
tom kultury

NR 6  |  22.03–11.04.2023

Wszystko w temacie 

wielkanocnych 
inspiracji



2

Remigiusz Mróz
Kabalista
Wydawnictwo Filia

Małgorzata Rosa ma przygotować 
materiał na temat ofiary gwałtu, któ-
rej opolska prokuratura odmówiła po-
mocy. Gerard Edling został odsunięty 
na boczny tor przez nową szefową 
i nie jest w stanie zaoferować pomo-
cy. Dziennikarce pomaga jednak nie-
spodziewanie lokalny jasnowidz, od 
lat odnajdujący zaginione lub martwe 
osoby, zwany Kabalistą z Chabrów.

* Oferta ważna do 9.04.2023 lub do wyczerpania zapasu.
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patronat

* Oferta ważna do 9.04.2023 lub do wyczerpania zapasu.

Jamie Oliver
Razem
Wydawnictwo Insignis

Pełen inspiracji, a przy tym 
praktyczny zbiór ponad 120 
łatwych, lecz zachwycających 
przepisów opowiada o doda-
waniu otuchy, świętowaniu, 
tworzeniu nowych wspomnień 
i przede wszystkim o dzieleniu 
się pysznymi potrawami przy 
jednym stole. Spotkania z bli-
skimi nigdy nie wydawały się 
tak ważne jak dzisiaj.

najniższa cena 
z 30 dni 52,90

2799*
5290

tylko
w empik

* Oferta ważna do 9.04.2023 lub do wyczerpania zapasu.

  
Opracowanie zbiorowe 
Mała Księga ulubionych 
opowieści
Wydawnictwo Olesiejuk

Mały chłopczyk o imieniu Krzyś 
miał pokój, w którym mieszkało 
mnóstwo niezwykłych zabawek. 
Najbardziej lubił pluszowe zwie-
rzątka, a jego najwierniejszym 
przyjacielem był miś Kubuś. Każ-
dego dnia na Krzysia, Kubusia 
i ich przyjaciół czekała nowa nie-
zapomniana przygoda w pełnym 
fantazji Stumilowym Lesie…

2599*

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 79,99

7999

2099*

oprawa
miękka

15% zniżki od cen regularnych w salonach

do 20% zniżki na wybrane produkty 

na empik.com i w aplikacji

0 zł za dostawę kurierem 

i do punktów odbioru 

za zakupy od 40 zł

Cena 4,17 zł/mies. obowiązuje przy zakupie 12 miesięcznego 
wariantu usługi w cenie regularnej 49,99 zł. 15% zniżki 
od cen regularnych w salonach na książki, muzykę, zabawki, 
artykuły papiernicze i wiele innych. Więcej szczegółów 
dostępnych w regulaminie usług oraz w regulaminach 
promocji specjalnych dostępnych na empik.com.

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/kabalista-mroz-remigiusz,p1355289449,ksiazka-p
https://www.empik.com/kabalista-mroz-remigiusz,p1355289449,ksiazka-p
https://www.empik.com/razem-oliver-jamie,p1279895601,ksiazka-p
https://www.empik.com/mala-ksiega-ulubionych-opowiesci-disney-opracowanie-zbiorowe,p1364900614,ksiazka-p
https://www.empik.com/kabalista-mroz-remigiusz,p1361518379,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kabalista-mroz-remigiusz,p1364494867,ebooki-i-mp3-p


książkinowość

Leopold Tyrmand
Filip. Wydanie filmowe
Wydawnictwo MG

To moja ukochana książka, gdzie 
udało mi się zsyntetyzować 
najważniejsze sprawy mojego 
życia. To jest moja spowiedź 
pisarska. 

5990

oprawa  
miękka

4490

oprawa  
miękka

4999

oprawa  
miękka

Stanisław Brejdygant 
Zwierzenia
Wydawnictwo W.A.B.

„Zwierzenia” Stanisława Brejdyganta to książka bezkompro-

misowa, frapująca, odważna. Składa się z pięciu osobnych 
opowiadań, a właściwie mikro-powieści, podejmujących 
społecznie ważne i trudne tematy. 

Pola Rise
Hikikomori
Wydawnictwo Muza

Zbór dwunastu opowieści o ucieczkach w samotność, o wy-

obcowaniu, rezygnacji i obawie przed porażką. O mierzeniu 
się z wszechobecną presją sukcesu i decyzjach determino-

wanych lękiem. O ucieczkach, które okazują się być znacznie 
łatwiejsze niż konfrontacja z własnymi demonami. 

3Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/zwierzenia-brejdygant-stanislaw,p1361595970,ksiazka-p
https://www.empik.com/zwierzenia-brejdygant-stanislaw,p1361595970,ksiazka-p
https://www.empik.com/zwierzenia-brejdygant-stanislaw,p1361595970,ksiazka-p
https://www.empik.com/filip-wydanie-filmowe-tyrmand-leopold,p1353356181,ksiazka-p
https://www.empik.com/filip-wydanie-filmowe-tyrmand-leopold,p1353356181,ksiazka-p
https://www.empik.com/hikikomori-rise-pola,p1353567981,ksiazka-p
https://www.empik.com/hikikomori-rise-pola,p1353567981,ksiazka-p
https://www.empik.com/hikikomori-rise-pola,p1353567981,ksiazka-p
https://www.empik.com/zwierzenia-brejdygant-stanislaw,p1367567766,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/filip-bez-cenzury-tyrmand-leopold,p1321566538,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1372496754


książki nowość

Celeste Ng
Nasze zaginione 
serca
Grupa wydawnicza Relacja

Natychmiastowy bestseller 
„New York Timesa”. Głęboko 
poruszająca opowieść o nie-
pohamowanej sile miłości 
między matką a dzieckiem 
w społeczeństwie pochłonię-
tym strachem. Czy każdy z nas 
może przetrwać z nietkniętym 
sercem w świecie pełnym po-
działów?

4990

oprawa  
miękka

6999

oprawa  
twarda

4990

oprawa  
miękka

Gabrielle Zevin
Jutro, jutro i znów jutro
Wydawnictwo Zyski S-ka

Kiedy Sam i Sadie, dwoje zauroczonych sobą przyjaciół, staje 
się partnerami w świecie projektowania gier wideo, niespo-

dziewany sukces stawia przed nimi najtrudniejszą życiową 
układankę, w której trzeba pogodzić pracę, przyjaźń, rodzinę 
i miłość. Tak, to jest historia miłosna, ale zupełnie nie taka, 
jakie dotąd czytaliście… 

Maggie Shipstead
Wielki krąg
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 

Zachwycająca powieść o pasji, która podrywa do lotu. Hi-

storie Marian i Hadley dzieli sto lat, lecz łączy wspólne dą-

żenie – przejąć ster swojego życia i ograć los. Nominacja 
do Nagrody Bookera.

4 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/wielki-krag-shipstead-maggie,p1360107811,ksiazka-p
https://www.empik.com/nasze-zaginione-serca-ng-celeste,p1360550174,ksiazka-p
https://www.empik.com/nasze-zaginione-serca-ng-celeste,p1360550174,ksiazka-p
https://www.empik.com/jutro-jutro-i-znow-jutro-gabrielle-zevin,p1358742091,ksiazka-p
https://www.empik.com/jutro-jutro-i-znow-jutro-gabrielle-zevin,p1358742091,ksiazka-p
https://www.empik.com/jutro-jutro-i-znow-jutro-gabrielle-zevin,p1358742091,ksiazka-p
https://www.empik.com/jutro-jutro-i-znow-jutro-gabrielle-zevin,p1358742091,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1371579661
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1368074467


książkinowość

Donatella 
Di Pietrantonio
Opowieść sióstr
Wydawnictwo Mando

„Opowieść sióstr” to historia 
wspólnej traumy i pełnej za-
leżności relacji. Donatella Di 
Pietrantonio wprowadza czy-
telnika w świat dysfunkcyj-
nych związków i intymnych 
tajemnic.

Tatiana de Rosnay
Klucz Sary
Wydawnictwo Albatros

Miała na imię Sara i tylko 
dziesięć lat, kiedy pewnej lip-
cowej nocy 1942 roku została 
wyrwana ze snu i zabrana 
z rodzicami z domu. Myślała, 
że uda jej się szybko wrócić, 
ukryła więc małego bracisz-
ka w schowku za ścianą. Po-
nad pięćdziesiąt lat później 
dziennikarka Julia Jarmond 
decyduje się wyjaśnić, co na-
prawdę się wtedy zdarzyło.

4490

oprawa  
miękka

5490

oprawa
zintegrowana

3990

oprawa  
miękka

Susan Stokes-Chapman
Pandora
Wydawnictwo Mova

Przepiękna powieść histo-
ryczna z osiemnastowiecz-
nym Londynem w tle. Trzy-
mająca w napięciu opowieść 
o tajemnicach i oszustwach, 
miłości, przeznaczeniu i na-
dziei. Doskonała propozycja 
dla fanów powieści takich jak 
„Kirke” czy „Pieśń o Achillesie”.

Patti McCracken
Wioska wdów
Wydawnictwo Mova

Doskonale udokumento-
wana powieść true crime. 
W wiejskiej osadzie rolniczej 
na Węgrzech wydarzył się 
prawdziwy horror. Zwykłe 
kobiety – żony, matki i córki 
– doprowadziły do śmierci co 
najmniej 160 mężczyzn. Jest 
to przypadek jednego z najbar-
dziej sensacyjnych i zdumie-
wających morderczych proce-
derów w całej współczesnej 
historii. 

Edward Rutherfurd
Chiny
Wydawnictwo Czarna Owca

Mistrz sagi historycznej po-
wraca! Historia Chin oraz ich 
starcia z Zachodem, począw-
szy od XIX wieku aż po kolejne 
stulecia. Pełna rozmachu po-
wieść, która pokazuje historię 
całego narodu, jego tradycje 
i ludzi, których ona dotyczy. 

5490

oprawa  
twarda

4990

oprawa  
twarda

9999

oprawa  
twarda

Carla Montero
Ognisty Medalion
Dom Wydawniczy Rebis

Kontynuacja bestsellerowej 
„Szmaragdowej Tablicy”. Odkryj 
tajemnicę Ognistego Medalio-
nu, relikwii, która naznaczyła 
bieg historii!

5Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/ognisty-medalion-montero-carla,p1352742062,ksiazka-p
https://www.empik.com/ognisty-medalion-montero-carla,p1352742062,ksiazka-p
https://www.empik.com/pandora-susan-stokes-chapman,p1360512624,ksiazka-p
https://www.empik.com/wioska-wdow-szokujaca-historia-morderczyn-z-wioski-nagyrev-patti-mccracken,p1360512217,ksiazka-p
https://www.empik.com/klucz-sary-de-rosnay-tatiana,p1323128253,ksiazka-p
https://www.empik.com/klucz-sary-de-rosnay-tatiana,p1323128253,ksiazka-p
https://www.empik.com/opowiesc-siostr-donatella-di-pietrantonio,p1357109138,ksiazka-p
https://www.empik.com/chiny-rutherfurd-edward,p1365031319,ksiazka-p
https://www.empik.com/ognisty-medalion-montero-carla,p1369395932,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/klucz-sary-de-rosnay-tatiana,p1371130301,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ognisty-medalion-montero-carla,p1371169118,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/klucz-sary-de-rosnay-tatiana,p1370272257,ebooki-i-mp3-p


książki nowość

4499

oprawa  
miękka

5299

oprawa  
twarda

Marion Kummerow 
Światło w oknie
Wydawnictwo Feeria

Co się stanie, gdy żydowska 
pokojówka zaufa nazistow-
skiemu oficerowi – jedyne-
mu, który zna jej prawdziwą 
tożsamość – i odda w jego 
ręce swoje bezpieczeństwo, 
życie, a nawet… serce?

Patricia Lockwood
Nikt o tym nie mówi
Wydawnictwo W.A.B.

Ta ironiczna, wnikliwa i szczera do bólu powieść to jedno-

cześnie pean na cześć ciągłego scrolowania serwisów spo-

łecznościowych i pełna głębokich przemyśleń opowieść na 
temat miłości, języka i związków międzyludzkich.

Virginia Feito
Pani March
Wydawnictwo Echa

Znakomity thriller psychologicz-
ny z elementami czarnej kome-
dii i satyry społecznej. Czy pani 
March jest pierwowzorem odra-
żającej bohaterki nowej powie-
ści swojego męża? Narastający 
niepokój i determinacja w odkry-
waniu sekretów męża stopniowo 
zaczynają zagrażać całemu oto-
czeniu…

4990

oprawa  
miękka

4999

oprawa  
twarda

Jim Carrey, Dana Vachon
Wspomnienia i dezinformacja
Wydawnictwo Insignis Media

„Wspomnienia i dezinformacja” to stworzona przez Jima 
Carreya i Danę Vachona niesamowita opowieść o aktorstwie, 
Hollywood, agentach, celebrytach, zaszczytach, przyjaźni, 
romansach, uzależnieniu od własnego znaczenia.

6 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/nikt-o-tym-nie-mowi-patricia-lockwood,p1361592362,ksiazka-p
https://www.empik.com/nikt-o-tym-nie-mowi-patricia-lockwood,p1361592362,ksiazka-p
https://www.empik.com/nikt-o-tym-nie-mowi-patricia-lockwood,p1361592362,ksiazka-p
https://www.empik.com/swiatlo-w-oknie-opracowanie-zbiorowe,p1359710211,ksiazka-p
https://www.empik.com/pani-march-virginia-feito,p1365216150,ksiazka-p
https://www.empik.com/pani-march-virginia-feito,p1365216150,ksiazka-p
https://www.empik.com/wspomnienia-i-dezinformacja-dana-vachon-jim-carrey,p1361877102,ksiazka-p
https://www.empik.com/nikt-o-tym-nie-mowi-patricia-lockwood,p1367564857,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1371581879
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1372506574


książkinowość

4790

oprawa  
twarda

Kazuo Ishiguro
Niepocieszony
Wydawnictwo Albatros

Mroczny thriller genialnego włoskiego mistrza 
gatunku, którego ekranizacja trafi do polskich 
kin wiosną 2023 roku. Życiem sprzątacza rzą-

dzą rutyna i nawyk. To pozwala mu pozostać 
niewidzialnym. Wie, że w tym, co wyrzucają 
ludzie, kryją się ich sekrety. Tak namierza swoje 
ofiary. Jeden nierozważny krok ściąga na niego 
uwagę łowczyni.

7Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/niepocieszony-ishiguro-kazuo,p1363624799,ksiazka-p


książki nowość
Kompletny dorobek literacki Maria Puzo

- w nowej szacie graficznej!

Michael Corleone
w mrocznym świecie
sycylijskiej prowincji

Już w przedsprzedaży!
Kolejne tytuły co miesiąc w salonach 

Empik i na Empik.com

Po dwuletnim pobycie na wygnaniu 
na włoskiej wyspie Michael Corleone 

szykuje się do powrotu do domu.
Ojciec powierza mu jednak ważne 

zadanie: ma zorganizować ucieczkę do 
Ameryki ściganego Salvatore Guiliana.

Dla Sycylijczyków Guiliano jest 
bohaterem, młodym banitą, który od 

kilku lat broni uciskanych ziomków 
przez wszechwładzą miejscowych 

bogaczy, przywódców mafijnych 
i skorumpowanych polityków.

Jego los wydaje się przesądzony: 
ściągnięci z Rzymu karabinierzy depczą 

mu po piętach, a don Croce, szef 
lokalnej mafii, nasyła na niego 

skrytobójców. Zdrada czai się wszędzie. 
Czy Michael zdoła uratować 

sycylijskiego Robin Hooda i wypełnić 
pozornie niemożliwą misję? 

8 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/ksiazki/literatura-piekna-obca,3164,s?qtype=facetForm&author=puzo+mario&sort=publishDesc&authorFacet=puzo+mario&publisherFacet=wydawnictwo+albatros


książkinowość

Renata Czarnecka
Korona w złocie i krwi
Wydawnictwo Książnica

Barwny fresk historyczny ukazujący walkę o władzę 
i miłość między władcami dynastii andegaweńskiej. 
Kontynuacja serii o jednym z najpotężniejszych rodów 
średniowiecznej Europy.

4290

oprawa  
miękka

Wendy Holden
Królewska guwer-
nantka
Wydawnictwo Harper 

Collins Polska 

Przyszła znikąd i... wychowa-
ła królową. Dramat abdykacji, 
przepych koronacji, trauma 
drugiej wojny światowej – Ma-
rion Crawford, pieszczotliwie 
nazywana Crawfie, przez cały 
ten czas stała u boku rodziny 
królewskiej.

4499

oprawa  
miękka

4290

oprawa  
miękka

C.W. Gortner
Sarah Bernhardt. 
Niezrównana aktorka
Wydawnictwo Harper 

Collins Polska

Oto historia olśniewającego 
życia Sarah Bernhardt, opo-
wiedziana jej własnym głosem 
– fascynująca, intymna opo-
wieść o kobiecie, która dzięki 
niezrównanemu talentowi 
i niezłomności ducha zyskała 
miano Boskiej Sarah.

4499

oprawa  
twarda

María Dueñas
Sira
Wydawnictwo Sonia Draga

Druga wojna światowa dobie-
ga końca i świat rozpoczyna 
trudną odbudowę. Los rzuci 
Sirę, charyzmatyczną współ-
pracowniczkę brytyjskiego 
wywiadu, do Jerozolimy, Lon-
dynu, Madrytu i Tangeru. Wy-
pełniając trudne misje będzie 
musiała stawić czoło rozter-
kom, ponownym spotkaniom 
i macierzyństwu.

5490

oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/sarah-bernhardt-niezrownana-aktorka-gortner-c-w,p1338555196,ksiazka-p
https://www.empik.com/sarah-bernhardt-niezrownana-aktorka-gortner-c-w,p1338555196,ksiazka-p
https://www.empik.com/sira-duenas-maria,p1366507527,ksiazka-p
https://www.empik.com/sira-duenas-maria,p1366507527,ksiazka-p
https://www.empik.com/krolewska-guwernantka-holden-wendy,p1365009204,ksiazka-p
https://www.empik.com/krolewska-guwernantka-holden-wendy,p1365009204,ksiazka-p
https://www.empik.com/dwa-krolestwa-jedna-krew-czarnecka-renata,p1275055481,ksiazka-p
https://www.empik.com/korona-w-zlocie-i-krwi-czarnecka-renata,p1358523122,ksiazka-p
https://www.empik.com/korona-w-zlocie-i-krwi-czarnecka-renata,p1358523122,ksiazka-p
https://www.empik.com/korona-w-zlocie-i-krwi-czarnecka-renata,p1358523122,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360539180
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1371580205
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1367621657
https://www.empik.com/dwa-krolestwa-jedna-krew-czarnecka-renata,p1291067440,ebooki-i-mp3-p


książki nowość

Magdalena Witkiewicz
Perfumeria na rozstaju dróg
Wydawnictwo Flow

W niewielkim domu na rozstaju dróg Laura tworzy perfu-

merię. Tam życiową magię zamyka w perfumach. Sięgając 
po tę powieść, przekonacie się, że czasami to, co ulotne, na 
zawsze zapisuje się w naszej pamięci…

Fiona Valpy
Morze wspomnień
Wydawnictwo Świat Książki 

Gdy Kendra odwiedza niedo-
magającą babcię, ta ma tylko 
jedną prośbę – o spisanie jej 
historii, zanim wszystko za-
pomni. W 1937 roku 17-letnia 
wówczas Ella ma spędzić lato 
na pięknej wyspie Île de Ré, 
gdzie poznaje charyzmatycz-
nego, twórczego Christophe’a. 
Ella pierwszy raz naprawdę 
czuje się wolna. Wybuch wojny 
zmusza ją jednak do powrotu 
do Szkocji, gdzie pracuje jako 
wolontariuszka. 

Soraya Lane
Córka z Włoch
Wydawnictwo Albatros

Pierwszy tom cyklu „Utraco-
ne córki”, zaplanowanego na 
osiem powieści, których akcja 
rozgrywa się w dwóch planach 
czasowych w najpiękniejszych 
zakątkach świata. Młoda Bry-
tyjka pragnie rozwiązać zagad-
kę przeszłości swojej rodziny. 
Ślady prowadzą ją do Włoch, 
w okolice miejsca, gdzie wkrót-
ce ma rozpocząć pracę.

4490

oprawa  
miękka

4490

oprawa  
zintegrowana

4490

oprawa  
miękka

Agnieszka Olejnik
Jak dzikie gęsi
Wydawnictwo Filia

Wiosna 1938 roku. Na Dolnych Łużycach gęstnieje mrok 
nazizmu. Pochodząca z polsko-niemieckiej rodziny Katrin 
czuje się coraz mniej bezpieczna w świecie, gdzie jeden donos 
może zniszczyć człowiekowi życie. Czy w ponurej scenerii 
u progu wojny może rozkwitnąć kwiat pierwszej miłości? Co 
trzeba będzie poświęcić, aby ocalić tych, których się kocha?

4490

oprawa  
miękka

10 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/morze-wspomnien-valpy-fiona,p1360743321,ksiazka-p
https://www.empik.com/morze-wspomnien-valpy-fiona,p1360743321,ksiazka-p
https://www.empik.com/corka-z-wloch-soraya-lane,p1359484565,ksiazka-p
https://www.empik.com/corka-z-wloch-soraya-lane,p1359484565,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-dzikie-gesi-olejnik-agnieszka,p1360315401,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-dzikie-gesi-olejnik-agnieszka,p1360315401,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-dzikie-gesi-olejnik-agnieszka,p1360315401,ksiazka-p
https://www.empik.com/perfumeria-na-rozstaju-drog-witkiewicz-magdalena,p1347663406,ksiazka-p
https://www.empik.com/perfumeria-na-rozstaju-drog-witkiewicz-magdalena,p1347663406,ksiazka-p
https://www.empik.com/perfumeria-na-rozstaju-drog-witkiewicz-magdalena,p1347663406,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1371767248
https://www.empik.com/corka-z-wloch-soraya-lane,p1371107206,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1372042748
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1373065083
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1372471630
https://www.empik.com/corka-z-wloch-soraya-lane,p1373349514,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1372049732


książkinowość

Anna Szczypczyńska 
Zostań u mnie na noc
Wydawnictwo Luna 

Nina Szklarska po rozwodzie z mężem stara się odnaleźć 
w nowej rzeczywistości, ale godzenie roli matki z odpo-

wiedzialnym stanowiskiem w redakcji nie należy do naj-

prostszych zadań. Dodatkowo na horyzoncie pojawia się 
Jan Ogiński, jej dawny kochanek, o którym Nina nigdy nie 
przestała myśleć. Lucy Score

To, co zostaje w nas na zawsze.
Wydawnictwo Media Rodzina / Gorzka czekolada

Knox jest samotnikiem. Naomi trafia do jego miasteczka, 
by pomóc swojej bliźniaczce. Po tym, jak siostra ucieka au-

tem Naomi, zostawiając jej dziecko, o istnieniu którego nie 
miała pojęcia, Knox decyduje się pomóc dziewczynie wyjść 
z opresji, a potem wrócić do swojego starego życia.

4490

oprawa  
miękka

5490

oprawa  
miękka

Karolina Wilczyńska
Cukiernica z fotografii
Wydawnictwo Filia

Nastka jest nowoczesną dziew-
czyną. Śmierć dziadka, którego 
nigdy nie poznała, nieoczeki-
wanie przewróci jej życie do 
góry nogami, a pozostawiony 
przez staruszka spadek stanie 
się powodem do podjęcia wie-
lu decyzji, których Nastka nie 
miała w planie. Pierwsza część 
trylogii o rodzinnych tajemni-
cach, sile kobiet i oczywiście 
o miłości.

4490

oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/cukiernica-z-fotografii-wilczynska-karolina,p1360436403,ksiazka-p
https://www.empik.com/cukiernica-z-fotografii-wilczynska-karolina,p1360436403,ksiazka-p
https://www.empik.com/zostan-u-mnie-na-noc-szczypczynska-anna,p1364155153,ksiazka-p
https://www.empik.com/to-co-zostaje-w-nas-na-zawsze-lucy-score,p1363350131,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1372911475


książki nowość

Abby Jimenez
To nie może się udać
Wydawnictwo Muza 

Życie lekarki Alexis zostaje wywrócone do góry nogami 
z powodu pewnego zwariowanego zakładu, pysznej ka-

napki z grillowanym serem i małej kózki w piżamce. A tak 
naprawdę z powodu Daniela Granta, niemożliwie seksow-

nego i wyluzowanego stolarza...

4690

oprawa  
miękka

3990

oprawa  
miękka

4290

oprawa  
miękka

3990

oprawa  
miękka

Kate Stewart 
Flock
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Cecelia od zawsze wierzyła, że wielka miłość jest jedynym, 
czego pragnie. Do czasu. Gdy wszystkie tajemnice zaczynają 
wychodzić na jaw, to, co miało być najlepszym latem w życiu, 
szybko zmienia się w coś, na co nie mogła się przygotować...

4999

oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/to-nie-moze-sie-udac-jimenez-abby,p1358626207,ksiazka-p
https://www.empik.com/to-nie-moze-sie-udac-jimenez-abby,p1358626207,ksiazka-p
https://www.empik.com/to-nie-moze-sie-udac-jimenez-abby,p1358626207,ksiazka-p
https://www.empik.com/to-nie-moze-sie-udac-jimenez-abby,p1358626207,ksiazka-p
https://www.empik.com/to-tylko-przyjaciel-jimenez-abby,p1242243990,ksiazka-p
https://www.empik.com/to-tylko-przyjaciel-jimenez-abby,p1242243990,ksiazka-p
https://www.empik.com/zycie-jest-zbyt-krotkie-jimenez-abby,p1280913125,ksiazka-p
https://www.empik.com/zycie-jest-zbyt-krotkie-jimenez-abby,p1280913125,ksiazka-p
https://www.empik.com/milosc-szuka-wlasciciela-jimenez-abby,p1269546317,ksiazka-p
https://www.empik.com/milosc-szuka-wlasciciela-jimenez-abby,p1269546317,ksiazka-p
https://www.empik.com/flock-stewart-kate,p1351772969,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1370340859
https://www.empik.com/to-tylko-przyjaciel-jimenez-abby,p1245960885,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zycie-jest-zbyt-krotkie-jimenez-abby,p1286361111,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/milosc-szuka-wlasciciela-jimenez-abby,p1275799105,ebooki-i-mp3-p


książkinowość

Lena M. Bielska
Valentin. Niezwykli. 
Tom 1
Wydawnictwo Imagine 

Books

Uczta dla fanów wilkołaków 
i wampirów. Intrygi, tajemnice 
i namiętność. Zwykła śmiertel-
niczka, uciekająca przed bru-
talną przeszłością i nieziem-
sko przystojny Valentin. Wilk 
i człowiek w jednym ciele.

3999

oprawa  
miękka

3999

oprawa  
miękka

3999

oprawa  
miękka

3800

oprawa  
miękka

4590

oprawa  
miękka

Marcin Margielewski
Piekło kobiet Iranu
Wydawnictwo Prószyński Media

Jina Amini przyjechała w odwiedziny do swojego brata. Gdy 
wysiadła z pociągu, została aresztowana przez irańską po-

licję religijną. Po krótkim pobycie na komisariacie wpadła 
w śpiączkę, z której już nigdy się nie obudziła. Jej śmierć wy-

wołała lawinę protestów. Iranki ruszyły na ulice. Twierdzą, że 
będą walczyć, dopóki nie uwolnią Iranu od krwawego reżimu 
islamskich fundamentalistów.

4400

oprawa  
miękka

4490

oprawa  
miękka

Lucy Score
Dziewczyna na niby. Miasteczko Benevolence
Wydawnictwo Editio Red

W małym miasteczku wszyscy wszystko o sobie wiedzą. 
Nie inaczej było w Benevolence. Przeszłość i obecna pra-

ca Luke'a wykluczały jakąkolwiek stabilizację i szczęśliwy 
związek z kobietą. Przynajmniej Luke tak sądził, niektórzy 
twierdzili inaczej.

13Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/pieklo-kobiet-iranu-margielewski-marcin,p1368952572,ksiazka-p
https://www.empik.com/dziewczyna-na-niby-miasteczko-benevolence-lucy-score,p1360518530,ksiazka-p
https://www.empik.com/valentin-niezwykli-tom-1-bielska-lena-m,p1369013995,ksiazka-p
https://www.empik.com/bylam-arabska-stewardesa-margielewski-marcin,p1231461509,ksiazka-p
https://www.empik.com/bylam-arabska-stewardesa-margielewski-marcin,p1231461509,ksiazka-p
https://www.empik.com/modelki-z-dubaju-margielewski-marcin,p1253972724,ksiazka-p
https://www.empik.com/modelki-z-dubaju-margielewski-marcin,p1253972724,ksiazka-p
https://www.empik.com/modelki-z-dubaju-margielewski-marcin,p1253972724,ksiazka-p
https://www.empik.com/koszmar-arabskich-sluzacych-margielewski-marcin,p1267835606,ksiazka-p
https://www.empik.com/tajemnice-hoteli-dubaju-margielewski-marcin,p1241214511,ksiazka-p
https://www.empik.com/tajemnice-hoteli-dubaju-margielewski-marcin,p1241214511,ksiazka-p
https://www.empik.com/koszmar-arabskich-sluzacych-margielewski-marcin,p1267835606,ksiazka-p
https://www.empik.com/bylam-arabska-stewardesa-margielewski-marcin,p1231461509,ksiazka-p
https://www.empik.com/modelki-z-dubaju-margielewski-marcin,p1291865444,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/byla-arabska-stewardesa-margielewski-marcin,p1291123250,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/tajemnice-hoteli-dubaju-margielewski-marcin,p1243614344,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/koszmar-arabskich-sluzacych-margielewski-marcin,p1291067750,ebooki-i-mp3-p


książki nowość

Marek Stelar
Wybrana
Wydawnictwo Filia

Nowa seria kryminalna au-
tora bestsellerów! Historia 
silnej kobiety, której zabrano 
wszystko. Była policjantka 
Iwona Banach z wilczym bi-
letem jest łakomym kąskiem 
dla ludzi z półświatka i kiedyś 
musi nastąpić ten moment, 
gdy zostawiona sama sobie, 
zmieniając prace na coraz 
gorsze stoczy się na samo dno 
i nie będzie miała wyjścia. 

Agnieszka Lis
Niebieski
Wydawnictwo Purple Book

Justyna wychodzi za mąż 
i wyjeżdża na przemyską wieś. 
Próbuje odnaleźć się w no-
wym życiu z Hubertem i te-
ściową, która nerwowo ocze-
kuje wnuka. Stara się także 
wżyć w lokalną społeczność, 
ale nie jest to łatwe zadanie. 
Tym bardziej że dziewczyna 
doznaje różnych wizji, ota-
czają ją kolorowe aury, słyszy 
wołania...

4790

oprawa  
miękka

4499

oprawa  
miękka

4990

oprawa  
miękka

4290

oprawa  
miękka

3990

oprawa  
miękka

Julia Łapińska
Dzikie psy
Wydawnictwo Agora

Wystrzały w sylwestrową noc w domku nad jeziorem to do-

piero początek trzymającej w napięciu historii, pełnej nie-

oczekiwanych zwrotów akcji. Po debiutanckim „Czerwonym 
Jeziorze”, Julia Łapińska powraca z nowym kryminałem za-

tytułowanym „Dzikie psy”.

Ewa Przydryga
Pomornica
Wydawnictwo Muza 

Julia razem z mężem Wiktorem wprowadzają się do jej rodzinnego domu. 
Niedługo potem idealny świat kobiety rozpada się na kawałki. Zostaje wcią-
gnięta w niebezpieczną grę, mającą swój początek szesnaście lat temu na 
feralnej imprezie tuż obok domku na drzewie. 

4699

oprawa  
miękka

4490

oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/dzikie-psy-lapinska-julia,p1360108175,ksiazka-p
https://www.empik.com/pomornica-przydryga-ewa,p1358739909,ksiazka-p
https://www.empik.com/pomornica-przydryga-ewa,p1358739909,ksiazka-p
https://www.empik.com/pomornica-przydryga-ewa,p1358739909,ksiazka-p
https://www.empik.com/nienarodzona-przydryga-ewa,p1295945508,ksiazka-p
https://www.empik.com/nienarodzona-przydryga-ewa,p1295945508,ksiazka-p
https://www.empik.com/mursz-przydryga-ewa,p1281006246,ksiazka-p
https://www.empik.com/mursz-przydryga-ewa,p1281006246,ksiazka-p
https://www.empik.com/dzikie-psy-lapinska-julia,p1360108175,ksiazka-p
https://www.empik.com/czerwone-jezioro-lapinska-julia,p1288757297,ksiazka-p
https://www.empik.com/czerwone-jezioro-lapinska-julia,p1288757297,ksiazka-p
https://www.empik.com/dzikie-psy-lapinska-julia,p1360108175,ksiazka-p
https://www.empik.com/niebieski-lis-agnieszka,p1359483672,ksiazka-p
https://www.empik.com/niebieski-lis-agnieszka,p1359483672,ksiazka-p
https://www.empik.com/rownia-stelar-marek,p1360499305,ksiazka-p
https://www.empik.com/rownia-stelar-marek,p1360499305,ksiazka-p
https://www.empik.com/czerwone-jezioro-lapinska-julia,p1295198641,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1373062721
https://www.empik.com/niebieski-lis-agnieszka,p1369101661,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1370257452
https://www.empik.com/nienarodzona-przydryga-ewa,p1310380950,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/mursz-przydryga-ewa,p1287294269,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/czerwone-jezioro-lapinska-julia,p1295508167,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1372920701
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1372921047
https://www.empik.com/nienarodzona-przydryga-ewa,p1312036293,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/mursz-przydryga-ewa,p1287156631,ebooki-i-mp3-p


książkinowość

Lisa Regan
Grób matki
Wydawnictwo 

Dolnośląskie

Przeszłość Josie Quinn zderza się z teraźniejszością, kiedy odkryte zostają 
szczątki nieżyjącej od 30 lat Belindy Rose – tak samo nazywa się niewidziana 
od lat agresywna matka detektywki…

Anna Górna
Dolina straconych 
złudzeń
Wydawnictwo Czwarta 
Strona

W Alpach grasuje seryjny 
morderca, który zostawia ciała 
swoich ofiar w rytualnych in-
scenizacjach. Detektyw Sauer 
przekonuje się, że w tym miej-
scu każdego można podejrze-
wać i nikomu nie można ufać. 

Greg Krupa
Przeklęta rzeźba 
z Bolonii
Wydawnictwo LeTra

Co łączy odnalezioną przypad-
kiem rzeźbę z Modiglianim, 
Bolonią i kabałą? Dlaczego 
osoby, które miały z nią stycz-
ność, umierają albo znikają? 
Dziennikarz o polskich ko-
rzeniach – Davide Dobravski, 
angażując się w śledztwo zmu-
szony jest sięgnąć po niekon-
wencjonalne środki, które po-
zwolą mu odkryć zaskakującą 
prawdę.

4290

oprawa  
miękka

5290

oprawa  
miękka

4290

oprawa  
miękka

4290

oprawa  
miękka

5490

oprawa  
miękka

Rachel Hawkins
Pokój na piętrze
Wydawnictwo W.A.B.

Trzymająca w napięciu akcja, przewrotny dowcip i niesztam-

powe feministyczne spojrzenie sprawiają, że „Pokój na pię-

trze” nie jest zwyczajną historią, ale ponadczasową opowie-

ścią o zakazanej miłości, źle ulokowanym uczuciu i zmarłej 
żonie, która nie daje o sobie zapomnieć…

4999

oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/josie-quinn-tom-3-regan-lisa,p1358120484,ksiazka-p
https://www.empik.com/pokoj-na-pietrze-hawkins-rachel,p1361585742,ksiazka-p
https://www.empik.com/pokoj-na-pietrze-hawkins-rachel,p1361585742,ksiazka-p
https://www.empik.com/pokoj-na-pietrze-hawkins-rachel,p1361585742,ksiazka-p
https://www.empik.com/przekleta-rzezba-z-bolonii-krupa-greg,p1359980388,ksiazka-p
https://www.empik.com/dolina-straconych-zludzen-gorna-anna,p1359486420,ksiazka-p
https://www.empik.com/bezimienna-dziewczyna-regan-lisa,p1321781933,ksiazka-p
https://www.empik.com/znikajace-dziewczyny-cregan-lisa,p1300302157,ksiazka-p
https://www.empik.com/znikajace-dziewczyny-cregan-lisa,p1300302157,ksiazka-p
https://www.empik.com/pokoj-na-pietrze-hawkins-rachel,p1367555664,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/znikajace-dziewczyny-regan-lisa,p1316811267,ebooki-i-mp3-p


książki nowość

Robyn Gigl
Droga smutku
Wydawnictwo Skarpa 
Warszawska

Trzymający w napięciu thril-
ler z fabułą wyrwaną z pierw-
szych stron gazet! Prawniczka 
Erin McCabe staje w obronie 
młodej, ciemnoskórej transpł-
ciowej prostytutki oskarżonej 
o zamordowanie syna boga-
tego i bardzo wpływowego 
polityka.

T.M. Logan
Tylko wróć przed 
północą
Wydawnictwo Bukowy Las

Nastoletni Connor otrzymuje 
zgodę rodziców na wieczor-
ne wyjście, aby świętować 
ukończenie egzaminów. 
Musi jednak wrócić do domu 
przed północą. Kiedy chłopak 
nie pojawia się o umówionej 
godzinie, rozpoczyna się seria 
wydarzeń, które na zawsze od-
mienią życie pięciu rodzin. 

Emelie Schepp
W imię syna
Wydawnictwo Sonia Draga

Prokuratorka Jana Berzelius 
staje przed najtrudniejszym 
jak dotąd wyzwaniem. Ma bar-
dzo mało czasu, by odnaleźć 
sześcioletniego Jonathana. Im 
bliżej jest prawdy, tym bardziej 
osobiste dla niej staje się całe 
dochodzenie, a prokuratorka  
zostaje wciągnięta w wir walki 
na śmierć i życie.

4990

oprawa  
miękka

4490

oprawa  
miękka

4990

oprawa  
miękkaElly Griffiths

Puste jest piekło
Wydawnictwo Albatros

Powieść uhonorowana Edgar Allan Poe Award! Pierwszy 
tom nowej serii kryminalnej cenionej brytyjskiej pisarki. 
Przerażająca fikcja, rodem z gotyckiej opowieści słynnego 
niegdyś pisarza, staje się najbardziej mroczną rzeczywisto-

ścią. Czyżby tragiczne zakończenie tej historii było z góry 
przesądzone? A może istnieje choć cień nadziei, że potworny 
finał się nie ziści…

4490

oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/droga-smutku-robyn-gigl,p1366500612,ksiazka-p
https://www.empik.com/droga-smutku-robyn-gigl,p1366500612,ksiazka-p
https://www.empik.com/tylko-wroc-przed-polnoca-logan-t-m,p1360843223,ksiazka-p
https://www.empik.com/w-imie-syna-schepp-emelie,p1368073486,ksiazka-p
https://www.empik.com/w-imie-syna-schepp-emelie,p1368073486,ksiazka-p
https://www.empik.com/dziennik-nieznajomego-griffiths-elly,p1359484811,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1370817908
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1371560283


książkinowość

7990

oprawa  
twarda

4499

oprawa  
miękka

Mackenzi Lee
Zimowy żołnierz. Zim-
ny front. MARVEL
Wydawnictwo Olesiejuk

Walka wywiadów, mrożące krew 
w żyłach eksperymenty, nuta 
romantyzmu i duch przygody. 
Pełna zwrotów akcji opowieść 
o losach jednej z najciekawszych 
postaci uniwersum Marvela. 

Kate Heartfield
Assassin’s Creed. 
Spisek Maga
Wydawnictwo Insignis Media

Wojna pomiędzy asasynami 
a templariuszami wstrząsa 
Europą epoki wiktoriańskiej. 
Oto pełen zwrotów akcji thril-
ler otwierający zupełnie nowy 
rozdział w dziejach uniwersum 
„Assassin’s Creed”.

J.R.R. Tolkien
Księga zaginionych opowieści. Historia Śródzie-
mia. Tom 2
Wydawnictwo Zysk i S-ka 

Druga część „Księgi zaginionych opowieści” zawiera historie 
Berena i Lúthien, Túrina i smoka Glorunda oraz jedyne pełne 
opowieści o Naszyjniku Krasnoludów i upadku Gondolinu. 
Książka przedstawia także źródła całej koncepcji Śródziemia 
i Valinoru, zaginione opowieści są bowiem zaczątkiem mitów 
i legend składających się na późniejszy „Silmarillion”.

4499

oprawa  
miękka

4499

oprawa  
miękka

Travis Baldree
Legendy i Latte
Wydawnictwo Insignis Media

Znużona dziesięcioleciami walk, krwawymi wyprawami i nie-

ustannymi awanturami orczyca Viv uznaje, że nadeszła pora 
zawiesić miecz na kołku. Chce zrealizować swoje marzenie 
– zamierza otworzyć pierwszą kawiarnię w mieście Thune. 
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https://www.empik.com/ksiega-zaginionych-opowiesci-historia-srodziemia-tom-2-tolkien-john-ronald-reuel,p1358869006,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiega-zaginionych-opowiesci-historia-srodziemia-tom-2-tolkien-john-ronald-reuel,p1358869006,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiega-zaginionych-opowiesci-historia-srodziemia-tom-2-tolkien-john-ronald-reuel,p1358869006,ksiazka-p
https://www.empik.com/legendy-i-latte-travis-baldree,p1361877078,ksiazka-p
https://www.empik.com/legendy-i-latte-travis-baldree,p1361877078,ksiazka-p
https://www.empik.com/legendy-i-latte-travis-baldree,p1361877078,ksiazka-p
https://www.empik.com/zimowy-zolnierz-zimny-front-marvel-lee-mackenzi,p1365202892,ksiazka-p
https://www.empik.com/zimowy-zolnierz-zimny-front-marvel-lee-mackenzi,p1365202892,ksiazka-p
https://www.empik.com/assassin-s-creed-spisek-maga-heartfield-kate,p1361877014,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiega-zaginionych-opowiesci-historia-srodziemia-tom-2-tolkien-john-ronald-reuel,p1372092460,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1372489453
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1372093061


książki nowość

4490

oprawa  
miękka

5299

oprawa  
miękka

Raven Kennedy
Gild
Wydawnictwo Muza / You&YA

Mit o królu Midasie powraca w nowej odsłonie. Kobieta, 
na której władca złożył swój złotodajny dotyk, ukaże nam 
mroczną stronę chciwości. Oto pierwszy tom niezwykłej 
sagi fantasy.

Katee Robert
Electric Idol. Dark Olympus. Tom 2
Wydawnictwo Uroboros

Nowa, porywająca, zarazem grzeszna i słodka wersja opo-

wieści o Erosie i Psyche.

5299

oprawa  
miękka

4999

oprawa  
miękka

5900

oprawa  
twarda

Marcin Mortka 
Widmowy Zagon. 
Straceńcy Madsa 
Voortena. Tom 3 
Wydawnictwo SQN

Finałowy tom cyklu o Straceńcach 
Madsa Voortena, który czytelnicy 
pokochali za rozmach, epickie sce-
ny walk i wspaniałych bohaterów. 
Czy zima w końcu ustąpi wiośnie, 
a przemoc miłości?

Brandon Sanderson
Warkocz ze Szmarag-
dowego Morza
Wydawnictwo Mag

Samodzielna opowieść w uniwer-
sum Cosmere, która szczególnie 
przemówi do fanów „Narzeczonej 
dla księcia”. Proste życie Warkocz 
na wyspie na szmaragdowym oce-
anie wypełniały proste przyjemno-
ści – zbieranie kubków przywożo-
nych przez marynarzy z odległych 
krain i słuchanie opowieści przyja-
ciela Charliego. 
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https://www.empik.com/electric-idol-dark-olympus-tom-2-robert-katee,p1361876875,ksiazka-p
https://www.empik.com/gild-kennedy-raven,p1358889763,ksiazka-p
https://www.empik.com/gild-kennedy-raven,p1358889763,ksiazka-p
https://www.empik.com/gild-kennedy-raven,p1358889763,ksiazka-p
https://www.empik.com/widmowy-zagon-mortka-marcin,p1358974548,ksiazka-p
https://www.empik.com/widmowy-zagon-mortka-marcin,p1358974548,ksiazka-p
https://www.empik.com/warkocz-ze-szmaragdowego-morza-sanderson-brandon,p1365202874,ksiazka-p
https://www.empik.com/warkocz-ze-szmaragdowego-morza-sanderson-brandon,p1365202874,ksiazka-p
https://www.empik.com/electric-idol-dark-olympus-tom-2-robert-katee,p1361876875,ksiazka-p
https://www.empik.com/neon-gods-tom-1-robert-katee,p1328441292,ksiazka-p
https://www.empik.com/neon-gods-tom-1-robert-katee,p1328441292,ksiazka-p
https://www.empik.com/electric-idol-dark-olympus-tom-2-robert-katee,p1361876875,ksiazka-p
https://www.empik.com/neon-gods-tom-1-robert-katee,p1341190962,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1370337943
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1373062606
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1372956317
https://www.empik.com/neon-gods-tom-1-robert-katee,p1341736436,ebooki-i-mp3-p


książkinowość

Wydawnictwa 
Uroboros

wybrana oferta kup 3, zapłać za 2

3za2

4499

oprawa  
miękka

4999

oprawa  
miękka

4499

oprawa  
twarda

5999

oprawa  
twarda

4499

oprawa  
miękka

4599

oprawa  
miękka

4999

oprawa  
miękka

4499

oprawa  
miękka

3999

oprawa  
miękka

4999

oprawa  
miękka

4499

oprawa  
miękka

4999

oprawa  
miękka

3999

oprawa  
miękka

3999

oprawa  
miękka

4499

oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/ksiazki/wydawnictwo-uroboros-3za2
https://www.empik.com/ksiazki/wydawnictwo-uroboros-3za2
https://www.empik.com/ksiazki/wydawnictwo-uroboros-3za2
https://www.empik.com/audiobooki-i-ebooki,35,s?publisherFacet=uroboros


książki nowość

wybrana oferta sportowa

3499

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999 3149

najniższa cena 
z 30 dni 44,99

4499 5599

najniższa cena 
z 30 dni 79,99

7999 2799

najniższa cena 
z 30 dni 39,99

3999 3499

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999

5599

najniższa cena 
z 30 dni 79,99

7999 4550

najniższa cena 
z 30 dni 65,00

6500 3499

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999 3849

najniższa cena 
z 30 dni 54,99

5499 3499

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999

4199

najniższa cena 
z 30 dni 59,99

5999 3499

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999 3149

najniższa cena 
z 30 dni 44,99

4499 3149

najniższa cena 
z 30 dni 44,99

4499 5530

najniższa cena 
z 30 dni 79,00

7900

3149

najniższa cena 
z 30 dni 44,99

4499 3499

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999 3499

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999 3499

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999 3149

najniższa cena 
z 30 dni 44,99

4499
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https://www.empik.com/ksiazki,31,s?productPoolId=137012


książkinowość

Kristen Gudsnuk
Na pastwę mobów. 
Minecraft. Tom 3
Wydawnictwo Egmont

Trzecia część przygód z serii „Minecraft. Na pastwę 
mobów” na podstawie popularnej gry komputerowej. 
Trójka nastolatków przemierza wraz ze swoim opie-

kunem Senanem bezdroża Świata Podstawowego.

2999

oprawa  
miękka

2999

oprawa  
miękka

2999

oprawa  
miękka

Dav Pilkey
Perspektywy. Su-
perkot. Klub komik-
sowy. Tom 2 
Wydawnictwo Jaguar 

Fifi, Ada, Kocio Pecio i dwa-
dzieścia jeden małych żabią-
tek: każde z osobna i wszyscy 
razem mają coś ważnego do 
powiedzenia. Czy żabie dzie-
ci będą w stanie zrozumieć, 
że każdy ma swój punkt wi-
dzenia?  

Cavan Scott, Martín Túnica
Pieśń chwały. Assassin's Creed Valhalla
Wydawnictwo Egmont

Nieustraszeni wikingowie mierzą się ze swoim przeznacze-

niem w prequelu bestsellerowej gry wideo Ubisoftu „Assas-

sin’s Creed Valhalla”. 

3990

oprawa  
miękka

3499

oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/na-pastwe-mobow-minecraft-tom-3-gudsnuk-kristen,p1359613893,ksiazka-p
https://www.empik.com/piesn-chwaly-assassin-s-creed-valhalla-scott-cavan,p1359704788,ksiazka-p
https://www.empik.com/perspektywy-superkot-klub-komiksowy-tom-2-pilkey-dav,p1360196851,ksiazka-p
https://www.empik.com/na-pastwe-mobow-minecraft-tom-2-gudsnuk-kristen,p1267201049,ksiazka-p
https://www.empik.com/na-pastwe-mobow-minecraft-gudsnuk-kirsten,p1247499460,ksiazka-p


książki nowość

wybrana oferta

Komiks -35%

2274

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 34,99

3499 2138

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 32,90

3290 1819

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 27,99

2799 1813

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 27,90

2790 3249

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999

1949

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 29,99

2999 1949

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 29,99

2999 2599

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 39,99

3999 2138

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 32,90

3290 2599

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 39,99

3999

1949

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 29,99

2999 1949

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 29,99

2999 3243

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 49,90

4990 4543

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 69,90

6990 2924

oprawa
zintegrowana

najniższa cena 
z 30 dni 44,99

4499

2599

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 39,99

3999 2268

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 34,90

3490 1624

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 24,99

2499 2788

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 42,90

4290 2599

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 39,99

3999
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https://www.empik.com/festiwal-ksiazki-dzieciecej/komiks


książkinowość

5990

oprawa  
miękka

4499

oprawa  
miękka

Mona Kasten
Fragile Heart
Wydawnictwo Jaguar 

Rosie nie może sobie znaleźć miejsca po rozstaniu z Adamem. Żeby za-
pomnieć, rzuca się w wir pracy i próbuje wznowić swoją audycję w radiu 
internetowym. Stopniowo odzyskuje swoje życie… czy na pewno?

Isabel Sterling
Najzimnieszy dotyk
Wydawnictwo We need YA

Dotyk Elise Beaumont jest 
przeklęty. Jest też mocą, którą 
musi kontrolować. Tak właśnie 
poznaje Claire Montgomery, 
która… jest wampirzycą. Ra-
zem będą musiały rozwiązać 
zagadkę tajemniczych mor-
derstw… 

Anouk Herman
Nigdy nie będziesz szło samo
Wydawnictwo W.A.B.

Niezwykle szczery debiut autorski o Pokoleniu Z. Osoba au-

torska z niezwykłą wrażliwością mówi o szukaniu tożsamości 
płciowej, niezrozumieniu przez rodziców, o trudnych wybo-

rach i problemach, przed którymi stanąć muszą młode osoby 
wchodzące w dorosłość. 

5290

oprawa  
miękka

3990

oprawa  
miękka

3990

oprawa  
miękka

3790

oprawa  
miękka

3990

oprawa  
miękka

5490

oprawa  
miękka

3990

oprawa  
miękka

3990

oprawa  
miękka

4290

oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/najzimniejszy-dotyk-sterling-isabel,p1359487942,ksiazka-p
https://www.empik.com/najzimniejszy-dotyk-sterling-isabel,p1359487942,ksiazka-p
https://www.empik.com/nigdy-nie-bedziesz-szlo-samo-anouk-herman,p1363023556,ksiazka-p
https://www.empik.com/nigdy-nie-bedziesz-szlo-samo-anouk-herman,p1363023556,ksiazka-p
https://www.empik.com/nigdy-nie-bedziesz-szlo-samo-anouk-herman,p1363023556,ksiazka-p
https://www.empik.com/fragile-heart-kasten-mona,p1360196860,ksiazka-p
https://www.empik.com/begin-again,p1179761990,ksiazka-p
https://www.empik.com/begin-again,p1179761990,ksiazka-p
https://www.empik.com/dream-again-kasten-mona,p1240007093,ksiazka-p
https://www.empik.com/dream-again-kasten-mona,p1240007093,ksiazka-p
https://www.empik.com/feel-again-kasten-mona,p1202460856,ksiazka-p
https://www.empik.com/feel-again-kasten-mona,p1202460856,ksiazka-p
https://www.empik.com/trust-again-kasten-mona,p1191091592,ksiazka-p
https://www.empik.com/trust-again-kasten-mona,p1191091592,ksiazka-p
https://www.empik.com/lonely-heart-kasten-mona,p1309549089,ksiazka-p
https://www.empik.com/lonely-heart-kasten-mona,p1309549089,ksiazka-p
https://www.empik.com/save-you-kasten-mona,p1222672893,ksiazka-p
https://www.empik.com/save-you-kasten-mona,p1222672893,ksiazka-p
https://www.empik.com/save-us-kasten-mona,p1225015293,ksiazka-p
https://www.empik.com/save-us-kasten-mona,p1225015293,ksiazka-p
https://www.empik.com/save-me-kasten-mona,p1293576979,ksiazka-p
https://www.empik.com/save-me-kasten-mona,p1293576979,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1373339951
https://www.empik.com/nigdy-nie-bedziesz-szlo-samo-anouk-herman,p1367538728,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/begin-again-kasten-mona,p1192428146,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/save-me-kasten-mona,p1222733778,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dream-again-kasten-mona,p1243703417,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/save-us-kasten-mona,p1229039732,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/feel-again-kasten-mona,p1211685040,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/save-you-kasten-mona,p1226684072,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/trust-again-kasten-mona,p1202659618,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/lonely-heart-kasten-mona,p1321235285,ebooki-i-mp3-p


książki nowość

4190

oprawa  
miękka

Joanna Balicka
Co wyszeptał nam deszcz
Wydawnictwo NieZwykłe

Powieść New Adult autorki „Korepetytora” i „Kontraktu”! Rain 
Sullivan i Olivia Hale wychowywali się razem, mimo że nie 
łączyły ich więzy krwi. Ale połączyło ich coś znacznie silniej-

szego: uczucia, pragnienia i plany, a także obietnica, że będą 
przyjaciółmi aż do śmierci. 

4490

oprawa  
miękka

Julia Brylewska
Winter Flower
Wydawnictwo NieZwykłe

Destiny Young otrzymała od losu niezwykły dar, który równie 
szybko okazuje się jej największym przekleństwem – jest 
w stanie porozumiewać się z duchami. 

Kathleen Glasgow,
Liz Lawson
The Agathas. Śledztwo 
w Castle Cove
Wydawnictwo Books4ya

Poznaj Castle Cove – miasteczko 
niewyjaśnionych sekretów… Co 
zrobiłaby Agatha Christie? Takie 
pytanie zadała sobie Alice zeszłe-
go lata, kiedy rzucił ją Steve. Potem 
Alice zniknęła. Gdzie była przez 
pięć dni? Teraz zaginęła Brooke, 
kolejna dziewczyna Steve'a…

FortunateEm
Scars #2. Blizny zapi-
sane w duszy
Wydawnictwo BeYa

Vafara i Royce spotkali się 
w momencie, w którym żad-
ne z nich nie było gotowe na 
szczęście. Podjęli kolejną próbę 
zbudowania związku. Czy tym 
razem im się uda?

5499

oprawa  
miękka

4490

oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/co-wyszeptal-nam-deszcz-balicka-joanna,p1354568710,ksiazka-p
https://www.empik.com/co-wyszeptal-nam-deszcz-balicka-joanna,p1354568710,ksiazka-p
https://www.empik.com/co-wyszeptal-nam-deszcz-balicka-joanna,p1354568710,ksiazka-p
https://www.empik.com/winter-flower-brylewska-julia,p1360414146,ksiazka-p
https://www.empik.com/blizny-zapisane-w-duszy-scars-tom-2-fortunateem,p1364900331,ksiazka-p
https://www.empik.com/the-agathas-sledztwo-w-castle-cove-glasgow-kathleen-liz-lawson,p1363891799,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1366832104


książkinowość

4490

oprawa  
miękka

5490

oprawa  
miękka

Emma Mills
Szczęśliwe połączenie
Wydawnictwo Must Read

Kurs radiowy wybrany przez Ninę w szkole to pasmo porażek. Po pierw-
sze w grupie pojawia się znany z dzieciństwa Jamie, którego planowała 
unikać, po drugie audycja radiowa okazuje się katastrofą. Urocza i wzru-
szająca powieść o dorastaniu.

Kelly Creagh
Kruk. Nevermore. Tom 1
Wydawnictwo Jaguar 

Śliczna czirliderka i szkolny outsider muszą połączyć siły przy 
opracowaniu szkolnego projektu. Isobel stopniowo poznaje 
mroczny świat jaki opętał Varrena i zyska tylko jedną szansę, 
by ocalić chłopaka.

Tanvi Berwah
Potworem się ro-
dzisz albo stajesz
Wydawnictwo OdyseYA

Koral bierze udział w Wy-
ścigu Chwały. Jednym z jej 
rywali jest Dorian – chłopak, 
z którym dawniej łączyła ją 
wyjątkowa relacja. Czy Koral 
uda się pokonać tych, którzy 
zrobią wszystko, aby zdobyć 
wieczną sławę?

4999

oprawa  
miękka

3900

oprawa  
miękka

3490

oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/szczesliwe-polaczenie-mills-emma,p1364582454,ksiazka-p
https://www.empik.com/kruk-nevermore-tom-1-creagh-kelly,p1360196842,ksiazka-p
https://www.empik.com/potworem-sie-rodzisz-albo-stajesz-tanvi-berwah,p1359988229,ksiazka-p
https://www.empik.com/na-drugim-koncu-lata-mills-emma,p1293569067,ksiazka-p
https://www.empik.com/na-drugim-koncu-lata-mills-emma,p1293569067,ksiazka-p
https://www.empik.com/niemozliwa-para-mills-emma,p1272223179,ksiazka-p
https://www.empik.com/niemozliwa-para-mills-emma,p1272223179,ksiazka-p
https://www.empik.com/na-drugim-koncu-lata-mills-emma,p1315979616,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/niemozliwa-para-mills-emma,p1291117295,ebooki-i-mp3-p


książki nowość

5990

oprawa  
twarda

Tom Felton
Tom Felton. Autobiografia. Po dru-
giej stronie różdżki

Wydawnictwo Albatros

Dzieciństwo Toma Feltona nie należało do zwy-

czajnych, bo też nie każdy może pochwalić się 
tym, że w jego życie wkroczyła filmowa magia. 
Nic jednak nie przygotowało go na sukces i po-

pularność związane z przyjęciem roli Draco 
Malfoya w kinowej serii o Harrym Potterze. „Po 
drugiej stronie różdżki” to zapis doświadczeń 
z dorastania w dwóch równoległych światach 
– czarodziejów i mugoli.
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https://www.empik.com/tom-felton-autobiografia-po-drugiej-stronie-rozdzki-tom-felton,p1359486730,ksiazka-p
https://www.empik.com/tom-felton-autobiografia-po-drugiej-stronie-rozdzki-tom-felton,p1359486730,ksiazka-p
https://www.empik.com/tom-felton-autobiografia-po-drugiej-stronie-rozdzki-tom-felton,p1359486730,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1369582404
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1373359210


książkinowość

Książę Harry
Ten drugi
Wydawnictwo Marginesy 

Wyczekiwana autobiografia 
Harry’ego, księcia Sussex, któ-
ry w końcu opowiada swoją 
historię. Pełna niezachwianej 
szczerości i ciężko wywalczo-
nej mądrości o mocy miłości, 
która triumfuje nad żalem.

Paulina Reiter
Samotne oceany. 
Historia Krystyny 
Chojnowskiej- 
-Liskiewicz, pierw-
szej kobiety, która 
opłynęła świat solo
Wydawnictwo Agora

W 1976 roku Krystyna Choj-
nowska-Liskiewicz dokonała 
niemożliwego. Paulina Reiter, 
pisząc „Samotne oceany”, 
przywraca pamięć o zapo-
mnianym wyczynie Pani 
Kapitan.

Marek Łuszczyna
Złe. Kobiety w służ-
bie III Rzeszy
Wydawnictwo Znak Hory-

zont

Poznaj historię najbardziej 
bezwzględnych kobiet pań-
stwa Adolfa Hitlera. Straż-
niczki obozowe, naukowczy-
nie i działaczki partyjne, które 
przyłożyły rękę do okrutnych 
zbrodni III Rzeszy.

Andrzej Kosmala,
Ewa Krawczyk
Sława zniesławia – 
rozmowa rzeka
Wydawnictwo Świat 
Książki 

P o r u s z a j ą c a  o p o w i e ś ć 
o Krzysztofie Krawczyku 
dwóch najbliższych mu osób: 
żony, Ewy Krawczyk oraz me-
nedżera – Andrzeja Kosmali. 
Obszerne, emocjonalne opisy 
radzenia sobie z żałobą i zain-
teresowaniem mediów, przed-
stawiające konflikt z dawnymi 
przyjaciółmi.

Wiktor Krajewski
Kalibabka. Historia 
największego uwo-
dziciela PRL
Wydawnictwo Znak Lite-

ranova

Biografia Jerzego Kalibabki, 
najsłynniejszego polskiego 
podrywacza. Zanim ktokol-
wiek usłyszał o oszuście 
z Tindera po Polsce grasował 
„Tulipan”, a serial o nim ogląda-
ło 19 milionów widzów. 

Mika Urbaniak, Mag-
dalena Adaszewska
Będzie lepiej. Szcze-
rze o uzależnieniu, 
chorobie i miłości
Wydawnictwo Znak Lite-

ranova

Mika Urbaniak w pierwszej 
tak szczerej rozmowie opo-
wiada o swoim uzależnieniu, 
chorobie i miłości, która ura-
towała jej życie.

o
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a
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6990

oprawa 
twarda

6490

oprawa 
miękka

4999

oprawa 
miękka

5499

oprawa 
twarda

4490

oprawa 
miękka

5499

oprawa 
miękka

5999

oprawa 
miękka
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https://www.empik.com/ten-drugi-ksiaze-harry,p1359999553,ksiazka-p
https://www.empik.com/ten-drugi-ksiaze-harry,p1359999614,ksiazka-p
https://www.empik.com/ten-drugi-ksiaze-harry,p1359999614,ksiazka-p
https://www.empik.com/ten-drugi-ksiaze-harry,p1359999614,ksiazka-p
https://www.empik.com/ten-drugi-ksiaze-harry,p1359999614,ksiazka-p
https://www.empik.com/ten-drugi-ksiaze-harry,p1359999614,ksiazka-p
https://www.empik.com/ten-drugi-ksiaze-harry,p1359999614,ksiazka-p
https://www.empik.com/bedzie-lepiej-mika-urbaniak-szczerze-o-uzaleznieniu-chorobie-i-milosci-mika-urbaniak-adaszewska-magdalena,p1360110222,ksiazka-p
https://www.empik.com/samotne-oceany-historia-pierwszej-kobiety-ktora-oplynela-swiat-solo-reiter-paulina,p1359485245,ksiazka-p
https://www.empik.com/kalibabka-historia-najwiekszego-uwodziciela-prl-krajewski-wiktor,p1360743598,ksiazka-p
https://www.empik.com/slawa-znieslawia-rozmowa-rzeka-kosmala-andrzej-krawczyk-ewa,p1363890860,ksiazka-p
https://www.empik.com/zle-kobiety-w-sluzbie-iii-rzeszy-luszczyna-marek,p1360108254,ksiazka-p
https://www.empik.com/ten-drugi-ksiaze-harry,p1360291916,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ten-drugi-ksiaze-harry,p1367363814,ebooki-i-mp3-p


książki nowość

Tomasz Józef Kosiński
Słowiańskie tajemnice
Wydawnictwo Bellona 

Najdawniejsze dzieje ziem 
polskich, a także losy Słowian, 
zwłaszcza z czasów przed przyję-
ciem chrześcijaństwa, kryją wiele 
tajemnic. Historycy, archeolodzy, 
językoznawcy i inni badacze gło-
wią się, jak interpretować rozma-
ite znaleziska i przekazy źródłowe. 
Pojawia się mnóstwo teorii i hipo-
tez dotyczących pochodzenia po-
szczególnych ludów, ich historii, 
wierzeń, obyczajów, władców 
i innych postaci występujących 
w legendach i podaniach.

Adrian Goldsworthy
Filip i Aleksander. Kró-
lowie i zdobywcy.
Wydawnictwo Rebis

Dwaj królowie Macedonii, oj-
ciec i syn, przeobrazili słabe 
państewko na północy Grecji 
w imperium na skalę światową 
i tym samym zmienili bieg histo-
rii. Mistrzowskie dzieło znawcy 
historii starożytnej.

Theodore Papakostas
Jak zmieścić całą 
starożytność w jednej 
windzie
Wydawnictwo HI:STORY

„Jak zmieścić całą starożytność 
w jednej windzie” to rozmowa 
dwóch nieznajomych. Jeden jest 
archeologiem, drugi nie. Proste 
pytanie „Co robisz?” staje się po-
czątkiem zabawnego i pouczają-
cego dialogu o dziejach ludzkości.

Dan Jones 
Świt królestw.
Jasna historia wieków 
ciemnych
Społeczny Instytut Wydawni-
czy Znak

Średniowiecze często bywa 
synonimem ignorancji i barba-
rzyństwa. Dan Jones udowadnia, 
że „wieki ciemne” miały więcej 
jasnych punktów, niż nam się 
wydaje.

Paweł Jasienica
Polska Jagiellonów
Wydawnictwo MG

Bezpotomnie umiera król Kazi-
mierz zwany Wielkim. Los kraju 
zostaje oddany Andegawenom. 
Zgodnie z umową koronę Polski 
obejmuje córka, ale nie najstarsza, 
a Jadwiga Andegaweńska. Dali jej 
męża Jagiełłę! 

Remigiusz Grzela
Trzy życia Ireny 
Gelblum
Wydawnictwo Bellona 

Są takie życiorysy, w których nic 
się nie zgadza. Fikcja miesza się 
z prawdą i ta ostatnia z czasem 
się zaciera. Bywa, że w końcu 
łatwiej uwierzyć w fikcję niż 
w prawdę. Lata mijają, świad-
kowie odchodzą, fakty się gubią 
i pozostają jedynie fragmenty 
opowieści. A opowieść jest za-
wsze prawdziwa.

4490
oprawa  
miękka

9900
oprawa  
twarda

4999
oprawa  
miękka

12099
oprawa  
twarda

6990
oprawa  
twarda

5990
oprawa  
twarda
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https://www.empik.com/jak-zmiescic-cala-starozytnosc-w-jednej-windzie-theodore-papakostas,p1324700382,ksiazka-p
https://www.empik.com/tajemnice-slowian-kosinski-tomasz-jozef,p1360753258,ksiazka-p
https://www.empik.com/filip-i-aleksander-krolowie-i-zdobywcy-goldsworthy-adrian,p1359426871,ksiazka-p?fromSearchQuery=filip+i+aleksander.+kr%C3%B3lowie+i+zdobywcy.
https://www.empik.com/polska-jagiellonow-jasienica-pawel,p1358953378,ksiazka-p
https://www.empik.com/trzy-zycia-ireny-gelblum-grzela-remigiusz,p1360753230,ksiazka-p
https://www.empik.com/trzy-zycia-ireny-gelblum-grzela-remigiusz,p1360753230,ksiazka-p
https://www.empik.com/swit-krolestw-jasna-historia-wiekow-ciemnych-jones-dan,p1353815745,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1372042933


książkinowość

Paula Szewczyk
Ciała obce. Opowieści o transpłciowości
Wydawnictwo Agora

Dla nauki transpłciowość nie jest już zagadką, a dla psychiatrii 
nie jest „chorobą”. Ale w społeczeństwie osoby, które uświa-

domiły sobie, że urodziły się w ciele niepasującym do tego 
kim są, wciąż pozostają niezrozumiałe i obce.

Paula Dobosz
Fakty i mity genetyki 
nowotworów
Wydawnictwo Filia

Autorka zaprasza czytelnika do 
świata pełnego tajemnic i zaga-
dek, ale i dotyczącego każdego 
z nas. Zabiera czytelnika na dru-
gą stronę lustra, nie tylko po to, 
aby pokazać analizę nowotworu 
od strony specjalisty, ale również 
po to, aby łatwiej było zrozumieć 
samych lekarzy. Pokazuje świat 
medycyny personalizowanej, któ-
ra jest rewolucyjnym przewrotem, 
zwłaszcza w onkologii.

Bartosz Pacuła
High-end. Dlaczego 
potrzebujemy dosko-
nałości 
Wydawnictwo Znak Horyzont

W nieustannej pogoni za większą 
wydajnością i masową produkcją 
zatrzymajmy się i zobaczmy, jak 
wykonuje się produkty o najdo-
skonalszej jakości i długiej historii. 

5290

oprawa  
miękka

5999

oprawa  
twarda

4699

oprawa  
miękka

4699

oprawa  
miękka

Tomasz Ulanowski
Ostatnia minuta. Pieszo przez antropocen
Wydawnictwo Agora

Ta książka jest wędrówką przez świat, który na naszych oczach 
ginie. Powstawała przez 18 lat. Bezmyślny i brutalny wpływ 
człowieka na środowisko został przez ten czas dokładnie zbada-

ny, a naukowcy proponowali rozwiązania – i nic się nie zmieniło.
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https://www.empik.com/cialo-obce-paula-szewczyk,p1359486156,ksiazka-p
https://www.empik.com/fakty-i-mity-genetyki-dobosz-paula,p1360501141,ksiazka-p
https://www.empik.com/fakty-i-mity-genetyki-dobosz-paula,p1360501141,ksiazka-p
https://www.empik.com/ostatnia-minuta-pieszo-przez-antropocen-ulanowski-tomasz,p1360038681,ksiazka-p
https://www.empik.com/high-end-dlaczego-potrzebujemy-doskonalosci-bartosz-pacula,p1360107626,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1373096825


książki nowość

Jacek Bartosiak
Najlepsze miejsce na świecie. Gdzie Wschód zderza się z Zachodem
Wydawnictwo Literackie

„Geopolityką, bezpieczeństwem i wojną zajmuję się od wielu lat. Od lutego 2022 roku za polską wschodnią granicą trwają 
działania wojenne, które fundamentalnie zmieniają świat i nasz region oraz wprost wpływają na nasze bezpieczeństwo. 
Potrzeba nam pilnie strategii dla Polski na nowe, bardzo niespokojne czasy. Ponadto potrzebujemy refleksji na temat 
jakości kultury strategicznej w naszym kraju. O tym jest ta książka – najbardziej osobista, jaką dotychczas napisałem”. 
Jacek Bartosiak

Najnowsza publikacja Jacka Bartosiaka nie jest poświęcona USA, Chinom czy Rosji – to książka o Rzeczpospolitej i o tym, 
czym ona jest i jakie mamy wobec niej marzenia.

Konflikt o panowanie nad światem stał się faktem. Czy Polska ma pomysł na swoją pozycję w tej rozgrywce? Z jednej 
strony mamy walczącą o utrzymanie imperialnego statusu Rosję, z drugiej – mające swoje cele kraje Europy Zachodniej, 
z Niemcami i Francją na czele. Nad głowami tych graczy rozgrywa się konflikt USA–Chiny, a w samym sercu coraz bardziej 
rozgrzanego tygla interesów tkwi Polska.

6990

oprawa  
twarda

30 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/najlepsze-miejsce-na-swiecie-bartosiak-jacek,p1360189064,ksiazka-p
https://www.empik.com/najlepsze-miejsce-na-swiecie-bartosiak-jacek,p1360189064,ksiazka-p
https://www.empik.com/najlepsze-miejsce-na-swiecie-bartosiak-jacek,p1360189064,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1371135962


książkinowość

5999

oprawa  
miękka

4990

oprawa  
miękka

Justyna Dżbik-Kluge, 
Jarosław Sowizdraniuk
Ratownik. Nie jestem 
Bogiem
Wydawnictwo Marginesy 

Samobójca, który próbował ra-
tować się w ostatnich chwilach 
życia. Samotna kobieta pragnąca 
czułości. Staruszka pozostawiona 
samej sobie przez rodzinę. Nie-
mowlę duszące się od zwykłego 
kataru. Co łączy te i wiele innych 
osób? Ratownik medyczny.

Grzegorz Walczak 
Profesor. Jak genialny chemik z Kielc 
stał się bossem narkobiznesu
Wydawnictwo SQN

Gdyby akcję serialu „Breaking Bad” umieszczono w Polsce, wy-

glądałaby właśnie tak. Ryszard J. w ciągu dwóch dni w polowych 
warunkach produkował amfetaminę o wartości 4 mln funtów. 
Brytyjska policja uznała jego narkotyki za najczystsze, jakie skon-

fiskowała w historii i nazwała go Polskim Walterem Whitem. 

4490

oprawa  
miękka

Ewa Ornacka
Po tamtej stronie. Dlaczego zmarli powracają…
Wydawnictwo Rebis

Po śmierci krewnego autorka doświadczyła niemożliwych do 
wytłumaczenia zdarzeń i postanowiła poszukać osób, które 
podobnych zjawisk doświadczają na co dzień i potrafią je 
zdefiniować. Zwykli ludzie mówią o nich medium.

31Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/ratownik-nie-jestem-bogiem-dzbik-kluge-justyna-jaroslaw-sowizdraniuk,p1360501071,ksiazka-p
https://www.empik.com/profesor-jak-genialny-chemik-z-kielc-stal-sie-bossem-narkobiznesu-walczak-grzegorz,p1354577213,ksiazka-p
https://www.empik.com/po-tamtej-stronie-ornacka-ewa,p1366511502,ksiazka-p
https://www.empik.com/po-tamtej-stronie-ornacka-ewa,p1366511502,ksiazka-p
https://www.empik.com/po-tamtej-stronie-ornacka-ewa,p1366511502,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1373093271


książki nowość

Brigid Delaney
Wellmania. W niezdrowej pogoni za dobrostanem
Wydawnictwo Wielka Litera

Gdybym odhaczyła te punkty: stała się czysta, szczupła i spokojna, wio-
dłabym najlepsze możliwe życie. Prawda? Lektura, która obnaża paradoks 
zachodniego świata, gdzie sami serwujemy sobie nieznośny nadmiar 
i przesyt, a następnie próbujemy im zaradzić za pomocą aplikacji uważno-
ści, obsesyjnego detoksu, ekskluzywnych ośrodków medytacji i płukania 
okrężnicy.

Bogdan de Barbaro
Po co światu psy-
choterapia
Wydawnictwo Mando 

Inside

Gdy świat staje na głowie, 
może potrzebna jest mu psy-
choterapia? Profesor Bogdan 
de Barbaro, znany psychiatra 
i psychoterapeuta, bada, co 
dzieje się w ludzkiej psychi-
ce i na jakie niebezpieczeń-
stwa naraża ją XXI wiek. 

Antony Cummins
Podręcznik yin-yang
Wydawnictwo Rebis

Ilustrowane wyjaśnienie chiń-
skiej koncepcji przeciwieństw. 
Pierwsza książka, która tak 
wyczerpująco i przystępnie 
wyjaśnia pojęcie yin-yang – 
starożytną chińską koncepcję 
przeciwieństw! 

4699

oprawa  
miękka

4990

oprawa  
miękka

7900

oprawa 
twarda

4490

oprawa  
miękka

Susie Moore
Nie wszystko musi być trudne. 
Przestań się stresować i naucz się łatwiej żyć
Wydawnictwo Publicat

Książka uczy, jak przekuwać lęk, strach, ból i żałobę w siłę, która 
może odmienić nasze życie. Wzruszające i zabawne historie 
pomagają w rozładowaniu napięć i opanowaniu negatywnych 
emocji.

4490

oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/nie-wszystko-musi-byc-trudne-przestan-sie-stresowac-i-naucz-sie-latwiej-zyc-moore-susie,p1357925129,ksiazka-p
https://www.empik.com/wywiady-i-artykuly-de-barbaro-bogdan,p1357764874,ksiazka-p
https://www.empik.com/wellmania-brigid-delaney,p1357966940,ksiazka-p
https://www.empik.com/podrecznik-yin-yang-cummins-antony,p1360413411,ksiazka-p
https://www.empik.com/nie-wszystko-musi-byc-trudne-przestan-sie-stresowac-i-naucz-sie-latwiej-zyc-moore-susie,p1357925129,ksiazka-p
https://www.empik.com/nie-wszyscy-musza-cie-lubic-przestan-szukac-aprobaty-innych-i-zyj-pelnia-zycia-moore-susie,p1290166948,ksiazka-p
https://www.empik.com/nie-wszystko-musi-byc-trudne-przestan-sie-stresowac-i-naucz-sie-latwiej-zyc-moore-susie,p1357925129,ksiazka-p


książkinowość

Ewa Kempisty-Jeznach
Chorzy ze stresu 2. Problemy psychosomatyczne
Wydawnictwo Prószyński Media

Ludzie stawiający sobie wysoko poprzeczkę w życiu codziennym padają 
ofiarą zmasowanego ataku stresu. Coraz częściej doświadczają ataków 
paniki, stanów lękowych i depresji. Być może przyczynkiem do tych no-
wych dolegliwości stała się pandemia, może wojna Putina w Ukrainie. 
Ewa Kempisty-Jeznach podsuwa czytelnikom rozwiązania, jakie w takich 
sytuacjach proponuje medycyna.

Jordanna Levin
Moc manifestowania. Przejmij kontrolę nad swo-
ja przyszłością
Wydawnictwo Buchmann

Przewodnik po manifestowaniu i afirmowaniu. Z książki do-

wiemy się, dlaczego warto zaklinać rzeczywistość i jak to 
robić, żeby przynosiło to skutki. To podręcznik dla każdego, 
kto chce coś zmienić w swoim życiu za pomocą potęgi pod-

świadomości.

Brianna Wiest
101 lekcji, które 
zmienią twój sposób 
myślenia
Wydawnictwo Filia

Dlaczego powinniśmy dążyć do 
realizacji celów zamiast pasji, 
zaakceptować negatywne my-
ślenie, dostrzec mądrość w co-
dziennej rutynie i stać się świa-
domym błędów poznawczych, 
które odpowiadają za to w jaki 
sposób postrzegasz swoje życie?

Sari Solden,
Michelle Frank 
Emocjonalne wspar-
cie dla kobiet z ADHD
Wydawnictwo Feeria

Książka, dzięki której pokochasz 
siebie i swój nieneurotypowy 
mózg. Emocjonalne wsparcie, 
dzięki któremu zaczniesz czer-
pać satysfakcję z pokonywania 
codziennych wyzwań i zyskasz 
wiarę w siebie.

5490

oprawa  
miękka

4690

oprawa  
miękka

4500

oprawa  
miękka

4999

oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/chorzy-ze-stresu-2-kempisty-jeznach-ewa,p1366592464,ksiazka-p
https://www.empik.com/moc-manifestowania-jordanna-levin,p1362571755,ksiazka-p
https://www.empik.com/101-lekcji-ktore-zmienia-twoje-myslenie-brianna-wiest,p1360436698,ksiazka-p
https://www.empik.com/przewodnik-dla-doroslych-kobiet-z-adhd-sari-solden-michelle-frank,p1360188968,ksiazka-p
https://www.empik.com/przewodnik-dla-doroslych-kobiet-z-adhd-sari-solden-michelle-frank,p1360188968,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1373338147


książki nowość

Lulu Mayo
Milion kotów. Wspaniałe ilustracje do kolorowania
Wydawnictwo Kaktus

Pulchniutkie koty. Uśmiechające się koty. Koty w autobusach, 
pedałujące na rowerach, grające na instrumentach, pykające 
fajkę albo drzemiące szczęśliwie obok siebie… Mnóstwo ko-

tów do kolorowania i pokochania! Miłośnicy tych wspaniałych 
zwierząt odnajdą w tej książeczce czyste szczęście – dziesiąt-

ki szczegółowych rysunków, gotowych, by pokryć je kolorem. 
Chwyć kredki i zatop się w relaksującym kolorowaniu!

Nikoletta Kula, 
Marcin Winkiel
Polska z widokiem. Prze-
wodnik dla łowców pano-
ram. 104 wieże, szczyty 
i inne punkty widokowe
Wydawnictwo Bezdroża

Mieszkamy w kraju zróżnicowanym krajobrazowo – ale trzeba wiedzieć, skąd 
patrzeć! Przedstawiamy nowatorski przewodnik po miejscach ze wspaniałymi 
widokami na… Polskę. Publikację napisało dwoje przewodników górskich, więc 
dominują w niej spektakularne lokalizacje w Karpatach i Sudetach, ale zabiera-
my Was także do miast, wsi, na wybrzeże Bałtyku i w krainę mazurskich jezior.

2990

oprawa  
miękka

6900

oprawa  
miękka

3995

oprawa  
twarda

3995

oprawa  
twarda

3995

oprawa  
twarda

3995

oprawa  
twarda

3995

oprawa  
twarda

3995

oprawa  
twarda

3995

oprawa  
twarda

Poradniki
Wydawnictwa
SBM
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https://www.empik.com/milion-kotow-wspaniale-ilustracje-do-kolorowania-mayo-lulu,p1360551401,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiazki,31,s?productPoolId=137005
https://www.empik.com/polska-z-widokiem-przewodnik-dla-lowcow-panoram-104-wieze-szczyty-i-inne-punkty-widokowe-nikoletta-kula-winkiel-marcin,p1364957968,ksiazka-p


książkinowość

W kuchni pełnej 
smaków

wybrana oferta

-30%

3149

oprawa
zintegrowana

najniższa cena 
z 30 dni 31,49

4499

2449

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 34,99

3499

3143

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 44,90

4490

3143

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 31,43

4490

3849

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 38,49

5499

3843

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 32,94

5490

2799

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 27,99

3999

5943

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 84,90

8490

3843

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 54,90

5490

2799

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 39,99

3999

3499

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999

3499

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999

4550

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 45,50

6500

4193

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 59,90

5990

4199

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 59,99

5999

6999

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 64,99

9999

3149

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 44,99

4499

4893

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 69,90

6990

5249

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 74,99

7499

4893

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 48,93

6990

4899

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 69,99

6999

2799

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 39,99

3999

3843

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 54,90

5490

3289

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 46,99

4699

5599

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 79,99

7999

4199

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 41,99

5999

4899

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 69,99

6999

5599

oprawa
zintegrowana

najniższa cena 
z 30 dni 79,99

7999

4193

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 59,90

5990

3493

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 34,93

4990

5599

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 79,99

7999

4193

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 59,90

5990

3499

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999

4550

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 65,00

6500

5593

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 79,90

7990

3493

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 49,90

4990

4199

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 59,99

5999

4893

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 69,90

6990

4193

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 59,90

5990

6930

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 99,00

9900

3143

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 44,90

4490

3493

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 49,90

4990
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https://www.empik.com/wielkanoc/ksiazki


książki nowość

Ina-Janine Johnsen
Buła i przyjaciele
Wydawnictwo Wielka Litera 

Z tą książką pieczenie stanie się chlebem powszednim! 
Znajdziesz tu ponad 100 sprawdzonych przepisów, na widok 
których dosłownie cieknie ślinka. W tym patenty na drugie 
życie czerstwego pieczywa i kilka pomysłów na ulubione 
smarowidła do chleba. A wszystko przepełnione kwintesencją 
norweskości, czyli pomysłami, jak nie utrudniać sobie życia, 
aby było przyjemne i smaczne.

Claudia Roden
MEDITERRANEA. 
Kuchnia słońca
Wydawnictwo Wielka Litera 

„Uwielbiam tę książkę. Jest peł-
na mądrości i hojnie obdarza nas 
przepisami na proste w przygoto-
waniu, smakowite dania. Każda 
strona to prawdziwa uczta”. – Ni-
gella Lawson

Ina-Janine Johnsen 
Ziemniak. Wyznanie 
miłości
Wydawnictwo Wielka Litera 

Norweska blogerka kulinarna 
proponuje niemal 100 prostych 
przepisów, w których ziemniak 
jest gwiazdą. Pokochaj ziem-
niaki, a one odwzajemnią Two-
je uczucie!

Dionisios Sturis
Kalimera. Grecka 
kuchnia radości 
Wydawnictwo Wielka Litera 

Grecję opisaną przez Sturisa po-
znajemy wszystkimi zmysłami. 
Zapach faszerowanych warzyw 
przenika się ze smakiem cyna-
monu, oliwek i oregano. Deser 
kusi czasem pomarańczą, aro-
matycznym orzechem i wanilią, 
a czasem kokosem, goździkami 
i gałką muszkatołową.

5599

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 79,99

7999

4199

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 59,99

5999

4193

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 59,90

5990

7999

oprawa  
twarda
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https://www.empik.com/mediterranea-kuchnia-slonca-roden-claudia,p1330926732,ksiazka-p
https://www.empik.com/pieczywo-bez-wyrabiania-ina-janine-johnsen,p1358615405,ksiazka-p
https://www.empik.com/ziemniaki-ina-janine-johnsen,p1320041041,ksiazka-p
https://www.empik.com/kalimera-grecka-kuchnia-radosci-sturis-dionisios,p1273806447,ksiazka-p


książkinowość

Svetlana
Ovsyankina
Zrób formę 
z Fit przepisy 
od baletnicy 
Wydawnictwo 
Pascal

Svetlana Ovsyankina, tancerka Teatru Narodowego i autorka popularnego 
profilu na Instagramie @fit_przepisy_od_baletnicy, po raz kolejny dzieli się 
sekretami swojej kuchni! Po ciąży, jak większość mam, musiała wrócić do 
formy. Korzystała przy tym wyłącznie ze swoich przepisów oraz kilku prostych 
zasad. Teraz ty możesz zrobić to samo!

5999

oprawa  
miękka

5999

oprawa  
miękka

4490

oprawa  
miękka

4990

oprawa  
miękka

Magdalena Makarowska 
Gotowanie SMART. 170 przepisów + tipy na 
oszczędzanie czasu, energii i pieniędzy
Wydawnictwo Feeria

Wyjątkowe połączenie książki kucharskiej i poradnika dla 
wielbicieli smacznego, oszczędnego i prostego gotowania. 
Jedz zdrowo, łatwo planuj zakupy, gotuj ekonomicznie i eko-

logicznie – gotuj SMART!

Natalia Maszkowska
Proste przyjemno-
ści. Łatwe i szybkie 
przepisy 
Wydawnictwo Luna 

Łatwe i szybkie przepisy. Sen-
sacja TikToka, Facebooka, In-
stagrama i YouTube’a. Królowa 
kulinarnych mediów społecz-
nościowych zaprasza do goto-
wania pysznych i łatwych dań. 
Prezentuje 100 przepisów na 
śniadania, przystawki, dania 
główne, zupy i desery. 

6990

oprawa  
miękka

4990

oprawa  
miękka

* Oferta ważna do 9.04.2023 lub do wyczerpania zapasu.

Jamie Oliver
Razem
Wydawnictwo Insignis

Pełen inspiracji, a przy tym 
praktyczny zbiór ponad 120 
łatwych, lecz zachwycają-
cych przepisów opowiada 
o dodawaniu otuchy, świę-
towaniu, tworzeniu no-
wych wspomnień i przede 
wszystkim o dzieleniu się 
pysznymi potrawami przy 
jednym stole. Spotkania 
z bliskimi nigdy nie wy-
dawały się tak ważne jak 
dzisiaj.

2599*

oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 79,99

7999
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https://www.empik.com/sprytne-gotowanie-oszczedzaj-pieniadze-czas-energie-makarowska-magdalena,p1360140074,ksiazka-p
https://www.empik.com/zrob-forme-z-fit-przepisy-od-baletnicy-ovsyankina-svetlana,p1367900712,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiazki,31,s?productPoolId=137010
https://www.empik.com/100-najprostszych-i-najlepszych-przepisow-natalia-maszkowska,p1355313232,ksiazka-p
https://www.empik.com/razem-oliver-jamie,p1279895601,ksiazka-p


festiwal rodzinnej 
zabawy

Patrycja Wojtkowiak-Skóra 
Zgadywanki, rymowanki:
• Kolory • Słowa • Pojazdy • Liczby
Wydawnictwo Wilga

„Zgadywanki, rymowanki” to seria idealna dla każdego ma-

lucha, który lubi odkrywać świat! W książkach z serii przed-

stawione są wierszowane sympatyczne zagadki na wybrane 
tematy, które są szczególnie bliskie małym dzieciom: kolory, 
pojazdy, słowa i liczby.

3299

oprawa  
twarda
/ 1 egz.

Barbara Supeł
Jadzia Pętelka chce sama
Wydawnictwo Zielona Sowa

Jadzia chce wszystko robić sama. Sama się myje i ubiera, 
sama przygotowuje śniadanie, sama chce wdrapać się na 
wysoką drabinkę. Czy to oznacza, że już nie musi korzystać 
z pomocy dorosłych? Co z tego wyniknie?

2999

oprawa  
twarda

poprzednie książki z serii o rodzinie Pętelków
– druga tańsza -50%

2999

/ 1 egz.

2999

/ 1 egz.

Opracowanie zbiorowe
Co słychać: • wśród dzikich zwierząt?
• na placu budowy? • na wsi? • wśród dinozaurów?,
Nowi przyjaciele księżniczki Amelki
Wydawnictwo Wilga

Seria „Co słychać…?” wprowadzi dziecko w świat niesamowitych dźwię-

ków! Posłuchaj odgłosów budowy, głosów wiejskich zwierząt, a nawet… 
dinozaurów. Każda książka zawiera ciekawostki dotyczące danego zagad-

nienia oraz moduł z przyciskami. 

5999

oprawa  
twarda
/ 1 egz.
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https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=zgadywanki%2C+rymowanki
https://www.empik.com/ksiazki/rodzina-petelkow?sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?qtype=facetForm&publisherFacet=wydawnictwo+wilga&seriesFacet=co+s%C5%82ycha%C4%87&sort=publishDesc


Opracowanie zbiorowe
Akademia Mądrego Dziecka. 
Zabawy z dźwiękiem: • Leniwcu, pośpiesz się! 
• Ciszej! • Przyjęcie u piratów! • Rakieta startuje! 
Wydawnictwo Harper Collins Polska

Książki z logo „Akademia Mądrego Dziecka” towarzyszą dzie-

ciom od najmłodszych lat życia. W skład programu wchodzą 
serie skierowane dla bobasów, przedszkolaków i najmłodszych 
uczniów – przygotowane odpowiednio do percepcji dzieci 
w danym wieku, dzięki czemu książki rosną wraz z dzieckiem, 
dopasowując się do jego rozwijających się możliwości.

4299

oprawa  
twarda
/ 1 egz.

2499

oprawa  
twarda

Zofia Stanecka, Marianna Oklejak
Basia i przegrywanie
Wydawnictwo Harper Collins Polska

Książki o pięcioletniej Basi opisują zagadnienia, z którymi 
mierzymy się w prawie każdej rodzinie – jak kwestie bała-

ganu czy wydawania pieniędzy, wizyta u dentysty. Dzięki 
książce „Basia i przegrywanie” dzieci zrozumieją, że w graniu 
liczy się nie tylko rywalizacja, lecz również wspólne chwile 
z rodziną i przyjaciółmi.

Katarzyna Keller
Jeżyk Franek: • Franek sprząta zabawki 
• Franek mówi „dzień dobry”
Wydawnictwo Wilga

Franek to przedszkolak w dżinsowych ogrodniczkach i czerwonych tramp-

kach. Nie zawsze ma ochotę na porządki, mycie zębów czy wizytę u lekarza. 
Uwielbia jednak dowiadywać się nowych rzeczy i spędzać czas z przyjaciółmi!

2999

oprawa  
twarda
/ 1 egz.

Anna Podsiadło
Iga i zaczarowany miś. 
Prawdziwa katastrofa
Wydawnictwo Wilga

Iga jest uroczą dziewczynką. W dniu urodzin dostaje od dziadka wyjątkowy 
prezent. To wspaniała przytulanka – miś Nastka. Szybko się okazuje, że nie 
jest to zwykły pluszak. Od tej pory będzie on pomagał dziewczynce mierzyć 
się z małymi i dużymi problemami.

3699

oprawa  
twarda
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https://www.empik.com/ksiazki/basia?sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?qtype=facetForm&q=akademia+m%C4%85drego+dziecka&seriesFacet=akademia+m%C4%85drego+dziecka&sort=publishDesc
https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=iga+i+zaczarowany+mi%C5%9B
https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=je%C5%BCyk+franek


festiwal rodzinnej 
zabawy

Lois Brandt
Lodówka Zosi
Wydawnictwo Wilga

Opowiadanie o przyjaźni i relacji dziewczynek pełne jest lekkości, humoru 
i pięknych ilustracji. Książka porusza aktualny i ważny temat głodu wśród 
dzieci, kształtuje empatię, a także zawiera cenne wskazówki, które pomogą 
czytelnikom wesprzeć osoby znajdujące się w podobnej sytuacji.

3999

oprawa  
twarda

4499

oprawa  
twarda

Rachel Bright
Gekon, który odkrył echo
Wydawnictwo Zielona Sowa

Mały gekon z wielkim ego marzy, by zostać gwiazdą. Całe 
dnie popisuje się swoim śpiewem. W drodze do sławy nie-

oczekiwanie odkrywa siebie. Zabawna opowieść o dawaniu 
światu tego, co w nas najlepsze, i o tym, co do nas powraca 
jak… echo. 

David Melling
• Chrupek i czerwona kurteczka 
• Chrupek i małe kotki
Wydawnictwo Wilga

Hau, hau! Poznaj Chrupka – uroczego i wesołego pieska, który ma dużo 
przygód, własne zdanie, mnóstwo fantastycznych przyjaciół i problemy 
dokładnie takie jak ty. Ze wszystkim radzi sobie jednak doskonale, a przy 
okazji dużo się uczy.

2999

oprawa  
twarda
/ 1 egz.

Agata Komosa-Styczeń 
Annanasy i gagatki: • Cioci buzi • Grzmot
Wydawnictwo Wilga

Seria „Annanasy i gagatki” opowiada o prawdziwych dzieciakach, nie 
o tych z wyobrażeń mam, babć, dziadków i całej rodziny. O takich, które 
się złoszczą, które czegoś nie chcą, które mają inne marzenia, niż chcie-

libyśmy, by miały. 

2499

oprawa  
twarda
/ 1 egz.

Marta Guśniowska
Niedźwładek
Wydawnictwo Wilga

Dziadek Władek to najlepszy dziadek na świecie! Co do tego nie ma naj-
mniejszej wątpliwości ani jego wnuk Michałek, zwany Misiem, ani ulubiony 
misio Misia, zwany Niedźwładkiem. Cała trójka jest nierozłączna. Pewnego 
dnia jednak wszystko się zmienia, bo okazuje się, że dziadek Władek… 
odszedł. Dokąd? Do nieba.

4499

oprawa  
twarda
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https://www.empik.com/lodowka-zosi-lois-brandt,p1362260099,ksiazka-p
https://www.empik.com/niedzwladek-gusniowska-marta,p1362109646,ksiazka-p
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https://www.empik.com/ksiazki/wiek-3-5/bajki-opowiadania-wiersze,31311007,s?qtype=facetForm&author=bright+rachel&authorFacet=bright+rachel


Emily Ann Davison
Jojo i joga. Opo-
wieść o emo-
cjach, uważności 
i medytacji
Wydawnictwo Wilga

Jojo jest niespokojną, ruchliwą króliczką, która nie umie usiedzieć na miej-
scu. Nawet praktykowanie jogi z dziadkiem nie jest w stanie powstrzymać 
jej przed ciągłym podskakiwaniem i chichotaniem. Pewnego dnia Jojo 
znajdzie się całkiem sama w cienistym i gęstym lesie… Co wtedy zrobi?

3999

oprawa  
twarda

Polly Faber
Budujemy dom
Wydawnictwo Wilga

Zobacz, jak wyglądają 
kolejne dni na budowie, 
i jak opuszczony budy-
nek może zamienić się w 
prawdziwy dom. 

3999

oprawa  
twarda

2699 3699

44903499

14993299

2999

2699 4999

3999 3499 39993990

2999 4999 3499

3499 3499

3699 3499

Opracowanie zbiorowe
Encyklopedia z folią. Księga: • ciała • Ziemi • drzew
Wydawnictwo Wilga

Seria książek popularnonaukowych dla przedszkolaków, która porusza 
najważniejsze dla dzieci w tym wieku tematy. Wyjątkowa forma stron 
z przezroczystymi ilustracjami pozwala maluchowi przyjrzeć się bliżej 
omawianym tematom. 

4999

oprawa  
twarda
/ 1 egz.

Dla najmłodszych

druga 
tańsza -50%

wybrane książki

5999
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https://www.empik.com/jojo-i-joga-opowiesc-o-emocjach-uwaznosci-i-medytacji-emily-ann-davison,p1362277503,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?author=faber+polly
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?author=hannah+alice
https://www.empik.com/festiwal-ksiazki-dzieciecej


festiwal rodzinnej 
zabawy

Agata Romaniuk, 
Malwina Hajduk
Kocia Szajka 
i klątwa starego 
kina
Wydawnictwo 

Agora dla dzieci

Przybij piątkę Kociej Szajce i daj się porwać detektywistycznej przygo-
dzie! Na potęgę mysiego czerepu! Coś dziwnego dzieje się w Cieszynie, 
spokojnym miasteczku na końcu Polski. W starym kinie trwa remont, 
jednak prace idą jak po grudzie.

poprzednie książki z serii – druga tańsza -50%

4499

oprawa  
twarda

3699 3699 4299

Altea Villa
O wielkich dla małych: • Albert Einstein i jego 
genialna teoria • Frida Khalo i jej barwny świat 
• Leonardo da Vinci i jego latające maszyny 
• Maria Skłodowska-Curie i jej epokowe odkrycia
Wydawnictwo Wilga

„O wielkich dla małych” to seria przybliżająca dzieciom życie i osiągnięcia 
wybitnych osób ze świata nauki i sztuki. 

3499

oprawa  
twarda
/ 1 egz.

4999

oprawa  
twarda

Clive Gifford,
Gosia Herba
Wynalazki roślin
Wydawnictwo Harper Collins 
Polska

W książce „Wynalazki roślin” poznasz okazy, które zainspirowały ludzi do 
ważnych odkryć i dowiesz się, co i ty zawdzięczasz drzewom, krzewom 
i kwiatom!

4499

oprawa  
twarda

Marek Michalak
Wielcy przyjaciele 
dzieci
Wydawnictwo Dwukropek

O zasługach Janusza Korczaka 
czy Jurka Owsiaka nie trzeba 
nikogo przekonywać. Ale co dla 
dobra dzieci uczynili Steven Spiel-
berg czy Oprah Winfrey? Dowie-
my się tego z książki Marka Mi-
chalaka – rzecznika praw dziecka 
w latach 2008–2018 i kanclerza 
Międzynarodowej Kapituły Or-
deru Uśmiechu.

Gabby Dawnay 
Cuda w lesie. 
Opowieści 5 minut 
przed snem
Wydawnictwo Harper 

Collins Polska

„Cuda w lesie” to barwna opo-
wieść o dużych i małych miesz-
kańcach lasu, o niezwykłych 
zjawiskach, które zachodzą 
w naturze każdego dnia i o tym, 
że wszystkie elementy w przy-
rodzie są ze sobą powiązane.

4999

oprawa  
twarda
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https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=o+wielkich+dla+ma%C5%82ych
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?seriesFacet=kocia+szajka&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?seriesFacet=kocia+szajka&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?seriesFacet=kocia+szajka&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?seriesFacet=kocia+szajka&sort=publishDesc
https://www.empik.com/wynalazki-roslin-gifford-clive-herba-gosia,p1360109785,ksiazka-p
https://www.empik.com/cuda-w-lesie-opowiesci-5-minut-przed-snem-dawnay-gabby,p1360110897,ksiazka-p
https://www.empik.com/wielcy-przyjaciele-dzieci-michalak-marek,p1361594449,ksiazka-p
https://www.empik.com/kocia-szajka-i-falszerze-piernikow-romaniuk-agata,p1344440123,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kocia-szajka-i-napad-na-moscie-romaniuk-agata,p1286242940,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kocia-szajka-i-zagadka-znikniecia-sledzi-romaniuk-agata,p1266927399,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kocia-szajka-i-falszerze-piernikow-romaniuk-agata,p1344437800,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kocia-szajka-i-napad-na-moscie-romaniuk-agata,p1286243374,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kocia-szajka-i-zagadka-znikniecia-sledzi-romaniuk-agata-hajduk-malwina,p1267212391,ebooki-i-mp3-p


Agnieszka Mielech 
Emi i Tajny Klub 
Superdziewczyn.
Dookoła świata. 
Hiszpania, olé! 
Wydawnictwo Wilga

Przyjaciele z Tajnego Klubu Superdziewczyn lądują w Maladze, urokliwym 
śródziemnomorskim mieście. Leniwe wakacje w Hiszpanii przynoszą 
nową tajną misję, której celem jest rozwiązanie zagadki podejrzanego 
detektywa i skradzionego obrazu Picassa.

3499

oprawa  
zintegrowana

poprzednie książki z serii – druga tańsza -50%

2999 34992999

Wiola Michońska
Jagoda i tajemnica 
zaginionych mioteł
Wydawnictwo Zielona Sowa

Jagoda rozpoczyna naukę 
w pierwszej klasie. Wkrótce, 
wraz z przyjaciółką Ingą, będzie 
się głowić nad rozwiązaniem za-
gadki, która nurtuje całą szkołę: 
ze schowka woźnego giną mio-
tły… Czy dziewczynki wpadną na 
trop złodzieja? 

2699

oprawa  
miękka

5990

oprawa  
twarda

Felicita Sala 
Przepisy z balkonu 
i ogródka
Wydawnictwo Kropka 

„Przepisy z balkonu i ogród-
ka” to książka kucharska, 
mały przewodnik po uprawie 
owoców i warzyw w domu 
i przydomowym ogródku oraz 
książka obrazkowa w jednym. 
To także pean na cześć wspól-
noty i międzyludzkich więzi, 
a nie od dziś wiadomo, że 
przez żołądek do serca!

Gabriela Rzepecka-
-Weiß
Flora i Machina- 
-Lawina
Wydawnictwo Dwukropek

Podczas dobrej zabawy można 
zapomnieć o całym świecie i o... 
sprzątaniu. A od tego już tylko 
krok do katastrofy. Najpierw 
ślizg na szklanej kulce, potem 
ŁUPS! w kolejkę, piłka w do-

niczkę... stłuczony kubek, prze-

wrócona wieża z klocków. Ojej! 
Ale bałagan. Jedno niefortunne 
wydarzenie powoduje kolejne. 
Istna machina-lawina.

3499

oprawa  
twarda

5490

oprawa  
twarda
/ 1 egz.

Kirsten Bradley 
To nadal pestka!
Wydawnictwo Kropka 

„To nadal pestka!” – druga część 
bestsellerowej książki „To pest-
ka! Uprawa własnego ogródka” 
pozwala zdobyć wiele nowych 
umiejętności, ale najważniejsze, 
że to świetna rozrywka! Zatem – 
baw się dobrze, to nadal pestka!
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https://www.empik.com/jagoda-i-tajemnica-zaginionych-miotel-wiola-michonska,p1363936861,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?publisherFacet=wydawnictwo+kropka&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?seriesFacet=emi+i+tajny+klub+superdziewczyn&sort=publishDesc
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https://www.empik.com/flora-i-machina-lawina-flora-tom-2-rzepecka-weiss-gabriela,p1364915379,ksiazka-p
https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-dookola-swiata-kalifornia-mielech-agnieszka,p1255965922,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-dookola-swiata-nowy-jork-mielech-agnieszka,p1260820890,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-dookola-swiata-szwecja-mielech-agnieszka,p1300291037,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-dookola-swiata-kalifornia-mielech-agnieszka,p1253468188,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-dookola-swiata-nowy-jork-mielech-agnieszka,p1263185044,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-dookola-swiata-szwecja-mielech-agnieszka,p1299796016,ebooki-i-mp3-p


festiwal rodzinnej 
zabawy

2990

oprawa  
miękka

2690

oprawa  
miękka
/ 1 egz.

Anna Świć
Koduj z robotami. Zagadki 
obrazkowe
Wydawnictwo Kapitan Nauka

„Koduj z robotami. Zagadki obrazkowe” (5–7 
lat) to bogato ilustrowana książeczka pełna 
ciekawych zadań wprowadzających w świat 
kodowania, robotyki i informatyki.

Maria Majewska, Milena Ratajczak, 
Małgorzata Biegańska-Hendryk, Justyna Kolasińska
Quiz: • Polska • Kosmos • Koty • Zwierzęta
Wydawnictwo Kapitan Nauka

Seria „Quiz Tego nie dowiesz się w szkole!” to: • Ciekawostki o świecie 
i nie tylko • Ponad 160 pytań, które pomagają utrwalić zdobytą wiedzę 
• Możliwość sprawdzenia odpowiedzi • Atrakcyjna forma zabawy 

6999

oprawa  
twarda

Lauren Fairgrieve
Ptaki. Modele 
10 gatunków do 
złożenia 
Wydawnictwo Wilga

„Ptaki” to połączenie rzetelnej wiedzy o popularnych gatunkach ptaków 
z pięknymi modelami 3D, które w bardzo prosty sposób można złożyć 
i którymi można ozdobić swoje otoczenie.

LEGO® NINJAGO®
Wydawnictwo Ameet

Zapraszamy do świata LEGO® NINJAGO®! Przed wami mnóstwo 
przygód, niespodziewane zwroty akcji, pojedynki zapierające 
dech i… dużo samurajskiego humoru. W ofercie LEGO® Books 
znajdziecie kolekcjonerską serię z minifigurkami, znakomite 
opowiadania z serii „Spinjitzu Brothers”, zestaw do kreatyw-

nej zabawy z modelami smoków do zbudowania i wiele, wiele 
więcej. NINJA-GO!

książki LEGO NINJAGO – druga tańsza -50%

6999 2299

2299

1999

7999

1999

4299

2499

1999

2299

1999
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https://www.empik.com/ptaki-lauren-fairgrieve,p1362278043,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?q=lego+ninjago&sort=publishDesc
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książkinowość

349939903699 2499349934994999

2499 3499 3499 1999 4299

5490 4499299939994999349934993999

2999

3990

2499 4499

Ulubieni
bohaterowie

Mnóstwo
czytania

wybrane
książki

wybrane
książki

druga tańsza

-50%

druga tańsza

-50%

3999

4499499049993990349939994499

4800 2999 3999 2499 39994290

3999 3299

5990269936994299349934993990
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https://www.empik.com/festiwal-ksiazki-dzieciecej


festiwal rodzinnej 
zabawy

Liz Pichon
Tomek Łebski. Chętnie pomogę (za parę monet)
Wydawnictwo Zielona Sowa

Tomek znajduje w sklepie wymarzony zestaw artysty! Postanawia zgar-

nąć dodatkowe kieszonkowe, żeby go kupić. Posprzątać? Żaden problem. 
Zgrabić liście? Bardzo proszę. Może zebranie dodatkowych monet nie 
zajmie Tomkowi miliona lat…

2999

oprawa  
miękka

3699

oprawa  
miękka

Jeff Kinney
Dziennik cwaniaczka. Więcej czadu
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Greg zostaje pracownikiem technicznym (to znaczy tra-

garzem) w kapeli Bródna Pieluha. I od razu odkrywa cienie 
rockandrollowego życia: zarwane nocki, niezdrowe używki 
(czyli kawę i pączki). Zaczyna czuć, że ta pielucha jest pełna… 
i wkrótce się przeleje!

3499

oprawa  
miękka

David Owen
Alex Neptun. Złodziej 
smoków
Wydawnictwo Wilga

Alex Neptun ma tylko jednego za-

ciekłego wroga, a jest nim… ocean, 
który przy każdej okazji próbuje 
wciągnąć chłopca w śmiertelną 
pułapkę. Alex trzyma się więc 
z dala od wody, co nie jest łatwe, 
gdy mieszka się w nadmorskim 
miasteczku…

4999

oprawa  
miękka

Roderick Gordon, 
Brian Williams
Tunele. Tom 2. Głębiej
Wydawnictwo Wilga

„Głębiej” to kont ynuacja 
niezwykłych oraz mrożą-

cych krew w żyłach przygód 
czternastoletniego Willa i jego 
przyjaciela Chestera. Po do-

tarciu do Głębi chłopcy zmu-

szeni są do dramatycznej wal-
ki o przetrwanie. Stawiając 
czoła kolejnym wyzwaniom, 
odkrywają również przera-

żający spisek Styksów. Czy 
zdążą uratować Górnoziemie?
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https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?seriesFacet=dziennik+cwaniaczka&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki/tomek-lebski?sort=publishDesc
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4999

oprawa  
miękka

Beth Lincoln
Swiftowie
Wydawnictwo Znak 

Emotikon

Idealna powieść dla fanów 
„Rodziny Addamsów” i „Se-

rii niefortunnych zdarzeń”! 
Spooky story z prawdziwe-

go zdarzenia! Przezabawna 
zagadka kryminalna prze-

pełniona mrocznymi przy-

godami.

Kathy Weeks
Harper Drew. Dziennik katastrofy
Wydawnictwo Wilga

Poznajcie Harper Drew – nastolatkę, która jest przekonana, że 
jej życie to jedno wielkie UTRAPIENIE. Czy KOMUKOLWIEK 
przydarza się w życiu coś podobnego?

3999

oprawa  
miękka

5290

oprawa  
twarda

Sophie Anderson 
Zaklinaczka burz
Wydawnictwo Świetlik

Linnet wraz z ojcem została zesła-
na na Żałosne Bagna, ponieważ 
Magia jest zabroniona na wyspie. 
Dziewczyna tęskni za swoim daw-
nym życiem i marzy o ponownym 
spotkaniu z przyjaciółmi. Kiedy 
ojciec Linnet zostaje schwytany za 
kradzież drogocennego klejnotu, 
Linnet musi wyruszyć w niebez-
pieczną podróż przez stawy aliga-
torów i ruchome piaski. Podczas 
wyprawy dziewczyna odkrywa, że 
jest coś potężniejszego niż magia 
śpiewu. 

2999

oprawa  
miękka

Anna Andrusyszyn
Nata i czarownice. 
Pechowa wiedźma
Wydawnictwo Zielona Sowa

Dalsze przygody Naty. Tym razem dziewięciolatka ma szansę odzyskać 
magiczne talenty swoich przodkiń. Bez wahania wyrusza w pełną niebezpie-

czeństw podróż. Czy Nacie uda się spełnić marzenie o zostaniu czarownicą?

2699

oprawa  
miękka

3999

oprawa  
miękka

Ben Miller
O dziewczynce, która 
wpadła w baśń 
Wydawnictwo Wilga

Lana uwielbia niezwykłe opowie-

ści. Zwłaszcza te, które wymy-

śla razem z bratem, Harrisonem, 
w trakcie wspólnych gier i zabaw. 
Gdy jednak Harrison dochodzi 
do wniosku, że jest już za duży, by 
spędzać czas z młodszą siostrą, 
dziewczynce zaczynają doku-

czać samotność i nuda.
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https://www.empik.com/swiftowie-beth-lincoln,p1362280039,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?seriesFacet=harper+drew
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?seriesFacet=nata+i+czarownice&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?seriesFacet=nata+i+czarownice&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?seriesFacet=nata+i+czarownice&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki/dla-dzieci,3131,s?seriesFacet=nata+i+czarownice&sort=publishDesc
https://www.empik.com/zaklinaczka-burz-anderson-sophie,p1360434168,ksiazka-p
https://www.empik.com/o-dziewczynce-ktora-wpadla-w-basn-miller-ben,p1362267524,ksiazka-p
https://www.empik.com/nata-i-czarownice-anna-andrusyszyn,p1328244112,ebooki-i-mp3-p


festiwal rodzinnej 
zabawy

3990

3499

4999 34993499

449954902999

299944995999 5990

2699369944994800

4490

3999499939994999

6990 499914995600

4490

oprawa  
twarda

Rachel Firth, Minna Lacey, Jordan Akpojaro
Filozofia dla początkujących
Wydawnictwo Publicat

Ta książka otwiera świat filozofii dla czytelników o dociekli-

wych umysłach. Zawiera wiele żywych przykładów, humory-

stycznych ilustracji i prostych eksperymentów myślowych.

Dla ciekawych świata

druga 
tańsza -50%

wybrane książki

Alexandra Stewart
Darwin i Hooker. 
Opowieść 
o przyjaźni, pasji 
i odkryciu, które 
zmieniło świat
Wydawnictwo Wilga

Oto opowieść o dwóch wybitnych ludziach, których wspólna pasja kolek-

cjonerska i wielka przyjaźń przyczyniły się do tego, że na zawsze zmieniło 
się nasze pojęcie o świecie.

4999

oprawa  
twarda
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https://www.empik.com/festiwal-ksiazki-dzieciecej
https://www.empik.com/opowiesc-o-przyjazni-pasji-i-odkryciu-ktore-zmienilo-swiat-stewart-alexandra,p1362280109,ksiazka-p
https://www.empik.com/filozofia-dla-poczatkujacych-firth-rachel-lacey-minna-akpojaro-jordan,p1318734607,ksiazka-p


muzykanowość

Depeche Mode
Memento Mori

„Memento Mori” to piętnasty album studyjny Depeche Mode – pierwszy w składzie Dave’a Gahana 
i Martina Gore’a po tragicznej śmierci współzałożyciela Andrew „Fletcha” Fletchera w 2022 roku. Płyta 
została wyprodukowana przez Jamesa Forda i Martę Salogni. Pomysł na „Memento Mori” zaczął rodzić 
się na początku pandemii, co zaowocowało piosenkami inspirowanymi bezpośrednio tym okresem. 
Kolekcja składa się z 12 utworów obejmujących różnorodne nastroje: od złowrogiego początku – para-

noi i obsesji – do ostatecznego rozwiązania – katharsis i radości – ze wszystkimi punktami pomiędzy.

11999

DLX
24999

LP
8999

CD
27999

LP Color
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https://www.empik.com/memento-mori-depeche-mode,p1365014543,muzyka-p


muzyka nowość

U2
Songs of Surrender

Nowy album zawiera najważniejsze piosenki z 40-letniej kariery zespołu U2. Każdy utwór został nagrany w nowej aranżacji, 
a niektóre z nich otrzymały nawet zmieniony tekst. Sesje nagraniowe do „Songs of Surrender” odbyły się w ciągu ostatnich 
dwóch lat. Kuratorem całej kolekcji jest The Edge. Legendarny zespół nagrał na nowo m. in. takie hity jak: „Sunday Bloody 
Sunday”, „Beautiful Day” czy „With or Without You”. Jest to niebywała gratka dla fanów zespołu U2.

7499199998999

249995999921999
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https://www.empik.com/songs-of-surrender-u2,p1360294214,muzyka-p


muzykanowość

Różni wykonawcy
club2020
„club2020” to wyjątkowy album, zrzeszający największe gwiazdy polskiego 
hip-hopu. We flagowym projekcie 2020 label udział wzięli m.in.: Taco He-
mingway, PRO8L3M, OKI, Otsochodzi, Young Igi, CatchUp, Young Leosia, 
Gruby Mielzky, Dwa Sławy, Łajzol, schafter, DZIARMA, Avi, Margaret, 
HAŁASTRA, Kukon, Miły ATZ, Szczyl oraz Pers. Owocem wspólnej sesji 
nagraniowej w Trójmieście stała się różnorodna i wielowymiarowa płyta, 
ukazująca pełen przekrój stylistyczny współczesnego rapu. Od przebojo-
wych singli i klubowych bangerów; poprzez klasycznie hiphopowe cyphery; 
aż po wielowątkowe, refleksyjne i nie dające się zamknąć w ramach jednej 
konwencji utwory. A to wszystko w duchu zaskakujących artystycznych 
wymian i kooperacji, gdzie na każdym kroku spotykają się twórcy repre-
zentujący odmienne nurty oraz style muzyczne. Oficjalna data premiery 
„club2020” to 10 marca. Płytę promowały m.in. takie single jak: „Malibu 
Barbie”, „Przypływ”, „No weź” czy „CYPHER2022”, a także kilkuodcinko-
wy vlog, dokumentujący zakulisowe działania artystów na scenie oraz 
w studiach nagraniowych.
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CD

4999

CD

Włodi
HHULTRAS

„HHULTRAS” to siódmy solowy album Włodiego! Artysta znany ze swojej autentyczności zaznacza 
swoją pozycje i konsekwentnie wyraża swoje zaangażowanie w muzykę. Na albumie znajdziemy 
dziesięć utworów o klimatycznym brzmieniu, surowe, nieraz mroczne produkcje, z warszawskim 
sznytem Włodiego, wyprodukował w większości Ńemy do płyty dodali smaku Szczur JWP, Soul-
pete, Smokin oraz The Returners. Drugie wydawnictwo Włodiego w Def Jam Recordings Poland, 
obfituje w plejadę znakomitych gości, od rapowego undergroundu po mainstream, w niesłyszanych 
dotąd razem połączeniach. Gości na płycie znajdzie się aż dziesięciu, będą oni stopniowo ujawniani 
przez artystę i wytwórnie.
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https://www.empik.com/club2020-club2020,p1369543928,muzyka-p
https://www.empik.com/hhultras-wlodi,p1367598553,muzyka-p


muzyka nowość

Asster 
Mowa Węży
Album Asstera „Mowa Węży” to najbardziej oczekiwany debiut 
roku. Na płycie gościnnie pojawiają się czołowi twórcy polskie-
go rapu, jak i młode wschodzące gwiazdy: Malik Montana, Kaz 
Bałagane, Macias, Młody Ba i AG. Tytułowy wąż jest motywem 
przewodnim identyfikacji wizualnej płyty – reprezentuje zdra-
dzieckie i fałszywe oblicze branży muzycznej, z którą musi mierzyć 
się wielu młodych twórców. Węże symbolizują też fałszywych 
przyjaciół, którzy kręcąc się wśród zdolnych, dobrze zapowia-
dających się osób, próbują ugrać coś dla siebie. Jak to ujął sam 
artysta: „Nauczyłem się żyć pośród nich i rozumieć ich język”.

Lana Del Rey
Did You know that there's a tunnel under Ocean Blvd

Edycja specjalna z alternatywną okładką dostępna tylko w Empik!

7999
CD

4999
CD


 P

R
E

M
IE

R
A

 2
4.

03
.2

02
3

52 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/did-you-know-that-there-s-a-tunnel-under-ocean-blvd-exclusive-edition-lana-del-rey,p1355148753,muzyka-p?qa=lana%20del%20rey&ac=true


muzykanowość

5499
4 CD

10999
CD

4999
CD

4999
CD

5499
2 CD

4999
CD

3299
4 CD

3499
2 CD 2999

2 CD

4999
CD
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muzyka nowość

Krzysztof Komeda
Box: Krzysztof Komeda w Polskim Radiu.
Volume 1-8

Ania Karwan
Swobodnie
Najnowszy i szalenie ważny album w dorobku Ani Karwan. To pierwszy, 
w całości autorski materiał artystki. Dojrzałe kompozycje stworzone wraz 
z Piotrem Bogutynem i szczere poetyckie teksty to nowe oblicze Ani. Po 
latach spędzonych na scenie, odważyła się odkryć swoje prawdziwe ja, 
pozwoliła sobie na podjęcie ryzyka podejmowania trudnych prób i po-
pełniania błędów.

24999

Box
8 CD

4999

CD

 PREMIERA 24.03.2023

Wiktor Dyduła
Pal Licho!

Debiutancki album twórcy hitów „Koło Fortuny” i „Dobrze 
Wiesz, Że Tęsknię”.

4999

CD
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https://www.empik.com/box-krzysztof-komeda-w-polskim-radiu-volume-1-8-komeda-krzysztof,p1369524464,muzyka-p
https://www.empik.com/ania-karwan-karwan-ania,p1364778778,muzyka-p?qa=ania%20karwan&ac=true
https://www.empik.com/pal-licho-dydula-wiktor,p1368496182,muzyka-p


muzykanowość

Katie Melua
Love & Money

16999

Limitowana edycja
z autografem
LP

7999

CD

Pink Floyd
The Dark Side Of The Moon – Live At Wembley 
1974 

Wyjątkowe wydawnictwo z okazji 50. rocznicy wydania kultowej płyty 
zespołu Pink Floyd pt. „The Dark Side Of The Moon”. Wydany w 2023 roku 
album to zapis legendarnego koncertu na Wembley, który odbył się w 1974. 
Podczas występu grupa zaprezentowała na żywo cały materiał z „TDSOTM”.

6999

CD

 PREMIERA 24.03.2023  PREMIERA 24.03.2023

Pink Floyd
The Dark Side Of The Moon (50th Anniversary Box 
Set) 
Wyjątkowe wydawnictwo z okazji 50. rocznicy wydania kultowej płyty 
zespołu Pink Floyd pt. „The Dark Side Of The Moon”. Unikatowy box za-
wiera 2 płyty CD, 2 płyty LP, 2 nośniki Blu-ray, 1 płytę DVD, 160-stronicowy 
booklet, 76-stronicową wkładkę oraz 2 repliki singli 7”.

164999

BOX

11999

LP
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https://www.empik.com/love-money-signed-edition-plyta-z-autografem-melua-katie,p1360500692,muzyka-p
https://www.empik.com/love-money-melua-katie,p1360500018,muzyka-p


nowość

109999
BOX

 PREMIERA 7.04.2023Linkin Park
Box: Meteora (Limited Anniversary Edition)
Linkin Park świętują 20-lecie nominowanego do Grammy, multiplatynowego, drugiego studyjnego albumu „Meteora”. Smakowitym kąskiem w kolekcji 
jest bez wątpienia utwór odnaleziony na twardych dyskach z materiałami, które ostatecznie wypełniły „Meteora 20th Anniversary Edition”. Odpowiednio 
zatytułowany „Lost” to kompletny, zmiksowany, a jednak zapomniany numer pochodzący z okresu prac nad oryginalną płytą. Limitowany box (Limited 
Edition Super Deluxe Box Set) zawiera 6 niepublikowanych utworów, nagrania ze stron B singli i koncerty, a także nieprezentowany nigdzie zakulisowy 
materiał. Wszystko to na 5 płytach winylowych [„Meteora” (1 LP), „Live in Texas” (2 LP) – po raz pierwszy na winylu – oraz – wcześniej niewydany – „Live 
in Nottingham 2003” (2 LP)], 4 CD [„Meteora” (1 CD), „LPU Rarities 2.0” (1 CD), „Live Rarities 2003-2004” (1 CD) oraz „Lost Demos” (1 CD)] oraz trzech DVD 
[„The Making of Meteora/The Art of Meteora/Work In Progress”(1 DVD), „Veterans Stadium” (2003), „Live in Seoul” (2003) (1DVD) oraz „Live In Manila” 
(2004), „Live in Denver – Projekt Revolution 2004”(1 DVD)]. Całość uzupełniają m.in. 40-stronicowa książka, plakat, litografia oraz arkusz z naklejkami.

nowość
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https://www.empik.com/box-meteora-limited-anniversary-edition-linkin-park,p1366497008,muzyka-p
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filmnowość

Kot w butach:
Ostatnie życzenie
Kochany przez wszystkich, uwielbiający mleko, awanturniczy i nieustra-
szony Kot w butach powraca w nowej przygodzie i przekonuje się, że za-
miłowanie do ryzyka odcisnęło na nim piętno. Zapominając się, zużył już 
osiem z dziewięciu żyć. Teraz chce je odzyskać, dlatego zapuszcza się do 
Czarnego Lasu, by odnaleźć mityczną Gwiazdkę Życzeń i przeżyć swoją 
najzuchwalszą przygodę.

Chrzciny
Grudzień, 1981 rok. Marianna, 
gorliwa katoliczka, postanawia  
wykorzystać rodzinną uroczy-
stość - chrzciny najmłodszego 
wnuka, do pojednania swoich 
skłóconych od lat dzieci. Nieocze-
kiwanie przeszkodzi jej w tym 
generał Jaruzelski, który ogłasza 
tego dnia stan wojenny. Chcąc 
doprowadzić rodzinne pojedna-
nie do końca, Marianna postana-
wia ukryć przed dziećmi prawdę  
o sytuacji w kraju. To małe z po-
zoru kłamstwo, uruchomi lawinę 
nieoczekiwanych zdarzeń, którą 
trudno będzie zatrzymać.
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karta prezentowa
empik

najlepsza
na każdą okazję
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gry nowość

Xbox Game Pass
Ultimate 3M 
Subskrypcja na 3 miesiące

Uzyskaj nieograniczony dostęp do 
ponad 100 najlepszych gier na kon-
soli Xbox One, do gier w systemie 
Windows 10 oraz w usłudze Xbox 
Live Gold. Bezustannie dodawane są 
nowe gry, dzięki czemu subskrypcja 
Xbox Game Pass to bilet do ciągłego 
odkrywania nowości.
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grynowość
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gry nowość

13999
PC

11999
PC

11999
PC

11999
PC

9999
PC

10999
PC

10999
PC

13999
PC

13999
PC

13999
PC

11999
PC

12999
PC

Gra PC 
The Sims™ 4 Razem raźniej 
Dodatek
Wzmacniaj więzi rodzinne, zdobywaj przy-
jaciół lub wrogów i odkrywaj prawdziwe „ja” 
swoich Simów z The Sims™ 4 Razem raźniej 
Dodatek*.
*Wymaga gry The Sims 4 wraz ze wszystkimi aktualizacjami. 
Sprawdź minimalne wymagania sprzętowe pakietu w przypadku 
komputerów PC

15499
PC
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grynowośćsuperoferta

15999

24999

najniższa cena 
z 30 dni 249,99

PS4

9999

18999

najniższa cena 
z 30 dni 109,99

PS4

9999

18999

najniższa cena 
z 30 dni 109,99

Xbox One

16999

26999

najniższa cena 
z 30 dni 269,99

PS5

16999

26999

najniższa cena 
z 30 dni 269,99

XBox One/
XSX

8499

14999

najniższa cena 
z 30 dni 84,99

PS4

8499

14999

najniższa cena 
z 30 dni 84,99

XBox One

11999

18999

najniższa cena 
z 30 dni 119,99

PS5

11999

18999

najniższa cena 
z 30 dni 119,99

XBox 
Series X

9999

11999

najniższa cena 
z 30 dni 99,99

PS4

9999

11999

najniższa cena 
z 30 dni 99,99

XBox One

14999

17499

najniższa cena 
z 30 dni 174,99

PC

6999

9999

najniższa cena 
z 30 dni 99,99

PC

17999

21999

najniższa cena 
z 30 dni 219,99

PS4

17999

21999

najniższa cena 
z 30 dni 219,99

PS5

6999

10499

najniższa cena 
z 30 dni 69,99

PS5

17999

21999

najniższa cena 
z 30 dni 219,99

XOne/
XSX

11999

21900

najniższa cena 
z 30 dni 119,99

PC

11999

16999

najniższa cena 
z 30 dni 119,99

PS4

5999

9999

najniższa cena 
z 30 dni 59,99

PS4

11999

16999

najniższa cena 
z 30 dni 119,99

XBox One

6999

10499

najniższa cena 
z 30 dni 69,99

XOne/
XSX

26999

33499

najniższa cena 
z 30 dni 279,99

PS5

26999

33499

najniższa cena 
z 30 dni 279,99

XBox 
Series X

5999

13999

najniższa cena 
z 30 dni 139,99

PC

8499

18499

najniższa cena 
z 30 dni 184,99

PS4

8499

18499

najniższa cena 
z 30 dni 184,99

XBox One

Promocja obowiązuje w terminie 3-16.04.2023 

11999

15999

najniższa cena 
z 30 dni 119,99

PS4

11999

16999

najniższa cena 
z 30 dni 119,99

PS5

19999

22999

najniższa cena 
z 30 dni 199,99

NS

11999

16999

najniższa cena 
z 30 dni 119,99

XBox One

5999

9999

najniższa cena 
z 30 dni 59,99

NS

16999

32999

najniższa cena 
z 30 dni 329,99

PS5
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nowość

Muzykanci z Bremy Złota rybka

2-4 wiek

3-7

2-4 wiek

5+

2-4 wiek

5+

4499 4499

nowość

Rok w lesie. Liczymy 
zwierzaki
Kolejna zabawka z bohaterami „Roku w le-

sie”, ulubionej książki dzieci, przygotowa-

na przez Emilię Dziubak. Zabawa polega 
na tym, aby policzyć zwierzęta na wybra-

nym elemencie i połączyć go z elementem 
z odpowiednią (będącą wynikiem liczenia) 
liczbą. Do ułożenia jest 10 par.

wiek

3+

3699

Zakodowana wieża 
Gra kooperacyjna, która wprowadza 
dzieci w podstawy programowania bez 
komputera. Gracze współpracują ze sobą 
i kodują ruchy czarodzieja, by zaplanować 
trasę do skarbów ukrytych w zamkowej 
wieży.

1-4 wiek

5+

4490

nowość

Zwierzęta, Przyroda 
OZabawa kartami sensorycznymi to świetny sposób na poznawanie świata 
natury i poszerzanie słownictwa związanego z przyrodą. Realistyczne 
ilustracje pozwalają dostrzec szczegóły, a wypukłe elementy zachęcają 
do wodzenia po nich paluszkami.

1+ wiek

2+5990

nowość

16999

2+ wiek

4+

nowość

zabawki

Super MarioTM. 
Rozchwiana wieża

Zabawna gra towarzyska dla dzieci  
i dorosłych. Trzeba mieć wiele szczę-

ścia i dużo zręczności, żeby nie po-

zwolić Bowserowi zrzucić Super 
Mario i jego przyjaciół z wieży.

Super MarioTM.  
Route'n GO!

Gra logiczna pełna akcji. Furgonetka 
musi przejechać całą trasę i dotrzeć 
do celu, nie może przy tym wypaść 
z trasy. Żeby umożliwić furgonetce 
dotarcie do mety, należy przesuwać 
poszczególne platformy toru jazdy.

8499

najniższa cena 
z 30 dni 109,99

10999

12999

najniższa cena 
z 30 dni 169,99

17999

2+ wiek

4+

nowość

Pets&friends
W grze Pets & Friends gracze próbują 
odnaleźć na zakrytych kafelkach symbo-

le, które są potrzebne do zdobycia kart ze 
zwierzątkami domowymi. Zdobyte zwie-

rzątka zapewniają graczom zarówno punkty 
na koniec gry, jak i specjalne umiejętności 
ułatwiające zdobywanie kolejnych zwie-

rzaków.

La Cucaracha

Łap robala! W kuchni jest karaluch! Szybko kto go złapie?! Rzuć kostką 
i działaj błyskawicznie użyj sztućców, aby zwabić karalucha do swojej 
pułapki. Gracz, który złapie karalucha pięć razy, wygrywa! 

2-4 wiek

6+

4499
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Dobble Collector
Spójrz na pierwszą kartę, którą trzymasz 
w ręku oraz na tę, która leży na środku 
stołu. Znajdź na nich wspólny symbol, na-

zwij go i szybko pozbądź się swojej karty! 
W „Dobble” można grać na wiele sposobów, 
a 5 z nich jest opisanych w instrukcji jako 

mini-gry. 

2-8 wiek

6+

12999

nowość

Labyrinth Villains
W tej wersji Labiryntu zmieniają 
się nie tylko postaci, ale i cała opra-

wa graficzna gry – wszystkie jej 
elementy przybrały barwy Villains 
- Złoczyńców, czyli czarnych boha-

terów z filmów Disneya, w których 
to właśnie wcielają się gracze. 

2-4 wiek

7+

nowość

9999

Minecraft
Heroes of the Village

W grze Pets & Friends gracze próbują 
odnaleźć na zakrytych kafelkach sym-

bole, które są potrzebne do zdobycia kart 
ze zwierzątkami domowymi. Zdobyte 
zwierzątka zapewniają graczom zarów-

no punkty na koniec gry, jak i specjalne 

umiejętności ułatwiające zdobywanie 
kolejnych zwierzaków.

12999

nowość

zabawki

1+ wiek

6+

Jenga
Cel gry jest prosty – musisz zostać ostatnim 
graczem, który dostawi drewniany klocek tak, 
aby wieża nie uległa zawaleniu. Wyciągaj klocki 
jedną ręką, a następnie układaj je na szczycie 
wieży. Tylko musisz być ostrożny! Osoba, która 
przewróci wieżę - przegrywa.

5999

najniższa cena 
z 30 dni 79,99

7999

Superfarmer

Jesteś farmerem i hodujesz zwie-

rzęta. Cieszysz się, ponieważ Twoje 
stado się powiększa. Bądź jednak 
czujny – w okolicy grasują lis i wilk. 
Twoje zwierzęta mogą paść ich 
ofiarą! Gra zawiera dwie kolorowe, 
12-ścienne kostki i mnóstwo żetonów 
zwierzaków.

3999

najniższa cena 
z 30 dni 59,99

5999

2-6 wiek

6+

Twister
Gra idealnie łącząca gimnastykę ze 
świetną zabawą. Aby wygrać, musisz 
utrzymać równowagę stając na rękach 
i stopach na coraz to innych kolorowych 

polach maty, co nie jest takie proste w 
bliskim towarzystwie innych graczy!2+ wiek

6+

8999

najniższa cena 
z 30 dni 119,99

11999

2–4 wiek

7+

2–4 wiek

7+

Rummikub Standard
„Rummikub” to wspaniała gra towarzyska. Prosta, wciągająca, inna w każ-

dej rozgrywce. Doskonała rozrywka dla całej rodziny. Celem gry jest po-

zbycie się wszystkich kostek z liczbami ze swojej tabliczki. Gracz, który 
dokona tego jako pierwszy – wygrywa. 

8999

najniższa cena 
z 30 dni 99,99

9999

CzółkoCzółko Junior

2-8 wiek

6+
2-8 wiek

10+

3999

najniższa cena 
z 30 dni 64,99

6499 3999

najniższa cena 
z 30 dni 64,99

6499
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zabawki

nowość

Mindbug
„Mindbug" łączy w sobie przystępność i prostotę zasad ze strategiczną głębią 
rozbudowanej gry karcianej. Rezultatem jest oparta na umiejętnościach 
karciana gra pojedynkowa - powiew świeżości, który zmieni twoje spojrzenie 
na tego typu gry. Mimo, że „Mindbug" jest niezwykle łatwy do opanowania, 
bez końca będzie cię zaskakiwać nowymi wyzwaniami i kombinacjami.

2 wiek

8+
6995

Mordercze krewetki
„Mordercze Krewetki”, nowa gra twórców 
„Eksplodujących Kotków”, to szalona zabawa,  
w której walczymy o to, kto jako pierwszy 
zbierze 10 kart na swoim stosie punktowania.  
W tym celu będziemy starali się zbierać zesta-

wy w odpowiednich kolorach, dorzucając nowe 
karty do swojego akwarium lub kradnąc je od 
przeciwników. 

2-6 wiek

7+

nowość

11999

nowość

Rummikub słowny 
Zupełnie nowa odsłona gry znanej na całym świecie. Tym razem celem 
rywalizacji jest ułożenie najdłuższego wyrazu. „Rummikub słowny” nigdy 
się nie nudzi, każda kolejna rozgrywka jest zupełnie inna od poprzedniej, 
dzięki możliwości układania za każdym razem innych słów.

Było sobie życie
Edukacyjna gra planszowa Było sobie 
życie to emocjonująca zabawa, w której 
możesz sprawdzić swoją wiedzę na temat 
zdrowia i ludzkiego organizmu. Cel gry jest 
prosty: trzeba jak najszybciej zebrać kom-

plet żetonów z wizerunkiem Hemo. Cały 
czas miej się na baczności. Jeżeli jesteś 
pewny swego, nie bój się pojedynków. 
Zaskakuj innych wiedzą i pomysłowością.

2+ wiek

7+
11999

13990

9999

najniższa cena 
z 30 dni 119,99

11999

Gra karciana UNO, UNO FLIP, DOS
2–10 wiek

7+

2699

najniższa cena 
z 30 dni 34,99

3799 2999

najniższa cena 
z 30 dni 39,99

39993499

najniższa cena 
z 30 dni 44,99

4999

Carcassonne, Edycja 2.0
To jedna z prawdziwych gier familijnych 
- prawdziwych, czyli takich, przy których 
nie nudzą się dzieci, rodzice i dziadkowie, 
taka, z którą każde pokolenie sobie poradzi 
i, co najważniejszej, która spodoba się prak-

tycznie każdemu.

3+ wiek

7+

nowość

Reakcja łańcuchowa
Dopasuj do siebie symbole na kafelkach, aby 
uruchomić reakcję łańcuchową i zdobywać 
punkty. Im dłuższa reakcja, tym lepiej! Każdy 
ruch to łamigłówka wymagająca spostrze-

gawczości i planowania. Znalezienie najlep-

szej opcji dostarcza wielkiej satysfakcji. 
2-4 wiek

8+
2-4 wiek

7+

5999

nowość

Pitagoras

Dodawaj, odejmuj, dziel i mnóż! Tylko szybko! 
„Pitagoras" to zwariowana gra imprezowa, w 
której musisz dokonywać błyskawicznych 
rachunków. 3 poziomy trudności: wymień 
niebieską kość na czerwoną bądź czarną, aby 
dostosować poziom trudności do wieku graczy 
(regulując zakres liczb). 

2-6 wiek

8+

5999
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zabawki

Po Prostu P
Pojedynek

Po Prostu P

2+ wiek

10+

7999

najniższa cena 
z 30 dni 89,99

8999 7999

najniższa cena 
z 30 dni 99,99

9999

Bujda na resorach
Na początku każdej rundy Ciekaw-

ski pobiera kartę i zadaje pozostałym 
uczestnikom zabawy jedno z 336 nie-

banalnych i zaskakujących pytań, 
mając świadomość, że tylko jeden 
z graczy odpowie na nie poprawnie. 

2+ wiek

10+

6999

najniższa cena 
z 30 dni 99,99

9999

11499

najniższa cena 
z 30 dni 149,99

14999

Monopoly
To prosta gra w zarządzenia majątkiem 
polegająca na kupowaniu i sprzedawa-

niu najlepszych atrakcji w mieście: ulic, 
dworców, lotnisk… Sukces zależy od 
trafnych decyzji, udanych inwestycji i 
mądrze przeprowadzonych transakcji.

2-6 wiek

8+

Scrabble

Klasyczna gra „Scrabble” polega na wymyślaniu powiązanych ze sobą słów 
i układaniu ich na planszy, w sposób przypominający krzyżówkę. Słowa 
należy ułożyć z płytek, na których znajdują się litery o różnej wartości punk-

towej, a wygrywa ten, kto za ułożone słowa zdobędzie najwięcej punktów.

2–4 wiek

10+

9499

najniższa cena 
z 30 dni 139,99

14499

Najlepsza gra o kotachNajlepsza gra o psach 2

Podczas rozgrywki będziecie dobierali ze stołu karty, zdobywając zabawki, 
przysmaki i ubranka. Jednak przede wszystkim spotykać będziecie zwie-

rzęta, którymi należy odpowiednio się zaopiekować. 

2-4 wiek

8+

5999

najniższa cena 
z 30 dni 59,99

7999

7999

What do you meme? 
Wersja familijna

Gra inspirowana popkulturą, która wprowadzi 
do Twojego życia rozrywkę, jaką do tej pory ofe-

rował tylko internet. By urozmaicić grę, możecie 
użyć swoich własnych zdjęć i/lub kart z podpisa-

mi. Nawet nie wiecie, ile śmiechu sprawia robie-

nie memów z podobiznami osób, które znacie.
2+ wiek

8+

9999

najniższa cena 
z 30 dni 139,99

13999

Wirus!

Najbardziej zaraźliwa gra karciana na świecie. 
Dla małych i dużych fanów negatywnej  
interakcji.

2-6 wiek

8+

1799

najniższa cena 
z 30 dni 24,99

2499

Spór o Bór; 
Spór o Bór 2.  
Na tamę marsz
Gry Reinera Knizii zilustro-

wane przez Piotra Soko-

łowskiego.Polskie edycje 
Schotten Totten i Schotten 

Totten 2 – jednych z najlep-

szych dwuosobowych gier 

wszechczasów.

2 wiek

8+

4999

najniższa cena 
z 30 dni 59,99

5999

7999

nowość

nowość
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Pomóż dokończyć budowę jednej z najbardziej epickich konstrukcji, jakie widział świat! Twoim zadaniem będzie stworzenie efektownego witrażu  
w legendarnej bazylice Sagrada Familia. Wybierz odpowiednie kostki i ułóż z nich witraż, który zapewni najwięcej punktów zwycięstwa. Dodatki sta-

wiają przed wami nowe wyzwania, którym sprostają tylko najlepsi artyści. Bądź o krok przed swoimi rywalami i zdobywaj punkty za realizację celów  
z kart pionierów. Wykorzystaj w swoim witrażu zupełnie nowe kostki szkła, przestrzegając restrykcyjnych zasad ich umieszczania. Zdobądź uznanie 
za swój niezwykły kunszt artystyczny z modułem rozkwitu. Pokonaj swoich przeciwników, realizując nowe cele z kart rywalizacji. Czyj witraż zasłuży 
na miano arcydzieła?

Sagrada Chwała Sagrada Pasja Sagrada Życie

1-4 wiek

13+

5999

najniższa cena 
z 30 dni 79,99

7999 5999

najniższa cena 
z 30 dni 79,99

7999

9999

Gra na czas
Gra na skojarzenia, wyobraźnię i szyb-

kość reakcji. Jak najszybciej powiedz 
słowa pasujące do haseł na kartach! 
Każda rozgrywka jest inna!

Puerto Rico

Celem gry jest zdobycie jak największej 
liczby punktów zwycięstwa poprzez 
strategiczne zarządzanie wyspą Puerto 
Rico. Gracze wcielają się w role plantatora, 
budowniczego, rekrutera, rzemieślnika, 
kupca, kapitana i podróżnika.

Sagrada
Gra, której sercem jest 90 kolorowych 
kostek, które posłużą do budowy witra-

ży przedstawionych na kartach. Każdy  
z nich składa się z 20 pól, które sukcesyw-

nie będziemy zapełniać podczas 10 rund 
gry. Część pól wymaga położenia na nich 
kostki w danym kolorze, lub o konkretnej 
wartości. Te będziemy dociągać w każdej 
rundzie ze wspólnej puli. 

3999

najniższa cena 
z 30 dni 39,99

4999

Taboo
„Taboo” jest niewymownie zabawną grą! 
Idealna na spotkania towarzyskie z rodziną 
i znajomymi. Taboo przypomina kalambury, 
jednak w odświeżonej formie. Proste zasady 
pozwalają na wspólną zabawę w każdym 
wieku.

11999

najniższa cena 
z 30 dni 149,99

14999

4+ wiek

13+

Istny dom wariatów
Wszyscy jesteście szaleni! Ktoś uważa się za 
banana, ktoś inny myśli, że jest kluczem albo sa-

molotem, albo komarem… Istny dom wariatów! 
Tylko Doktorek Bzik może zapanować nad tym 
chaosem, ale żeby to zrobić, musi określić, za ko-

go uważają się pozostali gracze. Sam przeciwko 
wszystkim – musi przebić się przez pozory nor-

malności, które sojusz szaleńców próbuje zacho-

wać, aby wprowadzić go w błąd. 
2+ wiek

10+

2+ wiek

10+

6999

najniższa cena 
z 30 dni 99,99

9999

5 Sekund. Negatyw
Podanie nazw trzech ubrań, które mają kieszenie, 
wydaje się dość proste. Co jednak pierwsze wpad-

nie Ci na myśl, kiedy będzie trzeba wymienić trzy 
ubrania, które nie mają kieszeni? Czyżby znowu 
spodnie? A zegar tyka! Masz tylko 5 sekund, by 
przebić się przez gąszcz pierwszych skojarzeń  
i udzielić poprawnej odpowiedzi! 

5999

najniższa cena 
z 30 dni 69,99

6999

18999

wiek

12+

nowość

2+ wiek

10+

1-4 wiek

13+

11499

najniższa cena 
z 30 dni 169,99

16999

nowość
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Znamy się
To przenikliwa gra planszowa, dzięki 
której okaże się, co rzeczywiście wiecie 
o sobie nawzajem. Czekają na Was setki 
rozmaitych pytań i testów, które zbliżą 
Was do siebie jeszcze bardziej! Grajcie  
w duecie albo zaproście do zabawy za-

przyjaźnione pary! 

9999

najniższa cena 
z 30 dni 99,99

12999

wiek

18+
wiek

18+

What do you meme?
Idealna gra dla tych, którzy mają poczucie 
humoru i uwielbiają tworzyć własne memy! 
Jeden z graczy wciela się w rolę sędziego  
i wybiera kartę z obrazkiem, do którego opisy 
będzie oceniał w danej rundzie. Pozostali gra-

cze wykładają po 1 z 7 swoich Kart Podpisów 
tak, by stworzyć najzabawniejszą kombinację 
podpis-obrazek. 

4+ wiek

18+

13999

najniższa cena 
z 30 dni 189,99

18999

AliasAlias: 
kobiety vs mężczyźni

4+ wiek

15+
4+ wiek

10+

7999

najniższa cena 
z 30 dni 79,99

9999 7999

najniższa cena 
z 30 dni 79,99

9999

Top Trumps Quiz Domówka
Trivial Pursuit Domówka

2+ wiek

16+

4999

najniższa cena 
z 30 dni 69,99

69994499

najniższa cena 
z 30 dni 64,99

6499

10999

najniższa cena 
z 30 dni 109,99

13999

Gierki małżeński 
Oto wyjątkowa gra przeznaczona dla 
par, do grania we dwoje lub podczas 

spotkań z przyjaciółmi. Przyjrzyj się 
jej bliżej i sprawdź, jak dobrze znasz 
swojego partnera!

Księga czarów
Gotowi by stanąć do magicznego pojedynku? 
Otwórzcie zatem „Księgę czarów" i zanurzcie się 
w świecie magii. Zbierajcie niezwykłe przedmio-

ty i pozyskujcie potężnych sprzymierzeńców, by 
rozwijać swój czarodziejski kunszt. Pamiętajcie 
jednak, że wiedza to nie wszystko, chcąc pokonać 
swojego przeciwnika będziecie musieli wykazać 
się sprytem. 

2 wiek

14+

5999

najniższa cena 
z 30 dni 89,99

8999

Nanga Parbat

Jesteście gotowi na zdobywanie szczy-

tów? Wiele wysokogórskich ekspedycji 
nie miałoby szans powodzenia bez pomocy 
członków lokalnych społeczności. Są nie 
tylko tragarzami, ale także przewodnika-

mi, którzy przecierają szlaki i budują obozy.  
W grze „Nanga Parbat" przejmiecie ich rolę, 
by pomóc wspinaczom szybko i bezpiecz-

nie dostać się na szczyt. 
2 wiek

14+

5999

najniższa cena 
z 30 dni 89,99

8999

Dylemat Wagonika

„Dylemat wagonika” to imprezowa gra karciana przeznaczona dla osób peł-

noletnich. Łączy filozoficzne rozważania z krwawą jatką i zmusza uczestni-
ków do podejmowania trudnych moralnie decyzji. W każdej rundzie jeden 
z uczestników wciela się w maszynistę – to jego zadaniem będzie podjęcie 
decyzji, po którym z torów przejedzie morderczy pociąg.

4+ wiek

16+

8999

najniższa cena 
z 30 dni 109,99

10999

2+ wiek

16+
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Albik  
zestawy  

edukacyjne

-30%  
na drugiego  

pluszaka Chinchilla 

-40%  
dla klienta  

Empik Premium 
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269997999

7999

9999

9999

9999

9999

9999

9999
5999

5999

3999

koala, 25 cm 
/ 1 szt.

3999

kotek rudy 
/ 1 szt.

3999

piesek, 25 cm 
/ 1 szt.

3999

husky, 20 cm 
/ 1 szt.

3999

dalmatyńczyk
20 cm / 1 szt.

3999

brązowy dino 
21cm / 1 szt.

3999

panda, 25 cm 
/ 1 szt.

3999

konik, 22 cm 
/ 1 szt.

2499

konik, 15 cm 
/ 1 szt.

2499

kogucik
/ 1 szt.

4999

piesek husky
 36cm / 1 szt.

5999

piesek jamnik
  / 1 szt.

4999

krówka, 40 cm
różowa lub szara

/ 1 szt.

4999

pluszowy
miś lub dinozaur 

60 cm / 1 szt.
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-30%  
na drugiego  

pluszaka Chinchilla 

-40%  
dla klienta  

remium 

puzzle  
Ravensburger 

-30%  
na drugi zestaw* 

*nie dotyczy puzzli 3D
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500

puzzle XXL HarryPotter
różne rodzaje 

/ 1 szt.

2100

puzzle HarryPotter
Znajomi z Hogwartu

/ 1 szt.

600

puzzle momenty
różne wzory / 1 szt.

250

puzzle momenty
papuga / 1 szt.

750

puzzle momenty
Nowy Jork / 1 szt.

2100

puzzle Harry Potter
/ 1 szt.

700

puzzle Harry Potter
W rodzinie Weasleyów

/ 1 szt.

5499

puzzle Psi Patrol 4 w 1
/ 1 szt.

4499

puzzle Minecraft
/ 1 szt.

4499

puzzle Pokemony
/ 1 szt.

1500

puzzle Kraina Lodu
/ 1 szt.

1800

puzzle Villainous
różne rodzaje / 1 szt.

1800

puzzle Super Mario Bros
/ 1 szt.

4499

puzzle Psi Patrol
/ 1 szt.

270

puzzle Strażak Sam
/ 1 szt.

400

puzzle Baby Shark
/ 1 szt.

450

puzzle Kraina Lodu
/ 1 szt.

700

puzzle Harry Potter
Zakon Feniksa

/ 1 szt.

700

puzzle Harry Potter
Książę Półkrwi

/ 1 szt.
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art&craft nowość

Rabat -30%  
na kreatywne  

produkty  

Wielkanocne

Przygotuj się do świąt z

1399
1999

najniższa cena 
z 30 dni 19,99

2099
2999

najniższa cena 
z 30 dni 29,99

699
999

najniższa cena 
z 30 dni 9,99

1259
1799

najniższa cena 
z 30 dni 17,99

2099
2999

najniższa cena 
z 30 dni 29,99

699
999

najniższa cena 
z 30 dni 9,99

699
999

najniższa cena 
z 30 dni 9,99

1959
2799

najniższa cena 
z 30 dni 27,99

1399
1999

najniższa cena 
z 30 dni 19,99

2449
3499

najniższa cena 
z 30 dni 34,99839

1199

najniższa cena 
z 30 dni 11,99

1049
1499

najniższa cena 
z 30 dni 14,99

1749
2499

najniższa cena 
z 30 dni 24,99

2309
3299

najniższa cena 
z 30 dni 32,99

1049
1499

najniższa cena 
z 30 dni 14,99

1399
1999

najniższa cena 
z 30 dni 19,99
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art&craftnowość

Zestawy prezentowe na zajączka dla dzieci...

799
naklejki 

/ zestaw.

1799
tatuaże zmywalne 

/ zestaw.

2799
farby do malowania 

palcami
/ 1 zestaw

4999
zestaw artystyczny 

Minecraft, Frozen  
lub wiele innych, 

71 elementów
/1 zestaw

2999
kreda do włosów

rainbow lub metallic
/ 1 zestaw

4999
piaskowe obrazki

/ 1 szt.

4999
zestaw koralików / 1 szt.

2499
pisaki

12 szt. / 1 zestaw

4999
zestaw koralików / 1 szt.

4999
zdrapki / 1 szt.

9499
Promarker,

6 kolorów,
1 zestaw

18900
Promarker,

12 kolorów + 1,
1 zestaw

52900
Promarker,
48 kolorów

33900
Promarker,

24 kolory + 1

8999
malowanie po 

numerach, 
różne wzory

/ 1 szt.

19900
/ warzywny Carl

15900
/ Alexis apartment

13900
/ wymarzony taras

...i dla dorosłych

4999
pisaki dwustronne

12 szt. / 1 zestaw

2999
kredki-misie

6 szt. / 1 zestaw

4999
kredki 

do malowania twarzy, 
6 szt. / 1 zestaw

6999
pisaki Magic, 30 sztuk

 / 1 zestaw

3499
tablek do rysowania 

różowy lub czarny 
/ 1 szt.
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artykuły szkolno-biurowe nowość

5999
tablica 

suchościeralna, 
40x30cm / 1 szt.

1199
nożyczki / 1 szt.

3499
segregator A4 

/ 1 szt.

1799
zszywacz mini 

/ 1 szt.

3799
dziurkacz / 1 szt.

399
pinezki, 30 szt.

/ 1 opakowanie 

1199
spinacze, 100 szt.

/ 1 opakowanie 

1999
klamry, 12 szt.

/ 1 opakowanie 

549
marker do tablic, 

różne kolory / 1 szt.

2999
chusteczki 

do czyszczenia tablic, 
100 szt. / 1 opakowanie 

2299
markery do tablic, 

6 szt. / 1 opakowanie

2999
płyn  

do czyszczenia tablic, 
250 ml / 1 szt.

2799
magnesy, 

4 szt. /1 opakowanie 

1299
marker do tablic

/ 1 szt.

399
teczka z gumką 

A4 / 1 szt.

899
teczka z gumką 

A4 / 1 szt.

1499
teczka z gumką 

A4 / 1 szt.

2499
segregator A4 

/ 1 szt.

279
skoroszyt 
A4 / 1 szt.

499
teczka kopertowa 

A5 / 1 szt.

1299
deska z klipem 

/ 1 szt.

1999
koszulka groszkowa 

z klapką, A4, 10 szt.  
/ 1 opakowanie
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kolekcjanowość
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999
/ Zawieszka,

jajko

999
/ Zawieszka,

jajko

2999
/ Zestaw  

6 zawieszek

1499
/ Zawieszka,

kokarda

17900
/ Królik złoty, 

duży

3999
/ Królik złoty, 

mały

5999
/ Dekoracja, 

królik

5999
/ Dekoracja, 

królik

9999
/ Kura 

ceramiczna

2999
/ Zestaw 

4 świeczek

9999
/ Dekoracja, 

królik z jajkiem

3999
/ Osłonka

5999
/ Kura

3999
/ Królik 

siedzący1999
/ Osonka,
skorupka

 2999
/ Jajko 

Flock, małe

1499
/ Zawieszka,

kokarda

16900
/ Królik
stojący
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kolekcja nowość

2799
/ zestaw 

karteczek

2999
/ etui 

na okulary

7999
/ butelka 

5999
/ album

2999
/ etui na karty

4999
/ lunchbag

3999
/ kosmetyczka

4999
/ poduszka

8999
/ podkładka
pod laptopa

3999
/ świeca

2499
/ kubek
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kolekcjanowość

75

7999
/ kubek

termiczny

2499
/ szkicownik

2999
/ skarpety

5999
/ Poduszka 

podróżna

4999
/ lunchbag

8999
/ budzik

1299
/ lista To Do

1999
/ kosmetyczka

mała

3999
/ kubek

5999
/ lunch box

4999
/ Etui

na laptopa

5999
/ workoplecak

1499
/ piórniczek
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kolekcja nowość

Wielkanoc

Torebki  
i pudełka
prezentowe

karnety / pakowanie

699
karnet wielkanocny

z kopertą / 1 szt.

2299
zaproszenie na 

Komunię, z kopertą
5 szt. / 1 zestaw

2299
zaproszenie na 

Komunię, z kopertą 
5 szt. / zestaw

2299
zaproszenie na 

Komunię, z kopertą 
5 szt. / 1 zestaw

2299
kartka wielkanocna,

drewniana
/ 1 szt.

1199
karnet wielkanocny 

z kopertą / 1 szt.

1199
karnet wielkanocny

 z kopertą / 1 szt.

Komunia

999

torebka Blue Vibes, 
różne rozmiary

/ 1 szt.

od

999

torebka prezentowa, 
różne rozmiary

/ 1 szt.

od

999

torebka prezentowa, 
różne rozmiary

/ 1 szt.

od 999

torebka prezentowa, 
różne rozmiary

/ 1 szt.

od

799

torebka prezentowa, 
różne rozmiary

/ 1 szt.

od999

torebka prezentowa, 
różne rozmiary

/ 1 szt.

od

999

torebka prezentowa, 
różne rozmiary

/ 1 szt.

od

1199

pudełko Blue Vibes, 
różne rozmiary

/ 1 szt.

od 1499

pudełko prezentowe, 
różne rozmiary

/ 1 szt.

od

papierowe,  
 / 8 szt.
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kolekcjanowość
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Party

2499

spiralki wiszące
/ 6 szt.

1299

serwetki 33 cm,
/ 16 sztuk

1799

serwetki 33 cm,
/ 16 sztuk

1999

talerze papierowe  
23 cm / 8 szt.

799

talerze papierowe  
18 cm / 10 szt.

2299

talerze 
papierowe

/ 8 szt. 

3499

obrus papierowy 
120x18 cm, 

/ 1 szt.

2999

banner papierowy 
180x15 cm,

/ 1 szt.

2999

banner 
papierowy 

180x15 cm,
/ 1 szt.

1799

kubki papierowe 
250 ml / 8 szt.

799

kubki papierowe 
250 ml / 10 szt.

1799

kubki papierowe 
250 ml / 8 szt.

1799
maski 

papierowe,   
 / 8 szt.

1999

gwizdki,
/ 8 szt.1499

torebki 
papierowe

/ 8 szt.

2299
zaproszenia

/ 8 szt.

1299
maska filcowa 

różne wzory 
i rozmiary

 / 1 szt.

999
balon foliowy  

z uchwytem
mix wzorów / 1 szt.

1499
balony 30 cm

6 szt. / 1 zestaw

1499
balony 30 cm

6 szt.  / 1 zestaw

1499
balony 30 cm

6 szt. / 1 zestaw

999

serwetki 33 cm,
20 sztuk
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prasa nowość

499
/ saszetka z figurką

1499
/ Kazoom Jet

5999
/ Blister 10 Pack

2499
/ Kazoom Kid

SuperThings Rescue Force

Poznaj nową serię SuperThings Rescue Force! Ponad 80 nowych 
postaci do zebrania, w tym Bohaterowie i Złoczyńcy, figurki  
w złotym i srebrnym kolorze oraz takie z lekkim połyskiem!  
Tym razem czekają na Ciebie aż dwie ultrarzadkie figurki – czy 
uda Ci się znaleźć Moonarchaosa i Emperordera? Skompletuj 
drużyny, aby siać chaos ze Złoczyńcami, albo przywrócić porządek  
w mieście z Bohaterami! Odkryj również zupełnie nowe Kazoom 
Kids oraz pojazdy.
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Dołącz do premierowych spotkań 
z twórcami najważniejszych premier 
książkowych i muzycznych!

Program wydarzeń i nagrania spotkań: 
empik.com/premieraonline

premiera online 
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 ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa
 tel. (22) 551_33_33, e-mail: tom.kultury@.com
Dział reklamy: e-mail: marketing@.com 

Szanowni Klienci,
powiedzcie nam, co możemy zrobić lepiej. Będziemy wdzięczni za wszelkie pytania, uwagi i opinie.  
Jesteśmy do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu:
poniedziałek–piątek, 08:00–20:00
sobota, 10:00–18:00
niedziela, 10:00–16:00
Centrum Wsparcia Klienta: tel. +48 22 462 72 50, czynne całą dobę, e-mail: obsluga.klienta@empik.com 

Oferta ważna w dniach 22.03–11.04.2023 lub do wyczerpania zapasu. 
Regulaminy dostępne na stronie internetowej 
http://www.empik.com/regulaminy-empiku. 
Dostępność produktów objętych ofertą zgodnie z asortymentem salonu. 

nowość

3699
 

oprawa
miękka

12999

4499

Memento Mori 
(Deluxe Edition)
Depeche Mode

11999
  

CD

Kot w butach:
Ostatnie życzenie

Labyrinth. 
Villains
Gra planszowa

Pets&friends
Gra planszowa

The Sims™ 4 Razem raźniej 
Dodatek

15499
PC
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4999
  

DVD

Dziennik Cwaniaczka.
Więcej czadu
Jeff Kinney



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



