
Nowości
z rynku prasowego

Wydawnictwo De Agostini  Publishing  wpro-
wadza na rynek nową kolekcję pt. „IRON 
MAN”. Pierwszy numer dwutygodnika poja-
wi się w sprzedaży we wtorek  5 stycznia br. 
w cenie 4,99 zł. 
Nowa kolekcja De Agostini to prawdziwa 
gratka dla miłośników science fiction. 
Dzięki tej kolekcji Czytelnik pozna nie 
tylko historię kultowego Iron Mana, jego 
niezwykłe zbroje, ale również dowie się 
wszystkiego na temat jednego z  najpotęż-
niejszych superbohaterów Marvela. Proste 
instrukcje montażu, które są zawarte 

w każdym zeszycie, pozwolą Czytelniko-
wi własnoręcznie zbudować wspaniałą 
czerwono-złotą zbroję o wysokości 60 cm! 
W czasach gdy tematyka o superbohate-
rach  cieszy się olbrzymią popularnością, 
kolekcja jest odpowiedzią na zapotrzebo-
wanie rynku. 

Seria „Iron Man” De Agostini odniosła 
olbrzymi sukces wydawniczy na wszystkich 
rynkach, na których była wprowadzona. 
Czas na polski sukces!

Zbuduj kultową zbroję Tony’ego Starka!
IRON MAN

Najnowszy numer miesięcznika „Kompu-
ter Świat” (Ringier Axel Springer Polska), 
który wejdzie do sprzedaży w poniedzia-
łek 4 stycznia br., ukaże się z płytą DVD 
i dodatkiem „Technologie militarne naj-
większych armii świata”. Cena wydania: 
13,90 zł.

„Komputer Świat” jest czasopismem 
skierowanym do szerokiego grona, 
również do odbiorców mniej zaawanso-

wanych w nowoczesnych technologiach. 
Zawiera najlepsze na rynku testy, facho-
we komentarze i sprawdzone porady, 
pisane zrozumiałym językiem. 

Według najnowszego raportu Polskich 
Badań Czytelnictwa, „Komputer Świat” 
jest obecnie najchętniej czytanym mie-
sięcznikiem w Polsce.

Technologie największych armii świata
KOMPUTER ŚWIAT

We wtorek 5 stycznia br. do sprzedaży wejdzie komiks „LEGO® NINJAGO® 
Legacy” (Blue Ocean Entertainment Polska Sp. z o.o.), w cenie 19,99 zł.  
Komiks „LEGO® NINJAGO® Legacy” KOMIKS to prawdziwa gratka dla 
fanów świata LEGO® NINJAGO®. Tylko tutaj na aż 60 stronach czytelni-
cy znajdą mega długi komiks, czyli o wiele więcej akcji niż w regularnym 
wydaniu tego tytułu. Do wydania dołączona jest duża oryginalna zabawka 
LEGO – Garmadon.

Powrót „LEGO® NINJAGO® Legacy” 
LEGO NINJAGO



Lutowy numer miesięcznika „Zwierciadło” (wydawnic-
two Zwierciadło), który trafi do sprzedaży w czwartek 7 
stycznia br. w cenie 9,80 zł, ukaże się w dwóch okład-
kach i z czterema atrakcyjnymi dodatkami do wyboru. 

• Mutacja I – cena 9,77 zł 
 Do każdego egzemplarza będzie dołączony PREZENT 

ziołowy mini płyn do płukania jamy ustnej 100 ml 
SYLVECO + drewniana szczoteczka do zębów;

• Mutacja II – cena 9,78 zł   
 Do każdego egzemplarza będzie dołączony PREZENT 

AA Aloes żel multifunkcyjny do rąk i ciała 150 ml; 

• Mutacja III – cena 9,79 zł   
 Do każdego egzemplarza będzie dołączony PREZENT 

antybakteryjny żel ORIENTANA 30 ml;

• Mutacja IV – cena 10,97 zł
 Do każdego egzemplarza będzie dołączona książka 

(różne tytuły do wyboru).

„Zwierciadło” z czterema dodatkami do wyboru 
ZWIERCIADŁO

„Historie Niesamowite” (Wydawnictwo Bauer) to magazyn z historiami pełnymi 
magii. W każdym numerze znajduje się ponad 30 historii opisujących spotkania 
z nadprzyrodzonymi zjawiskami i pozaziemskimi istotami. Ukazany jest świat 
dobrych i złych duchów, niejasnych przeczuć, spełnionych proroctw, nawiedzonych 
domostw oraz metafizycznych doświadczeń.

Nr 1/2021 dwumiesięcznika ukaże się w czwartek 7 stycznia br. w cenie 4,99 zł. 
Wydanie pozostanie w sprzedaży do 25 marca br. 

Magazyn pełen magii
HISTORIE NIESAMOWITE

Pierwszy tegoroczny numer dwumiesięcznika „Panoramy na 
wesoło” (Wydawnictwo Bauer) znajdzie się w punktach sprzedaży 
w czwartek 7 stycznia br. w cenie 3,50 zł. 

„Panoramy na wesoło” to tytuł adresowany do amatorów popular-
nych krzyżówek. Wydanie będzie w ofercie punktów z prasą do 4 
marca br.

Dla amatorów krzyżówek wszelakich

PANORAMY NA WESOŁO



„Superzestaw Super Wings” to propozycja dla dzieci od wydaw-
nictwa Media Service Zawada. Do sprzedaży wejdzie w piątek, 
8 stycznia br., w cenie 16,99 zł.

W skład zestawu wchodzą dwa archiwalne numery magazynu 
„Super Wings” oraz cztery prezenty w super cenie. 
Mega zestaw dla fanów „Super Wings” i dobrej zabawy będzie 
w sprzedaży 60 dni.

Propozycja dla fanów „Super Wings”
 SUPER WINGS

W środę 13 stycznia br. ukaże się 
pierwszy zeszyt nowej kolekcji „Kultowe 
ciężarówki z epoki PRL-u” (De Agostini  
Publishing  Sp.A.). Cena nr 1 – 19,99 
zł. Kolekcja zaplanowana jest na 80 
zeszytów.

Z każdym zeszytem kolekcji Czytelnik 
zakupi modele (skala 1:43) najbardziej 
popularnych samochodów ciężarowych, 
które przed laty jeździły nie tylko po 
polskich drogach i bezdrożach, ale także 
w innych krajach. Stanowiły nieodłączny 
element krajobrazu odbudowującej się po 
wojnie Polski, a potem rozwijającego się 
w trudnych warunkach kraju. Dowoziły 

materiały budowlane, transportowały 
towary, nierzadko też ludzi. Może nie za-
wsze najpiękniejsze, jednak u wielu nadal 
wzbudzają uczucie nostalgii za dawnymi 
czasami, kiedy wszystko wydawało się 
prostsze. 

Każdy zeszyt składa się z trzech działów, 
w których znajdują się najważniejsze 
informacje o przedstawianym samocho-
dzie ciężarowym: jego historii, parame-
trach i szczegółach konstrukcyjnych. 
Zeszyt jest bogato ilustrowany archi-
walnymi zdjęciami, a także fotografiami 
ciężarówek, które dotrwały do naszych 
czasów.   

Kultowe ciężarówki z czasów PRL-u
KULTOWE CIĘŻARÓWKI

Nową serię poradnikową pn. „Lekarz 
rodzinny radzi” przygotowało wydaw-
nictwo Ringier Axel Springer Polska 
Sp. z o.o. Pierwsza książka ukaże się 
w piątek 15 stycznia br. w cenie 11,99 
zł i pozostanie w sprzedaży 60 dni.

Seria lekarz rodzinny radzi to pro-
pozycja idealna dla każdego, kto 
troszczy się o swoje zdrowie, dobry 
styl życia, odpowiednie odżywianie 
i zachowanie świetnego samopo-
czucia. Dostarcza rzetelnej wiedzy 
medycznej, ale bez trudnych sformu-

łowań czy nieprzydatnych rad. Poru-
sza problemy, z którymi wielu z nas 
pojawia się w gabinecie lekarskim, 
szukając fachowej pomocy. 

Autorką książek jest lekarz rodzinna 
z dużą praktyką zawodową, co jest 
niebywałym atutem poradników. 
Każdy zawiera opisy przypadków z 
gabinetu, aktualnych zaleceń leczenia 
i stosowania diety dostosowanej do 
konkretnych pacjentów – daje więc 
wiele konkretnych wskazówek do 
zastosowania „od zaraz”.

Nowa seria poradników
LEKARZ RODZINNY RADZI


