
Nowości z rynku prasowego 
 

 

„GALA” z prezentami 

W poniedziałek, 11-ego maja, w czterech mutacjach ukaże się łączony numer  

9-10 „GALI” (Burda Media Polska Sp. z o.o.): 

 mutacja podstawowa (c. 5,99 zł) 

 mutacja z książką „Lykke.  Po prostu szczęście”  Meik Wiking 

(c. 11,99 zł) 

 mutacja z krzyżówką (c. 6,90 zł) 

 mutacja z broszurką kulinarną (c. 6,99 zł) 

 

 

 

Zawalcz o swoją odporność 

We wtorek, 12-ego maja, wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. wprowadzi do sprzedaży 

wydanie „KUCHNIA I ZDROWIE”. 

 

Pierwiastki stanowią zaledwie 4 proc masy ciała, a warunkują nasze życie.  

Co się z nami dzieje, gdy nam ich brakuje? Np. osoby cierpiące niedobór 

żelaza czują się zmęczone i wyczerpane, są też bardziej podatne na infekcje 

spowodowane np. wirusami. Ważne organy, takie jak mózg i serce, nie są 

optymalnie zaopatrywane w tlen. Gdy brakuje nam magnezu, odczuwa to 

cały organizm – układ sercowo-naczyniowy, trawienny, nerwowy, 

mięśniowy, kostny, nerki, wątroba, gruczoły i mózg. Nie mamy apetytu, 

męczą nas nudności, biegunki, wymioty, przemęczenie, osłabienie, 

omdlenia, skurcze i bóle mięśni. Możemy zachorować na depresję i mieć 

problemy z pamięcią i koncentracją. Dlatego lekarze i dietetycy powtarzają, 

że liczy się różnorodna dieta, która dostarczy nam różnych związków. 

Poradnik „KUCHNIA I ZDROWIE” nie tylko oferuje przepisy na potrawy, zawierające niezbędne  

dla naszego zdrowia minerały, ale także informacje, w jakich formach są one najlepiej przyswajane oraz 

jakie pokarmy sprzyjają lub szkodzą w ich wchłanianiu przez organizm. 

 

Poradnik, który będzie w sprzedaży przez 90 dni, będzie kosztował 9,99 zł. 

 

Dołącz do Psiego Patrolu 

„Psi Patrol. Odznaka dla przedszkolaka” (Media Service Zawada  

Sp. z o.o.) to wyjątkowa książka z mnóstwem kreatywnych zadań  

dla najmłodszych, która ukaże się we wtorek, 12-ego maja. Każda 

część wzbogacona będzie w gumową zawieszkę z łańcuszkiem, 

przedstawiającą ulubionego bohatera. W kolekcji znajdą się  

trzy unikatowe zawieszki z postaciami tej popularnej bajki. 

  

Dwutygodnik będzie kosztował 11,99 zł.  

 

 



 

3 pisma + 3 figurki 

„Littlest Pet Shop - Zakątek Zwierzątek” (Egmont Polska Sp. z o.o.)  

to dwumiesięcznik dla dzieci, głównie dziewczynek w wieku 4-9 lat, wielbicielek 

różnych zwierząt oraz fanek małych figurek z linii Littlest Pet Shop firmy Hasbro. 

Zwierzątka w czasopiśmie są bardzo sympatyczne, wesołe i lubią różne zabawy. 

Ich charakterystyczną cechą są dość duże oczy i ogromny wachlarz kolorów, 

często nietypowych dla ich rzeczywistych „pierwowzorów”.  

Czasopismo bezpośrednio nawiązuje do telewizyjnego serialu, zawiera komiksy, 

różne zadania, zagadki, a także porady i plakaty. 

W pakiecie znajdą się trzy magazyny i aż trzy figurki zwierzątek. 

 

„Littlest Pet Shop - Zakątek Zwierzątek” w cenie 19,99 zł będzie można kupić  

od wtorku, 12-ego maja. 

 

 

Dla przedszkolaków 

„Animal Club. Puzzle i kolorowanki” (Media Service Zawada Sp. z o.o.)  

to wspaniała seria książek w twardej, błyszczącej oprawie z zaokrąglonymi 

rogami. Każda książeczka będzie zawierać 4 układanki, a pod nimi - obrazki  

do pokolorowania. Każda strona będzie prezentować ulubione postaci oraz 

ciekawe historyjki, które przedszkolaki uwielbiają. 

Książka pojawi się w sprzedaży w czwartek, 14-ego maja, w cenie 22,99 zł. 

 

 

 

Kochamy leniwce 

„I Love Sloths” (TOPPS EUROPE Ltd; dystrybutor: Burda Media Polska Sp. z o.o.) 

to kolekcja 14-stu figurek przedstawiających zwierzęta - leniwce  

w pastelowych kolorach. 

Kolekcja będzie w sprzedaży od czwartku, 14-ego maja, 

przez 120 dni. Saszetka z jedną figurką będzie 

kosztować 11,99 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Specjalnie dla dzieci 

Wydawnictwo Egmont Polska Sp. z o.o. dla najmłodszych czytelników przygotowało atrakcyjny pakiet 

„TOMEK I PRZYJACIELE”. 

Miesięcznik, obecny w Polsce od 2009 roku, jest przeznaczony głównie  

dla chłopców w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uwielbiających 

wyjątkowe pociągi – bohaterów bardzo popularnego serialu oraz kilku produkcji 

pełnometrażowych o tym samym tytule. Serial jest stale obecny w tv, w różnych 

kanałach dziecięcych. Czasopismo bezpośrednio nawiązuje do telewizyjnego 

serialu, zawiera opowieści, komiksy, różne zadania razem z naklejkami, zagadki, 

porady i plakaty. W pakiecie znajdują się trzy magazyny i aż trzy zestawy  

z pociągami.  

 

Pakiet „TOMEK I PRZYJACIELE” będzie kosztował 19,99 zł. W sprzedaży będzie 

dostępny od czwartku, 14-ego maja, przez 3 miesiące. 

 

 

Dowiedz się więcej o sobie  

Wydawnictwo Burda Media Polska Sp. z o.o. w piątek, 15-ego maja, wprowadzi 

do sprzedaży wydanie specjalne „ZDROWIE I ŻYCIE”. W każdym wydaniu 

autorzy będą poruszać jeden ważny temat zdrowotny: kręgosłup, alergie, 

jelita. Czytelnicy będą mogli liczyć na pogłębione treści, wyczerpujące, zawsze 

sprawdzone i rzetelne informacje, poparte autorytetem najlepszych 

specjalistów w Polsce.  

 

Magazyn, który będzie 90 dni w sprzedaży, będzie można kupić  

w cenie 14,99 zł. 

 

 

 

„Pan kotek było chory…” 

„Wiersze dla dzieci. Klasyka dla maluchów” to nowy numer 

serii FAKT BAJKI (Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.). „Małpa  

w kąpieli”, „Stefek Burczymucha” czy „Paweł i Gaweł” to tylko 

niektóre spośród wielu najbardziej znanych klasyków, które znajdą się  

w 84-stronicowej książeczce. 

 

Książka ukaże się w piątek, 15-ego maja, w cenie 11,99 zł. 

 

 

 

 

 

 



 

Tego jeszcze nie było! 

L.O.L Surprise to linia oryginalnych zabawek w kształcie kuli, 

zawierających lalkę z niespodzianką. Kolekcja składa się z kilku serii 

podzielonych na rodziny tematyczne. Kolorowe kule kryją siedem 

niespodzianek, które dziecko kolejno odkrywa. Są nimi lalka, ubranko  

i akcesoria, naklejki i ulotka przedstawiająca wszystkie lalki danej serii. 

Cała zabawa przy L.O.L. Surprise polega na rozpakowywaniu magicznej 

kuli i losowej zabawce-niespodziance znajdującej się w środku.  

 

Magazyn „EKSTRAHIT” (Egmont Polska Sp. z o.o.) będzie prawdziwą 

gratką dla fanek dobrej zabawy i laleczek L.O.L. Surprise.  

Na 32. stronach znajdzie się mnóstwo atrakcji, quizów i zadań. Oprócz 

tego będą tam plakaty, kolorowanki dla fashionistek i newsy  

z różowego świata mody i sławy.  

Pierwszy numer trafi do punktów sprzedaży z superprezentem: 12-oma wyjątkowymi niespodziankami 

w pudełeczku. 

 

Dwumiesięcznik w cenie 14,99 zł pojawi się w sprzedaży w piątek, 15-ego maja. 

 

 

Znajdź swój talent 

Serial BIA to brazylijska telenowela, opowiadająca o nastolatkach, którzy 

dzielą się w Internecie swoimi talentami i przeżyciami. Stawiają pierwsze 

kroki w tworzeniu treści online w „Fundom”, miejscu spotkań i wypowiedzi.  

 

Magazyn „BIA” (Egmont Polska Sp. z o.o.) będzie mieć za zadanie 

inspirowanie i pobudzanie kreatywności. W środku znajdą się informacje  

zza kulis serialu, przedstawienie bohaterów i ich hobby, co nieco o modzie, 

rysowaniu, muzyce i poszukiwaniu pasji, a także wskazówki, jak mądrze 

zaistnieć w sieci. 

 

W pierwszym numerze dla młodych czytelniczek: 

 Isabela Souza: WYWIAD z odtwórczynią głównej roli, latynoamerykańską gwiazdą Disney 

Channel! 

 Odkryj siebie: poszukiwanie talentu 

 Kącik kreatywności: instruktaż muralu do pokoju 

 Bezpieczna w sieci, czyli jak działać ostrożnie 

 Testy: „Influencer czy follower?” oraz „Jaki jest Twój styl?” 

 Podpowiedzi i wskazówki: jak kręcić filmy na vlog 

Dwumiesięcznik w cenie 15,99 zł będzie można kupić od piątku, 15-ego maja. 

 

 

 

 



…żeby nie bolał kręgosłup 

„ZDROWIE I ŻYCIE. KRĘGOSŁUP” (Burda Media Polska Sp. z o.o.)  

to czasopismo powstałe z myślą o tych, którzy chcą żyć zdrowo, wyglądać 

młodo i mieć świadomość swojego ciała i zachodzących w nim zmian,  

ale również którzy dbają o zdrowie i stawiają na profilaktykę. W magazynie 

znajdą się najnowsze metody diagnostyczne i nowoczesne, skuteczne 

sposoby leczenia.  

 

„ZDROWIE I ŻYCIE. KRĘGOSŁUP” w cenie 14,99 zł będzie w sprzedaży 90 dni, 

począwszy od piątku, 15-ego maja. 

 

 

 

Powiedzieli, że Coco zaginęła w nocy. Kłamali. 

We wtorek, 19-ego maja, ukaże się nowy numer serii FAKT BESTSELLER - 

„Najmroczniejszy sekret” autorstwa Alex Marwood - thriller psychologiczny 

zdobywczyni prestiżowej nagrody Edgar Award oraz Macavity Award for Best 

Mystery Novel 2015. 

 

Sean Jackson hucznie obchodzi swoje pięćdziesiąte urodziny. Impreza kończy 

się jednak katastrofą i wielkim skandalem, gdy jedna z jego córek, Coco,  

w tajemniczych okolicznościach znika w środku nocy. Dwanaście lat później,  

po nagłej śmierci Seana, człowieka niezwykle zamożnego i wpływowego,  

na pogrzebie spotykają się Mila, córka z pierwszego małżeństwa, i Ruby, 

nastoletnia siostra bliźniaczka zaginionej przed laty Coco. Gdy docierają  

do domu, gdzie ich ojciec mieszkał ze swoją czwartą żoną, orientują się, że 

wszyscy obecni byli również gośćmi na pamiętnym tragicznym przyjęciu sprzed 

lat. Nagle są o krok od rozwiązania zagadki, która zaważyła na całym ich życiu. 

Mroczne sekrety z przeszłości wreszcie ujrzą światło dzienne. Jakie tajemnice 

kryją się za zamkniętymi drzwiami domu Jacksonów? 

 

Pełna napięcia, przejmująca i niesamowicie pomysłowo skonstruowana opowieść o tajemniczym 

zniknięciu dziecka, toksycznych relacjach międzyludzkich i mrocznych rodzinnych sekretach będzie 

kosztować 18,99 zł. 

 

 

Dla najmłodszych  

Wydawnictwo AMEET wprowadzi dla najmłodszych książeczkę „LEGO Z FIGURKĄ. 

LEGO CITY. Misje Duke'a”. Na 32. stronach dzieci znajdą mnóstwo pomysłów  

na zabawę, a także ciekawe historie, zabawne komiksy oraz dużo zadań  

i łamigłówek.  

Książeczka w cenie 15,99 zł, która będzie prawdziwą gratką dla kolekcjonerów 

minifigurek,  ukaże się w sprzedaży we wtorek, 19-ego maja. 

 

 

 



 

Aktywny trening umysłu 

„Życie na Gorąco Wydanie Specjalne. Gry i zabawy domowe”  

(Bauer Sp. z o.o., Sp.k.) to bogato ilustrowany zestaw pomysłów na spędzenie 

wolnego czasu w pojedynkę lub w grupie kilku osób: gry i zabawy słowne 

(scrabble, kalambury). W czasopiśmie znajdą się też zabawy z rekwizytami i bez 

rekwizytów, rysowanki – portrety znanych osób, pasjanse i wróżby, gry  

i sztuczki karciane, a także zabawne quizy, łamigłówki, krzyżówki i rebusy. 

Wydanie w cenie 7,99 zł ukaże się w czwartek, 21-ego maja. 

 


