego numeru będzie dołączona smocza latarka. 

 

„DRAGONS” w cenie 9,99 zł będzie w sprzedaży od czwartku, 7-ego lutego. 

 

 

 

PRZYJACIÓŁKA ze Złotą Loterią 

 

Wydawnictwo Edipresse Polska wraz z „PRZYJACIÓŁKĄ” zaprasza do zabawy, 

której początek będzie 7-ego lutego. Do wygrania będą dołączone do czasopisma  

i schowane pod nieprzezroczystą folią banknoty (w środku losowo zostaną 

wrzucone banknoty). 

 

Dwutygodnik ze Złotą Loterią będzie kosztował 2,59 zł. 

 

 


