
Nowości z rynku prasowego 
 

 

Coś do poczytania 

„Mistrzowie Polskiej Fantastyki” (Edipresse Polska S.A.) to wyjątkowa kolekcja, 

stanowiąca wybór najbardziej znanych powieści współczesnej polskiej literatury 

fantastycznej. Po raz pierwszy, w jednej kolekcji, w spójnej szacie graficznej znalazły się 

tytuły takich autorów jak: Andrzej Pilipiuk, Maja Lidia Kossakowska, Jacek 

Piekara, Jacek Komuda, Tomasz Kołodziejczak, Adam Przechrzta, Aneta 

Jadowska, Magdalena Kozak i Michał Gołkowski. 

„Mistrzowie Polskiej Fantastyki MIX” to wybór pojedynczych tomów 

obejmujący mix następujących tytułów powyższych autorów: „Konan 

Destylator”, „Operacja Dzień Wskrzeszenia”, „Wampir z M-3”, „Zborowski”, 

„Czarna Bandera”, „Ruda Sfora”, „Czerwona mgła”, „Demony Leningradu”, 

„Adept”, „Złodziej dusz”, „Nocarz”, „Komornik”, „Komornik–Rewers”, 

„Komornik–Kant”, „Charakternik”, „Przenajświętsza Rzeczpospolita”  

i „Czarownik Iwanow”. 

Kolekcja jest w sprzedaży od piątku, 24-ego kwietnia. Każda z książek 

kosztuje 16,99 zł. 

 

 

Zrelaksuj się 

W ramach akcji #zostanwdomu wydawnictwo Edipress Polska w piątek, 24-ego kwietnia wprowadziło 

do sprzedaży dwie książki: 

„Happy Uroda. Piękno jest w Tobie” - Kasia Bem, autorka bestsellera „Happy 

Detoks”,  proponuje weekendowy, tygodniowy i 21-dniowy holistyczny program 

upiększający dla ciała i duszy, a w nim między innymi: jogę twarzy czyli lifting bez 

skalpela, dietę, która odejmuje lat, a także ponad 50 nowych przepisów na zdrowe 

posiłki, naturalne kosmetyki. W książce czytelniczka znajdzie również 

wprowadzenie do technik oddechowych i medytacyjnych, mudry mocy oraz 

pozytywne afirmacje.  „Happy Uroda” to książka interaktywna – czytelnik znajdzie 

w niej ikonki, które po zeskanowaniu smartfonem przeniosą go do filmików, na 

których autorka pokazuje asany i mudry dla urody, prowadzi ćwiczenia 

oddechowe i sesje jogi twarzy oraz uczy medytacji.  

„Happy Joga. Witalność” - to pierwsza w Polsce tak bogata i różnorodna 

propozycja dla miłośników jogi – aż  5 programów ćwiczeń na jednym DVD w tym 

rewelacyjna, odmładzająca Joga Twarzy. 

 

Obydwie książki w cenie 39,99 zł będą w sprzedaży 90 dni. 

 

 

 



Z myślą o najmłodszych 

„FAKT ENCYKLOPEDIA. O co chodzi z tym WIRUSEM” (Ringier Axel Springer 

Polska) to przewodnik po świecie wirusów  

dla najmłodszych czytelników.  

 

24-stronicowa książeczka z naklejkami w cenie 8,99 zł jest w sprzedaży  

od piątku, 24-ego kwietnia. 

 

 

Czas na zabawę 

„NERF. Strefa strzału” (Edipresse Polska S.A.) to książka przeznaczona dla wszystkich 

fanów NERF'ów. W książce znajdą się m.in.: zasady bezpiecznego posługiwania się 

NERF'em, opisy najciekawszych modeli NERF, plakat, gry, 

zabawy, łamigłówki, a także tarcza strzelnicza, dzięki której 

będzie można ćwiczyć celność strzałów.  

Dodatkiem będzie pistolet NERF Jolt +strzałki.  

 

Książkę w promocyjnej cenie 19,99 zł będzie można kupić od wtorku, 28-ego 

kwietnia. 

 

 

Dla najmłodszych fanów Batmana 

„LEGO BATMAN KOMIKS” (Blue Ocean Entertainment Polska Sp. z o.o.)  

to prawdziwa gratka dla fanów świata LEGO BATMAN. W środku znajdzie się to,  

co dzieci lubią najbardziej: niesamowite przygody mieszkańców Gotham City, 

walka superbohaterów z łotrami, duża dawka poczucia humoru, wspaniała grafika 

i mnóstwo akcji. Do numeru dołączona będzie także niepowtarzalna minifigurka 

LEGO® z superbohaterem. 

Półrocznik pojawi się w sprzedaży we wtorek, 28-ego kwietnia w cenie 14,99 zł. 

  

 

Ze smakiem 

„ATLAS PRZYPRAWY” to kolejny numer z cyklu „FAKT ATLAS” 

(Ringier Axel Springer Polska), który w sprzedaży będzie 

dostępny od środy, 29-ego kwietnia. W książce będą 

zaprezentowane przyprawy i rośliny lecznicze pochodzące z 

całego świata. Zgromadzone opisy będą zawierać informacje  

na temat ich wyglądu, działania, a także sposobu wykorzystania. 

„ATLAS PRZYPRAWY” będzie kosztować 14,99 zł. W sprzedaży będzie 60 dni. 

 

 



 

Prawdziwa historia chłopca cudem ocalałego z Holocaustu 

W czwartek, 30-ego kwietnia, ukaże się druga w tym roku książka w serii 

„Newsweek historia bestseller” (Ringier Axel Springer Polska)  

pt. „Chłopiec z listy Schindlera”. 

Leon Leyson (właśc. Lejb Lejzon) miał tylko dziesięć lat, gdy naziści najechali 

na Polskę i musiał wraz z rodziną przenieść się do krakowskiego getta. Dzięki 

nieprawdopodobnemu szczęściu, a także hartowi ducha i sprytowi, udało 

mu się przetrwać sadystyczne praktyki nazistów, w tym demonicznego 

Amona Goetha, komendanta obozu koncentracyjnego w podkrakowskim 

Płaszowie. Jednak w ostatecznym rachunku to wspaniałomyślność  

i przebiegłość jednego człowieka – Oskara Schindlera – uratowała życie 

Leona Leysona i jego rodziny. Schindler wpisał ich na listę pracowników 

swojej fabryki – lista ta stała się znana na świecie jako „lista Schindlera”.  

Książka wspaniale oddaje niewinność młodego chłopca, który musiał 

przejść przez piekło. Najbardziej uderza w niej brak słów pełnych nienawiści; wiele za to mówi o ludzkiej 

godności i woli przetrwania. 

Będąca 60 dni w sprzedaży książka, będzie kosztować 16,99 zł. 

 

Historie z morałem 

Jeśli Psi Patrol będzie działać razem, uda się każda akcja ratunkowa. Gdy  

w tunelu zostaje uwięziony pociąg, superpiesek Rubble jest przekonany,  

że poradzi sobie z tym w pojedynkę. Wkrótce zrozumie jednak, że nie 

obejdzie się bez pomocy przyjaciół. 

„Psi patrol. Historie z morałem” (Media Service 

Zawada Sp. z o.o.) to seria książek w twardej 

oprawie z zaokrąglonymi rogami. W środku  

znajdą się kolorowe ilustracje poprzedzające 

niezwykłą historią ulubionych bohaterów.  

Obydwie książeczki pojawią się w sprzedaży w czwartek, 30-ego kwietnia,  

w cenie 12,99 zł. 

 

GOOOOOL!  

W poniedziałek, 4-ego maja, trafi na rynek fantastyczna gra karciana dla 

miłośników (i nie tylko) piłki nożnej – „GOAL” (dystrybutor: P.P.U i H. Dante Sp. 

z o.o.). Gra nie jest związana z żadną konkretną drużyną –przez to jest 

uniwersalna i ponadczasowa.  

„GOAL” to piłkarska gra karciana dla całej rodziny w polskiej wersji językowej, 

pełna prawdziwych emocji prosto z piłkarskiego boiska. Żadna rozgrywka nie 

jest taka sama. Gra zawiera 65 kart do gry oraz 21 kart punktacji. 

Gra będzie kosztować 29,99 zł.  

 



 

 

Z plecakiem w prezencie 

„Shimmer i Shine. Wydanie specjalne” (Media Service Zawada Sp. z o.o.)  

to publikacja oparta na licencji bajki emitowanej na popularnym kanale dla 

dzieci – Nickelodeon. W środku dla wszystkich fanów blasku i magii znajdzie 

się mnóstwo zabaw i łamigłówek z uroczymi dżinkami.  

W tym wydaniu mały czytelnik znajdzie również wyjątkowy prezent w postaci 

uroczego plecaka. 

„Shimmer i Shine. Wydanie specjalne” ukaże się w środę, 6-ego maja, w cenie 

24,99 zł. W sprzedaży magazyn będzie 90 dni. 

 

 

 

Wystarczą woda i pędzel 

W czwartek, 7-ego maja ukaże się nowy numer serii FAKT DLA MALUCHA „Stworki, 

potworki. Malowanki wodne” (Ringier Axel Springer Polska).  

 

16-stronicowa książeczka dla dzieci, która będzie w sprzedaży 60 dni, będzie 

kosztować 7,99 zł. 

 

 

 

 

 

Na śniadanie, lunch do pracy, na kolację 

„KROK PO KROKU – SAŁATKI” (Ringier Axel Springer Polska) to kuszące 

kolorami, smakami i aromatami sezonowe warzywa i owoce w różnorodnych 

sałatkach. Czytelnik znajdzie tutaj przepisy na pyszne, pożywne, a przy tym 

lekkie sałatki.  

„KROK PO KROKU – SAŁATKI” w cenie 7,99 zł będzie w sprzedaży przez 60 

dni, począwszy od piątku, 8-ego maja. 


