
Nowości z rynku prasowego 
 

 

„GLAMOUR” w dwóch mutacjach 

Lipcowe wydanie 7/2019 „GLAMOUR” (BURDA MEDIA POLSKA SP. Z O.O.) 
ukazało się w dwóch mutacjach: 
 mutacja podstawowa w promocyjnej cenie 3,99 zł 
 mutacja z książką „SEKS TRUJĄCY, SEKS DOSKONAŁY” w cenie 11,99 zł 

 
Miesięcznik jest w sprzedaży od czwartku, 13-ego czerwca. 
 

 

 

„NEWSWEEK” z książką 

W poniedziałek, 17-ego czerwca do tygodnika „Newsweek” została 

dołączona książka Michaela Wolffa „Ogień i furia 2. Trump pod 

ostrzałem”.  

 

„Ogniem i furią” Wolff zobrazował pierwszą fazę rządów Trumpa. Teraz 

czytelnicy otrzymają równie ważną i mocną książkę o prezydenturze, która jest 

pod ostrzałem niemal z każdej strony. Oszałamiająco świeża narracja „Ognia  

i furii 2”, która zaczyna się w momencie, gdy Trump rozpoczyna drugi rok 

urzędowania i kończy na dostarczeniu raportu Muellera, ukazuje administrację 

nieustannie obleganą przez dochodzenia oraz prezydenta, który staje się coraz 

bardziej zmienny, chaotyczny i osamotniony.  

 

Tygodnik z książką kosztuje 34,99 zł. 

 

 

 

 Wszystko o zdrowym odżywianiu 

W pierwszym wydaniu nowego magazynu „Focus Numer Specjalny – 

WIEDZA” redakcja „Focusa” (BURDA MEDIA POLSKA SP. Z O.O.) zajmie się 

odżywianiem. Które produkty spożywcze są dla nas wartościowe? Co należy 

wyeliminować z diety, a co do niej włączyć, by jak najdłużej cieszyć się dobrym 

zdrowiem? Dziennikarze naukowi i dietetycy podadzą wskazówki bazujące  

na odkryciach naukowych i praktycznej wiedzy. Nie zabraknie też porad 

dotyczących zdrowych nawyków i zalecanych dawek wysiłku fizycznego. 

„Focus Numer Specjalny – WIEDZA” w cenie 11,99 zł będzie można kupić  

od wtorku, 18-ego czerwca. 

 

 



 

Max i Bridget powracają 

„SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH 2” (Blue Ocean Entertainment 

Polska Sp. z o.o.) to książka dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Wydanie 

przeznaczone będzie dla młodych wielbicieli zwierzaków, dobrej przygody  

i wspaniałej rodzinnej rozrywki. W środku znajdą się piękne ilustracje  

z ulubionymi bohaterami dzieci, a także mnóstwo zabawy: ciekawostki, 

łamigłówki, quiz, kolorowanki, urocze plakaty i zabawne pocztówki oraz 

strony „zrób to sam”. W książce dzieci znajdą również zestaw do szkicowania 

(ołówek, notes, 2 gumki do mazania) z wizerunkami postaci z filmu. 

Książka będzie w sprzedaży od wtorku, 18-ego czerwca, w cenie 12,99 zł. 

 

Nowość dla chłopców 

Magazyn „Robot Trains” (Egmont Polska Sp. z o.o.) zaprasza chłopców  

w wieku od 6 do 8 lat poprzez ciekawe zadania i gry do wspólnej zabawy.  

W magazynie znajdzie się konkurs z nagrodami. Nie zabraknie też 

plakatów dla prawdziwych fanów. Czasopismo nawiązuje bezpośrednio 

do serialu o tym samym tytule. Pierwszy sezon serialu jest obecny  

na platformie VOD i You Tube, a już w czerwcu ruszył drugi sezon  

na kanale TVP ABC.  

Młody czytelnik przeniesie się do filmowej wioski, której mieszkańcy  

są pociągami. Kilku głównych bohaterów to postacie zupełnie wyjątkowe 

– roboty, które w zależności od potrzeb ulegają transformacji.  

Do każdego numeru będzie dodana figurka trans-pociągu. W pierwszym numerze 

najmłodsi znajdą figurkę głównego bohatera KAY-a. 

 

Dwumiesięcznik w cenie 9,99 zł będzie można kupić od wtorku, 18-ego czerwca. 

 

 

O naturalnych sposobach leczenia i domowych nalewkach na odporność  

We wtorek, 18-ego czerwca, na rynku pojawi się nowy dwumiesięcznik – „Przepis 

na zdrowie Wydanie Specjalne” (Bauer Sp. z o.o., Sp.k.  ). Pierwsze wydanie  

pt. „Nalewki i domowe alkohole” będzie skierowane do czytelników 

zainteresowanych naturalnymi sposobami leczenia oraz do wszystkich 

miłośników nalewek. W wydaniu tym znajdą się przepisy na różnorodne nalewki 

i domowe winka: ziołowe, owocowe oraz z kwiatów, które poprawiają 

odporność, leczą i są po prostu wyśmienite.  

 

Czasopismo będzie kosztować 1,69 zł. 

 

 

 

 

 



 

„Omnibus wakacyjny” z „Polityką” 

Od ośmiu lat „POLITYKA” (Polityka Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A.) zaprasza  

do wakacyjnego rozwiązywania łamigłówek  

o różnym stopniu trudności. W lesie, na plaży, pod namiotem, w samolocie – 

wszędzie można się sprawdzić w zadaniach logicznych, liczbowych, słownych 

i wiedzowych. Autorem wszystkich zadań jest Marek Penszko, prowadzący 

łamiblog na polityka.pl. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo podział na tych, 

którzy lubią zagadki i tych, którzy ich nie lubią – nie istnieje. 

 

„Omnibus wakacyjny” będzie w sprzedaży od wtorku, 18-ego czerwca,  

w cenie 8,99 zł. 

 

 

 

Spider-man powraca 

„MARVEL KOMIKS” (Egmont Polska Sp. z o.o.) to wyjątkowy komiks dla 
wszystkich fanów superbohaterów od 8 roku życia. Każdy numer zawiera ponad 
100 stron o przygodach najbardziej znanych postaci – Spider-mana, Hulka, Iron 
Mana oraz innych herosów ze świata Marvela. Czytelnicy znajdą tam zamknięte 
historie, które pierwotnie ukazały się nakładem wydawnictwa Marvel Comics  
w serii Marvel Adventures, tworzonej specjalnie z myślą także o młodszym 
odbiorcy. 
Pierwszy tom ukaże się tuż przed premierą filmu „Spider-man – daleko  
od domu”. 
 
Miesięcznik w cenie 14,99 zł ukaże się w środę, 19-ego czerwca. 

 
 
 
 
„Cztery Kąty” wracają 

„Cztery Kąty” (Pressland S.A.) to magazyn dla wszystkich, którzy właśnie kupują 
mieszkanie albo planują jego remont czy modernizację, a także dla tych, którzy 
lubią wiedzieć, jakie są aktualne trendy i bawić się zmianami wystroju swoich 
wnętrz. 
 

Miesięcznik będzie w sprzedaży od środy, 19-ego czerwca. Będzie kosztował 6,99 
zł. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Drakula powraca  

Wydawnictwo Edipresse Polska przygotowało atrakcyjny pakiet dla fanów Hotelu Transylwania. „Hotel 
Transylwania. Zestaw”, który będzie w sprzedaży od piątku, 21-ego czerwca, będzie zawierał dwie 
książki. 

 
Wspólne prowadzenie Hotelu Transylwania przez Drakulę, jego córkę Mavis 

i zięcia Jonathana idzie coraz lepiej, niż wcześniej. Jednak Drakula jest 
załamany, gdyż nadal jest samotny po śmierci swojej żony. Mavis uważa, 
że jej ojciec jest po prostu przepracowany, więc postanawia wyruszyć  
w rodzinny rejs statkiem. Tam Drakula poznaje panią kapitan statku, 
Erickę, i zakochuje się w niej. Jednak Drakula nie wie, że Ericka jest 
prawnuczką jego największego wroga, Abrahama Van Helsinga, który 
chce zniszczyć Drakulę i wszystkie potwory. 

 
„Hotel Transylwania. Zestaw” będzie w sprzedaży 90 dni. 
 

 

Koloruj! Naklejaj! Baw się! 

Duża ilość kolorowanek, labiryntów, zadania polegające na odnajdywaniu ukrytych 

elementów, odnajdywaniu różnic i ogromna ilość fantastycznych naklejek – to 

wszystko dzieci znajdą w dwóch nowych książeczkach wydawnictwa Media Service 

Zawada Sp. z o.o.: 

 „L.O.L. Surprise! 500 naklejek”  

 „Animal Club. 500 naklejek” 

Książeczki będą w sprzedaży od piątku, 21-ego czerwca w cenie 19,99 zł.  

 

 

 

Nowe przygody Peppy 

„Świnka Peppa. Kraina opowieści. Skarby ze strychu” (Media Service Zawada 

Sp. z o.o.) to książka dla najmłodszych czytelników, która będzie zawierać dwa 

opowiadania o niezwykłych przygodach świnek. Peppa i George będą 

pomagać babci i dziadkowi w robieniu porządków na strychu. Znajdą 

mnóstwo ciekawych przedmiotów i dowiedzą się, do czego służą. Potem 

odkryją zegar z kukułką i nauczą się jak go nakręcać. Czy wszyscy będą z tego 

zadowoleni? 

48-stronicowa książka będzie kosztować 19,99 zł i będzie w sprzedaży  

od piątku, 21-ego czerwca. 

 

 

 

 



 

„Planeta Singli 3” z „GALĄ” 

W poniedziałek, 24-ego czerwca, do dwutygodnika „GALA” (BURDA MEDIA 
POLSKA SP. Z O.O.) zostanie dołączony film „Planeta Singli 3” – komedia 
romantyczna w reżyserii Michała Chacińskiego.   
 
 

Każdy ma problemy z rodziną. Tomek i Ania wreszcie decydują się na ślub. 
Wesele – na prośbę Ani – odbędzie się na wsi, u krewnych Tomka, z którymi ten 
od pewnego czasu nie utrzymuje kontaktów. Okaże się, że jego bracia i matka 
są jak włoska rodzina – każda rozmowa grozi wybuchem, a od wielkiej miłości 
do awantury jest czasami tylko krok. Do tego matka Ani, która przyjeżdża  
na wesele z dużo młodszym partnerem, rozmija się z wyobrażeniami matki 
Tomka o statecznej teściowej dla syna. Nie zabraknie nowych problemów  
w życiu weselnych gości – Oli i Bogdana, których małżeństwo zostanie 
wystawione na ciężką próbę przez raczkującego Mikołaja, a także Zośki, która 
polską wieś oglądała dotychczas tylko na Instagramie. Ale prawdziwą iskrą pod 
beczką prochu będzie dopiero niespodziewany przyjazd na ślub od lat 
niewidzianego ojca Tomka. 
 
„GALA” z filmem będzie kosztować 29,99 zł. 
 

 

 

Baw się z Peppą 

We wtorek, 25-ego czerwca, wydawnictwo MEDIA SERVICE ZAWADA wprowadzi 
do sprzedaży książeczkę dla dzieci – „Świnka Peppa. Układanka Kolorowanka”. 
W książce znajdzie się opowiadanie, puzzle oraz 4 obrazki do ułożenia  
i pokolorowania. 
 
„Świnka Peppa. Układanka Kolorowanka” będzie w sprzedaży 60 dni 
i będzie kosztować 22,99 zł. 
 

 

 
 


