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Nyheter i augusti:
Minecraft

Den officiella Minecraft-tidningen som innehåller allt du behöver veta om Minecraft. Alla nyheter, uppdateringar och guider.

Serier & Barn.
PR-kod: 4928
6 nr/år. Pris: 59,00 kr

Kommer ut i butik 1 augusti 2017

Bokasin Vetenskap

Kan vi leva för evigt? Är vi ensamma i universum? Vilka är
vetenskapens största upptäckter?
Artiklarna tar sig an de stora frågorna. Läsaren får följa med
på en upptäcktsfärd där vi undersöker forskningens största
genombrott och avslöjanden. Artiklarna i tidningen ger läsaren djup kunskap på ett lättillgängligt sätt med förklarande
illustrationer och otroliga bilder som ger ytterligare kunskap
i ämnet.

Vetenskap & Historia.
PR-kod: 4924
6 nr/år. Pris: 129,00 kr

Kommer ut i butik 1 augusti 2017

Bokasin Historia

Bli en del av historien genom inspirerande och intresseväckande artiklar, från antika civilisationer till modern tid. Artiklarna är trollbindande, fantastiska och ibland fruktansvärda
- men alltid upplysande och lärorika.
Artiklarna ger läsaren djup kunskap på ett lättillgängligt sätt
med förklarande illustrationer och unika bilder som ger ytterligare liv åt berättelserna.

Vetenskap & Historia.
PR-kod: 4925
6 nr/år. Pris: 129,00 kr

Kommer ut i butik 1 augusti 2017

Nyheter i augusti:
Tro det eller ej!

Otroliga historier har fascinerat barn i generationer. I tematidningen ”Tro det eller ej!” får vi ta del av det konstigaste,
knasigaste och mest bisarra som händer runt om i världen.
En del händelser är så märkliga att man kan undra om det
verkligen är sant! Om du och dina barn vill bli överraskade
och förbluffade är detta tidningen för er! Och ja, allt är helt
sant.

Serier & Barn.
PR-kod: 4922
6 nr/år. Pris: 99,00 kr

Kommer ut i butik 1 augusti 2017

Humorpåsen

Humorpåsen är ett sampack med 4 olika humortidningar.
Första utgåvan innehåller 91:an, Hälge, Knasen och en
överraskning.

Serier & Barn.
PR-kod: 4915
3 nr/år. Pris: 99,00 kr

Kommer ut i butik 8 augusti 2017

Megatrend

Innehåller populära produkter och i varje utgåva medföljer en
present. Första utgåvan handlar om Dumma mej.

Serier & Barn.
PR-kod: 4917
4 nr/år. Pris: 54,90 kr

Kommer ut i butik 15 augusti 2017

Nyheter i augusti:
Harper Kids

Underbara barnböcker om den charmiga katten MOG! Fint
illustrerade, bra språk och lättlästa med ett serietänk. Högkvalitativa barnböcker!

Serier & Barn.
PR-kod: 4929
6 nr/år. Pris: 59,00 kr

Kommer ut i butik 22 augusti 2017

Allers Special Vardagslyx

Den 22 augusti – efter semestern och lagom till terminstart –
kommer Allers med snygga bookazinet Vardagslyx, en
tidning med över hundra recept på lätt- och snabblagade,
prisvärda rätter. Garanterat gott och uppskattat av hela
familjen, vi lovar helgkänsla hela veckan. Det här blir en riktig
skatt i köket!

Familj.
PR-kod: 4931
1 nr/år. Pris: 79,90 kr

Kommer ut i butik 22 augusti 2017

M magasin Special

En specialtidning från M magasin om Kroppen & Livet 50+.
En fullspäckad tidning med allt för din hälsa, med råd och
tips - och allt kring senaste forskningen kring kroppen,
magen, hjärnan och hjärtat! En riktig ”hälsobibel” just för dig!

Kvinna Livsstil.
PR-kod: 4930
1 nr/år. Pris: 89,00 kr

Kommer ut i butik 31 augusti 2017

Titlar som upphör i augusti:
Nikon Guiden
PR-kod: 4805
Sista nr 1702

Chic

PR-kod: 4352
Sista nr 1703

Splay Gaming
PR-kod: 4875
Sista nr 1704

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt om uppgift gällande nyhetens utgivningdag.
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