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Amor Towles
Dżentelmen w Moskwie
Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak 

Mery Spolsky
Jestem Marysia i chyba 
się zabiję dzisiaj
Wydawnictwo Wielka Litera

4290

cena
regularna

4990

cena
regularna

-40%

-30%

-40%

-30%

Joseph Murphy
Potęga podświado-
mości
Wydawnictwo Świat 
Książki

Alex Michaelides
Boginie
Wydawnictwo W.A.B.

* Oferta ważna do 28.11.2021 lub do wyczerpania zapasu.

* Oferta ważna od 29.11 do 5.12.2021 lub do wyczerpania zapasu.

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

1599*

2990
oszczędzasz

47%

2199*

4299
oszczędzasz

49%

Poznaj pełen inspiracji magazyn online

Prezenty świąteczne do 100 zł 
dla  dzieci i dorosłych

Kulturalne nowości, figurki 
kolekcjonerskie czy zestawy dla 
początkujących artystów. Sprawdź 
nasze propozycje prezentów 
do 100 zł.

Prezenty dla fanów serialu 
„Przyjaciele”

Czytaj więcej na empik.com/pasje

Świąteczne prezenty do 50 zł 
− dla dorosłych i dzieci

Książki, gry, gumy do ćwiczeń, 
a nawet oryginalna porcelana – wybór 

prezentów w kwocie 50 zł jest 
naprawdę spory.

Sława serialu nie skończyła się wraz 
z ostatnim wyemitowanym odcinkiem. 

Wręcz przeciwnie, prawdziwe 
szaleństwo trwa do dzisiaj i nic 

nie wskazuje na to, aby miało 
się zatrzymać. Z jakiego 
prezentu ucieszy się fan 

„Przyjaciół”? 

https://www.empik.com/potega-podswiadomosci-murphy-joseph,p1046095801,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/boginie-michaelides-alex,p1283657646,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/jestem-marysia-i-chyba-sie-zabije-dzisiaj-mery-spolsky,p1273528336,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/potega-podswiadomosci-murphy-joseph,p1046085813,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/boginie-michaelides-alex,p1283598051,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/potega-podswiadomosci-murphy-joseph,p1123428353,ksiazka-p
https://www.empik.com/boginie-michaelides-alex,p1277149182,ksiazka-p
https://www.empik.com/potega-podswiadomosci-murphy-joseph,p1123428353,ksiazka-p
https://www.empik.com/boginie-michaelides-alex,p1277149182,ksiazka-p
https://www.empik.com/jestem-marysia-i-chyba-sie-zabije-dzisiaj-mery-spolsky,p1271105159,ksiazka-p
https://www.empik.com/dzentelmen-w-moskwie-towles-amor,p1145095290,ksiazka-p
https://www.empik.com/jestem-marysia-i-chyba-sie-zabije-dzisiaj-mery-spolsky,p1271105159,ksiazka-p
https://www.empik.com/jestem-marysia-i-chyba-sie-zabije-dzisiaj-mery-spolsky,p1271105159,ksiazka-p


Każdy Twój zakup z Premium / Premium Free wspiera czytelnicze pasje dzieci. Razem zapełniamy półki 
w bibliotekach szkolnych! www.empik.com/biblioteki

Hanna Faryna-Paszkiewicz 
Kobusz. Jan Kobuszew-
ski z drugiej strony 
sceny
Wydawnictwo Mando

Jan Kaczkowski
Sztuka życia bez ściemy
Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak 

Fiodor Dostojewski
Idiota
Wydawnictwo MG

Wojciech Orliński
Lem w PRL-u, czyli nieco 
prawdy w zwiększonej 
objętości
Wydawnictwo Literackie

Ewa K. Czaczkowska
Siostra Faustyna. 
Biografia świętej
Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak 

Fiodor Dostojewski
Bracia Karamazow
Wydawnictwo MG

4299

cena
regularna

4990

cena
regularna

5990

cena
regularna

3999

cena
regularna

4990

cena
regularna

4290

cena
regularna

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%
dla Klientów

dla Klientów

wybrana
książka

wybrana
książka -30%*

rabat dotyczy wybranej oferty książkowej

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

/

Wojciech Bonowicz
Tischner. Biografia
Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak 

Brad Stone
Wszechmocny Amazon. 
Jeff Bezos i jego global-
ne imperium
Wydawnictwo Albatros

Grzegorz Piątek
Najlepsze miasto świata. 
Warszawa w odbudowie 
1944−1949
Wydawnictwo W.A.B.

Richard Rhodes
Jak powstała bomba 
atomowa
Wydawnictwo Marginesy

5499

cena
regularna

4990

cena
regularna

5499

cena
regularna

7490

cena
regularna

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

https://www.empik.com/wszechmocny-amazon-jeff-bezos-i-jego-globalne-imperium-stone-brad,p1284098877,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/najlepsze-miasto-swiata-warszawa-w-odbudowie-1944-1949-piatek-grzegorz,p1240146824,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/jak-powstala-bomba-atomowa-rhodes-richard,p1268353455,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wszechmocny-amazon-jeff-bezos-i-jego-globalne-imperium-stone-brad,p1285874928,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/najlepsze-miasto-swiata-warszawa-w-odbudowie-1944-1949-piatek-grzegorz,p1275904868,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kobusz-jan-kobuszewski-z-drugiej-strony-sceny-faryna-paszkiewicz-hanna,p1283694726,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/idiota-dostojewski-fiodor,p1271326822,ksiazka-p
https://www.empik.com/sztuka-zycia-bez-sciemy-kaczkowski-jan,p1261167628,ksiazka-p
https://www.empik.com/siostra-faustyna-biografia-swietej-czaczkowska-ewa-k,p1237008940,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-powstala-bomba-atomowa-rhodes-richard,p1262194133,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-powstala-bomba-atomowa-rhodes-richard,p1262194133,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-powstala-bomba-atomowa-rhodes-richard,p1262194133,ksiazka-p
https://www.empik.com/bracia-karamazow-dostojewski-fiodor,p1100280879,ksiazka-p
https://www.empik.com/lem-w-prl-orlinski-wojciech,p1272223780,ksiazka-p
https://www.empik.com/tischner-biografia-bonowicz-wojciech,p1240633676,ksiazka-p
https://www.empik.com/kobuszewski-portret-faryna-paszkiewicz-hanna,p1275050796,ksiazka-p
https://www.empik.com/wszechobecny-amazon-jeff-bezos-i-jego-globalne-imperium-stone-brad,p1277326408,ksiazka-p
https://www.empik.com/najlepsze-miasto-swiata-piatek-grzegorz,p1237980228,ksiazka-p
https://www.empik.com/wszechobecny-amazon-jeff-bezos-i-jego-globalne-imperium-stone-brad,p1277326408,ksiazka-p
https://www.empik.com/najlepsze-miasto-swiata-piatek-grzegorz,p1237980228,ksiazka-p
https://www.empik.com/wszechobecny-amazon-jeff-bezos-i-jego-globalne-imperium-stone-brad,p1277326408,ksiazka-p
https://www.empik.com/najlepsze-miasto-swiata-piatek-grzegorz,p1237980228,ksiazka-p
https://www.empik.com/kobuszewski-portret-faryna-paszkiewicz-hanna,p1275050796,ksiazka-p
https://www.empik.com/kobuszewski-portret-faryna-paszkiewicz-hanna,p1275050796,ksiazka-p


Nimsdai Purja
Poza możliwe. 
Jeden żołnierz, 
czternaście 
szczytów − moje 
życie w strefie 
śmierci 
Wydawnictwo
Bezdroża

Nicholas Sparks
Wybór
Wydawnictwo
Albatros

Cassandra Clare 
Łańcuch ze złota. 
Ostatnie godziny. Tom 1
Wydawnictwo Mag

Valerjan Romanovski 
Morsowanie. Jak 
świadomie obcować 
z zimnem 
Wydawnictwo Pascal

Marc Elsberg
Sprawa prezydenta
Wydawnictwo W.A.B.

Graham
Masterton 
Dom stu
szeptów
Wydawnictwo 
Albatros

Jay Shetty
Zacznij myśleć jak mnich
Wydawnictwo Insignis Media

Mateo Zielonka
Pastaman. Sztuka 
robienia makaronu krok 
po kroku
Wydawnictwo Buchmann

Jo NesbØ
Zazdrość
Wydawnictwo Dolnośląskie

Joanna Tekieli
Schronisko w Podgórowie
Wydawnictwo Filia

Emma Mills
Niemożliwa para
Wydawnictwo Media Rodzina

Malwina Bareła
Lunchbox na każdy 
dzień. Fit Bento
Wydawnictwo Znak Horyzont

Harlan Coben
Mów mi Win
Wydawnictwo Albatros

Sarah J. Maas
Dwór cierni i róż
Wydawnictwo 
Uroboros

Shannon Lee
Bądź jak woda, 
przyjacielu
Dom Wydawniczy Rebis

Anna Jones
Jeden garnek, jedna 
planeta. Jak gotować dla 
siebie, rodziny i Ziemi
Wydawnictwo Filo

Agnieszka 
Lingas-Łoniewska
Zasypani
zakochani
Wydawnictwo Słowne

Wasilij Machanienko 
Droga Szamana. Nowy 
początek. Tom 6 
Wydawnictwo Insignis

Piotr Żak,
Dominika Dudek,
Bogdan De Barbaro
Sztuka obsługi życia
Wydawnictwo Mando

Deepak Chopra
Zdrowie doskonałe
Wydawnictwo Buchmann

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com4

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%
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-40%
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-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

4990

cena
regularna

3890

cena
regularna

5500

cena
regularna

4990

cena
regularna

4999

cena
regularna

3990

cena
regularna

3999

cena
regularna

5999

cena
regularna

3990

cena
regularna

4290

cena
regularna

3490

cena
regularna

5499

cena
regularna

3990

cena
regularna

3999

cena
regularna

4490

cena
regularna

6999

cena
regularna

4290

cena
regularna

3999

cena
regularna

4490

cena
regularna

4499

cena
regularna

https://www.empik.com/poza-mozliwe-jeden-zolnierz-czternascie-szczytow-moje-zycie-w-strefie-smierci-purja-nimsdai,p1282067323,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wybor-sparks-nicholas,p1272279567,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/lancuch-ze-zlota-cykl-ostatnie-godziny-ksiega-1-clare-cassandra,p1281817758,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zacznij-myslec-jak-mnich-shetty-jay,p1256237774,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/sztuka-obslugi-zycia-o-fobiach-nadziejach-i-calym-tym-chaosie-de-barbaro-bogdan-zak-piotr-dudek-dominika,p1284125232,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/morsowanie-jak-swiadomie-obcowac-z-zimnem-romanovski-valerjan,p1285872328,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dwor-cierni-i-roz-tom-1-maas-sarah-j,p1123241392,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dom-stu-szeptow-masterton-graham,p1281506117,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zasypani-zakochani-lingas-loniewska-agnieszka,p1284499182,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/sprawa-prezydenta-elsberg-marc,p1284543605,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/mow-mi-win-coben-harlan,p1284287727,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/droga-szamana-nowy-poczatek-tom-6-machanienko-wasilij,p1286462270,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/schronisko-w-podgorowie-tekieli-joanna,p1283571771,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/poza-mozliwe-jeden-zolnierz-czternascie-szczytow-moje-zycie-w-strefie-smierci-purja-nimsdai,p1283796538,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wybor-sparks-nicholas,p1272194345,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dwor-cierni-i-roz-tom-1-maas-sarah-j,p1135928041,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dom-stu-szeptow-masterton-graham,p1281462415,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zasypani-zakochani-lingas-loniewska-agnieszka,p1285248479,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/poza-mozliwe-jeden-zolnierz-czternascie-szczytow-moje-zycie-w-strefie-smierci-purja-nimsdai,p1278955146,ksiazka-p
https://www.empik.com/dom-stu-szeptow-masterton-graham,p1275291269,ksiazka-p
https://www.empik.com/droga-szamana-nowy-poczatek-tom-6-machanienko-wasilij,p1276751342,ksiazka-p
https://www.empik.com/dwor-cierni-i-roz-maas-sarah-j,p1120463902,ksiazka-p
https://www.empik.com/dom-stu-szeptow-masterton-graham,p1275291269,ksiazka-p
https://www.empik.com/droga-szamana-nowy-poczatek-tom-6-machanienko-wasilij,p1276751342,ksiazka-p
https://www.empik.com/dwor-cierni-i-roz-maas-sarah-j,p1120463902,ksiazka-p
https://www.empik.com/zazdrosc-nesbo-jo,p1274728766,ksiazka-p
https://www.empik.com/schronisko-w-podgorowie-tekieli-joanna,p1276289243,ksiazka-p
https://www.empik.com/wybor-sparks-nicholas,p1267812614,ksiazka-p
https://www.empik.com/wybor-sparks-nicholas,p1267812614,ksiazka-p
https://www.empik.com/schronisko-w-podgorowie-tekieli-joanna,p1276289243,ksiazka-p
https://www.empik.com/lancuch-ze-zlota-clare-cassandra,p1279645361,ksiazka-p
https://www.empik.com/niemozliwa-para-mills-emma,p1272223179,ksiazka-p
https://www.empik.com/mysl-jak-mnich-shetty-jay,p1246394469,ksiazka-p
https://www.empik.com/mysl-jak-mnich-shetty-jay,p1246394469,ksiazka-p
https://www.empik.com/mysl-jak-mnich-shetty-jay,p1246394469,ksiazka-p
https://www.empik.com/badz-jak-woda-przyjacielu-nauki-bruce-a-lee-lee-shannon,p1274226435,ksiazka-p
https://www.empik.com/zdrowie-doskonale-chopra-deepak,p1283394862,ksiazka-p
https://www.empik.com/zycie-po-tym-wszystkim-dudek-dominika-de-barbaro-bogdan-zak-piotr,p1277819908,ksiazka-p
https://www.empik.com/zycie-po-tym-wszystkim-dudek-dominika-de-barbaro-bogdan-zak-piotr,p1277819908,ksiazka-p
https://www.empik.com/lunchbox-na-kazdy-dzien-fit-bento-barela-malwina,p1275948826,ksiazka-p
https://www.empik.com/pastaman-sztuka-robienia-makaronu-krok-po-kroku-zielonka-mateo,p1281477718,ksiazka-p
https://www.empik.com/jeden-garnek-jedna-patelnia-jak-gotowac-dla-siebie-rodziny-i-ziemi-jones-anna,p1280592737,ksiazka-p
https://www.empik.com/morsowanie-jak-swiadomie-obcowac-z-zimnem-valerjan-romanovski,p1283734574,ksiazka-p
https://www.empik.com/lunchbox-na-kazdy-dzien-fit-bento-barela-malwina,p1275948826,ksiazka-p
https://www.empik.com/pastaman-sztuka-robienia-makaronu-krok-po-kroku-zielonka-mateo,p1281477718,ksiazka-p
https://www.empik.com/jeden-garnek-jedna-patelnia-jak-gotowac-dla-siebie-rodziny-i-ziemi-jones-anna,p1280592737,ksiazka-p
https://www.empik.com/morsowanie-jak-swiadomie-obcowac-z-zimnem-valerjan-romanovski,p1283734574,ksiazka-p
https://www.empik.com/lunchbox-na-kazdy-dzien-fit-bento-barela-malwina,p1275948826,ksiazka-p
https://www.empik.com/pastaman-sztuka-robienia-makaronu-krok-po-kroku-zielonka-mateo,p1281477718,ksiazka-p
https://www.empik.com/jeden-garnek-jedna-patelnia-jak-gotowac-dla-siebie-rodziny-i-ziemi-jones-anna,p1280592737,ksiazka-p
https://www.empik.com/lancuch-ze-zlota-clare-cassandra,p1279645361,ksiazka-p
https://www.empik.com/lancuch-ze-zlota-clare-cassandra,p1279645361,ksiazka-p
https://www.empik.com/schronisko-w-podgorowie-tekieli-joanna,p1276289243,ksiazka-p
https://www.empik.com/sprawa-prezydenta-elsberg-marc,p1280002766,ksiazka-p
https://www.empik.com/mow-mi-win-coben-harlan,p1277666555,ksiazka-p
https://www.empik.com/zasypani-zakochani-lingas-loniewska-agnieszka,p1276463517,ksiazka-p
https://www.empik.com/sprawa-prezydenta-elsberg-marc,p1280002766,ksiazka-p
https://www.empik.com/mow-mi-win-coben-harlan,p1277666555,ksiazka-p
https://www.empik.com/zasypani-zakochani-lingas-loniewska-agnieszka,p1276463517,ksiazka-p
https://www.empik.com/poza-mozliwe-jeden-zolnierz-czternascie-szczytow-moje-zycie-w-strefie-smierci-purja-nimsdai,p1278955146,ksiazka-p


Każdy Twój zakup z Premium / Premium Free wspiera czytelnicze pasje dzieci. Razem zapełniamy półki 
w bibliotekach szkolnych! www.empik.com/biblioteki

Gianluca Di Marzio
Grand Hotel Calciomer-
cato. Kulisy transferów 
piłkarskich
Wydawnictwo SQN

Charles Dickens
Opowieść wigilijna
Wydawnictwo Wilga

Kateryna 
Atamanova 
Facefitness. 
Sekrety odmładzającej 
gimnastyki twarzy
Wydawnictwo Znak 
JednymSłowem

E.T.A. Hoffmann
Dziadek do orzechów
Wydawnictwo Wilga

Maja Lunde
Śnieżna siostra
Wydawnictwo Literackie

Paulina Kmiecik
Makramy i inne cuda ze 
sznurka
Wydawnictwo Znak 
JednymSłowem

Katarzyna Węgrzyn
Gdzie w Polsce 
na weekend
Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak

Dorota Sumińska
Czy ryby piją wodę?
Wydawnictwo Literackie

Kot Nieteraz, 
Pies Nierusz 
Kot kontra Pies. Czyli 
dlaczego zwierzęta są 
lepsze od ludzi
Wydawnictwo Znak 
JednymSłowem

Hans Christian Andersen
Królowa Śniegu i inne 
opowieści
Wydawnictwo Wilga

Lisa Aisato
Życie
Wydawnictwo Literackie

Jimmy Burns
Maradona. Ręka Boga
Wydawnictwo Albatros

Charles Dickens
Świerszcz za kominem
Wydawnictwo Wilga

Barbara Gawryluk, 
Paweł Skawiński 
Tatry. Przewodnik dla dużych 
i małych
Wydawnictwo Literackie
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4299

cena
regularna

3499
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regularna

5999

cena
regularna

3499

cena
regularna

5990

cena
regularna

5999

cena
regularna
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regularna

4800
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regularna

4499
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regularna

3499
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regularna

5990

cena
regularna

3990

cena
regularna

3499

cena
regularna

4990

cena
regularna

https://www.empik.com/maradona-reka-boga-burns-jimmy,p1265263179,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/grand-hotel-calciomercato-kulisy-transferow-pilkarskich-di-marzio-gianluca,p1277659050,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/maradona-reka-boga-burns-jimmy,p1265648079,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/makramy-i-inne-cuda-ze-sznurka-kmiecik-paulina,p1257543371,ksiazka-p
https://www.empik.com/facefitness-sekrety-odmladzajacej-gimnastyki-twarzy-atamanova-kateryna,p1277889934,ksiazka-p
https://www.empik.com/dziadek-do-orzechow-opracowanie-zbiorowe,p1235414943,ksiazka-p
https://www.empik.com/opowiesc-wigilijna-dickens-charles,p1216587673,ksiazka-p
https://www.empik.com/swierszcz-za-kominem-dickens-charles,p1284531293,ksiazka-p
https://www.empik.com/krolowa-sniegu-i-inne-basnie-andersen-hans-christian,p1252370080,ksiazka-p
https://www.empik.com/gdzie-w-polsce-na-weekend-wegrzyn-katarzyna,p1261628323,ksiazka-p
https://www.empik.com/czy-ryby-pija-wode-suminska-dorota,p1281863845,ksiazka-p
https://www.empik.com/sniezna-siostra-lunde-maja,p1231862957,ksiazka-p
https://www.empik.com/zycie-aisato-lisa,p1249506490,ksiazka-p
https://www.empik.com/tatry-przewodnik-dla-duzych-i-malych-gawryluk-barbara-skawinski-pawel,p1265064514,ksiazka-p
https://www.empik.com/kot-kontra-pies-czyli-dlaczego-zwierzeta-sa-lepsze-od-ludzi-nieteraz-kot-nierusz-pies,p1277997330,ksiazka-p
https://www.empik.com/reka-boga-zycie-diego-maradony-burns-jimmy,p1259897489,ksiazka-p
https://www.empik.com/grand-hotel-calciomercato-kulisy-transferow-pilkarskich-gianluca-di-marzio,p1272258935,ksiazka-p
https://www.empik.com/grand-hotel-calciomercato-kulisy-transferow-pilkarskich-gianluca-di-marzio,p1272258935,ksiazka-p
https://www.empik.com/grand-hotel-calciomercato-kulisy-transferow-pilkarskich-gianluca-di-marzio,p1272258935,ksiazka-p
https://www.empik.com/reka-boga-zycie-diego-maradony-burns-jimmy,p1259897489,ksiazka-p
https://www.empik.com/reka-boga-zycie-diego-maradony-burns-jimmy,p1259897489,ksiazka-p


Supernova
DVD

Różni wykonawcy
Empik Collection: Christmas

Różni wykonawcy
Empik Collection: Muzyka 
Filmowa

Różni wykonawcy
Empik Winyl Collection: 
Muzyka Francuska

Różni wykonawcy
Empik Collection: 
Muzyka Włoska

Różni wykonawcy
Empik Collection: 
Muzyka Rockowa

Różni wykonawcy
Empik Winyl Collection: 
Muzyka Włoska

Różni wykonawcy
Empik Collection: Jazz

Różni wykonawcy
Empik Collection: Classics

Różni wykonawcy
Empik Collection: Duety

Różni wykonawcy
Empik Collection: 80's

Różni wykonawcy
Empik Collection: 
Muzyka Polska

Mazowsze
Kolędy polskie

Różni wykonawcy
Empik Collection: Loud 
& Proud

Różni wykonawcy
Empik Collection: France

Różni wykonawcy
Empik Collection: Love

Krzysztof Krawczyk
Kolędy i pastorałki

1999
2999

oszczędzasz

30%
2 CD

1999
2999

oszczędzasz

30%
2 CD

4249
4999

oszczędzasz

15%
LP

1699
1999

oszczędzasz

15%
2 CD

1999
2999

oszczędzasz

30%
2 CD

1999
2999

oszczędzasz

30%
2 CD

4249
4999

oszczędzasz

15%
LP

1699
1999

oszczędzasz

15%
2 CD 2799

3699
oszczędzasz

24%

1699
1999

oszczędzasz

15%
2 CD

1699
1999

oszczędzasz

15%
2 CD

1699
1999

oszczędzasz

15%
2 CD

1999
2499

oszczędzasz

20%
CD

1699
1999

oszczędzasz

15%
2 CD

1699
1999

oszczędzasz

15%
2 CD

1699
1999

oszczędzasz

15%
2 CD

1999
2499

oszczędzasz

20%
CD

https://www.empik.com/empik-collection-christmas-various-artists,p1283235985,muzyka-p?qa=empik%20collection%20christmas&ac=true
https://www.empik.com/empik-collection-classics-various-artists,p1281511711,muzyka-p?qa=empik%20collection%20classics&ac=true
https://www.empik.com/empik-collection-duety-various-artists,p1268977936,muzyka-p
https://www.empik.com/empik-collection-loud-proud-various-artists,p1268975910,muzyka-p
https://www.empik.com/empik-collection-muzyka-filmowa-various-artists,p1282480506,muzyka-p?qa=empik%20collection%20muzyka%20filmowa&ac=true
https://www.empik.com/empik-collection-jazz-various-artists,p1281136592,muzyka-p?qa=empik%20collection%20jazz&ac=true
https://www.empik.com/empik-collection-80-s-various-artists,p1261038937,muzyka-p
https://www.empik.com/empik-collection-france-various-artists,p1265066293,muzyka-p
https://www.empik.com/empik-winyl-collection-muzyka-francuska-various-artists,p1280379172,muzyka-p?qa=empik%20winyl%20collection%20muzyka%20francuska&ac=true
https://www.empik.com/empik-winyl-collection-muzyka-wloska-various-artists,p1280379181,muzyka-p?qa=empik%20winyl%20collection%20muzyka%20w%C5%82oska&ac=true
https://www.empik.com/empik-collection-muzyka-polska-various-artists,p1275747908,muzyka-p?qa=empik%20collection%20muzyka%20polska&ac=true
https://www.empik.com/empik-collection-muzyka-wloska-various-artists,p1274347145,muzyka-p
https://www.empik.com/empik-collection-muzyka-rockowa-various-artists,p1271837966,muzyka-p
https://www.empik.com/koledy-polskie-mazowsze,prod29220493,muzyka-p?qa=mazowsze%20kol%C4%99dy&ac=true
https://www.empik.com/koledy-i-pastoralki-krawczyk-krzysztof,p1062222964,muzyka-p
https://www.empik.com/supernova-harry-macqueen,p1280928428,film-p?qa=supernova&ac=true


dołącz do programu

https://www.empik.com/premium
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nowość

6490

oprawa
twarda
wydanie
specjalne

5490

oprawa 
twarda

Ken Follett
Nigdy
Wydawnictwo Albatros

TO COŚ WIĘCEJ NIŻ THRILLER. TO POWIEŚĆ, KTÓRA NAPRAWDĘ 
MOŻE PRZERAZIĆ. Od spalonej słońcem Sahary, przez obozy dla uchodź-
ców, po gabinety polityków i salony ambasad. Bohaterowie i tchórze, ludzie 
rozważni i szaleńcy, kochankowie i wrogowie… Świat w obliczu kryzysu, 
który może być ostatnim…

4499

oprawa 
miękka

Louisa May Alcott
Pakiet: Seria 
Małe kobietki
Wydawnictwo MG

Seria opowieści o „Małych kobietkach”, które stały się „Dobrymi żonami” 
i wychowały kolejne pokolenie urwisów, podbiła serca czytelników. Pełna 
blasków i cieni, jest nam niezwykle bliska.

9990

pakiet

17960

Maciej Marcisz
Książka o przyjaźni 
Wydawnictwo W.A.B

Nowa powieść autora bestsellerowych „Taśm rodzinnych”. Kasia, Mi-
chał i Dorota znają się od zawsze. Ich przyjaźń przetrwała kilkanaście lat, 
przeprowadzki do odległych miast, a nawet coraz bardziej rozjeżdżające 
się życiowe drogi. Gdy jednak skrzętnie skrywana tajemnica wycieka na 
grupowym czacie, los relacji zaczyna wisieć na włosku. 

2999
oprawa 
miękka

3999

4999

oprawa 
twarda

5999

audiobook

Patrick Süskind 
Pachnidło
Wydawnictwo W.A.B.

Na straganie nieopodal slum-
sów osiemnastowiecznej 
Francji rodzi się Jan Baptysta 
Grenouille. Chłopiec ma wspa-
niały dar – węch absolutny. Ja-
ko nastolatek trafia pod opiekę 
paryskiego perfumiarza, który 
wykorzystuje ten dar do tworze-
nia unikatowych perfum. Gre-
nouille jednak chce za wszelką 
cenę uchwycić zapachy ludzi 
i przedmiotów. Pewnego dnia 
jego nos wychwytuje nutę, któ-
ra doprowadzi go do obsesji… 

Margaret Mitchell
Przeminęło 
z wiatrem
Wydawnictwo Albatros

Wyjątkowa historia, wy-
jątkowa bohaterka i wy-
jątkowa lektorka – Prze-
minęło z wiatrem, jedna z 
najważniejszych powieści 
XX wieku, zyskała jedyne 
w swoim rodzaju wydanie 
w audiobooku!

https://www.empik.com/tasmy-rodzinne-marcisz-maciej,p1225551184,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ksiazka-o-przyjazni-marcisz-maciej,p1286432853,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/nigdy-follett-ken,p1286291098,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/pachnidlo-suskind-patrick,p1286448207,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/tasmy-rodzinne-marcisz-maciej,p1247807508,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ksiazka-o-przyjazni-marcisz-maciej,p1286586206,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/nigdy-wydanie-specjalne-follett-ken,p1281178109,ksiazka-p
https://www.empik.com/male-kobietki-dobre-zony-mali-mezczyzni-chlopcy-jo-alcott-may-louisa,p1280388408,ksiazka-p
https://www.empik.com/pachnidlo-suskind-patrick,p1280064058,ksiazka-p
https://www.empik.com/przeminelo-z-wiatrem-mitchell-margaret,p1281159052,ksiazka-p
https://www.empik.com/tasmy-rodzinne-marcisz-maciej,p1223495644,ksiazka-p
https://www.empik.com/pachnidlo-suskind-patrick,p1280064058,ksiazka-p
https://www.empik.com/nigdy-wydanie-specjalne-follett-ken,p1281178109,ksiazka-p
https://www.empik.com/nigdy-wydanie-specjalne-follett-ken,p1281178109,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiazka-o-przyjazni-marcisz-maciej,p1279982004,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiazka-o-przyjazni-marcisz-maciej,p1279982004,ksiazka-p
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nowość

Heather Morris  
Trzy siostry 
Wydawnictwo Marginesy 

Obietnica bycia razem. Nierozerwalna więź. Zaciekła wola 
przetrwania. Heather Morris opisuje zapierające dech w pier-
siach zakończenie trylogii zapoczątkowanej „Tatuażystą z Au-
schwitz”.

Książka dostępna również w oprawie miękkiej w cenie 39,90 zł.

4490

oprawa  
twarda

4490

oprawa  
miękka
/ 1 egz.

Jarosław Sokół
Czas honoru: • Cichociemni • Cisza przed burzą 
• Pożegnanie z Warszawą 
Wydawnictwo Zwierciadło

Epicka saga o losach czterech młodych ludzi, których wojna 
połączyła i wystawiła na ciężką próbę.

https://www.empik.com/trzy-siostry-morris-heather,p1286180154,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/cichociemni-czas-honoru-tom-1-sokol-jaroslaw,p1286416882,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/przed-burza-czas-honoru-tom-2-sokol-jaroslaw,p1286420788,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/pozegnanie-z-warszawa-czas-honoru-tom-3-sokol-jaroslaw,p1286420681,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/trzy-siostry-morris-heather,p1286190540,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/cichociemni-czas-honoru-tom-1-sokol-jaroslaw,p1284967878,ksiazka-p
https://www.empik.com/przed-burza-czas-honoru-tom-2-sokol-jaroslaw,p1285049498,ksiazka-p
https://www.empik.com/pozegnanie-z-warszawa-czas-honoru-tom-3-sokol-jaroslaw,p1284967993,ksiazka-p
https://www.empik.com/pozegnanie-z-warszawa-czas-honoru-tom-3-sokol-jaroslaw,p1284967993,ksiazka-p
https://www.empik.com/pozegnanie-z-warszawa-czas-honoru-tom-3-sokol-jaroslaw,p1284967993,ksiazka-p
https://www.empik.com/przed-burza-czas-honoru-tom-2-sokol-jaroslaw,p1285049498,ksiazka-p
https://www.empik.com/cichociemni-czas-honoru-tom-1-sokol-jaroslaw,p1284967878,ksiazka-p
https://www.empik.com/trzy-siostry-heather-morris,p1281511854,ksiazka-p
https://www.empik.com/trzy-siostry-heather-morris,p1281511854,ksiazka-p
https://www.empik.com/trzy-siostry-heather-morris,p1281511854,ksiazka-p
https://www.empik.com/trzy-siostry-heather-morris,p1281511924,ksiazka-p
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nowość

3990

oprawa  
miękka

Elizabeth Strout
William
Wydawnictwo Wielka Litera

Kontynuacja nominowanej do Bookera powieści „Mam na imię 
Lucy”. Napisana z niezwykłą wrażliwością na detale, prawdę 
codzienności i delikatność ludzkich uczuć opowieść o odzy-
skiwaniu wolności i szacunku do siebie.

Joanna Bator
Gorzko, gorzko
Wydawnictwo Znak

„Gorzko, gorzko” to opowieść o pra-
gnieniu miłości i wolności, które 
dojrzewa w życiu i marzeniach 
czterech pokoleń kobiet. Nowa-
torsko i odważnie opowiedziana 
historia miłosna i nienawistna, 
która budzi litość i trwogę, niosąc 
ostatecznie nadzieję na katharsis.

Margaret Atwood
Ruchome cele
Wydawnictwo Wielka Litera

Klucz do twórczości Margaret 
Atwood, najpopularniejszej autorki 
XX i XXI wieku. Jest to niebywały 
popis erudycji, wszechstronności 
i jednocześnie skłonności do lite-
rackich gier, dystansu i ironii.

Margaret Atwood
Zbójecka narzeczona
Wydawnictwo Wielka Litera

Głęboka psychologiczna powieść, 
która łamie stereotypy na temat 
płci, dominacji i seksualności. 

5990

oprawa 
twarda

4490

oprawa 
miękka

4290

oprawa 
miękka

Emma Stonex
Latarnicy
Wydawnictwo Echa

Z latarni morskiej znika trzech 
mężczyzn. Zaryglowane drzwi, 
w środku idealny spokój, zegary 
stanęły o jednej godzinie. Dwa-
dzieścia lat później ktoś próbuje 
rozwiązać zagadkę tamtej nocy. 

4999

oprawa 
twarda

https://www.empik.com/william-strout-elizabeth,p1286462951,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/latarnicy-stonex-emma,p1284636002,ksiazka-p
https://www.empik.com/zbojecka-narzeczona-atwood-margaret,p1283059774,ksiazka-p
https://www.empik.com/william-strout-elizabeth,p1283010058,ksiazka-p
https://www.empik.com/william-strout-elizabeth,p1283010058,ksiazka-p
https://www.empik.com/william-strout-elizabeth,p1283010058,ksiazka-p
https://www.empik.com/ruchome-cele-atwood-margaret,p1283059756,ksiazka-p
https://www.empik.com/gorzko-gorzko-bator-joanna,p1251579347,ksiazka-p
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nowość

4999

oprawa  
twarda

Manuela Gretkowska
Mistrzyni 
Znak Literanova

W swojej najnowszej powieści Manuela Gretkowska z przeni-
kliwością i humorem portretuje Lucynę Ćwierczakiewiczową. 
Najbardziej wpływową kobietę swoich czasów, popularniej-
szą od Sienkiewicza, szczodrą, a zarazem nieprzewidywalną 
i groźną niczym piorun kulisty.

Olga Tokarczuk
Czuły narrator
Wydawnictwo Literackie

W jaki sposób laureatka Literackiej 
Nagrody Nobla tworzy swoje nie-
zwykłe książki? Jak buduje histo-
rie? Na jakich wątkach realistycz-
nych i fantastycznych się opiera? 
W jaki sposób konstruuje postacie, 
które wywołują u czytelników tak 
niejednoznaczne emocje?

4490

oprawa 
twarda

Katarzyna Nosowska
Nosowska dubeltowo! 
Wydawnictwo Wielka Litera

Pobudza szare komórki, sumienie i „mięśnie śmiechowe”. Za-
bija miłością!  Pakiet dwóch bestsellerowych książek „A ja żem 
jej powiedziała…” i „Powrót z Bambuko” z dodatkiem pięciu 
wyjątkowych kart z grafikami Izabeli Kaczmarek-Szurek. 

5990

pakiet

7990

Dominika  Słowik
Samosiejki
Wydawnictwo Literackie

„Samosiejki” to literacka odpowiedź 
na nastroje naszej epoki, skompo-
nowana w sposób najbardziej dla 
tej epoki adekwatny: zaskakująco, 
dziwnie, straszno-śmiesznie.

3990

oprawa 
twarda

https://www.empik.com/mistrzyni-gretkowska-manuela,p1283356516,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-nosowskiej-nosowska-katarzyna,p1281417549,ksiazka-p
https://www.empik.com/czuly-narrator-tokarczuk-olga,p1247781839,ksiazka-p
https://www.empik.com/samosiejki-slowik-dominika,p1275334962,ksiazka-p
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nowość

Jane Austen
Duma i uprzedzenie
(ekskluzywna edycja)
Wydawnictwo Świat Książki 

Najgłośniejsza powieść Jane Au-
sten, na podstawie której zrealizo-
wano równie głośny film. Nawiązuje 
do niej Helen Fielding w bestselle-
rowym „Dzienniku Bridget Jones”. 
Niepozbawiona ironii i humoru 
kostiumowa opowieść o zamąż-
pójściu.

Jane Austen
Perswazje (ekskluzywna 
edycja)
Wydawnictwo Świat Książki 

Trzykrotnie zekranizowana powieść 
obyczajowa znakomitej angielskiej 
pisarki Jane Austen, po raz pierw-
szy wydana już po jej śmierci. Bły-
skotliwe połączenie portretu szlach-
ty angielskiej początku XIX wieku 
oraz intrygującego romansu.

Charlotte Brontë
Dziwne losy Jane Eyre 
(ekskluzywna edycja)
Wydawnictwo Świat Książki 

„Dziwne losy Jane Eyre” ukazały się 
po raz pierwszy w październiku 1847 
roku i stały się wielkim sukcesem 
wydawniczym. Powieść, zaliczana 
do szczytowych osiągnięć literackich 
epoki wiktoriańskiej, harmonijnie łą-
czy melodramatyczną fabułę z wni-
kliwą obserwacją psychologiczną 
oraz nastrojem tajemnicy i grozy.

5990

oprawa 
twarda

5990

oprawa 
twarda

5990

oprawa 
twarda

Aleksander Dumas 
Hrabia Monte Christo
Wydawnictwo MG

Genialne dzieło Dumasa to wciąż niedościgniony pierwowzór opowieści 
o wielkiej intrydze, sile zemsty, potędze przyjaźni i triumfie człowieka 
w walce o honor.

7990

oprawa  
twarda

Truman Capote
Śniadanie u Tiffany'ego
Wydawnictwo Albatros

Ekskluzywne wydanie kultowej 
książki − zbiór czterech minipo-
wieści, w których króluje miłość! 
Tytułowe − legendarne! − „Śniada-
nie u Tiffany'ego” stało się inspi-
racją dla wersji filmowej: olśnie-
wającej komedii romantycznej 
z Audrey Hepburn w roli głównej.

3990

oprawa  
zintegrowana

https://www.empik.com/dziwne-losy-jane-eyre-bronte-charlotte,p1270802228,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/duma-i-uprzedzenie-austen-jane,p1269082387,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/hrabia-monte-christo-dumas-aleksander,p1278682985,ksiazka-p
https://www.empik.com/sniadanie-u-tiffany-ego-capote-truman,p1283805535,ksiazka-p
https://www.empik.com/perswazje-austin-jane,p1264057429,ksiazka-p
https://www.empik.com/dziwne-losy-jane-eyre-bronte-charlotte,p1257212806,ksiazka-p
https://www.empik.com/duma-i-uprzedzenie-austen-jane,p1257208070,ksiazka-p
https://www.empik.com/dziwne-losy-jane-eyre-bronte-charlotte,p1257212806,ksiazka-p
https://www.empik.com/duma-i-uprzedzenie-austen-jane,p1257208070,ksiazka-p
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William T. Vollmann
Centrala Europa 
Wydawnictwo W.A.B

„Europe Central” to blisko 40 opo-
wieści połączonych w nazistow-
sko-sowieckie pary i podporząd-
kowanych jednoczącej metaforze 
centrali telefonicznej, łączącej pod-
słuchane głosy licznych postaci hi-
storycznych, m.in.: Krupską, Lenina, 
Fanię Kapłan, Annę  Achmatową, 
Romana Karmena, Stalina, Hitlera, 
marszałka Paulusa, generała Wła-
sowa i przede wszystkim Dymitra 
Szostakowicza – którego recenzent 
„New York Timesa” uznał wręcz za 
alter ego autora.

Richard Powers
Listowieść
Wydawnictwo W.A.B

To ekologiczny epos o drzewach 
i ludziach, którzy je rozumieją. Dzie-
więć powiązanych ze sobą historii 
pozwala inaczej spojrzeć na świat 
i wciąga czytelnika w postępującą 
katastrofę. Historie bohaterów, uło-
żone jedna w drugiej niczym słoje 
drzewa, tworzą niezwykłą powieść 
stawiającą ważne pytania o przy-
szłość naszą i naszej planety.

Jung Chang
Dzikie łabędzie. Trzy 
córki Chin
Wydawnictwo Jednym Słowem

Jung Chang przełamała strach 
i opowiedziała światu o prawdzi-
wych uczuciach swojego narodu. 
Od czasu pierwszego wydania 
„Dzikie łabędzie” zostały przetłu-
maczone na 37 języków i sprzedały 
się w ponad 13 milionach egzem-
plarzy na całym świecie. W Chiń-
skiej Republice Ludowej ta książka 
wciąż jest zakazana.

Szczepan Twardoch
Wielkie Księstwo Gro-
teski
Wydawnictwo Literackie

Pięć lat. Prawie czterdzieści felie-
tonów. Najbardziej niepokornych 
i prowokujących. Mistrzowskie 
krótkie formy, w których Twardoch 
rozprawia się z Polską, ze Śląskiem 
i światem. 

Mika Waltari
Egipcjanin Sinuhe
Wydawnictwo Książnica

Sinuhe, królewski trepanator epoki faraona Amenofisa IV, przemierza w misji starożyt-
ny świat. Wychodzi cało z wojen i prześladowań, by u schyłku życia poznać tajemnicę 
związaną ze swymi narodzinami.

7999

oprawa 
twarda

5999

oprawa 
twarda

5999

oprawa 
twarda

4490

oprawa 
twarda

5990

oprawa  
twarda
/ 1 egz.

https://www.empik.com/listowiesc-powers-richard,p1269609670,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/centrala-europa-vollmann-william-t,p1281963428,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/egipcjanin-sinuhe-waltari-mika,p1267524454,ksiazka-p
https://www.empik.com/listowiesc-powers-richard,p1265299855,ksiazka-p
https://www.empik.com/dzikie-labedzie-trzy-corki-chin-chang-jung,p1259040805,ksiazka-p
https://www.empik.com/wielkie-ksiestwo-groteski-twardoch-szczepan,p1277314874,ksiazka-p
https://www.empik.com/centrala-europa-vollmann-william-t,p1276184984,ksiazka-p
https://www.empik.com/centrala-europa-vollmann-william-t,p1276184984,ksiazka-p
https://www.empik.com/listowiesc-powers-richard,p1265299855,ksiazka-p
https://www.empik.com/egipcjanin-sinuhe-waltari-mika,p1267524454,ksiazka-p
https://www.empik.com/medicus-gordon-noah,p1267524126,ksiazka-p
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Beata Majewska
Kiedy spadnie pierw-
szy śnieg
Wydawnictwo Jaguar 

Ona z odzysku, on po przej-
ściach. Oboje znają zdrady, 
krzywdy, problemy. Nieufność 
wobec świata to ich drugie 
imię. Czy w gmatwaninie ży-
ciowych ścieżek Hanka i Kaj 
odnajdą wspólną szczęśliwą 
drogę?

Natasza Socha
Wigilia z nieznajo-
mym
Wydawnictwo Literackie

Antonia i Marcel od dawna 
czują, że ich uczucie się wy-
paliło. Tegoroczna wigilia 
okaże się prawdziwą próbą. 
Czy dadzą sobie kolejną szan-
sę i udowodnią, że miłość nie 
daty ważności? 

Agnieszka Krawczyk
Splątane ścieżki 
Wydawnictwo Literackie

Agnieszka Krawczyk – kra-
kowska Fannie Flagg i jej naj-
nowsza powieść! Pełna ciepła 
historia o potędze życzliwości. 
Bohaterowie „Splątanych ście-
żek” udowadniają, że sąsiedzka 
współpraca i serdeczność mo-
gą przenosić góry!

Katarzyna Grochola
Zjadacz czerni 8
Wydawnictwo Literackie

Nowa powieść Katarzyny Gro-
choli. O miłości! Misterna mo-
zaika postaci, miejsc i zdarzeń. 
Zaskakujący splot ludzkich 
losów, których tylko z pozoru 
nic nie łączy. I ON – zjadacz 
czerni. I tajemnicze 8. Kata-
rzyna Grochola, jak nikt inny, 
opowiada o tęsknocie, nadziei 
i głębokim sensie przypadków, 
za które nie zawsze jesteśmy 
wdzięczni losowi.

Jojo Moyes
Zakazany owoc
Wydawnictwo Jednym 
Słowem

Czasem po prostu trzeba 
uwierzyć z całych sił i pomóc 
losowi.

3990

oprawa  
miękka

4499

oprawa  
miękka

3990

oprawa
miękka

Gabriela Gargaś
Dobrze, że jesteś
Wydawnictwo Czwarta 
Strona

„Dobrze, że jesteś” to zimowa, 
nostalgiczna opowieść, która 
otuli wasze serca. Gabriela 
Gargaś opowiada o odwa-
dze do bycia sobą, blaskach 
i cieniach prawdziwej miło-
ści i przyjaźni, która pomaga 
przetrwać najtrudniejszy czas. 
Bo niekiedy trzeba po prostu 
uwierzyć z całych sił, pomóc 
losowi i ruszyć dalej!

3367

oprawa 
twarda

4490

2992

oprawa 
miękka

3990

2992

oprawa 
miękka

3990

https://www.empik.com/kiedy-spadnie-pierwszy-snieg-majewska-beata,p1286583704,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dobrze-ze-jestes-gargas-gabriela,p1286023248,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dobrze-ze-jestes-gargas-gabriela,p1277646834,ksiazka-p
https://www.empik.com/dobrze-ze-jestes-gargas-gabriela,p1277646834,ksiazka-p
https://www.empik.com/kiedy-spadnie-pierwszy-snieg-majewska-beata,p1282444452,ksiazka-p
https://www.empik.com/kiedy-spadnie-pierwszy-snieg-majewska-beata,p1282444452,ksiazka-p
https://www.empik.com/zjadacz-czerni-grochola-katarzyna,p1256956170,ksiazka-p
https://www.empik.com/wigilia-z-nieznajomym-socha-natasza,p1277314537,ksiazka-p
https://www.empik.com/splatane-sciezki-krawczyk-agnieszka,p1265087287,ksiazka-p
https://www.empik.com/zakazany-owoc-moyes-jojo,p1267941013,ksiazka-p
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Diana Gabaldon
Jesienne werble
Wydawnictwo Świat Książki 

Brianna, tęskniąc za rodzicami, przeno-
si się do XVIII w. i dociera do Lallybroch, 
gdzie mieszka siostra Jamiego. Od niej 
dowiaduje się, że rodzice przebywają 
w Karolinie Północnej. Nie bacząc na licz-
ne niebezpieczeństwa, wsiada na statek.

Diana Gabaldon
Tchnienie śniegu i popiołu
Wydawnictwo Świat Książki 

Jest rok 1772, przeddzień rewolucji 
amerykańskiej. Gubernator potrzebuje 
kogoś, kto zjednoczy pogranicze, uspo-
koi Indian i osadników. Jedyną osobą 
mogącą tego dokonać jest Jamie Fraser. 

9999

oprawa  
twarda

9999

oprawa  
twarda

Diana Gabaldon
Podróżniczka.
Edycja specjalna
Wydawnictwo Świat Książki 

Jest rok 1746. Szesnastego kwietnia 
armia króla Jerzego II rozgromiła woj-
ska Karola Edwarda Stuarta w bitwie 
pod Culloden w Szkocji. Po walce An-
glicy przeczesali pole bitwy, dobijając 
rannych. 

Diana Gabaldon
Kość z kości 
Wydawnictwo Świat Książki 

„Kość z kości” to siódmy tom fascynują-
cej sagi o podróżniczce w czasie Claire 
Randall i osiemnastowiecznym Szkocie 
Jamiem Fraserze, nagradzana i przetłu-
maczona na 33 języki.

9999

oprawa  
twarda

9999

oprawa  
twarda

Diana Gabaldon
Uwięziona w bursztynie. 
Edycja specjalna 
Wydawnictwo Świat Książki 

Nie przegapcie żadnej części sagi Dia-
ny Gabaldon. W tych bestsellerowych 
książkach ożywa fascynująca opowieść 
o podróżniczce w czasie Claire Randall 
i osiemnastowiecznym Szkocie Jamiem 
Fraserze.

Diana Gabaldon
Spisane własną krwią
Wydawnictwo Świat Książki 

Jest rok 1778. Armia brytyjska opusz-
cza Filadelfię, w pościg za nią wyruszają 
wojska J. Waszyngtona. Jamie, który 
rzekomo zginął w katastrofie okrętu, po-
wraca, aby się dowiedzieć, że najlepszy 
przyjaciel ożenił się z jego żoną.

9999

oprawa  
twarda

9999

oprawa  
twarda

Diana Gabaldon
Obca
Wydawnictwo Świat Książki 

Doskonałe połączenie powieści przy-
godowej, historycznej, fantastyki i ro-
mansu. Opowieść o wielkiej miłości, 
rozgrywająca się w dwóch planach cza-
sowych: współcześnie i w XVIII wieku.

Diana Gabaldon
Ognisty krzyż
Wydawnictwo Świat Książki 

Jest rok 1770. Claire i Jamie rozpoczy-
nają życie na dzikich terenach Karoliny 
Północnej. Claire jest lekarką i ze swoją 
XX-wieczną wiedzą medyczną musi 
teraz leczyć bez antybiotyków, szcze-
pionek. Jamie próbuje zagospodaro-
wać ogromne obszary leżącej odłogiem 
ziemi.

9999

oprawa  
twarda

9999

oprawa  
twarda

https://www.empik.com/obca-gabaldon-diana,p1283668147,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ognisty-krzyz-gabaldon-diana,p1283600815,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/tchnienie-sniegu-i-popiolu-gabaldon-diana,p1280276963,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/jesienne-werble-gabaldon-diana,p1283667962,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/podrozniczka-gabaldon-diana,p1283600648,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kosc-z-kosci-gabaldon-diana,p1280279182,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/spisane-wlasna-krwia-gabaldon-diana,p1283601586,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/uwieziona-w-bursztynie-gabaldon-diana,p1283661056,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/obca-ekskluzywna-edycja-gabaldon-diana,p1279879038,ksiazka-p
https://www.empik.com/ognisty-krzyz-edycja-specjalna-gabaldon-diana,p1283529194,ksiazka-p
https://www.empik.com/tchnienie-sniegu-i-popiolu-edycja-specjalna-gabaldon-diana,p1283529219,ksiazka-p
https://www.empik.com/kosc-z-kosci-edycja-specjalna-gabaldon-diana,p1283529185,ksiazka-p
https://www.empik.com/spisane-wlasna-krwia-gabaldon-diana,p1283972819,ksiazka-p
https://www.empik.com/jesienne-werble-ekskluzywna-edycja-gabaldon-diana,p1279879393,ksiazka-p
https://www.empik.com/podrozniczka-ekskluzywna-edycja-gabaldon-diana,p1279879375,ksiazka-p
https://www.empik.com/uwieziona-w-bursztynie-ekskluzywna-edycja-gabaldon-diana,p1279879357,ksiazka-p
https://www.empik.com/obca-ekskluzywna-edycja-gabaldon-diana,p1279879038,ksiazka-p
https://www.empik.com/ognisty-krzyz-edycja-specjalna-gabaldon-diana,p1283529194,ksiazka-p
https://www.empik.com/tchnienie-sniegu-i-popiolu-edycja-specjalna-gabaldon-diana,p1283529219,ksiazka-p
https://www.empik.com/kosc-z-kosci-edycja-specjalna-gabaldon-diana,p1283529185,ksiazka-p
https://www.empik.com/spisane-wlasna-krwia-gabaldon-diana,p1283972819,ksiazka-p
https://www.empik.com/jesienne-werble-ekskluzywna-edycja-gabaldon-diana,p1279879393,ksiazka-p
https://www.empik.com/podrozniczka-ekskluzywna-edycja-gabaldon-diana,p1279879375,ksiazka-p
https://www.empik.com/uwieziona-w-bursztynie-ekskluzywna-edycja-gabaldon-diana,p1279879357,ksiazka-p
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4390

oprawa 
twarda

3990

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
miękka

Nicholas Sparks
Powrót. Wydanie 
limitowane
Wydawnictwo Albatros

Ukrywający się przed świa-
tem lekarz i dwie kobiety, 
których sekrety zmienią 
jego życie… Historia o praw-
dziwym znaczeniu miło-
ści i przebaczenia, a także 
o tym, że czasami aby ruszyć 
naprzód, trzeba wrócić do 
miejsca, w którym wszystko 
się zaczęło…

Santa Montefiore
Tajemnica morskiej 
latarni 
Wydawnictwo Świat Książki 

Powieść autorki światowych 
bestsellerów Santy Montefiore. 
Wciągająca historia poróżnionej 
rodziny, skrywanej przeszłości 
i miłości, która nigdy nie umiera.

Santa Montefiore
Córka pszczelarza
Wydawnictwo Świat Książki 

Matka i córka szukają utra-
conej miłości, przytłoczone 
wspomnieniami, nie zdając 
sobie sprawy z łączących ich 
sekretów. Aby odnaleźć to, za 
czym tęsknią, muszą odkryć 
przeszłość i kłamstwa sprzed 
wielu lat...

Diana Gabaldon
Siedem głazów przeznaczenia 
Wydawnictwo Świat Książki 

To zbiór opowiadań osadzonych w świecie nagradzanej sagi 
„Obca”, przetłumaczonej na 33 języki. Ta niezwykła kolekcja 
opowiadań pozwoli wrócić do magicznego świata Claire Ran-
dall i Jamiego Frasera.

9999

oprawa  
twarda

5590

oprawa 
twarda

Lucinda Riley
Zaginiona Siostra. 
Siedem Sióstr. 
Wydanie specjalne
Wydawnictwo Albatros

Wydanie kolekcjonerskie! Nie-
cierpliwie wyczekiwane za-
mknięcie sagi „Siedem Sióstr”, 
jednej z najpopularniejszych 
na świecie serii obyczajowych. 
Bajeczna i pełna przygód podróż 
dookoła świata w poszukiwaniu 
Merope, zaginionej siódmej sio-
stry D’Aplièse!

https://www.empik.com/powrot-sparks-nicholas,p1260888371,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1287159285
https://www.empik.com/tajemnica-morskiej-latarni-montefiore-santa,p1285388731,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/powrot-sparks-nicholas,p1261097019,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zaginiona-siostra-siedem-siostr-riley-lucinda,p1271185058,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zaginiona-siostra-siedem-siostr-riley-lucinda,p1272002239,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/powrot-wydanie-limitowane-sparks-nicholas,p1281473420,ksiazka-p
https://www.empik.com/zaginiona-siostra-siedem-siostr-wydanie-kolekcjonerskie-riley-lucinda,p1281473475,ksiazka-p
https://www.empik.com/powrot-wydanie-limitowane-sparks-nicholas,p1281473420,ksiazka-p
https://www.empik.com/zaginiona-siostra-siedem-siostr-wydanie-kolekcjonerskie-riley-lucinda,p1281473475,ksiazka-p
https://www.empik.com/siedem-glazow-przeznaczenia-gabaldon-diana,p1283414209,ksiazka-p
https://www.empik.com/corka-pszczelarza-montefiore-santa,p1283414193,ksiazka-p
https://www.empik.com/tajemnica-morskiej-latarni-montefiore-santa,p1276089096,ksiazka-p
https://www.empik.com/corka-pszczelarza-montefiore-santa,p1283414193,ksiazka-p
https://www.empik.com/tajemnica-morskiej-latarni-montefiore-santa,p1276089096,ksiazka-p
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Katarzyna 
Berenika Miszczuk
Pakiet: Ja,diablica / 
Ja, anielica / 
Ja, potępiona / 
Ja, ocalona 
Wydawnictwo W.A.B

Niesamowita seria diabel-
sko-anielska w całości! War-
szawska studentka, Wiktoria 
Biankowska, niespodziewanie 
trafia do Piekła, które okazuje 
się… przepiękną krainą!

Magdalena Witkiewicz
Pakiet: Jeszcze się 
kiedyś spotkamy / 
Pierwsza na liście / 
Srebrna łyżeczka
Wydawnictwo Filia 

Mistrzowskie powieści oby-
czajowe autorki bestsellerów! 
Wzruszające opowieści o róż-
nych obliczach miłości, życio-
wych wyborach i rodzinnych 
tajemnicach, które wpływają 
na nas bardziej, niż myślimy.

Krystyna Mirek
Pakiet: Blizny 
przeszłości / Dawne 
tajemnice
Wydawnictwo Filia

Pełne napięcia powieści psy-
chologiczne o strasznych ta-
jemnicach, które kryją małe 
miasteczka. Kto jest przyja-
cielem, a kto może się okazać 
potworem? Stare zbrodnie 
rzucają długie cienie… kto jest 
tak naprawdę odpowiedzialny 
za zbrodnię sprzed lat?

8990

pakiet

12270

6990

pakiet

8589

9999

pakiet

15696

Kinga Litkowiec
Pakiet: Miasto mafii / 
Miasto mafii 2
Wydawnictwo Akurat

Te dwie książki to wciągają-
ca historia Emmy Greene i jej 
walki o to, żeby przyszłość by-
ła lepsza od przeszłości – walki, 
w której trzeba stawić czoło nie 
tylko bezwzględnemu mafijne-
mu światu, lecz także chwilami 
jeszcze bardziej niebezpiecznej 
miłości.

6490

pakiet

7980

Barbara Wysoczańska
Narzeczona nazisty
Wydawnictwo Filia

Przepiękna opowieść o trudnej 
miłość między Polką a niemiec-
kim żołnierzem w czasach dru-
giej wojny światowej. Z czasem 
oboje zostają zmuszeni stoczyć 
moralną walkę o miłość, stojąc 
po dwóch stronach barykady.

4490

oprawa  
miękka

4290

oprawa 
miękka

Agnieszka Olejnik
Zupełnie inny cud
Wydawnictwo Filia

Otoczony pięknym parkiem 
pałacyk w Leszczynach jest już 
gotowy na przyjęcie gości. Je-
go właściciel, milioner Norbert 
Hall, spodziewa się, że będą to 
niezwykłe święta. Piękna opo-
wieść o tym, że wcale nie trzeba 
czekać na anioły. Przecież każdy 
ma własne skrzydła.

 PREMIERA 26.11.2021

https://www.empik.com/narzeczona-nazisty-wysoczanska-barbara,p1274765934,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zupelnie-inny-cud-olejnik-agnieszka,p1284615054,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/narzeczona-nazisty-wysoczanska-barbara,p1277706428,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/pakiet-miasto-mafii-miasto-mafii-2-litkowiec-kinga,p1284360589,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-jeszcze-sie-kiedys-spotkamy-pierwsza-na-liscie-srebrna-lyzeczka-witkiewicz-magdalena,p1282944493,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-blizny-przeszlosci-dawne-tajemnice-mirek-krystyna,p1282999101,ksiazka-p
https://www.empik.com/narzeczona-nazisty-wysoczanska-barbara,p1268470150,ksiazka-p
https://www.empik.com/narzeczona-nazisty-wysoczanska-barbara,p1268470150,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-ja-diablica-ja-anielica-ja-potepiona-ja-ocalona-miszczuk-katarzyna-berenika,p1283702511,ksiazka-p
https://www.empik.com/zupelnie-inny-cud-olejnik-agnieszka,p1278798116,ksiazka-p
https://www.empik.com/zupelnie-inny-cud-olejnik-agnieszka,p1278798116,ksiazka-p
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4299

oprawa  
miękka

3990

oprawa
miękka

Anna Wolf
Storm
Wydawnictwo Akurat 

Summer jest samotną matką 
czteroletniego Arona. Niedaw-
no straciła pracę. Przyjeżdża do 
Jackson w Tennessee, by złapać 
oddech i postarać się odbić od 
finansowego dna. Niespodzie-
wanie spotyka niewidzianego od 
lat ojca jej syna − Storma, prezesa 
klubu motocyklowego.

Magdalena Kordel 
A ja na Ciebie zaczekam
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Nowa świąteczna powieść Magdaleny Kordel o miłości i nie-
słabnącej nadziei, w której przeszłość przeplata się z teraźniej-
szością, a wieloletnie sekrety ujawniają się w Wigilię.

Christina Lauren 
Miłość na święta
Wydawnictwo Poradnia K

Pełna magicznej świątecznej 
atmosfery książka o mocy ży-
czeń, poszukiwaniu miłości 
i swojego miejsca w świecie. 
Prawie każdy, chociaż raz 
w życiu, chciał zatrzymać czas. 
Zwłaszcza w Święta.  „Czysta, 
zniewalająca magia od począt-
ku do końca” – Emily Henry, 
autorka powieści „Beach Read”.

3999

oprawa 
miękka

Gabriela Gargaś
Pakiet: Być kobietą
Wydawnictwo Skarpa 
Warszawska

Kobiety: matki, żony, córki, 
babcie, siostry, przyjaciółki. 
Gabriela Gargaś – autorka be-
stsellerowych książek „Dzień 
kobiet” oraz „Matka roku” – ro-
zumie kobiety, jak mało kto. Bo 
przecież nie od dziś wiadomo, 
że siła jest kobietą!

5490

pakiet

8280

3990

oprawa 
miękka

Lilka Płonka
Mala M. 2
Wydawnictwo Akurat

Pogłoski, że w t ym tomie 
wszystko się wyjaśni, okaza-
ły się grubo przesadzone. Na 
szczęście. Wielka miłość to 
wspaniała rzecz, ale czasem 
wiążą się z nią wielkie kłopoty, 
zwłaszcza jeśli bóg seksu oka-
zuje się także bogiem wojny…

https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1287157366
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1287156932
https://www.empik.com/mala-m-2-plonka-lilka,p1284766826,ksiazka-p
https://www.empik.com/milosc-na-swieta-lauren-christina,p1283701141,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-matka-roku-dzien-kobiet-gargas-gabriela,p1284360570,ksiazka-p
https://www.empik.com/a-ja-na-ciebie-zaczekam-kordel-magdalena,p1285187497,ksiazka-p
https://www.empik.com/storm-wolf-anna,p1281474067,ksiazka-p
https://www.empik.com/mala-m-2-plonka-lilka,p1284766826,ksiazka-p
https://www.empik.com/storm-wolf-anna,p1281474067,ksiazka-p
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Abby Jimenez
Pakiet: To tylko
przyjaciel / Miłość 
szuka właściciela
Wydawnictwo Muza

Subtelne i zabawne komedie ro-
mantyczne w stylu kultowych 
filmowych historii. Podnoszące 
na duchu, chwytające za serce 
i wzruszające do łez. Abby Ji-
menez przekonuje w nich, że ma-
rzenia się spełniają, a prawdziwa 
miłość może pokonać wszelkie 
przeszkody.

5990

pakiet

7980

Marcin 
Margielewski
Pakiet: Modelki 
z Dubaju / Koszmar 
arabskich służących / 
Dubaj krwią zbudowany
Wydawnictwo Prószyński Media

MODELKI Z DUBAJU mar zą 
o pracy w modelingu albo o ślubie 
z arabskim księciem, ARABSKIE 
SŁUŻĄCE to kobiety pozbawione 
paszportów, możliwości kontakto-
wania się z rodziną, zamknięte za 
murami wartych miliony posiadłości, 
DUBAJ jest ZBUDOWANY KRWIĄ 
ludzi, którzy poświęcają życie, by in-
ni mogli swoje wieść w luksusie. 

8399

pakiet

11997

Casey McQuiston
Pakiet: Red, White 
& Royal Blue / One Last 
Stop
Wydawnictwo Prószyński Media

Dwie historie. Dwie pary. Dwa róż-
ne światy. Jedno uczucie, wiele 
przeszkód i mnóstwo wspaniałej 
rozrywki dla zakochanych we wzru-
szających opowieściach o ludziach 
odkrywających miłość… i prawdę 
o samych sobie.

5999

pakiet

8199

7999

oprawa 
twarda

4490

oprawa 
miękka

3990

oprawa 
miękka

Izabella Frączyk
Kobiety z odzysku. 
Tomy 1−3
Wydawnictwo Prószyński 
Media

Bestsellerowa opowieść Izabelli 
Frączyk po raz pierwszy w jed-
nym tomie! Czy zastanawiałeś się 
kiedyś, jak często życiem rządzi 
przypadek? Trzy kobiety: młoda 
wdowa, była żona bigamisty oraz 
doświadczona przez los rozwódka 
nawet nie przypuszczają, jak wiele 
w ich życie mogą wnieść wspólne 
egipskie wakacje.

Opracowanie 
zbiorowe
Miłość na 
horyzoncie
Wydawnictwo Zwierciadło

Dziewięć wspaniałych polskich 
autorek napisało opowiadania 
w klimacie górskim. Góry ma-
ją swoją tajemną moc, urok, 
niebezpieczeństwo i mogą za-
równo zachwycać, jak i przera-
żać. Trzeba się do nich odnosić 
z szacunkiem i nie lekceważyć. 
A odwdzięczą się cudownymi 
widokami, naturą, aurą, powie-
trzem, a czasami… miłością.

Krystyna Mirek
Złoty płatek śniegu
Wydawnictwo Luna 

Ciepła, kojąca historia, która 
ogrzeje Cię w zimowe wieczo-
ry. Jaworzynka to miasteczko, 
gdzie ludzie wiodą zwyczajne 
życie. Gdy jednak nadcho-
dzi zima i zbliżają się święta, 
w mieszkańcach budzą się nie-
zwykłe emocje. 

https://www.empik.com/zloty-platek-sniegu-mirek-krystyna,p1286180039,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/milosc-na-horyzoncie-antologia-opowiadan-w-klimacie-gorskim-trojanowska-sylwia-szafranska-anna-socha-natasza-rodzen-elzbieta-nowak-lewandowska-natalia-ling,p1286420113,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zloty-platek-sniegu-mirek-krystyna,p1286243480,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/milosc-na-horyzoncie-lingas-loniewska-agnieszka-szafranska-anna-czykierda-grabowska-agata-bellon-anna-trojanowska-syl,p1284290457,ksiazka-p
https://www.empik.com/milosc-na-horyzoncie-lingas-loniewska-agnieszka-szafranska-anna-czykierda-grabowska-agata-bellon-anna-trojanowska-syl,p1284290457,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-red-white-royal-blue-one-last-stop-mcquiston-casey,p1284567906,ksiazka-p
https://www.empik.com/kobiety-z-odzysku-t-1-3-fraczyk-izabella,p1283387002,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-modelki-z-dubaju-koszmar-arabskich-sluzacych-dubaj-krwia-zbudowany-margielewski-marcin,p1284567720,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-to-tylko-przyjaciel-milosc-szuka-wlasciciela-jimenez-abby,p1284360598,ksiazka-p
https://www.empik.com/zloty-platek-sniegu-mirek-krystyna,p1281508823,ksiazka-p
https://www.empik.com/zloty-platek-sniegu-mirek-krystyna,p1281508823,ksiazka-p
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Natalia Sońska
Pakiet: Słuchaj głosu 
serca / Otwórz się na 
miłość
Wydawnictwo Czwarta Strona

Natalia Sońska zaprasza cię 
w urokliwe polskie góry! Skom-
pletuj swoją zakopiańską serię 
najpiękniejszych zimowych 
książek o miłości.

5490

pakiet

7680

Gabriela Gargaś
Pakiet: Kiedyś się 
odnajdziemy / Zawsze 
będziemy razem / 
Nigdy cię nie zapomnę
Wydawnictwo Czwarta Strona

„Saga Dobrzyńskich” opowiada 
o krętych losach rodziny, którą 
świat wystawia na poważną 
próbę. To trzy poruszające opo-
wieści o miłości, która potrafi 
przetrwać największe cierpienie, 
błędach, które trudno wybaczyć, 
i nadziei, którą warto zawsze po-
kładać w rodzinie.

7490

pakiet

11970

Joanna Szarańska
Kraina Spełnionych 
Życzeń
Wydawnictwo Czwarta Strona

Jak co roku, wraz z początkiem 
grudnia w miasteczku, gdzie znaj-
duje się znany sklepik o nazwie 
Kraina Zeszłorocznych Choinek, 
rozpoczynają się przygotowania 
do świąt. 

3990

oprawa 
miękka

Magdalena Witkiewicz
Drzewko szczęścia
Wydawnictwo Filia

Kornelia Trzpiot, dość leciwa 
dama, podczas wieczerzy wi-
gilijnej oznajmia rodzinie, że 
do szczęścia potrzebny jest jej 
wyłącznie herb. Herb to tylko 
pretekst. Najważniejsze jest to, 
by scalić na nowo nieco rozsy-
pującą się rodzinę. Bo to w ro-
dzinie tak naprawdę tkwi siła.

* Oferta ważna od 29.11 do 5.12.2021 lub do wyczerpania zapasu.

Natalia Sońska
Zaufaj swoim marze-
niom 
Wydawnictwo Czwarta 
Strona

Autorka najpiękniejszych zimo-
wych książek po raz kolejny za-
biera nas na urokliwe południe 
Polski. Gwarantujemy, że po 
lekturze tej książki zapragniesz 
pojechać w góry! W tej cudow-
nej opowieści Natalia Sońska 
udowadnia, że nigdy nie jest za 
późno, by zacząć spełniać swoje 
marzenia!

3990

oprawa 
miękka

Agnieszka Krawczyk
Warkocz spleciony 
z kwiatów
Wydawnictwo Filia 

Pełna emocji i uczuć opowieść 
o tych, którzy się zagubili i muszą 
odnaleźć swoje miejsce na Ziemi.  
A szczęście jest blisko i czeka. 
Trzeba tylko szeroko otworzyć 
oczy, żeby je dostrzec i schwytać.

supercena

supercena

1999*
oprawa 
miękka

4290

1999*
oprawa 
miękka

4290

* Oferta ważna do 28.11.2021 lub do wyczerpania zapasu.

https://www.empik.com/kraina-spelnionych-zyczen-szaranska-joanna,p1286023150,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zaufaj-swoim-marzeniom-sonska-natalia,p1286006649,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/drzewko-szczescia-witkiewicz-magdalena,p1285695057,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/warkocz-spleciony-z-kwiatow-krawczyk-agnieszka,p1282369717,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zaufaj-swoim-marzeniom-sonska-natalia,p1277648559,ksiazka-p
https://www.empik.com/drzewko-szczescia-witkiewicz-magdalena,p1278798204,ksiazka-p
https://www.empik.com/warkocz-spleciony-z-kwiatow-krawczyk-agnieszka,p1273007569,ksiazka-p
https://www.empik.com/warkocz-spleciony-z-kwiatow-krawczyk-agnieszka,p1273007569,ksiazka-p
https://www.empik.com/drzewko-szczescia-witkiewicz-magdalena,p1278798204,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-sonska-sluchaj-glosu-serca-otworz-sie-na-milosc-sonska-natalia,p1281508939,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-gargas-kiedys-sie-odnajdziemy-zawsze-bedziemy-razem-nigdy-cie-nie-zapomne-gargas-gabriela,p1281508957,ksiazka-p
https://www.empik.com/kraina-spelnionych-zyczen-szaranska-joanna,p1277648692,ksiazka-p
https://www.empik.com/kraina-spelnionych-zyczen-szaranska-joanna,p1277648692,ksiazka-p
https://www.empik.com/zaufaj-swoim-marzeniom-sonska-natalia,p1277648559,ksiazka-p
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B.A. Paris
Pakiet: Terapeutka / 
Za zamkniętymi 
drzwiami
Wydawnictwo Albatros

Dowiedz się, dlaczego B.A. Paris 
jest jedną z ulubionych autorek 
Polaków! Autorka, która jest 
prawdziwym fenomenem ryn-
ku wydawniczego! Każda z jej 
książek była nominowana do 
Bestsellera Empiku za najlepszą 
sprzedaż.

5490

pakiet

7780

Robert Małecki 
Pakiet: Zmora / Żałob-
nica
Wydawnictwo Czwarta Strona

Hipnotyzujące thrillery wielokrot-
nie nagradzanego autora. Fabuły 
utkane misternie niczym pajęcze 
sieci, pozostające w pamięci na 
długo po przeczytaniu ostatniej 
strony. Gwarancja najwyższej ja-
kości gatunku.

5490

pakiet

8980

Izabela Janiszewska 
Pakiet: Wrzask / 
Histeria / Amok
Wydawnictwo Czwarta Strona

Trylogia najgłośniej debiutującej 
autorki ostatnich lat, którą poko-
chały dziesiątki tysięcy czytel-
ników. Charyzmatyczni bohate-
rowie, skrywane latami zbrodnie 
i problemy społeczne, które czynią 
te powieści wyjątkowymi.

7490

pakiet

11600

Hanna Greń
Pakiet: Wioska kłamców 
/ Więzy krwi / Piąte 
przykazanie
Wydawnictwo Czwarta Strona

Wciągające śledztwa, ważne pro-
blemy, bohaterowie, obok których 
nie można przejść obojętnie. Seria 
z Dionizą Remańską to świetne 
połączenie kryminalnych intryg 
i obyczajowego tła. To frapujące 
zagadki, silne emocje i historie na 
długo zapadające w pamięć.

7490

pakiet

11970

Remigiusz Mróz
Pakiet: Osiedle RZNiW 
/ Wybaczam ci
Wydawnictwo Czwarta Strona 

Elektryzujące thrillery bestselle-
rowego autora!  Wciągające kry-
minalne fabuły i absolutnie zaska-
kujące finały, na które nikt nie jest 
gotowy… 

5490

pakiet

8200

Remigiusz Mróz
Pakiet: Halny / 
Przepaść
Wydawnictwo Filia

Komisarz Wiktor Forst powraca! 
Żaden pożar nie trwa wiecznie. 
Ale każdy zostawia zgliszcza. Wi-
ny z przeszłości nie dadzą o sobie 
zapomnieć. Okrutne zbrodnie mu-
szą zostać odkupione. A to dopie-
ro początek... Dwa ostatnie tomy 
bestsellerowej serii z komisarzem 
Wiktorem Forstem!

6990

pakiet

8580

https://www.empik.com/pakiet-mroz-osiedle-rzniw-wybaczam-ci-mroz-remigiusz,p1281481809,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-janiszewska-wrzask-histeria-amok-janiszewska-izabela,p1281483311,ksiazka-p
https://www.empik.com/nowy-pakiet-mroz-remigiusz,p1278798055,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-malecki-zmora-zalobnica-malecki-robert,p1281482172,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-gren-wioska-klamcow-wiezy-krwi-piate-przykazanie-gren-hanna,p1281483092,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-terapeutka-za-zamknietymi-drzwiami-paris-b-a,p1281125523,ksiazka-p
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Tess Gerritsen
Pakiet: Studentka / 
Nosiciel
Wydawnictwo Albatros

Powieści napisane przez mi-
strzynię utrzymywania najwyż-
szego napięcia – Tess Gerritsen 
− autorkę, którą poleca sam Ste-
phen King. Dwa thrillery – me-
dyczny i kryminalny. Historie, 
które mrożą krew w żyłach… ale 
przede wszystkim dostarczają 
potężną dawkę rozrywki.

5490

pakiet

7890

Harlan Coben
Pakiet: Niewinny / 
Bez pożegnania
Wydawnictwo Albatros

Zwykli ludzie, którzy nie wie-
dzą, że ich życie niedługo ru-
nie jak domek z kart. Tajemnice 
i śledztwa, które nie pozwala-
ją odłożyć tych książek aż do 
końca. Hitowe thrillery, które 
zainspirowały Netfliksa. Nikt 
nie myli tropów tak jak Harlan 
Coben! Zobacz, czy uda mu się 
przechytrzyć i ciebie.

5490

pakiet

7990

Małgorzata Oliwia Sobczak 
Szelest
Wydawnictwo W.A.B.

Dziennikarka Alicja Grabska dostaje 
zlecenie przetestowania mobilnej 
aplikacji „Place to Rest”, prowadzącej 
do zagadkowych miejsc na mapie 
Trójmiasta. W czasie jednego z „wy-
padów” Grabska natyka się na ciało 
zamordowanej kobiety. Śledztwo 
prowadzone przez detektywa Oska-
ra Kordę wiedzie do mrocznego, 
pełnego tajemnic świata, w którym 
przeszłość nigdy nie daje o sobie za-
pomnieć.

4299

oprawa 
miękka

John Grisham
Wydanie specjalne: Czas zabijania / 
Czas zapłaty / Czas łaski
Wydawnictwo Albatros

Jeden bohater, jedno miasteczko. Jedna sprawiedliwość?  
Jake Brigance, prawnik z kultowego „Czasu zabijania”, 
powraca! Nierówna walka o sprawiedliwość i adwokat, 
który zrobi wszystko, by wygrać. Aktualna, ponadczasowa 
i pełna  dramatyzmu − najbardziej osobista i poruszająca 
trylogia Johna Grishama w większym formacie i twardej 
oprawie, idealna na świąteczny prezent. 

4990

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

Harlan Coben
Mów mi Win
Wydawnictwo Albatros

W apartamentowcu na Upper West 
Side znaleziono ciało mężczyzny, 
a także skradziony obraz Vermeera 
i walizkę z inicjałami WHL3. Trop 
jednoznacznie prowadzi do Wind-
sora Horne’a Lockwooda III. 

3990

oprawa  
miękka

4390

oprawa  
twarda

https://www.empik.com/czas-zabijania-grisham-john,p1284064001,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/czas-zaplaty-grisham-john,p1284066090,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/czas-laski-grisham-john,p1284069574,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/mow-mi-win-coben-harlan,p1284287727,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szelest-sobczak-malgorzata-oliwia,p1286586969,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/czas-zabijania-grisham-john,p1284616673,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/czas-zaplaty-grisham-john,p1284681419,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/czas-laski-grisham-john,p1284616664,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/czas-zabijania-grisham-john,p1277326480,ksiazka-p
https://www.empik.com/czas-zabijania-grisham-john,p1277326480,ksiazka-p
https://www.empik.com/mow-mi-win-coben-harlan,p1279887259,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-studentka-nosiciel-gerritsen-tess,p1281126106,ksiazka-p
https://www.empik.com/szelest-sobczak-malgorzata-oliwia,p1279990182,ksiazka-p
https://www.empik.com/szelest-sobczak-malgorzata-oliwia,p1279990182,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-niewinny-bez-pozegnania-coben-harlan,p1281125790,ksiazka-p
https://www.empik.com/mow-mi-win-coben-harlan,p1279887259,ksiazka-p
https://www.empik.com/mow-mi-win-coben-harlan,p1277666555,ksiazka-p
https://www.empik.com/mow-mi-win-coben-harlan,p1277666555,ksiazka-p
https://www.empik.com/czas-zaplaty-wydanie-specjalne-grisham-john,p1277326462,ksiazka-p
https://www.empik.com/czas-zaplaty-wydanie-specjalne-grisham-john,p1277326462,ksiazka-p
https://www.empik.com/czas-laski-grisham-john,p1277326453,ksiazka-p
https://www.empik.com/czas-laski-grisham-john,p1277326453,ksiazka-p
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Alek Rogoziński
Pakiet: Róża Krull 
na Podlasiu
Wydawnictwo Skarpa 
Warszawska

„Miasteczko morderców” i „Złap 
mnie, jeśli umiesz” – dwie best-
sellerowe komedie kryminalne 
od mistrza gatunku – Alka Rogo-
zińskiego. Róża Krull znów stara 
się rozwiązać kryminalne zagadki, 
tym razem podbijając Podlasie.

5490

pakiet

8990

Piotr Kościelny
Pakiet Mocnych Thril-
lerów
Wydawnictwo Skarpa War-
szawska

Mrok, brutalna przemoc, skom-
plikowani bohaterowie i chęć ze-
msty. „Wybór” i „Łowca” − dwie 
bestsellerowe powieści. Daj się 
wciągnąć w niebezpieczne gry 
z bohaterami thrillerów Piotra 
Kościelnego!

5490

pakiet

8980

Katarzyna Bonda
Pakiet: Nikt nie musi 
wiedzieć / Klatka dla 
niewinnych / Balwierz
Wydawnictwo Muza

Pakiet trzech książek Katarzyny 
Bondy z serii o psychologu śled-
czym Hubercie Meyerze. On za-
wsze działa po swojemu: szybko, 
niekonwencjonalnie, skutecznie. 
Hubert Meyer, psycholog śled-
czy, zrobi wszystko, by dotrzeć 
do prawdy!

8490

pakiet

11970

Agatha Christie
Morderstwo na plebanii
Wydawnictwo Dolnośląskie

Nikt nie lubi pułkownika Protheroe'a. Gdy ginie 
on w tajemniczych okolicznościach, śledztwo 
napotyka wiele trudności i kto wie, jak by się 
skończyło, gdyby nie dociekliwa panna Marple.

Agatha Christie
Noc w bibliotece
Wydawnictwo Dolnośląskie

W bibliotece pułkownika Bantry’ego znalezio-
no zwłoki kobiety. Podejrzenia padają na pana 
domu. Czyżby arystokrata chciał się pozbyć 
kochanki? W celu rozwiązaniu zagadki wezwa-
na zostaje panna Marple.

Agatha Christie
Zatrute pióro
Wydawnictwo Dolnośląskie

Pozornie ciche Lymestock zmaga się z pla-
gą ohydnych anonimów rujnujących życie 
mieszkańców. Wkrótce, po otrzymaniu jed-
nego z nich, ktoś popełnia samobójstwo… Na 
pomoc zostaje wezwana Jane Marple.

3990

oprawa 
twarda

3990

oprawa 
twarda

3990

oprawa 
twarda

Agatha Christie
Morderstwo w Boże 
Narodzenie
Wydawnictwo Dolnośląskie

Nadchodzi Boże Narodzenie. 
Senior rodu Simeon Lee do swej 
rezydencji zaprasza najbliższych 
krewnych. W ponurej atmosfe-
rze walki o spadek zebrani do-
wiadują się o zabójstwie złośli-
wego milionera. 

3990

oprawa 
twarda

https://www.empik.com/morderstwo-w-boze-narodzenie-christie-agatha,p1245886060,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-nikt-nie-musi-wiedziec-klatka-dla-niewinnych-balwierz-bonda-katarzyna,p1284360473,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-thrillerow-piotra-koscielnego-18-koscielny-piotr,p1280086227,ksiazka-p
https://www.empik.com/roza-krull-na-podlasiu-pakiet-miasteczko-mordercow-zlap-mnie-jesli-umiesz-rogozinski-alek,p1280086272,ksiazka-p
https://www.empik.com/morderstwo-na-plebanii-christie-agatha,p1276289164,ksiazka-p
https://www.empik.com/noc-w-bibliotece-christie-agatha,p1276289173,ksiazka-p
https://www.empik.com/zatrute-pioro-christie-agatha,p1276289182,ksiazka-p
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Max Czornyj
Pakiet: Krew / Pacjent
Wydawnictwo Filia

Kultowa seria z komisarzem Ery-
kiem Deryło! Brutalny seryjny 
morderca i zabójcze tempo. Jedna 
z najlepszych serii polskich autorów 
kryminalnych ostatnich lat!

Zygmunt Miłoszewski
Pakiet: Uwikłanie 
/ Ziarno prawdy / 
Gniew 
Wydawnictwo W.A.B.

Bestsellerowy cykl krymi-
nalny Zygmunta Miłoszew-
skiego! „Uwikłanie”, „Ziarno 
prawdy” i „Gniew” – trzy krymi-
nały z Teodorem Szackim, trzy 
skomplikowane dochodzenia 
i trzy polskie miasta w tle: po-
nura Warszawa, makabryczny 
Sandomierz i okropny Olsztyn.

Olga Rudnicka
Pakiet: Miłe 
Natalii początki / 
Na własną rękę
Wydawnictwo Prószyński 
Media

To wciągające opowieści dla czytel-
ników szukających intrygujących, 
pomysłowych historii kryminal-
nych, które bawią i wciągają do 
świata głównych bohaterów. Duet 
z serii o Nataliach i Matyldzie spełni 
oczekiwania każdego – i tego szuka-
jącego zaskakujących lektur, i tego 
potrzebującego wytchnienia z her-
batą i pod ciepłym kocem.

Katarzyna Bonda
Pakiet: Miłość 
leczy rany / Miłość 
czyni dobrym
Wydawnictwo Muza

Pakiet dwóch książek Katarzyny 
Bondy! Historie inspirowane praw-
dziwymi wydarzeniami. Pierwsza 
to rzecz o wielkiej miłości i wielkiej 
zbrodni, o przeszłości, przed któ-
rą nie da się uciec. Druga to opo-
wieść o bezwzględnym oszuście, 
bez skrupułów wykorzystującym 
uczucia jako drabinę do wielkich 
pieniędzy. 

6990

pakiet

8580

8999

pakiet

12597

5499

pakiet

7999

7490

pakiet

9980

3990

oprawa  
miękka

Przemysław Piotrowski
Pakiet: Krew z krwi 
/ Matnia
Wydawnictwo Czarna Owca

Przemysław Piotrowski w no-
wej odsłonie. Poruszająca hi-
storia ojca zdeterminowanego, 
by uratować syna, i trzymający 
w napięciu thriller, w którym sie-
lanka zamienia się w prawdziwy 
koszmar.  

5999

pakiet

7998

Przemysław Piotrowski
Zaraza
Wydawnictwo Czarna Owca

Igor Brudny powoli dochodzi do 
siebie po starciu z psychopatą. 
Problem w tym, że w Zielonej 
Górze już pojawił się nowy 
morderca. Komisarz Julia Za-
wadzka znajduje ciało, w któ-
rym nie ma kropli krwi.

https://www.empik.com/pakiet-milosc-leczy-rany-milosc-czyni-dobrym-bonda-katarzyna,p1284360482,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-krew-z-krwi-matnia-piotrowski-przemyslaw,p1284566624,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-mile-natalii-poczatki-na-wlasna-reke-rudnicka-olga,p1284567942,ksiazka-p
https://www.empik.com/zaraza-piotrowski-przemyslaw,p1284240364,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-uwiklanie-ziarno-prawdy-gniew-miloszewski-zygmunt,p1283699262,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-krew-pacjent-czornyj-max,p1283003173,ksiazka-p
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3990

oprawa  
miękka

Ewa Przydryga
Mursz
Wydawnictwo Muza

Trzy następujące po sobie 
upalne lata. Trzy przeplatają-
ce się ze sobą narracje. Trzy 
kobiety, których ścieżki pro-
wadzą do owianego złą sławą 
kaszubskiego lasu. Ostatnim 
elementem tej układanki 
jest Pola. Ją również ta sa-
ma ścieżka zaprowadzi pod 
drzwi wyklętej leśniczówki…

Alicja Sinicka
Pakiet: Uwikłana / 
Będziesz tego żało-
wać
Wydawnictwo Young

Dwa thrillery królowej pol-
skiego domestic noir. Boha-
terki w opresji, narastające 
napięcie i meandry ludzkiej 
psychiki – to znaki szczegól-
ne powieści Alicji Sinickiej, 
których po prostu nie da się 
odłożyć.

5990

pakiet

7980

Marcin Ogdowski
Stan wyjątkowy
Wydawnictwo WarBook 

Polska staje się głównym 
ogniskiem kolejnej, wyjąt-
kowo groźnej fali epidemii 
SARS-CoV-2. Sytuacja robi 
się coraz niebezpieczniejsza, 
ponieważ słabość RP wy-
korzystują rosyjskie służby, 
od lat doskonalące techniki 
wojny informacyjnej. Niepo-
kojąco realistyczna powieść 
Marina Ogdowskiego z moc-
nym i zaskakującym finałem.

3990

oprawa 
miękka

Beata i Eugeniusz 
Dębscy
Pakiet: Seria kry-
minalna z Tomkiem 
Winklerem
Wydawnictwo Agora 

Ostatni porządny facet w świe-
cie czarnego kryminału. Usunię-
ty ze służby za przestępstwo, 
którego nie popełnił. Jego bro-
nią – sardoniczne poczucie hu-
moru i plejada niecodziennych 
sojuszników. Na kryminalnym 
Dolnym Śląsku zaczyna się no-
we rozdanie!

8999

pakiet

11997

Paulina Świst
Pakiet: Paprocany 
/ Chechło
Wydawnictwo Akurat

Pakiet dwóch książek Pauli-
ny Świst! Tu nie ma ani chwi-
li wytchnienia, intryga goni 
intrygę i nikt nie może być 
do końca pewnym, czy ma 
do czynienia z przyjacielem, 
czy wrogiem. Kiedy stróże 
prawa stają się głównymi 
podejrzanymi, a gangsterzy 
rozdają karty, finał rozgrywki 
jest trudny do przewidzenia…

5490

pakiet

7980

poprzednie tytuły autorki 25% taniej

2992

oprawa
miękka

3990

2992

oprawa
miękka

3990

2992

oprawa
miękka

3990

https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1286959518
https://www.empik.com/topieliska-przydryga-ewa,p1270239112,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/miala-umrzec-przydryga-ewa,p1251881118,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/blizej-niz-myslisz-przydryga-ewa,p1242381430,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1287156631
https://www.empik.com/topieliska-przydryga-ewa,p1270501781,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/miala-umrzec-przydryga-ewa,p1251951329,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/blizej-niz-myslisz-przydryga-ewa,p1242560213,ebooki-i-mp3-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/mursz-przydryga-ewa,p1281006246,ksiazka-p
https://www.empik.com/blizej-niz-myslisz-przydryga-ewa,p1240053126,ksiazka-p
https://www.empik.com/miala-umrzec-przydryga-ewa,p1247627939,ksiazka-p
https://www.empik.com/topieliska-przydryga-ewa,p1265174875,ksiazka-p
https://www.empik.com/strefa-wykluczenia-ogdowski-marcin,p1284654789,ksiazka-p
https://www.empik.com/strefa-wykluczenia-ogdowski-marcin,p1284654789,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-paprocany-chechlo-swist-paulina,p1284360491,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-debscy-x3-debska-beata-debski-eugeniusz,p1281374475,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-uwiklana-bedziesz-tego-zalowac-sinicka-alicja,p1283724948,ksiazka-p
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Alex Michaelides
Pakiet: Boginie / 
Pacjentka
Wydawnictwo W.A.B.

Grono autorów thrillerów psy-
chologicznych zyskało nową, 
wschodzącą gwiazdę: Alexa Mi-
chaelidesa. Jego misternie skon-
struowane, niezwykle oryginalne 
thrillery zachwyciły mistrzów ga-
tunku. Przekonaj się na własnej 
skórze, że zachwycą i Ciebie.

Lars Kepler
Człowiek w lustrze
Wydawnictwo Dolnośląskie

Nastoletnia Jenny zostaje po-
rwana. 5 lat później zostaje zna-
leziona martwa na placu zabaw 
w Sztokholmie. Jedyny świadek 
nic nie pamięta, więc Joona Lin-
na postanawia skontaktować się 
z hipnotyzerem.

3990

oprawa 
miękka

Wojciech Chmielarz
Pakiet Chmielarz
Wydawnictwo Marginesy 

Trzy znakomite powieści mi-
strza kryminału. „Prosta sprawa” 
i „Dług honorowy” to sensacyjne 
powieści z tajemniczym Bezi-
miennym. „Wilkołak” to wielki 
powrót prywatnego detektywa 
Dawida Wolskiego. Oraz jego 
demonów.

8999

pakiet

12570

Ivan Tapia,
Montse Linde
Dom z papieru.
Dziennik Profesora
Wydawnictwo Pascal 

Sięgnij po bestsellerowy Escape 
Book z 27 nowymi zagadkami! 
Członkowie bandy zaszyfro-
wali kody do swoich sejfów. 
Jero otrzymuje od Profesora 
przesyłkę, która ma go dopro-
wadzić do części łupu z napadu 
na Mennicę Narodową. Czy mu 
się to uda?

4990

oprawa 
miękka

Karen Dionne
Okrutna siostra 
Wydawnictwo Media Rodzina

Powrót autorki bestsellera „Córka Króla Moczarów”. Dwa 
pokolenia sióstr i tajemnica rodzinnej zbrodni na moczarach. 
Kto stoi za zabójstwem rodziców Rachel sprzed 15 lat? Czy 
powrót do przeszłości pozwoli kobiecie odnaleźć mordercę?

3490

oprawa 
miękka

3990

oprawa  
miękka

5999

pakiet

8298

https://www.empik.com/okrutna-siostra-dionne-karen,p1281481997,ksiazka-p
https://www.empik.com/czlowiek-w-lustrze-kepler-lars,p1276289234,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-boginie-pacjentka-michaelides-alex,p1284567997,ksiazka-p
https://www.empik.com/okrutna-siostra-dionne-karen,p1281481997,ksiazka-p
https://www.empik.com/dom-z-papieru-escape-book-wydanie-rozszerzone-tapia-ivan-linde-montse,p1284503458,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-chmielarz-chmielarz-wojciech,p1282332236,ksiazka-p
https://www.empik.com/corka-krola-moczarow-dionne-karen,p1145967049,ksiazka-p
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3499

oprawa  
twarda

Camilla Läckberg
Idziesz do więzienia 
i Kobiety bez litości
Wydawnictwo Czarna Owca

Opowiadania mistrzyni krymina-
łu. Najlepsi przyjaciele i mroczne 
tajemnice wychodzące na jaw. Ko-
biety, które porzuciły wszystko dla 
mężczyzn i gorzko żałują. Czy je-
dynym wyjściem będzie zbrodnia 
doskonała?

4290

oprawa  
twarda

Wojciech Chmielarz
Dług honorowy
Wydawnictwo Marginesy

Bohater znany z „Prostej sprawy” 
pojawia się w Wilkach. Nie wie 
jednak, w co się pakuje. Będzie 
musiał się zmierzyć z miejscowy-
mi, holenderskimi gangsterami 
i tajemnicami, które miały nigdy 
nie wyjść na jaw.

Hillary Rodham Clinton, 
Louise Penny
Stan terroru 
Wydawnictwo Poradnia K

Seria ataków terrorystycznych 
wstrząsa światem, dając począ-
tek międzynarodowej rozgrywce 
i wyścigowi zbrojeń… Gdy przera-
żająca skala zagrożenia staje się 
faktem, nowo powołana sekretarz 
stanu zdaje sobie sprawę, że była 
to od początku do końca starannie 
zaplanowana intryga. By stawić jej 
czoła, potrzebny jest wyjątkowy 
zespół zaangażowanych i nie-
ustraszonych ludzi ze zdetermi-
nowaną panią sekretarz na czele.

4999

oprawa 
miękka

Olga Rudnicka
Dwie lewe ręce
Wydawnictwo 
Prószyński Media

K o l e j n a  o p o w i e ś ć 
o losach eksbibliotekarki, 
obecnie przyciągającej 
wszelkie komplikacje pry-
watnej detektyw Matyldy 
Dominiczak. Matylda roz-
poczyna działalność na 
własny rachunek. Pierw-
sze zlecenie wydaje się 
proste. Ma odnaleźć eks-
męża klientki. Nie byłoby 
w tym nic niezwykłego, 
gdyby nie fakt, że chodzi 
o jej byłą szefową…

3999

oprawa  
miękka

poprzednie tytuły autorki 25% taniej

2400

oprawa
miękka

3200

2475

oprawa
miękka

3300

2242

oprawa
miękka

2990

2475

oprawa
miękka

3300

2475

oprawa
miękka

3300

2850

oprawa
miękka

3800

2242

oprawa
miękka

2990

2625

oprawa
miękka

3500

https://www.empik.com/dlug-honorowy-chmielarz-wojciech,p1282173022,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dwie-lewe-rece-rudnicka-olga,p1283808240,ksiazka-p
https://www.empik.com/stan-terroru-clinton-hillary-rodham-penny-louise,p1283699110,ksiazka-p
https://www.empik.com/idziesz-do-wiezienia-i-kobiety-bez-litosci-lackberg-camilla,p1275050741,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=rudnicka+olga
https://www.empik.com/dlug-honorowy-chmielarz-wojciech,p1278056524,ksiazka-p
https://www.empik.com/dlug-honorowy-chmielarz-wojciech,p1278056524,ksiazka-p
https://www.empik.com/dlug-honorowy-chmielarz-wojciech,p1278056524,ksiazka-p
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8999

oprawa 
twarda

Peter Lee,
Emily Chen,
Stanton Feng,
Joseph Lacroix
World of Warcraft.
Kronika. Tom 3
Wydawnictwo Insignis Media

„World of Warcraft: Kronika. Tom 
III” to kolejna odsłona wieloczę-
ściowej sagi o Azeroth. Jest to 
istna skarbnica nieujawnionej 
dotąd wiedzy o postaciach i wy-
darzeniach, które ukształtowały 
najnowszą historię uniwersum 
Warcrafta.

4300

oprawa 
miękka

Katarzyna Puzyńska
Chąśba
Wydawnictwo Prószyński 
Media

Co mają wspólnego zrzędliwy 
starzec z drewnianą nogą, nie-
zbyt potężnej budowy chłopak 
oraz pewna pyskata dziew-
czyna? Otóż ta trójka nie ma 
ze sobą absolutnie nic wspól-
nego. Zamir, Strzebor i Mora 
muszą jednak zjednoczyć siły 
we wspólnej sprawie, choć tak 
naprawdę nie znają nawet celu 
swojej wędrówki.

Harlan Coben
Zostań przy mnie. 
Wydanie filmowe
Wydawnictwo Albatros

Troje ludzi połączonych ta-
jemnicą skrywaną za fasadą 
codzienności. Najbardziej szo-
kujący thriller Harlana Cobena, 
który pokazuje, jak sprawnie 
skonstruowane kłamstwo 
może zapewnić wspaniałe 
życie… Ekranizacja wkrótce 
na Netfliksie!

4290

oprawa 
miękka
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Max Czornyj
Pacjent
Wydawnictwo Filia

Deryło musi wykonać pew-
ne zadanie. Nie tylko jest ono 
czystym szaleństwem, lecz 
co gorsze, komisarz dostaje na 
nie jedynie dwanaście godzin. 
Rozpoczyna się przerażająca 
walka z czasem. Zaskakujący 
kres jest coraz bliżej...

4290

oprawa 
miękka

5900

oprawa 
twarda

Steven Erikson
Łowcy kości. Malazań-
ska Księga Poległych. 
Tom 6
Wydawnictwo Mag

Bunt w Siedmiu Miastach zmiaż-
dżono. Sha’ik nie żyje. Pozostał 
tylko jeden oddział, otoczony 
w mieście Y’Ghatan. Dowodzi nim 
fanatyk, Leoman od Cepów. Per-
spektywa oblegania tej starożytnej 
fortecy niepokoi żołnierzy Czterna-
stej Armii, albowiem tu właśnie zgi-
nął największy bohater Imperium, 
Dassem Ultor, i tu przelano morze 
malazańskiej krwi. Owo złowrogie 
miasto cuchnie śmiercią.

1999*
oprawa 
miękka

3990

*oferta ważna do 28.11.2021 lub do wyczerpania zapasu.

Tess Gerritsen,
Gary Braver
Studentka
Wydawnictwo Albatros

Kiedy detektyw Frankie Loomis 
zaczyna badać sprawę śmierci 
dziewczyny, która rzuciła się z bal-
konu apartamentowca, instynkt 
podpowiada jej, że to nie było sa-
mobójstwo. Dlaczego w mieszkaniu 
zmarłej nie znaleziono telefonu ko-
mórkowego? Dlaczego atrakcyjna 
i zdolna Taryn Moore miałaby się 
zabić, skoro właśnie dostała się na 
wymarzone studia doktoranckie? 
W toku śledztwa wyjdzie na jaw na-
prawdę wiele brudnych sekretów.

https://www.empik.com/pacjent-czornyj-max,p1285601182,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/studentka-gerritsen-tess-braver-gary,p1281478443,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/studentka-braver-gary-gerritsen-tess,p1281879129,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/studentka-gerritsen-tess-braver-gary,p1275335208,ksiazka-p
https://www.empik.com/studentka-gerritsen-tess-braver-gary,p1275335208,ksiazka-p
https://www.empik.com/pacjent-czornyj-max,p1278797995,ksiazka-p
https://www.empik.com/chasba-puzynska-katarzyna,p1283315777,ksiazka-p
https://www.empik.com/lowcy-kosci-malazanska-ksiega-poleglych-tom-6-erikson-steven,p1280904783,ksiazka-p
https://www.empik.com/kronika-world-of-warcraft-tom-3-opracowanie-zbiorowe,p1283998048,ksiazka-p
https://www.empik.com/zostan-przy-mnie-coben-harlan,p1284653984,ksiazka-p
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nowość

4999

oprawa 
miękka

Sarah J. Maas
Dwór Srebrnych Pło-
mieni. Tom 5. Część 1
Wydawnictwo Uroboros 

Nesta Archeron od zawsze była 
dumna, wybuchowa. Co gorsza, 
wojna i wszystko, co w niej stra-
ciła, wypaliły w jej duszy nieza-
tarte piętno. Jedyną osobą, która 
rozpala ją bardziej niż ktokolwiek 
inny, jest Kasjan, wojownik na 
Dworze Nocy Rhysanda i Feyry. 
Między Nestą a Kasjanem płonie 
prawdziwy ogień.

Stephen King
Pakiet: Później / 
Worek kości
Wydawnictwo Albatros

Król horroru jest tylko jeden − 
Stephen King – jeden z najważ-
niejszych autorów na świecie. 
Horrory, które mrożą krew w ży-
łach. Historie o duchach, które tak 
naprawdę opowiadają o ludzkiej 
psychice. Mistrzowska narracja 
od autora jedynego w swoim ro-
dzaju. Zanurz się w opowieściach, 
które nie pozwolą ci zasnąć!

5990

pakiet

8580

4499

oprawa 
miękka

Dmitry Glukhovsky
Outpost 2
Wydawnictwo Insignis 
Media

Z Moskwy imperator śle koza-
ków za mglistą Wołgę. Czemu 
milczą posterunki i gdzie są 
zwiadowcy? Wiedzą to pewien 
chłopiec i dziewczyna, nosząca 
w łonie dziecko zabitego kozaka. 
Czy zdążą wyjawić prawdę?

4499

oprawa 
miękka

Sarah J. Maas
Dwór Srebrnych Pło-
mieni. Tom 5. Część 2
Wydawnictwo Uroboros 

Nesta Archeron od zawsze była 
dumna, wybuchowa i niezbyt 
skłonna do wybaczania. Co gorsza, 
wojna i wszystko, co w niej straci-
ła, wypaliły w jej duszy niezatarte 
piętno. Jedyną osobą, która rozpa-
la ją bardziej niż ktokolwiek inny, 
jest Kasjan, tajemniczy i twardy 
wojownik na Dworze Nocy Rhy-
sanda i Feyry.

4499

oprawa 
miękka

Cavan Scott
Star Wars. Wielka 
Republika. Burza nad-
ciąga
Wydawnictwo Olesiejuk

Po dramatycznych wydarzeniach 
ze „Światła Jedi” bohaterowie ery 
Wielkiej Republiki powracają, aby 
stanąć na straży kruchego poko-
ju… i stawić czoła przerażającemu 
wrogowi.

4499

oprawa 
miękka

Timothy Zhan
Star Wars. 
Dynastia Thrawna. 
Chaos
Wydawnictwo Olesiejuk

Poznaj początki kariery Thraw-
na w Dynastii Chissów w pierw-
szej części monumentalnej try-
logii „Star Wars” Timothy'ego 
Zahna, autora bestsellerów 
„New York Timesa”. 

https://www.empik.com/dwor-srebrnych-plomieni-tom-4-maas-sarah-j,p1286444830,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/star-wars-wielka-republika-burza-nadciaga-scott-cavan,p1282309858,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-pozniej-worek-kosci-king-stephen,p1281149198,ksiazka-p
https://www.empik.com/dwor-srebrnych-plomieni-tom-4-czesc-1-maas-sarah-j,p1284289910,ksiazka-p?
https://www.empik.com/outpost-2-glukhovsky-dmitry,p1280188145,ksiazka-p
https://www.empik.com/chaos-star-wars-dysnastia-thrawna-zahn-timothy,p1284654381,ksiazka-p
https://www.empik.com/dwor-srebrnych-plomieni-tom-4-czesc-2-maas-sarah-j,p1284502875,ksiazka-p
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5900

oprawa 
twarda

4990

oprawa 
twarda

Frank Herbert
Diuna. Tom 1
Dom Wydawniczy Rebis

Wydanie specjalne z okazji pre-
miery ekranizacji wyreżysero-
wanej przez Denisa Villeneuve’a.  
W obsadzie gwiazdy światowego 
kina: Timothée Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Stellan Skarsgård, Javier 
Bardem i Zendaya.

4990

oprawa 
twarda

Victoria Schwab
Niewidzialne życie 
Addie LaRue
Wydawnictwo We need YA

Dziewczyna imieniem Adeline po-
pełnia niewyobrażalny błąd. Zawie-
ra umowę z diabłem. Faustowski 
pakt nakłada na nią ograniczenie 
– możliwość wiecznego życia bez 
szansy na bycie zapamiętaną.

4490

oprawa 
miękka

Marcin Ciszewski
Most we mgle
Wydawnictwo WarBook 

Ciszewski znów majstruje w dzie-
jowym zegarze i zadaje pytanie, 
jaka byłaby Polska, gdyby nie stra-
ciła XIX wieku i razem z całą Eu-
ropą weszła w erę przemysłową. 
Oddział Wojska Polskiego z roku 
1934 przenosi się w czasie, by 
spróbować uratować księcia Po-
niatowskiego, ocalić Księstwo 
Warszawskie i wygrać bitwę pod 
Lipskiem w 1813.

Jay Kristoff 
Wampirze cesarstwo. Tom 1
Wydawnictwo Mag 

„Wampirze cesarstwo” to pierwszy tom niewiarygodnej 
nowej serii dark fantasy Jaya Kristoffa, autora bestsel-
lerów z listy „New York Timesa”. Ze świętego kielicha 
blask święty się sączy. Ład na świecie wyjdzie spod 
wiernego ręki, a przed obliczem męczeńskiej siódemki 
szary człowiek noc bezkresną zakończy. Od ostatniego 
wschodu słońca upłynęło dwadzieścia siedem długich 
lat. Niemal trzy dekady temu wampiry wypowiedziały 
ludziom wojnę, by zbudować swoje wieczne cesarstwo 
na zgliszczach naszego. 

5900

oprawa 
twarda

Graham Masterton 
Dom stu szeptów
Wydawnictwo Albatros

Wasilij Machanienko 
Droga Szamana.
Nowy początek. Tom 6 
Wydawnictwo Insignis

-40%

-30%

-40%

-30%

3990

cena
regularna

3999

cena
regularna

https://www.empik.com/dom-stu-szeptow-masterton-graham,p1281506117,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/droga-szamana-nowy-poczatek-tom-6-machanienko-wasilij,p1286462270,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1286959341
https://www.empik.com/niewidzialne-zycie-addie-larue-schwab-v-e,p1264045248,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dom-stu-szeptow-masterton-graham,p1281462415,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/diuna-kroniki-diuny-tom-1-herbert-frank,p1284252138,ksiazka-p
https://www.empik.com/droga-szamana-nowy-poczatek-tom-6-machanienko-wasilij,p1276751342,ksiazka-p
https://www.empik.com/dom-stu-szeptow-masterton-graham,p1275291269,ksiazka-p
https://www.empik.com/dom-stu-szeptow-masterton-graham,p1275291269,ksiazka-p
https://www.empik.com/dom-stu-szeptow-masterton-graham,p1275291269,ksiazka-p
https://www.empik.com/droga-szamana-nowy-poczatek-tom-6-machanienko-wasilij,p1276751342,ksiazka-p
https://www.empik.com/droga-szamana-nowy-poczatek-tom-6-machanienko-wasilij,p1276751342,ksiazka-p
https://www.empik.com/wampirze-cesarstwo-tom-1-kristoff-jay,p1284290174,ksiazka-p
https://www.empik.com/wampirze-cesarstwo-tom-1-kristoff-jay,p1284290156,ksiazka-p
https://www.empik.com/niewidzialne-zycie-addie-larue-schwab-v-e,p1257126554,ksiazka-p
https://www.empik.com/most-we-mgle-ciszewski-marcin,p1284654859,ksiazka-p
https://www.empik.com/most-we-mgle-ciszewski-marcin,p1284654859,ksiazka-p
https://www.empik.com/niewidzialne-zycie-addie-larue-schwab-v-e,p1257126554,ksiazka-p
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Holly Black
Pakiet: Okrutny 
książę / Zły król 
/ Królowa niczego
Wydawnictwo Jaguar 

Jude i jej siostry trafiają do 
świata elfów, lecz ci gardzą 
śmiertelniczką. Książę Car-
dan, najokrutniejszy spośród 
nich, nie zdaje sobie sprawy, 
jak bardzo splecione okażą 
się ich losy. 

8590

pakiet

11570

John Flanagan
Pakiet Zwiadowcy. 
Tomy 1−4
Wydawnictwo Jaguar 

Will marzy, by zostać rycerzem. 
Ale nie jest ani wystarczająco sil-
ny, ani wystarczająco rosły. Czy 
odnajdzie się w miejscu, które 
przeznaczył mu tajemniczy Halt? 
I czym właściwie jest Korpus 
Zwiadowców?

9990

pakiet

15160

3990

oprawa 
miękka

John Flanagan
Zwiadowcy. 
Ruiny Gorlanu. Tom 1
Wydawnictwo Jaguar

Pierwszy tom jednej z najpoczyt-
niejszych serii fantasy na świecie. 
Will, piętnastoletni sierota, którego 
ojciec, odważny wojownik, zginął 
bohaterską śmiercią w starciu 
z wojskami lorda Morgaratha, 
marzy o wstąpieniu do Szkoły Ry-
cerskiej. Ale chłopak nie grzeszy 
tężyzną fizyczną, konieczną przy 
władaniu mieczem. 

3990

oprawa 
miękka

John Flanagan
Zwiadowcy. Bitwa 
o Skandię. Tom 4
Wydawnictwo Jaguar

Czwarty tom znakomitej serii Joh-
na Flanagana, cieszącej się od lat 
niesłabnącą popularnością młod-
szych i starszych fanów fantasy 
na całym świecie. Wiosna miała 
oznaczać koniec niewolniczej doli 
Evanlyn i Willa. Ale gdy tylko przy-
jaciołom udaje się uciec z zimowej 
siedziby Skandian, tajemniczy jeź-
dziec porywa dziewczynę. 

3990

oprawa 
miękka

John Flanagan
Zwiadowcy.
Ziemia skuta lodem. 
Tom 3
Wydawnictwo Jaguar

Trzeci tom bestsellerowej sagi 
o Korpusie Zwiadowców. Po 
spaleniu mostu, przez który 
Morgarath chciał przeprowa-
dzić armię na ziemie Araluenu, 
Will i Evanlyn trafiają do niewoli. 
Porwani przez Skandian pod do-
wództwem budzącego postrach 
Eraka, odpływają na nieznane 
północne ziemie.

3990

oprawa 
miękka

John Flanagan
Zwiadowcy. 
Płonący most. Tom 2
Wydawnictwo Jaguar

Drugi tom serii o przygodach Willa 
i jego przyjaciół. W królestwie Ara-
luenu  od lat panuje pokój, lord Mor-
garath ukrył się bowiem ze swoją 
zdziesiątkowaną armią w Górach 
Deszczu i Nocy. Gdy jednak Ara-
lueńczycy żyli w poczuciu bezpie-
czeństwa, on nie próżnował. Teraz 
wróg czyha o krok od granic króle-
stwa. Morgarath gromadzi wojska 
i nie odstąpi od planu podboju. 

https://www.empik.com/bitwa-o-skandie-flanagan-john,p1059337479,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ruiny-gorlanu-flanagan-john,p1059626160,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/plonacy-most-flanagan-john,p1061721848,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ziemia-skuta-lodem-flanagan-john,p1059335596,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/bitwa-o-skandie-zwiadowcy-tom-4-flanagan-john,p1240932009,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ruiny-gorlanu-zwiadowcy-tom-1-flanagan-john,p1240931994,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/plonacy-most-zwiadowcy-tom-2-flanagan-john,p1240931985,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/pakiet-zwiadowcy-tom-1-4-flanagan-john,p1282459630,ksiazka-p
https://www.empik.com/bitwa-o-skandie-zwiadowcy-tom-4-flanagan-john,p1282461990,ksiazka-p
https://www.empik.com/ziemia-skuta-lodem-zwiadowcy-tom-3-flanagan-john,p1282461529,ksiazka-p
https://www.empik.com/ruiny-gorlanu-zwiadowcy-tom-1-flanagan-john,p1282460274,ksiazka-p
https://www.empik.com/bitwa-o-skandie-zwiadowcy-tom-4-flanagan-john,p1282461990,ksiazka-p
https://www.empik.com/ziemia-skuta-lodem-zwiadowcy-tom-3-flanagan-john,p1282461529,ksiazka-p
https://www.empik.com/ruiny-gorlanu-zwiadowcy-tom-1-flanagan-john,p1282460274,ksiazka-p
https://www.empik.com/plonacy-most-zwiadowcy-tom-2-flanagan-john,p1282460894,ksiazka-p
https://www.empik.com/plonacy-most-zwiadowcy-tom-2-flanagan-john,p1282460894,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-okrutny-ksiaze-zly-krol-krolowa-niczego-black-holly,p1249557856,ksiazka-p
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Oficjalny przewodnik 
Fortnite. Nadzwyczajna 
księga quizów
Wydawnictwo Insignis Media

Ta oficjalna księga zagadek Epic 
Games, zawierająca setki pytań 
z pięciu poziomów trudności, wy-
pełniona jest po brzegi testami, 
sprawdzającymi twoją znajomość 
Battle Royale w „Fortnite”.  

Fortnite. Oficjalny 
niezbędnik
Wydawnictwo Insignis Media

Ten zupełnie nowy podręcznik Epic 
Games obejmuje wszystkie pod-
stawy i ujawnia kluczową wiedzę 
potrzebną do wygranej.

Fortnite. Oficjalny
kalendarz 2022

3499

3499

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
twarda

Oficjalny prze- 
wodnik Fortnite. 
Gdzie jest Jonesy?
Wydawnictwo Insignis Media

Dzięki oficjalnemu przewodnikowi 
„Fortnite” od Epic Games możesz 
przetestować swój sokoli wzrok! 
Odnajdź wszystkie stroje z Battle 
Royale, przedmioty i pomysłowe 
niespodzianki, które kryją się w tych 
dziesięciu niezwykłych grafikach.

3499

oprawa 
twarda

4500

oprawa 
twarda

Brandon Mull
Pozaświatowcy. 
Świat bez bohaterów. 
Tom 1
Wydawnictwo Mag

Jason Walker często marzy, że-
by życie stało się odrobinę mniej 
przewidywalne – aż do dnia, 
kiedy przenosi się do Lyrianu, 
dziwnego świata, któremu grozi 
niebezpieczeństwo. Ludzie żyją 
tu w strachu przed nikczemnym 
czarnoksiężnikiem i cesarzem 
w jednej osobie, Maldorem. 

4500

oprawa 
twarda

Brandon Mull
Pozaświatowcy.
Zarzewie buntu. Tom 2
Wydawnictwo Mag

Jason i Rachel muszą zebrać 
wszystkich pozostałych przy 
życiu bohaterów Lyrianu, aby 
pokonać Maldora. Czy uda się 
przekonać niezbędnych sprzy-
mierzeńców, zanim cesarz 
zdławi raczkującą rebelię? Czy 
zdołają pokonać straszliwych 
wrogów i przeciwności losu? Nie 
przegap drugiego tomu bestsel-
lerowej sagi Brandona Mulla.

4500

oprawa 
twarda

Brandon Mull
Pozaświatowcy. 
W pogoni za proroc-
twem. Tom 3
Wydawnictwo Mag

Jason i Rachel, uzbrojeni w pro-
roctwo wygłoszone przez umie-
rającą wyrocznię, wyruszają 
w dwie oddzielne misje, każde 
w towarzystwie odważnych 
i potężnych sojuszników. Wie-
dzą, że szanse na sukces są 
niewielkie. Są jednak wreszcie 
gotowi stać się bohaterami, 
których Lyrian potrzebuje. Bez 
względu na cenę.

https://www.empik.com/swiat-bez-bohaterow-pozaswiatowcy-mull-brandon,p1081380463,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zarzewie-buntu-pozaswiatowcy-mull-brandon,p1081778905,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/w-pogoni-za-proroctwem-mull-brandon,p1082596380,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/pozaswiatowcy-tom-1-swiat-bez-bohaterow-mull-brandon,p1141165290,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/pozaswiatowcy-tom-2-zarzewie-buntu-mull-brandon,p1144413754,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/pozaswiatowcy-tom-3-w-pogoni-za-proroctwem-mull-brandon,p1145151860,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/w-pogoni-za-proroctwem-pozaswiatowcy-tom-3-mull-brandon,p1284289840,ksiazka-p
https://www.empik.com/zarzewie-buntu-pozaswiatowcy-tom-2-mull-brandon,p1284289743,ksiazka-p
https://www.empik.com/swiat-bez-bohaterow-pozaswiatowcy-tom-1-mull-brandon,p1284289734,ksiazka-p
https://www.empik.com/oficjalny-przewodnik-fortnite-nadzwyczajna-ksiega-zagadek-opracowanie-zbiorowe,p1284641785,ksiazka-p
https://www.empik.com/oficjalny-przewodnik-fortnite-gdzie-jest-jonesy-opracowanie-zbiorowe,p1284640777,ksiazka-p
https://www.empik.com/oficjalny-przewodnik-fortnite-niezbednik-opracowanie-zbiorowe,p1284641174,ksiazka-p
https://www.empik.com/insignis-media-kalendarz-scienny-2022-fortnite-insignis-media,p1280509995,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/w-pogoni-za-proroctwem-pozaswiatowcy-tom-3-mull-brandon,p1284289840,ksiazka-p
https://www.empik.com/zarzewie-buntu-pozaswiatowcy-tom-2-mull-brandon,p1284289743,ksiazka-p
https://www.empik.com/swiat-bez-bohaterow-pozaswiatowcy-tom-1-mull-brandon,p1284289734,ksiazka-p
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Kiera Cass
Pakiet: Rywalki
Wydawnictwo Jaguar 

W Illei książę Maxon poszu-
kuje żony. Rywalizacja jest 
ogromna, umiejętnie podsy-
cana przez media. Schadzki 
i bale kontrastują z intrygami 
i zawistnymi pomówieniami. 
Która dziewczyna zwycięży?

7990

pakiet

11370

3499

oprawa 
zintegrowana
/ 1 egz.

Ian Livingstone
Puszcza Zagłady. Fighting fantasy
WydawnictwoFoxGames

Krasnoludy z Kamiennego Mostu potrzebują twojej pomocy! Czy wyka-
żesz się potrzebną odwagą i sprytem, by wkroczyć do Mrocznej Puszczy 
i odnaleźć zagubione w niej fragmenty legendarnego młota bojowego? 
Puszcza zagłady czeka na kolejnego śmiałka.

2249
oprawa 

zintegrowana

2999

2249
oprawa 

zintegrowana

2999

4699

oprawa 
twarda

Michelle Obama
Becoming. Moja 
historia. Dla mło-
dych czytelniczek 
i czytelników
Wydawnictwo Agora 

Bestsellerowa autobiografia 
najbardziej lubianej Pierwszej 
Damy USA i cenionej lider-
ki społecznej – teraz także 
w wersji dla młodzieży! Wspo-
mnienia z dzieciństwa, historie 
sukcesów i porażek, chwil za-
równo zupełnie prywatnych, 
jak i oficjalnych doświadczeń.

3999

oprawa 
miękka

Beth Garrod
All I Want 
for Christmas
Wydawnictwo YA!

Elle jest gwiazdą mediów 
społecznościowych. A przy-
najmniej tak się wydaje... Zde-
terminowana, by zwiększyć 
liczbę followersów, postana-
wia na czas świąt zamienić się 
miejscami z jedną ze swoich 
obserwatorek – Holly.

https://www.empik.com/all-i-want-for-christmas-garrod-beth,p1281139359,ksiazka-p
https://www.empik.com/becoming-moja-historia-dla-mlodych-czytelniczek-i-czytelnikow-obama-michelle,p1282085471,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-rywalk-cass-kiera,p1282456192,ksiazka-p
https://www.empik.com/dom-pelen-zla-jackson-steve,p1246654343,ksiazka-p
https://www.empik.com/czarnoksieznik-z-ognistej-gory-jackson-steve-livingstone-ian,p1246654361,ksiazka-p
https://www.empik.com/puszcza-zaglady-livingstone-ian,p1284502264,ksiazka-p
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Weronika Łodyga
Pakiet: Hurt / 
Comfort / Angst with 
happy ending
Wydawnictwo Young

Poznaj bohaterów powieści 
Weroniki Łodygi, którzy skrad-
ną twoje serce. „Hurt/Comfort” 
i „Angst with happy ending” to 
bestsellerowe powieści dla 
młodzieży o poszukiwaniu 
tożsamości, nieoczekiwanych 
fascynacjach i nawiązywaniu 
pierwszych relacji.

5990

pakiet

7380 2499

oprawa  
miękka

3499

oprawa  
twarda

Yannick Le Pennetier, Frederic Vignaux 
Neokora. Thorgal. Tom 39
Wydawnictwo Egmont

Główny bohater wraca do domu z wyprawy, podczas której 
uratował porwaną przez wyspiarzy córkę. Okazuje się jednak, że 
wszyscy mieszkańcy jego rodzinnej wioski zostali zaczarowani... 

Thorgal − seria główna 25% taniej 

2624

oprawa 
twarda

3499

2624

oprawa 
twarda

3499

2624

oprawa 
twarda

3499

2624

oprawa 
twarda

3499

2249

oprawa 
twarda

2999

2624

oprawa 
twarda

3499

3499

oprawa 
miękka

Marcin Blacha, Alek-
sandra Motyka, Danijel 
Zezelj
Twój głos. Cyberpunk 
2077. Tom 2
Wydawnictwo Egmont

Podczas rutynowej kontroli 
torów szeregowy pracownik 
techniczny metra staje się 
świadkiem starcia gangsterów 
z pewną tajemniczą kobietą, któ-
ra w desperacji prosi go o prze-
chowanie czipa…

3499

oprawa 
twarda

CED
Sherlock Holmes. 
Cień Kuby Rozpruwa-
cza
Wydawnictwo Foxgames

Graj jako Holmes lub Watson, 
poruszaj się po mapie White-
chapel i rozwiąż kryminalną 
zagadkę, ponieważ bohaterem 
jesteś TY!

https://www.empik.com/thorgal-tom-39-le-pennetier-yannick-vignaux-frederic,p1280649965,ksiazka-p
https://www.empik.com/zdradzona-czarodziejka-thorgal-tom-1-rosinski-grzegorz-van-hamme-jean,p1243761129,ksiazka-p
https://www.empik.com/sherlock-holmes-cien-kuby-rozpruwacza-ced,p1284512942,ksiazka-p
https://www.empik.com/twoj-glos-cyberpunk-2077-tom-2-blacha-marcin-motyka-aleksandra-zezelj-danijel,p1280786664,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-hurt-comfort-angst-with-happy-ending-lodyga-weronika,p1283703635,ksiazka-p
https://www.empik.com/aniel-thorgal-tom-36-le-pennetier-yannick-rosinski-grzegorz,p1281376659,ksiazka-p
https://www.empik.com/pustelnik-ze-skellingaru-thorgal-tom-37-le-pennetier-yannick,p1233918852,ksiazka-p
https://www.empik.com/selkie-thorgal-tom-38-le-pennetier-yannick-vignaux-frederic,p1248488197,ksiazka-p
https://www.empik.com/wyspa-lodowych-morz-thorgal-tom-2-van-hamme-jean-rosinski-grzegorz,p1267789699,ksiazka-p
https://www.empik.com/trzej-starcy-z-kraju-aran-thorgal-tom-3-rosinski-grzegorz-van-hamme-jean,p1243915906,ksiazka-p
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Biografie
ponad 200 tytułów

najlepszy pomysł na prezent
25% taniej

4124

oprawa
twarda

5499

3217

oprawa
twarda

4290

3742

oprawa
twarda

4990

5624

oprawa
twarda

7499

4117
oprawa
twarda

5490

3367

oprawa
miękka

4490

2992

oprawa
miękka

3990

3367

oprawa
miękka

4490

4124

oprawa
miękka

5499

3742

oprawa
twarda

4990

4874

oprawa
miękka

6499

2992

oprawa
miękka

3990

2992

oprawa
miękka

3990

4492

oprawa
twarda

5990

3224

oprawa
miękka

4299

3749

oprawa
twarda

4999

3524

oprawa
twarda

4699

3742

oprawa
miękka

4990

5992

oprawa
twarda

7990

2992

oprawa
miękka

3990

4124

oprawa
twarda

5499

5999

oprawa 
twarda

5990

oprawa 
twarda

Ula Ryciak
Niemoralna. Kalina
Wydawnictwo Literackie

Słynna aktorka odzyskuje 
swój głos po 30 latach. Seks-
bomba, gwiazda wyklęta. 
Wokół jej osoby krążą legendy. 
Ile z nich wymyślili inni, a za ile 
odpowiada ona sama? Które są 
prawdziwe, a które to wyłącz-
nie gwiazdorska kreacja?

Patrick McGilligan
Clint. Życie i legenda
Społeczny Instytut Wydaw-
niczy Znak

Tego człowieka rozpoznaje 
się po jednej sylabie – bo jest 
tylko jeden Clint, prawdziwy 
amerykański samotny wilk. 
Zaktualizowana książka „Clint. 
Życie i legenda” powstała na 
podstawie wyczerpujących 
rozmów z osobami bliskimi 
Eastwoodowi, dokumentów 
i materiałów o produkcji jego 
najsłynniejszych  filmów. 

Anna Kamińska
Kotański. Bóg 
Ojciec. Konfrontacja
Wydawnictwo Literackie

Kotan Superstar. Poruszają-
cy, mocny i pierwszy tak wie-
lowymiarowy portret Marka 
Kotańskiego – człowieka, 
który poświęcił wszystko dla 
tych, których nikt inny nie do-
strzegał.

3742

oprawa 
twarda

4990

https://www.empik.com/kobusz-jan-kobuszewski-z-drugiej-strony-sceny-faryna-paszkiewicz-hanna,p1283694726,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/elon-musk-biografia-tworcy-paypala-tesli-spacex-vance-ashlee,p1274837046,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/magda-gessler-magda,p1275120749,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/maria-curie-curie-ewa,p1268891803,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/mademoiselle-coco-milosc-zakleta-w-zapachu-marly-michelle,p1245681562,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ziemia-obiecana-obama-barack,p1266393121,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wowa-wolodia-wladimir-tajemnice-rosji-putina-kurczab-redlich-krystyna,p1125733842,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/coco-chanel-sypiajac-z-wrogiem-vaughan-hal,p1268180187,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dzikie-zadze-bronislaw-malinowski-nie-tylko-w-terenie-lys-grzegorz,p1280385216,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zawsze-mowi-ze-wroci-zdanowicz-katarzyna,p1282473700,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/lenny-kravitz-let-love-rule-autobiografia-ritz-david-kravitz-lenny,p1282371828,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/religa-ojciec-i-syn-suchodolska-mira-religa-grzegorz,p1282372890,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/sontag-zycie-i-tworczosc-moser-benjamin,p1283694753,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/polki-na-montparnassie-zientek-sylwia,p1272012829,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/magda-autobiografia-magdy-gessler-linowski-dominik-gessler-magda,p1273496055,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/maria-curie-curie-ewa,p1268749166,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/mademoiselle-coco-milosc-zakleta-w-zapachu-marly-michelle,p1276416801,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ziemia-obiecana-obama-barack,p1266606627,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dzikie-zadze-bronislaw-malinowski-nie-tylko-w-terenie-lys-grzegorz,p1280590632,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/sontag-zycie-i-tworczosc-moser-benjamin,p1283796945,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/polki-na-montparnassie-zientek-sylwia,p1274269379,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/biografia-na-prezent
https://www.empik.com/kotanski-bog-ojciec-konfrontacja-kaminska-anna,p1277326392,ksiazka-p
https://www.empik.com/niemoralna-kalina-ryciak-ula,p1261734864,ksiazka-p
https://www.empik.com/clint-zycie-i-legenda-mcgilligan-patrick,p1266641365,ksiazka-p
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Will Smith,
Mark Manson
Will
Wydawnictwo Insignis 
Media

Odważna i inspirująca książ-
ka, w której Will Smith, jedna 
z najbardziej w yrazistych 
i rozpoznawalnych postaci 
współczesnego przemysłu roz-
rywkowego, opowiada szczerze 
o swoim życiu.

4999

oprawa 
miękka

Małgorzata Czyńska
Pakiet: Kobiety z obrazów
Wydawnictwo Marginesy 

Ambitne i utalentowane artystki, muzy i modelki. Długo cze-
kały na zaistnienie w świecie sztuki zdominowanym przez 
mężczyzn. Te fascynujące opowieści dopisują ważny rozdział 
do historii sztuki i emancypacji.

6499

pakiet

8980

Maria Riva
Marlene Dietrich. Prawdziwe życie legendy kina
Wydawnictwo Znak Literanova

Biografia legendy kina. Napisana przez córkę Dietrich. Dow-
cipna, ciepła, ale też bezlitosna i szczera do bólu. Błyskotliwie 
nakreślony portret silnej kobiety i panorama złotej ery Holly-
wood, pełna anegdot z życia elit.

4299

oprawa 
twarda

Heike Reinecke,
Andreas Schlieper
Sławne koty i ich 
ludzie
Wydawnictwo Znak Hory-
zont

Kot jaki jest, każdy widzi. A ja-
cy są ludzie sławnych kotów? 
Oto historie wybitnych ludzi 
świata sztuki i polityki, połą-
czonych miłością do futerek 
i mruczenia, bez względu na 
czas i miejsce, w którym przy-
szło im żyć.

6999

oprawa  
miękka

https://www.empik.com/marlene-dietrich-prawdziwe-zycie-legendy-kina-riva-maria,p1281804550,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-kobiety-z-obrazow-czynska-malgorzata,p1282443259,ksiazka-p
https://www.empik.com/will-smith-will-manson-mark,p1279981801,ksiazka-p
https://www.empik.com/slawne-koty-i-ich-ludzie-reinecke-heike-schlieper-andreas,p1257255218,ksiazka-p
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5990

oprawa 
miękka

Magda Gessler
Magda + dodatek 
fartuch
Wydawnictwo 5WHY 
Promotion

Wyjątkowy zestaw z limitowa-
nej serii zawierający książkę 
w oprawie miękkiej oraz unika-
towy fartuch kuchenny stwo-
rzony przez Magdę Gessler. 
Fartuch jest w formie dwóch 
kwadratów zgodnie z własno-
ręcznym projektem Magdy 
Gessler, z wysokiej jakości ma-
teriału w kolorze białym.

Dagmara Kaźmierska
Prawdziwa historia 
królowej życia
Wydawnictwo ESPR

Niekwestionowana Królowa Ży-
cia Dagmara Kaźmierska w końcu 
odkryje przed światem wszystkie 
karty! Bez koloryzowania, bez 
upiększania, za to z całą charakte-
rystyczną dla niej szczerością i hu-
morem postanowiła opowiedzieć 
swoją prawdziwą historię. W książ-
ce nie zabraknie barwnych opowie-
ści, z których znana jest Dagmara, 
ale też gorzkiej prawdy o więzieniu 
i czasie spędzonym za granicą. 

Iwona Kienzler
Księżna Diana
Wydawnictwo Bellona

Pasjonująca biografia, pierwsza 
pisana z polskiej perspektywy, to 
swoisty hołd złożony tej wspania-
łej kobiecie. Stała się prawdziwą 
inspiracją i natchnieniem dla se-
tek milionów ludzi. Jej tragiczna, 
tajemnicza śmierć do dziś budzi 
olbrzymie kontrowersje.

3990

oprawa 
miękka

Kamala Harris
Prawda, która nas 
niesie. Amerykańska 
podróż
Wydawnictwo Znak Literanova

Jedna z najbardziej inspirujących 
światowych liderek. Wiceprezy-
dentka USA w szczerej opowie-
ści o swoim życiu, ważnych dla 
niej wartościach i motywacji do 
działania.

5499

oprawa 
twarda

4490

oprawa 
miękka

3990

oprawa 
miękka

Sara Gay Forden
Dom Gucci. Potęga 
mody, szaleństwo pie-
niędzy, gorycz upadku
Wydawnictwo Marginesy 

Uzupełniona o posłowie historia 
potęgi dynastii Guccich. Opo-
wiedziana od kuchni historia 
blichtru, intryg, zbrodni, powsta-
nia, bliskiego upadku i później-
szego odrodzenia się modowej 
dynastii. 

Monika Śliwińska
Panny z „Wesela”
Wydawnictwo Literackie

Autorka biografii Wyspiańskiego 
powraca z nową opowieścią! „We-
sele” w wersji herstory! Opowieść 
o Annie, Jadwidze i Marii Mikołaj-
czykównach.

4492

oprawa 
twarda

5990

https://www.empik.com/ksiezna-diana-milosc-zdrada-samotnosc-kienzler-iwona,p1172143900,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/gucci-potega-mody-szalenstwo-pieniedzy-gorycz-upadku-forden-sara-gay,p1271402779,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dom-gucci-wersja-filmowa-forden-sara-gay,p1282442737,ksiazka-p
https://www.empik.com/prawdziwa-historia-krolowej-zycia-dagmara-kazmierska-kazmierska-dagmara,p1284850860,ksiazka-p
https://www.empik.com/prawda-ktora-nas-niesie-amerykanska-podroz-harris-kamala,p1281793342,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiezna-diana-kienzler-iwona,p1283386933,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiezna-diana-kienzler-iwona,p1283386933,ksiazka-p
https://www.empik.com/magda-dodatek-fartuch-gessler-magda-linowski-dominik,p1284122253,ksiazka-p
https://www.empik.com/panny-z-wesela-sliwinska-monika,p1247782272,ksiazka-p
https://www.empik.com/dom-gucci-wersja-filmowa-forden-sara-gay,p1282442737,ksiazka-p
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Eric Berger
Odlot. Elon Musk i szalone początki SpaceX
Wydawnictwo Kompania Mediowa

Opowieść o ludziach, ich pasji, przekraczaniu własnych ograni-
czeń i osiąganiu maksimum możliwości. Zainspirowani wizją 
stworzoną przez Muska, zrealizowali własne marzenia i ambicje, 
wyznaczając nowe standardy w dziedzinie lotów kosmicznych.

Peter Schmeichel
Peter Schmeichel. 
Numer jeden
Wydawnictwo SQN

Schmeichel to postać złożo-
na, a jego historia nie składa 
się wyłącznie z pasma trium-
fów. Pisze między innymi 
o tym, jak w wieku 15 lat otarł 
się o śmierć. Syn duńskiej pie-
lęgniarki i polskiego muzyka.

Arsène Wenger
Arsène Wenger – 
autobiografia
Wydawnictwo Znak Ho-
ryzont

Innowator. Mistrz. Legenda. 
Jeden z najbardziej charak-
terystycznych menedżerów 
w historii piłki nożnej. Praw-
dziwy dżentelmen, człowiek 
do końca wierny swoim za-
sadom mówiącym, że można 
i należy wygrywać w pięknym 
stylu, a futbol to sztuka.

Michał 
Listkiewicz, 
Łukasz Olkowicz,
Piotr Wołosik
Listek. Najciekawiej 
jest po końcowym 
gwizdku
Wydawnictwo Ringier Axel 
Springer Polska

Michał Listkiewicz bez… figo-
wego listka. Na ostro i słodko. 
Odkrywamy człowieka po-
turbowanego życiem, ale też 
bywalca salonów. Znajomy, 
przyjaciel, powiernik wielkich 
świata piłki, polityki, biznesu.

4499

oprawa 
miękka

4499

oprawa 
miękka

4490

oprawa 
miękka

Agnieszka Gajewska
Stanisław Lem. Wy-
pędzony z Wysokie-
go Zamku. Biografia
Wydawnictwo Literackie

Kompletna i bezkompromiso-
wa biografia Stanisława Le-
ma. Psychologiczny portret 
wielkiego pisarza. Dzięki tej 
biografii poznajemy człowie-
ka doświadczonego przez 
historię, ze wszystkimi jego 
problemami, obawami, wąt-
pliwościami i słabościami. 

6990

oprawa 
twarda

4490

oprawa  
miękka

https://www.empik.com/stanislaw-lem-wypedzony-z-wysokiego-zamku-gajewska-agnieszka,p1281522346,ksiazka-p
https://www.empik.com/odlot-elon-musk-i-szalone-poczatki-spacex-berger-eric,p1284516920,ksiazka-p
https://www.empik.com/listek-najciekawiej-jest-po-koncowym-gwizdku-listkiewicz-michal-olkowicz-lukasz-wolosik-piotr,p1285853077,ksiazka-p
https://www.empik.com/arsene-wenger-autobiografia-wenger-arsene,p1252094560,ksiazka-p
https://www.empik.com/peter-schmeichel-schmeichel-peter,p1280406397,ksiazka-p
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Jacek Bartosiak,
Piotr Zychowicz
Nadchodzi III wojna 
światowa
Dom Wydawniczy Rebis

Rywalizacja między mocar-
stwami wchodzi w fazę kry-
tyczną. Czy USA pójdą na wojnę 
z Chinami? Po czyjej stronie sta-
nie Rosja? Czy Polska zostanie 
wciągnięta w III wojnę świato-
wą? Czy świat stoi na krawędzi 
nuklearnej zagłady? 

4490

oprawa
twarda

59906999

oprawa 
twarda

Włodzimierz Kalicki,
Monika Kuhnke
Sztuka zagrabiona 2. 
Madonna znika pod 
szklanką kawy
Wydawnictwo Agora 

W drugiej części „Uprowadzenia 
Madonny” Włodzimierz Kalicki 
i Monika Kuhnke opowiadają nie 
tylko fascynujące losy bezcennych 
skarbów z polskich kolekcji zagra-
bionych przez nazistów i Armię 
Czerwoną. Często to oni sami, 
obok bezcennych dzieł, są boha-
terami tych opowieści.

6900

oprawa 
miękka

Opracowanie zbiorowe
Starożytny Rzym. 
Infografiki
Dom Wydawniczy Rebis

Historii starożytnego Rzymu 
nigdy nie opowiedziano w tak 
niezwykły sposób, opierając 
się na infografikach. Autorzy 
pozwalają zanurzyć się w dzie-
jach antycznego Rzymu od re-
publiki po upadek cesarstwa 
zachodniego.

4999

oprawa 
twarda

Tillmann Bendikowski
Przeżyj rok w śre-
dniowieczu
Wydawnictwo Znak Hory-
zont

W średniowieczu pory roku 
wyznaczały rytm życia. Daj 
się zabrać w podróż po tej fa-
scynującej epoce – miesiąc 
po miesiącu. Zajrzyj do miesz-
czańskich domów, podróżuj 
szlakiem handlowym i nie daj 
się złapać medykom! 

Iwona Kienzler
Pakiet: Kobiety 
ze słynnych obrazów
Wydawnictwo Lira

Dwa bestsellery o sztuce i ko-
bietach w jednym atrakcyjnym 
pakiecie! Iwona Kienzler zdra-
dza tajemnice tych, które pa-
trzą na nas od stuleci z płócien 
wielkich mistrzów polskiego 
i światowego malarstwa. 

7999

pakiet

8998

7900

oprawa 
twarda

Judith Herrin
Rawenna. Stolica im-
perium, tygiel Europy
Dom Wydawniczy Rebis

Mistrzowskie dzieło jednej 
z największych znawczyń dzie-
jów Bizancjum. Autorka snuje 
opowieść, która jest zarazem 
porywająca, rzetelna naukowo 
i pełna uroczych detali dotyczą-
cych każdego elementu życia 
Rawenny.

https://www.empik.com/nadchodzi-iii-wojna-swiatowa-bartosiak-jacek-zychowicz-piotr,p1283388384,ksiazka-p
https://www.empik.com/przezyj-rok-w-sredniowieczu-bendikowski-tillmann,p1272571146,ksiazka-p
https://www.empik.com/starozytny-rzym-infografiki-scheid-john-guillerat-nicolas-melocco-milan,p1282194210,ksiazka-p
https://www.empik.com/rawenna-stolica-imperium-tygiel-europy-herrin-judith,p1285425236,ksiazka-p
https://www.empik.com/sztuka-zagrabiona-tom-2-madonna-znika-pod-szklanka-kawy-kalicki-wlodzimierz-kuhnke-monika,p1282085435,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-kobiety-ze-slynnych-obrazow-kienzler-iwona,p1283598307,ksiazka-p
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9900

oprawa 
twarda

Frank McDonough
Czas Hitlera. Tom 2. 
Klęska 1940−1945
Dom Wydawniczy Rebis

Błyskotliwie napisana książka 
prezentująca unikatowe spoj-
rzenie doskonałego historyka 
na wzlot i upadek Trzeciej Rze-
szy. Tom 2. – „Klęska” – zaczyna 
się 1 stycznia 1940 r. i kończy już 
po samobójczej śmierci Hitlera.

Historia
120 tytułów

najlepszy pomysł na prezent
25% taniej

2999

oprawa 
miękka

3999

3742
oprawa 

zintegrowana

4990

4499
oprawa 

zintegrowana

5999

3374

oprawa 
twarda

4499

4492

oprawa 
twarda

5990

3224

oprawa 
miękka

4299

2999

oprawa 
miękka

3999

4117

oprawa 
twarda

5490

2624

oprawa 
miękka

3499

3749

oprawa 
miękka

4999

2992

oprawa 
miękka

3990

4117

oprawa 
miękka

5490

3749

oprawa 
twarda

4999

3367

oprawa 
twarda

4490

4117

oprawa 
miękka

5490

8925

oprawa 
twarda

11900

3742

oprawa 
miękka

4990

4117

oprawa 
twarda

5490

3000

oprawa 
miękka

4000

2992

oprawa 
twarda

3990

4490

oprawa 
twarda

Bartosz Borkowski
Ku wojnie. Oblicza 
XX wieku 
Wydawnictwo Bellona

Lata 30. XX wieku. Nasz świat 
staje się powoli coraz mniej 
przewidywalny. Kulisy wielkiej 
polityki, która rozbudzała wy-
obraźnię opinii publicznej. Jaki 
był stosunek władz RP do kolej-
nych posunięć Hitlera? Dlaczego 
kilka miesięcy przed wojną oczy 
całego świata skierowane były 
na Polskę?

8499

oprawa
zintegrowana

Włodzimierz Borodziej, 
Maciej Górny
Nasza wojna 
Wydawnictwo W.A.B.

Wielką Wojnę na wschodzie 
Europy wywołały imperia, biły 
się w niej narody, a ginęli zwy-
kli ludzie. Im dłużej trwała, tym 
trudniej było wyobrazić sobie, 
jak się skończy i czy w ogóle 
kiedyś nastanie pokój. Tego, że 
zmianie ulegnie prawie wszyst-
ko, nie przewidział nikt. 

https://www.empik.com/ludowa-historia-polski-leszczynski-adam,p1255348268,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/polska-bez-cudow-historia-dla-doroslych-gorny-maciej,p1285697028,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/polnocna-utopia-hitlera-stratigakos-despina,p1284826508,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/tajemnicze-historie-ii-wojny-swiatowej,p1181569225,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/oni-homoseksualisci-w-czasie-ii-wojny-swiatowej-ostrowska-joanna,p1269439141,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/czas-wilka-powojenne-losy-niemcow-jahner-harald,p1280474228,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/my-narod-lepore-jill,p1253209770,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zmierzch-demokracji-applebaum-anne,p1257476945,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wakacje-1939-lisiecka-anna,p1229078388,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ludowa-historia-polski-leszczynski-adam,p1261716479,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/historia-na-prezent
https://www.empik.com/ku-wojnie-oblicza-xx-wieku-borkowski-bartosz,p1283316138,ksiazka-p
https://www.empik.com/czas-hitlera-kleska-1940-1945-tom-2-mcdonough-frank,p1281846413,ksiazka-p
https://www.empik.com/nasza-wojna-imperia-1912-1916-narody-1917-1923-borodziej-wlodzimierz-gorny-maciej,p1284138403,ksiazka-p
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Michał Rusinek
Mroczny Eros
Wydawnictwo Agora 

Nowa książka Michała Rusin-
ka. Po „Pypciach na języku”, 
„Niedorajdzie” i „Zerze zaha-
mowań” czas na „Mrocznego  
Erosa”. O pypciach w języku 
polityki.

4999

oprawa
twarda

4990

oprawa
twarda

4499

oprawa
miękka

4999

oprawa
miękka

Jeremy Clarkson
Świat według Clark-
sona. Czy da się to 
przyspieszyć?
Wydawnictwo Insignis 
Media

Nowy zbiór prześmiesznych hi-
storii i spostrzeżeń autorstwa 
Jeremy’ego Clarksona, który 
posługując się jak zawsze nie-
samowitym dowcipem, próbu-
je ustawić nasz zwichrowany 
świat do pionu.

Witold Szabłowski 
Rosja od kuchni 
Wydawnictwo W.A.B.

Z tej książki dowiecie się, jak – 
i po co! − kucharz Stalina uczył 
kucharza Gorbaczowa śpiewać 
do drożdżowego ciasta. Dla-
czego Nina, kucharka z wojny 
w Afganistanie, zmuszała się, 
by gotując, myśleć o czymś 
przyjemnym. Kto wygrał kon-
kurs na najlepszą stołówkę 
z tych, które powstały wokół 
Czarnobyla tuż po katastrofie. 

Artur Andrus
Antylopa z Podbeski-
dzia
Wydawnictwo Nasza Księ-
garnia

Artur Andrus odwiedził wiele 
zakątków Polski i przywiózł 
z nich lokalne gazety, które za-
inspirowały go do stworzenia 
absurdalnie zabawnych „Bal-
lad dziadowskich”. Tekstom 
towarzyszą rysunki Daniela 
de Latoura.

Michał Rusinek
Pakiet: Kolekcja 
felietonów Michała 
Rusinka
Wydawnictwo Agora 

Cykl błyskotliwych felietonów 
o współczesnej polszczyźnie 
i obyczajach językowych Po-
laków, na który składają się 
„Pypcie na języku”, „Niedoraj-
da” i „Zero zahamowań”.

9999

pakiet

11997

Ben Collins
Aston Martin: Made 
in Britain
Wydawnictwo Insignis 
Media

„Aston Martin” to opowieść 
o szpiegach, zawrotnej pręd-
kości i geniuszach agresywnej 
jazdy. To list miłosny kierowcy 
do jednej z najbardziej uwiel-
bianych na świecie maszyn.

4499

oprawa
miękka

https://www.empik.com/mroczny-eros-pypcie-na-jezyku-polityki-rusinek-michal,p1286588073,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/rosja-od-kuchni-jak-zbudowac-imperium-nozem-chochla-i-widelcem-szablowski-witold,p1286432826,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/mroczny-eros-pypcie-na-jezyku-polityki-rusinek-michal,p1286491670,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/rosja-od-kuchni-szablowski-witold,p1286379457,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/pakiet-3-ksiazki-michala-rusinka-rusinek-michal,p1281412243,ksiazka-p
https://www.empik.com/aston-martin-made-in-britain-collins-ben,p1283574875,ksiazka-p
https://www.empik.com/antylopa-z-podbeskidzia-andrus-artur,p1282033973,ksiazka-p
https://www.empik.com/mroczny-eros-rusinek-michal,p1281069500,ksiazka-p
https://www.empik.com/mroczny-eros-rusinek-michal,p1281069500,ksiazka-p
https://www.empik.com/rosja-od-kuchni-szablowski-witold,p1280062759,ksiazka-p
https://www.empik.com/swiat-wedlug-clarksona-czy-da-sie-to-przyspieszyc-clarkson-jeremy,p1283574954,ksiazka-p
https://www.empik.com/rosja-od-kuchni-szablowski-witold,p1280062759,ksiazka-p
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4499

oprawa
zintegrowana

4499

oprawa
miękka

Beata Sabała- 
-Zielińska
Pakiet TOPR: Tom 1. 
Żeby inni mogli 
przeżyć / Tom 2. 
Nie każdy wróci
Wydawnictwo Prószyński 
Media

Co myślą ratownicy, gdy każdy 
kolejny dzień może być dla nich 
ostatnim? Kiedy mają prawo 
powiedzieć „Dość. Zrobiliśmy 
wszystko, co mogło być zro-
bione”?

5999

pakiet

8489

Magdalena Kostyszyn
Też tak mam!
Wydawnictwo W.A.B.

Można zapytać, czy kobieta 
pracująca na tym samym sta-
nowisku co mężczyzna powin-
na zarabiać mniej od niego? 
Można zapytać o to, czy zajmo-
wanie się domem to hobby, czy 
może jednak praca? O to, czy 
komentarz „fajne masz cycki” 
jest komplementem. I o to, czy 
krótka sukienka jest zaprosze-
niem do gwałtu. 

Jonny Thomson
Filozofia dla zabiega-
nych
Wydawnictwo Insignis 
Media

Minifilozofia to fascynująca po-
dróż w świat tego, co najwięksi 
myśliciele ostatnich 2500 lat 
mieli do powiedzenia na temat 
najważniejszych kwestii życio-
wych. Nawet dziś ich koncep-
cje nadal są istotne i aktualne.

Magdalena Wolińska-Riedi
Pakiet: Kobieta w Watykanie (3 książki + osobi-
sta mapa najmniejszego państwa świata)
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Pakiet bestsellerowych książek Magdalny Wolińskiej-Riedi 
„Kobiety w Watykanie” zawierający osobistą mapę najmniej-
szego państwa świata przygotowaną przez autorkę.

8999

pakiet

12279

5990

oprawa
twarda

Suzanne Simard
W poszukiwaniu 
Matki Drzew. Dowo-
dy na inteligencję 
lasu
Wydawnictwo Dolnośląskie

Opowieść o badaniach nauko-
wych prowadzonych przez 
Suzanne Simard, która odkryła 
tajny język lasu. Udowodniła, że 
drzewa porozumiewają się za 
pomocą sieci połączeń z udzia-
łem grzybów mikoryzowych. 

https://www.empik.com/tez-tak-mam-kostyszyn-magdalena,p1286432905,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/tez-tak-mam-kostyszyn-magdalena,p1286963539,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/filozofia-dla-zabieganych-thomson-jonny,p1283574884,ksiazka-p
https://www.empik.com/w-poszukiwaniu-matki-drzew-rzecz-o-madrosci-lasu-simard-suzanne,p1281412298,ksiazka-p
https://www.empik.com/tez-tak-mam-kostyszyn-magdalena,p1284358487,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-topr-zeby-inni-mogli-przezyc-topr-nie-kazdy-wroci-sabala-zielinska-beata,p1284621435,ksiazka-p
https://www.empik.com/tez-tak-mam-kostyszyn-magdalena,p1284358487,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-kobieta-w-watykanie-wolinska-riedi-magdalena,p1284290527,ksiazka-p
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4499

oprawa 
twarda

Neil deGrasse Tyson
Kosmiczne zachwyty i rozterki
Wydawnictwo Insignis Media

Pasja, z jaką Neil deGrasse Tyson opisuje wszechświat, udziela 
się milionom jego widzów i czytelników. Nawet najbardziej 
skomplikowane kosmiczne zjawiska stają się w jego ujęciu 
zrozumiałe i, co najważniejsze, fascynujące!

4990

oprawa 
miękka

5499

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
miękka

5990

oprawa 
miękka

Carlo Rovelli 
Helgoland. 
Znaczenie kwanto-
wej rewolucji
Wydawnictwo Feeria 
Science

Teoria kwantowa wyjaśniła po-
wstawanie kolorów na niebie, 
pochodzenie galaktyk i tysiące 
innych zagadek. Jest bijącym 
sercem współczesnej nauki, 
a mimo to wciąż pozostaje ta-
jemnicza i intrygująca.

Eric Manheimer 
Dwunastu pacjentów. 
Książka na podstawie 
której powstał serial 
„Szpital New 
Amsterdam”
Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak

Książka na podstawie której po-
wstał serial „Szpital New Am-
sterdam”. Lektura obowiązkowa 
dla wszystkich chcących poznać 
prawdziwe losy ulubionych boha-
terów opisane przez pierwowzór 
doktora Maxa.

Piotr Krysiak 
Dziewczyny z Dubaju
Wydawnictwo Deadline 

Cały świat należał do nich. Luk-
susowe jachty, najdroższe hotele, 
popularne plaże w Dubaju, Cannes  
czy Saint-Tropez. Kolorowe drin-
ki, narkotyki i seks. Tak wyglądało 
życie ekskluzywnych prostytutek  
z Polski. 

Jacek Pałkiewicz 
Dubaj. Prawdziwe 
oblicze
Wydawnictwo Świat Książki 

To zapis podróży do niezwykłego 
Manhattanu pustyni, podczas któ-
rej dziennikarskie oko Jacka Pał-
kiewicza, choć początkowo oszoło-
mione, dostrzegło pęknięcia i rdzę 
na monolicie dubajskiego luksusu.

https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1286689868
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1124651976
https://www.empik.com/dwunastu-pacjentow-ksiazka-na-podstawie-ktorej-powstal-serial-szpital-new-amsterdam-manheimer-eric,p1280994953,ksiazka-p
https://www.empik.com/dziewczyny-z-dubaju-krysiak-piotr,p1285721866,ksiazka-p
https://www.empik.com/dubaj-palkiewicz-jacek,p1284196984,ksiazka-p
https://www.empik.com/dubaj-palkiewicz-jacek,p1284196984,ksiazka-p
https://www.empik.com/koszmiczne-zachwyty-i-rozterki-de-grasse-tyson-neil,p1284048270,ksiazka-p
https://www.empik.com/helgoland-rovelli-carlo,p1281420455,ksiazka-p
https://www.empik.com/helgoland-rovelli-carlo,p1281420455,ksiazka-p
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5990

oprawa 
twarda

5990

oprawa 
twarda

5990

oprawa 
twarda

6990

oprawa
twarda

5490

oprawa
miękka

5999

oprawa
twarda

Yuval Noah Harari
21 lekcji na XXI wiek
Wydawnictwo Literackie

Czy sztuczna inteligencja zastąpi ludzi? Czy 
da się uniknąć katastrofy ekologicznej? Czy 
demokracja przetrwa? Harari w mistrzowski 
sposób objaśnia współczesny świat i rysuje 
perspektywy jego rozwoju.

Yuval Noah Harari
Sapiens. Od zwierząt 
do bogów
Wydawnictwo Literackie

Światowy bestseller, który zmienił postrzega-
nie ludzkiego gatunku. Fascynująca opowieść 
o historii cywilizacji, a przede wszystkim 
o tym, co robimy z własną potęgą i w którą 
stronę się rozwijamy.

Yuval Noah Harari
Homo deus. Krótka 
historia jutra
Wydawnictwo Literackie

Do czego doprowadzi nas pogoń za nieśmier-
telnością? Czy już jesteśmy bogami? Jedna 
z najbardziej inspirujących książek ostatnich 
lat. Porywająca lektura o kierunkach rozwoju 
ludzkiej cywilizacji.

Sam Kean
Wszystkie podłości 
nauki. Morderstwa, 
oszustwa i kradzieże 
popełniane przez 
naukowców
Wydawnictwo Feeria 
Science

Nauka przeważnie działa na 
korzyść świata, ale... Sam 
Kean opowiada prawdziwe hi-
storie o tym, co się dzieje, gdy 
wygórowana ambicja popycha 
naukowców do przekraczania 
granic moralnych w imię nauki.

John Dickie
Masoni. Architek-
ci nowoczesnego 
świata
Wydawnictwo Czarna Owca

Czy masoni faktycznie spra-
wują władzę nad światem? 
I kim tak naprawdę są ilumi-
naci? John Dickie, specjalista 
od włoskiej mafii, przygląda 
się najbardziej fascynującemu 
tajnemu bractwu na świecie.  

7990

oprawa
twarda

Yuval Noah Harari
Sapiens. Opowieść 
graficzna. Część 2. 
Filary cywilizacji
Wydawnictwo Literackie

12 000 lat temu „Homo sapiens” 
przestał być łowcą-zbieraczem. 
Ale czy rewolucja agrarna była 
zmianą na lepsze? Aby to usta-
lić, Yuval, prof. Saraswati i Zoe 
sięgną po pomoc Konfucjusza, 
Scarlett O’Hary i Johna Lennona.

Yuval Noah Harari
Sapiens. Opowieść 
graficzna. Część 1. 
Narodziny ludzkości
Wydawnictwo Literackie

Harari i jego najsłynniejsze dzie-
ło. „Sapiens” – wielka opowieść 
o historii ludzkiego gatunku 
w nowej graficznej odsłonie Jak 
to możliwe, że mało znaczące 
zwierzę stało się władcą plane-
ty Ziemia, zdolnym rozszczepiać 
atom, latać na Księżyc oraz mani-
pulować kodem genetycznym? 
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https://www.empik.com/21-lekcji-na-xxi-wiek-harari-yuval-noah,p1284624140,ksiazka-p
https://www.empik.com/sapiens-od-zwierzat-do-bogow-harari-yuval-noah,p1284622188,ksiazka-p
https://www.empik.com/homo-deus-krotka-historia-jutra-harari-yuval-noah,p1284622939,ksiazka-p
https://www.empik.com/wszystkie-podlosci-nauki-morderstwa-oszustwa-i-kradzieze-popelniane-przez-naukowcow-kean-sam,p1265472102,ksiazka-p
https://www.empik.com/narodziny-ludzkosci-powiesc-graficzna-sapiens-tom-1-harari-yuval-noah,p1249562539,ksiazka-p
https://www.empik.com/sapiens-filary-cywiizacji-harari-yuval-noah,p1281511818,ksiazka-p
https://www.empik.com/masoni-architekci-nowoczesnego-swiata-dickie-john,p1284638435,ksiazka-p
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Dr Richard Shepherd
Siedem wieków śmierci
Wydawnictwo Insignis Media

W 24 najbardziej intrygujących i nigdy wcześniej nieopowie-
dzianych przypadkach dr Shepherd dzieli się autopsjami, które 
obejmują siedem wieków ludzkiej egzystencji.

Michał Grzybkowski, 
Szczepan Bentyn 
Kryptowaluty. Dlacze-
go jeden bitcoin wart 
będzie milion dolarów?
Wydawnictwo Crypto-Logic

Najnowsza edycja bestsellero-
wego, praktycznego poradnika 
będącego polską biblią wiedzy 
o kryptowalutach, Kompendium 
wiedzy napisane nie dla informaty-
ków, a dla osób ciekawych nowych 
technologii. 

9900

oprawa 
twarda

ks. Adam Boniecki
Dobro. Jak być optymi-
stą w trudnych cza-
sach? 
Społeczny Instytut Wydawni-
czy Znak

Najnowsza książka księdza Adama 
Bonieckiego. Jak odnaleźć spokój 
w pocovidowej rzeczywistości? 
Czego w dobie kryzysu klimatycz-
nego naucza Ewangelia? Jak rysuje 
się przyszłość polskiego Kościoła?

4299

oprawa 
twarda

Alessandro Boscarino
K2. Historia najtrud-
niejszej góry świata
Wydawnictwo SQN

Pasjonujący album pokazujący hi-
storię góry K2: od XIX-wiecznych 
ekspedycji naukowców i kartogra-
fów do wyczynu Waltera Bonat-
tiego i tragarza z ludu Hunza, Meh-
diego, którzy w 1954 roku pozwolili 
Lacedellemu i Compagnoniemu 
zdobyć szczyt po raz pierwszy.

7999

oprawa 
twarda

Wojciech Bonowicz
Tischner. Biografia
Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak 

Jest to nie tylko rzetelna relacja o 
życiu i kształtowaniu się wybitne go 
filozofa, ale przede wszystkim pasjo-
nujący reportaż biograficzny, pełen 
zabawnych anegdot i mało znanych 
faktów. Dzięki nim mo żemy lepiej 
poznać człowieka, który – jak sam 
twierdził – starał się dawać innym 
przede wszystkim nadzieję. 

5499

cena
regularna

-40%

-30%

4499

oprawa  
miękka

https://www.empik.com/kryptowaluty-dlaczego-jeden-bitcoin-wart-bedzie-milion-dolarow-grzybkowski-michal-bentyn-szczepan,p1285565835,ksiazka-p
https://www.empik.com/k2-historia-najtrudniejszej-gory-swiata-boscarino-alessandro,p1280406379,ksiazka-p
https://www.empik.com/siedem-wiekow-smierci-shepherd-richard,p1280266337,ksiazka-p
https://www.empik.com/dobro-jak-byc-optymista-w-trudnych-czasach-boniecki-adam,p1283008080,ksiazka-p
https://www.empik.com/tischner-biografia-bonowicz-wojciech,p1240633676,ksiazka-p
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Sztuka
wybrane tytuły

najlepszy pomysł na prezent
25% taniej

9675

oprawa 
twarda

12900

8925

oprawa 
twarda

11900

8925

oprawa 
twarda

11900

7425

oprawa 
twarda

9900

4425

oprawa 
miękka

5900

3375

oprawa 
twarda

4500

3742

oprawa 
twarda

4990

3675

oprawa 
miękka

4900

4425

oprawa 
miękka

5900

4492
oprawa 

zintegrowana

5999

1867

oprawa 
twarda

2490

8992

oprawa 
twarda

11990

4425

oprawa 
twarda

5900

4117
oprawa 

zintegrowana

5490

5175

oprawa 
miękka

6900

6374

oprawa 
twarda

8499

11925

oprawa 
twarda

15900

4492

oprawa 
twarda

5990

14925

oprawa 
twarda

19900

7425

pakiet

9900

6675

oprawa 
twarda

8900

2625

oprawa 
miękka

3500

5175

oprawa 
miękka

6900

https://www.empik.com/ksiazki/sztuka-na-prezent
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Katarzyna Jasiołek
Opakowania, czyli perfumowanie śledzia. O grafice, reklamie i 
handlu w PRL-u
Wydawnictwo Marginesy 

Niektóre opakowania wciąż budzą sentyment: przywołują wspomnienie smaku, 
zapachu, wyjątkowych chwil. Ale kto je projektował? I dlaczego etykiety dyskwa-
lifikowały nasze towary na zachodnich rynkach?

Nikodim P. Kondakow
Ikony. Historia i teologia
Wydawnictwo Arkady 

Fascynująca wyprawa w tajemniczy i mroczny świat bizan-
tyjskich ikon. Tam, gdzie sztuka spotyka się z teologią, religia 
z polityką – tymi właśnie obszarami zajmuje się wybitny bi-
zantolog, Nikodim Kondakow. 
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Nina-Sophia Miralles
Glossy. Historia Vogue'a
Wydawnictwo OsnOva

Opowieść o kulisach pracy w „Vogue’u”. O modzie, ale też o na-
miętności i władzy, o wielkich fortunach, o sukcesach i skanda-
lach, a przede wszystkim o charyzmatycznych kobietach (i kilku 
mężczyznach) stojących za sukcesami słynnego magazynu.

4900

oprawa  
miękka

11900

oprawa  
twarda

6490

oprawa  
zintegrowana

https://www.empik.com/ikony-historia-i-teologia-kondakow-pawlowicz-nikodim,p1281474702,ksiazka-p
https://www.empik.com/glossy-historia-vogue-a-miralles-nina-sophia,p1284679195,ksiazka-p
https://www.empik.com/opakowania-czyli-perfumowanie-sledzia-o-grafice-reklamie-i-handlu-w-prl-u-jasiolek-katarzyna,p1281508832,ksiazka-p
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Opracowanie zbiorowe
Dziennik dobro-
stanu. Kreatywne 
inspiracje
Wydawnictwo Arkady 

Ta pięknie ilustrowana książka 
będzie Twoim drogowskazem 
do lepszego samopoczucia. 
Za pomocą kolorowanek, pro-
stych zadań rysunkowych, in-
spirujących cytatów i otwar-
tego miejsca na Twoje zapiski, 
przemyślenia i wrażenia po-
może Ci osiągnąć poczucie 
harmonii i dobrostanu.

3900

oprawa 
twarda

Sharon Jones
Napisz i spal
Wydawnictwo Otwarte

Międzynarodowy bestseller. 
Ta książka pozwoli ci opisać 
historię twojego życia i po-
znać prawdę o sobie. Przy niej 
możesz być szczera do bólu. 
Kiedy ją skończysz, schowaj 
ją głęboko jak skarb… albo spal.

3999

oprawa 
miękka
/ 1 egz.

Mark Kistler
Naucz się rysować w 30 dni
Wydawnictwo Feeria

Tak, ty też jesteś w stanie nauczyć się rysować w 30 dni. Wydaje ci się to nie-
możliwe? Spróbuj! Nawet jeśli masz niewielkie doświadczenie w rysowaniu, 
nawet jeśli nie wierzysz w swój naturalny talent, przygotuj kilka ołówków 
i wygospodaruj dwadzieścia minut dziennie przez miesiąc, a przekonasz 
się, że rysowanie to umiejętność, którą ty także możesz opanować. 

5990

oprawa  
miękka

Katarzyna Sojka
Mieszkaj po swoje-
mu
Wydawnictwo Buchmann

Książka autorki najzabawniej-
szego bloga wnętrzarskiego 
„Piąty pokój”. Poradnik, któ-
ry ośmieli Polaków do urzą-
dzania mieszkania się po 
swojemu, a nie kupowania 
gotowych rozwiązań z kata-
logu sklepów meblarskich. 
W środku znajdziemy m.in. 
informacje o tym, skąd czer-
pać inspiracje, jak przestać 
bać się remontów. 

Vivienne Coleman
Szkoła rysunku
Wydawnictwo Buchmann

St wórz wspaniałe dzie ła 
sztuki krok po kroku. Dosko-
nała propozycja zarówno dla 
dopiero rozpoczynających 
przygodę z rysunkiem, jak i dla 
doświadczonych artystów.

4999

oprawa  
miękka

3999

oprawa  
twarda

https://www.empik.com/naucz-sie-rysowac-w-30-dni-kistler-mark,p1281183527,ksiazka-p
https://www.empik.com/dziennik-dobrostanu-kreatywne-inspiracje-opracowanie-zbiorowe,p1281477806,ksiazka-p
https://www.empik.com/szkola-rysunku-coleman-vivienne,p1201483416,ksiazka-p
https://www.empik.com/mieszkaj-po-swojemu-sojka-katarzyna,p1250510763,ksiazka-p
https://www.empik.com/napisz-i-spal-sharon-jones,p1275301760,ksiazka-p
https://www.empik.com/napisz-i-spal-sharon-jones,p1259594324,ksiazka-p
https://www.empik.com/napisz-i-spal-sharon-jones,p1259594324,ksiazka-p
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Joanna Laprus
Słowiańskie Boginie 
ziół 
Wydawnictwo Świat 
Książki 

Słowiański zielnik, jakiego do 
tej pory nie było! To historia 
trzech Słowiańskich Bogiń 
oraz praktyczny poradnik opi-
sujący wyjątkowe właściwo-
ści ziół.  

Sebastian Kulis
Roślinne porady. 
Ogród na cztery pory 
roku
Wydawnictwo Buchmann

Sebastian Kulis, autor bloga 
Roślinne Porady, zabiera nas 
w roczną podróż po swoim 
ogrodzie. Miesiąc po miesiącu 
podpowiada, co warto wysiać, 
jak zadbać o ziemię i jak zapla-
nować kolejne miesiące w ogro-
dzie, na balkonie i na parapecie, 
bo jako miejski ogrodnik żad-
nych wyzwań się nie boi.

Emily Nagoski
Ona ma siłę
Wydawnictwo Buchmann

Nowe wydanie przełomowe-
go poradnika, który poprawił 
życie seksualne i samoocenę 
milionów kobiet. Emily Nago-
ski obala liczne mity, pomaga 
kobietom oswoić seksualność 
i przede wszystkim pokochać 
własne ciało, czyniąc z różno-
rodności i niedoskonałości 
piękno i prawdziwą siłę.

Małgorzata
Biegańska- Hendryk
Rozmowa z kotem
Wydawnictwo Buchmann

Kompleksowy poradnik, który 
zabiera czytelnika w podróż po 
kocim świecie. W dziesięciu 
rozdziałach autorka prowa-
dzi czytelnika przez rozmaite 
zagadnienia: od organizacji 
kociej przestrzeni przez komu-
nikację, żywienie aż po kwestie 
zdrowotne i opiekę nad kotem 
starszym. 

Opracowanie zbiorowe
Kamasutra 2.0
Wydawnictwo Buchmann

Współczesna wersja starożytnej Kamasutry „przetłumaczona” na język współ-
czesnych kochanków. Jest to kuszące zaproszenie do seksu i prezentacja 99 
najbardziej podniecających, pobudzających wyobraźnię pozycji erotycznych.

4990

oprawa 
twarda

6499

oprawa 
twarda

4499

oprawa 
miękka

4699

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
miękka

4699

oprawa  
miękka

Zofia Zaniewska- 
-Wojtków,
Piotr Wojtków
Słuchając psa
Wydawnictwo Buchmann

Zofia Zaniewska-Wojtków 
oraz Piotr Wojtków, profesjo-
nalni trenerzy i behawioryści 
psów, krok po kroku pokazują, 
jak wyszkolić swojego czwo-
ronogiego przyjaciela i jak na-
wiązać z nim szczególną więź.

https://www.empik.com/ona-ma-sile-zaskakujacy-poradnik-o-seksualnosci-kobiet-nagoski-emily,p1271936018,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/rozmowa-z-kotem-bieganska-hendryk-malgorzata,p1272215347,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/sluchajac-psa-zaniewska-wojtkow-zofia-wojtkow-piotr,p1233920699,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/come-as-you-are-nagoski-emily,p1273838932,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/rozmowa-z-kotem-bieganska-hendryk-malgorzata,p1269530893,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kamasutra-2-0-99-oblednych-sekspozycji-opracowanie-zbiorowe,p1220850390,ksiazka-p
https://www.empik.com/slowianskie-boginie-ziol-laprus-mikulska-joanna,p1280917617,ksiazka-p
https://www.empik.com/roslinne-porady-ogrod-na-cztery-pory-roku-kulis-sebastian,p1278967220,ksiazka-p
https://www.empik.com/ona-ma-sile-nagoski-emily,p1276538927,ksiazka-p
https://www.empik.com/sluchajac-psa-zaniewska-zofia-wojtkow-piotr,p1230058812,ksiazka-p
https://www.empik.com/rozmowa-z-kotem-bieganska-hendryk-malgorzata,p1266793941,ksiazka-p
https://www.empik.com/rozmowa-z-kotem-bieganska-hendryk-malgorzata,p1266793941,ksiazka-p
https://www.empik.com/sluchajac-psa-zaniewska-zofia-wojtkow-piotr,p1230058812,ksiazka-p
https://www.empik.com/ona-ma-sile-nagoski-emily,p1276538927,ksiazka-p
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3590

oprawa  
miękka

4990

oprawa  
miękka

3990

fiszki

3990

oprawa  
miękka

6490

oprawa  
twarda

5990

fiszki

Opracowanie zbiorowe 
Angielski dla silversów. Kurs do samodzielnej
nauki. Poziom podstawowy A1–A2
Wydawnictwo Klett Polska

Angielski dla silversów to umiarkowane tempo nauki, nieskomplikowane 
tłumaczenia zagadnień językowych i tematyka szczególnie interesująca 
dla osób w kwiecie wieku: od życia rodzinnego i towarzyskiego, poprzez 
spędzanie czasu wolnego i dbanie o zdrowie, po aktywność zawodową.

Błażej Staryszak, Krzysztof Wiśniewski
Tata nie ma siły
Wydawnictwo Buchmann

Mama, która daje dziecku cukierki, żeby przestało płakać w sklepie, albo 
włącza bajkę na telefonie, żeby mogła popracować, w oczach innych „nie 
radzi sobie z macierzyństwem”. Tata, postępując tak samo, jest bohaterem, 
zaangażowanym w wychowanie dziecka. 

3990

oprawa  
miękka

3999

oprawa  
miękka

Wybierz materiały, które 
pomogą Ci szybko opanować 
nowe słowa i zwroty!

https://www.empik.com/tata-nie-ma-sily-wisniewski-krzysztof-staryszak-blazej,p1250629548,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/tata-nie-ma-sily-wisniewski-krzysztof-staryszak-blazej,p1249887234,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/angielski-dla-silversow-kurs-do-samodzielnej-nauki-poziom-podstawowy-a1-a2-opracowanie-zbiorowe,p1282352300,ksiazka-p
https://www.empik.com/angielski-slownictwo-nie-gryzie-jachimiak-magda,p1277702307,ksiazka-p
https://www.empik.com/angielski-mow-smialo-poziom-b2-c1-wisniewska-katarzyna,p1282362167,ksiazka-p
https://www.empik.com/japonski-krok-po-kroku-opracowanie-zbiorowe,p1282342792,ksiazka-p
https://www.empik.com/fiszki-angielski-mow-smialo-brodziak-joanna,p1268224898,ksiazka-p
https://www.empik.com/target-cae-c1-advanced-hadley-kevin-przybyla-bozena-wysocka-patrycja,p1275816068,ksiazka-p
https://www.empik.com/fiszki-plus-angielski-dla-wiecznie-poczatkujacych-kowalczyk-katarzyna,p1277700743,ksiazka-p
https://www.empik.com/tata-nie-ma-sily-staryszak-blazej-wisniewski-krzysztof,p1248381830,ksiazka-p
https://www.empik.com/tata-nie-ma-sily-staryszak-blazej-wisniewski-krzysztof,p1248381830,ksiazka-p
https://www.empik.com/tata-nie-ma-sily-staryszak-blazej-wisniewski-krzysztof,p1248381830,ksiazka-p
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4990

oprawa  
twarda

3999

oprawa  
miękka

James Norbury
Wielka Panda i Mały 
Smok
Wydawnictwo Albatros

Inspirująca podróż, w której 
ważny jest nie cel, lecz droga. 
Piękne ilustracje i opowieść 
o przyjaźni, odwadze oraz czu-
łości dla samego siebie. Przed 
Wami książka, która podbije 
Wasze serca!

Katy Milkman
Jak zmieniać
Wydawnictwo Insignis Media

W tej przełomowej książce Milk-
man odkrywa przed czytelnikami 
sprawdzoną naukowo ścieżkę, 
która może zaprowadzić nas 
z miejsca, w którym jesteśmy, do 
miejsca, w którym chcemy być!

Charlie Mackesy
Chłopiec, kret, lis 
i koń. Edycja limito-
wana
Wydawnictwo Albatros

Ekskluzywne wydanie książki, która podbiła Wasze serca! Poznajcie hi-
storię niezwykłych przyjaciół i przygotujcie się na najbardziej wzrusza-
jącą i uniwersalną lekcję życia! „Chłopiec, kret, lis i koń” przypominają, co 
naprawdę jest w życiu ważne. Ta książka jest iskierką nadziei w naszych 
niepewnych czasach.

4590

oprawa 
twarda

Elisabeth Cadoche, 
Anne de Montarlot
Wszystko, co za-
wdzięczasz sobie. Jak 
odzyskać kobiecą siłę 
i pewność siebie  
Wydawnictwo Feeria 

Wiele kobiet sądzi, że ich suk-
cesy tak naprawdę nie są ich 
zasługą. Ta książka pomoże ci 
uwolnić się od dyktatu opinii 
innych, zacząć kochać i doce-
niać siebie, i w końcu uwierzyć 
w swoje kompetencje.

4990

oprawa 
miękka

Natalia de Barbaro
Czuła przewodnicz-
ka. Kobieca droga do 
siebie
Wydawnictwo Agora

Natalia de Barbaro pracuje z ko-
bietami, które poszukują odpo-
wiedzi na pytania: „Kim tak na-
prawdę jestem? Czego chcę?”. 
Jej książka to rzetelna z punktu 
widzenia psychologii, ale tak-
że poetycka, czasem brutalnie 
szczera i poruszająca opowieść 
o kobiecej drodze do poznania 
samej siebie.

3999

oprawa 
miękka

Shunmyo Masuno
Sztuka prostego życia. 
100 wskazówek, jak 
osiągnąć szczęście 
i spokój
Wydawnictwo Buchmann

Żyj w spokoju i radości dzięki stu 
prostym praktykom japońskiego 
mnicha zen. Czerpiąc ze starożyt-
nej wiedzy, znany mnich buddyjski 
Shunmyo Masuno pokazuje, jak 
praktykować zen w codziennym 
życiu za pomocą konkretnych i nie-
zwykle prostych wskazówek.

3999

oprawa 
miękka

https://www.empik.com/czula-przewodniczka-kobieca-droga-do-siebie-de-barbaro-natalia,p1263445876,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/chlopiec-kret-lis-i-kon-mackesy-charlie,p1235805118,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/sztuka-prostego-zycia-shunmyo-masumo,p1232722489,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1286962460
https://www.empik.com/czula-przewodniczka-kobieca-droga-do-siebie-de-barbaro-natalia,p1263446246,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wielka-panda-i-maly-smok-norbury-james,p1277646375,ksiazka-p
https://www.empik.com/chlopiec-kret-lis-i-kon-edycja-limitowana-mackesy-charlie,p1277646719,ksiazka-p
https://www.empik.com/wszystko-co-zawdzieczasz-sobie-jak-odzyskac-kobieca-sile-i-pewnosc-siebie-cadoche-elisabeth-de-montarlot-anne,p1281374819,ksiazka-p
https://www.empik.com/sztuka-prostego-zycia-shunmyo-masumo,p1231424058,ksiazka-p
https://www.empik.com/sztuka-prostego-zycia-shunmyo-masumo,p1231424058,ksiazka-p
https://www.empik.com/wszystko-co-zawdzieczasz-sobie-jak-odzyskac-kobieca-sile-i-pewnosc-siebie-cadoche-elisabeth-de-montarlot-anne,p1281374819,ksiazka-p
https://www.empik.com/chlopiec-kret-lis-i-kon-edycja-limitowana-mackesy-charlie,p1277646719,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-zmieniac-milkman-katy,p1283600064,ksiazka-p
https://www.empik.com/czula-przewodniczka-kobieca-droga-do-siebie-de-barbaro-natalia,p1256816410,ksiazka-p
https://www.empik.com/czula-przewodniczka-kobieca-droga-do-siebie-de-barbaro-natalia,p1256816410,ksiazka-p
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David M. Rubenstein
Liderzy. 30 inspirują-
cych rozmów z naj-
większymi liderami 
naszych czasów
Wydawnictwo Znak Litera-
nova

Ci, którzy w swoich dziedzi-
nach osiągnęli już wszystko: 
właściciel Amazona, założyciel 
Nike, dyrektor generalny Go-
ogle’a, prezydenci, sportowcy, 
wizjonerzy w szczerych roz-
mowach zdradzają tajemnice 
sukcesu.

5999

oprawa 
twarda

Stefanie Stahl
Odkryj swoje we-
wnętrzne dziecko
Wydawnictwo Otwarte

Oto klucz do rozwiązania pra-
wie wszystkich twoich pro-
blemów: przeczytaj książkę 
Stefanie Stahl, odkryj swoje 
wewnętrzne dziecko, zaprzy-
jaźnij się z nim, znajdź rów-
nowagę i żyj szczęśliwie. Do 
dzieła!

3990

oprawa 
miękka

Jakub Czarodziej
Magia planowania. 12 kroków do zmiany życia
Wydawnictwo Flow Books

Planer Czarodzieja pomoże ci uporządkować najbliższe dni, 
tygodnie, lata. Jest pełen wskazówek, inspiracji, wykresów, 
które pomogą ci osiągnąć sukces.

Jakub Czarodziej
Kochaj dobrze. 
Relacje damsko-
-męskie: instrukcja 
obsługi
Wydawnictwo Flow Books

Poradnik Jakuba Czaro-
dzieja dotyczy relacji dam-
sko-męskich – autor daje 
instrukcję, jak budować 
udany, namiętny i szczęśli-
wy związek.

3999

oprawa 
miękka

Mateusz Grzesiak
Bądź skuteczny. 
50 narzędzi rozwija-
jących efektywność 
osobistą i zawodową
Wydawnictwo Onepress

By efektywność weszła Ci 
w nawyk... zarówno w obszarze 
zawodowym, jak i w sprawach 
osobistych, powinieneś pewne 
kwestie znawykować. 

4900

oprawa 
twarda

4999

oprawa  
twarda

https://www.empik.com/badz-skuteczny-50-narzedzi-rozwijajacych-efektywnosc-osobista-i-zawodowa-grzesiak-mateusz,p1286792214,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/badz-skuteczny-50-narzedzi-rozwijajacych-efektywnosc-osobista-i-zawodowa-grzesiak-mateusz,p1286784613,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kochaj-dobrze-relacje-damsko-meskie-instrukcja-obslugi-czarodziej-jakub,p1260325605,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-byc-liderem-szczere-rozmowy-z-najwiekszymi-liderami-naszych-czasow-rubenstein-david,p1260000344,ksiazka-p
https://www.empik.com/odkryj-swoje-wewnetrzne-dziecko-klucz-do-rozwiazania-prawie-wszystkich-problemow-stahl-stefanie,p1229337157,ksiazka-p
https://www.empik.com/badz-skuteczny-50-narzedzi-rozwijajacych-efektywnosc-osobista-i-zawodowa-grzesiak-mateusz,p1280011940,ksiazka-p
https://www.empik.com/badz-skuteczny-50-narzedzi-rozwijajacych-efektywnosc-osobista-i-zawodowa-grzesiak-mateusz,p1280011940,ksiazka-p
https://www.empik.com/magia-planowania-12-krokow-do-zmiany-zycia-czarodziej-jakub,p1285104528,ksiazka-p
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Edith Eger
Dar. 12 lekcji, dzięki 
którym odmienisz 
swoje życie
Dom Wydawniczy Rebis

W życiu nie chodzi o to, co nam 
się przytrafia, tylko o to, co po-
stanowimy z tym zrobić. W obli-
czu traumy lub trudności może-
my się poddać albo przeżywać 
każdą chwilę jak DAR. 

4490

oprawa 
twarda

Elaine N. Aron
Wysoko wrażliwi
Wydawnictwo Feeria

Wyjątkowa książka o emo-
cjach, zachowaniach i rela-
cjach społecznych osób wy-
soko wrażliw ych. Po raz 
pierwszy w Polsce! „Ta donio-
sła książka (...) pokazuje nowy 
sposób postrzegania siebie, 
pozwala odetchnąć z ulgą i zy-
skać mocne poczucie swego 
miejsca wśród ludzi”.

Brian Tracy 
Nawyki warte miliony
Wydawnictwo Onepress

Sprawdzone sposoby, dzięki któ-
rym podwoisz i potroisz swoje 
dochody! Wielu ludzi zadaje so-
bie pytanie, dlaczego niektórzy 
odnoszą większe sukcesy niż inni. 
Jeśli zamiast szukać prawdziwej 
odpowiedzi, wolisz zadowolić się 
czymś w rodzaju "świat nie jest 
sprawiedliwy" albo "tylko oso-
by mające niezwykłe szczęście 
mogą być spełnione i bogate", nie 
musisz czytać tej książki. 

3790

oprawa 
miękka

4900

oprawa 
twarda

Joseph Murphy 
Potęga 
podświadomości 
Wydawnictwo Świat Książki

Ten poradnik pomoże ci uwol-
nić umysł i przekaże praktyczne 
wskazówki, dzięki którym osią-
gniesz sukces. Opanuj proste 
techniki i odkryj, jak łatwo mo-
żesz usunąć psychiczne bariery 
między tobą a twoimi marzeniami.

Shannon Lee
Bądź jak woda, przyja-
cielu
Dom Wydawniczy Rebis

Córka Bruce'a Lee przybliża nauki 
swojego ojca. Ukazuje, że sztuki 
walki są doskonałą metaforą roz-
woju osobistego. Każdy rozdział 
to lekcja nauk Bruce'a Lee oparta 
na jego wyjątkowej filozofii „bądź 
jak woda”.  

1599*

2990
oszczędzasz

47%Joseph Murphy
Potęga podświadomo-
ści. Wydanie nowe, 
uzupełnione
Wydawnictwo Świat Książki

„Potęga podświadomości” to jeden 
z najlepszych i najskuteczniejszych 
poradników, jakie kiedykolwiek 
napisano. Ta książka pomogła 
milionom ludzi na całym świecie 
osiągnąć upragnione cele jedynie 
dzięki zmianie sposobu myślenia. 

5900

oprawa 
twarda

* Oferta ważna do 28.11.2021 lub do wyczerpania zapasu.

-40%

-30%

4490

cena
regularna

https://www.empik.com/nawyki-warte-miliony-jak-nauczyc-sie-zachowan-przynoszacych-bogactwo-tracy-brian,p1279895009,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wysoko-wrazliwi-aron-elaine-n,p1143364901,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/potega-podswiadomosci-murphy-joseph,p1046095801,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/nawyki-warte-miliony-jak-nauczyc-sie-zachowan-przynoszacych-bogactwo-tracy-brian,p1266480816,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wysoko-wrazliwi-aron-elaine-n,p1237295838,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/potega-podswiadomosci-murphy-joseph,p1046085813,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/nawyki-warte-miliony-jak-nauczyc-sie-zachowan-przynoszacych-bogactwo-tracy-brian,p1276740586,ksiazka-p
https://www.empik.com/nawyki-warte-miliony-jak-nauczyc-sie-zachowan-przynoszacych-bogactwo-tracy-brian,p1276740586,ksiazka-p
https://www.empik.com/dar-12-lekcji-dzieki-ktoym-odmienisz-swoje-zycie-eger-edith,p1279603037,ksiazka-p
https://www.empik.com/potega-podswiadomosci-murphy-joseph,p1123428353,ksiazka-p
https://www.empik.com/potega-podswiadomosci-murphy-joseph,p1235321421,ksiazka-p
https://www.empik.com/badz-jak-woda-przyjacielu-nauki-bruce-a-lee-lee-shannon,p1274226435,ksiazka-p
https://www.empik.com/wysoko-wrazliwi-opracowanie-zbiorowe,p1137348799,ksiazka-p
https://www.empik.com/wysoko-wrazliwi-opracowanie-zbiorowe,p1137348799,ksiazka-p
https://www.empik.com/potega-podswiadomosci-murphy-joseph,p1123428353,ksiazka-p
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3499

3999

3499

3999

3499

3999

3499

3299

2999

2999

Smaczne i różnorodne przepisy, klasyczne i nowoczesne. W tych książkach kuli-
narnych każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno nowicjusz, jak i kulinarny pasjonat. 
Czytelne przepisy okraszone apetycznymi zdjęciami. Doskonała pomoc w kuchni 
i najlepszy pomysł na prezent.

2999 3499 3499 3499 3999

2999 2999 2999 2999

https://www.empik.com/pierogi-klasycznie-i-nowoczesnie-opracowanie-zbiorowe,p1211005022,ksiazka-p
https://www.empik.com/makarony-pyszne-proste-i-zakrecone-opracowanie-zbiorowe,p1202366435,ksiazka-p
https://www.empik.com/pizze-opracowanie-zbiorowe,p1211005101,ksiazka-p
https://www.empik.com/nalesniki-slodkie-i-wytrawne-opracowanie-zbiorowe,p1221692173,ksiazka-p
https://www.empik.com/dania-3-skladnikowe-opracowanie-zbiorowe,p1208928866,ksiazka-p
https://www.empik.com/syropy-lecznicze-domowe-skuteczne-bezpieczne-opracowanie-zbiorowe,p1231753817,ksiazka-p
https://www.empik.com/szaszlyki-pysznosci-na-patyku-opracowanie-zbiorowe,p1224150146,ksiazka-p
https://www.empik.com/nalewki-z-cala-moca-opracowanie-zbiorowe,p1229147174,ksiazka-p
https://www.empik.com/risotto-i-kaszotto-apetyczne-i-pozywne-opracowanie-zbiorowe,p1238179980,ksiazka-p
https://www.empik.com/wspolczesna-kuchnia-polska-opracowanie-zbiorowe,p1218228598,ksiazka-p
https://www.empik.com/sol-i-pieprz-cala-gama-ostrosci-opracowanie-zbiorowe,p1218228419,ksiazka-p
https://www.empik.com/slodki-i-slony-dania-w-dwoch-smakach-opracowanie-zbiorowe,p1218228428,ksiazka-p
https://www.empik.com/slodkie-wienczy-dzielo-opracowanie-zbiorowe,p1223513436,ksiazka-p
https://www.empik.com/dania-5-skladnikowe-opracowanie-zbiorowe,p1208928909,ksiazka-p
https://www.empik.com/kuchnia-wloska-slonce-na-talerzu-opracowanie-zbiorowe,p1223962289,ksiazka-p
https://www.empik.com/tarty-i-quiche-nowe-laczenie-smakow-opracowanie-zbiorowe,p1238645386,ksiazka-p
https://www.empik.com/szparagi-i-nowalijki-wiosna-na-talerzu-opracowanie-zbiorowe,p1224150128,ksiazka-p
https://www.empik.com/konfitury-pysznosci-w-sloiku-opracowanie-zbiorowe,p1227569877,ksiazka-p
https://www.empik.com/burgery-domowy-fast-food-opracowanie-zbiorowe,p1201756747,ksiazka-p
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Jamie Oliver
Razem
Wydawnictwo Insignis 
Media

Pełen inspiracji, a przy tym 
praktyczny zbiór ponad 120 
łatwych, lecz zachwycających 
przepisów opowiada o dodawa-
niu otuchy, świętowaniu, two-
rzeniu 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.

7990

oprawa 
twarda

Bartek Kieżun
Hiszpania 
do zjedzenia
Wydawnictwo Buchmann

Bartek Kieżun wyrusza do kraju 
sjesty i południowego słońca, 
by przywieźć z niego to, co 
najpyszniejsze. „Hiszpania do 
zjedzenia” to połączenie książ-
ki kulinarnej z subiektywnym 
przewodnikiem po nieoczywi-
stych zakątkach kraju, okraszo-
ne pysznymi fotografiami.

6999

oprawa 
twarda

Anna Jones
Jeden garnek,
jedna planeta. Jak 
gotować dla siebie, 
rodziny i Ziemi
Wydawnictwo Filo

Wielkie zmiany zaczynają się 
od małych kroków. Chcesz 
odciążyć naszą planetę? W po-
nad 200 pomysłach na szybkie, 
zdrowe, wegetariańskie posiłki 
autorka Anna Jones zużywa 
minimum składników i naczyń. 
Podpowiada, jak małymi kroka-
mi zmienić nasze nawyki.

6999

oprawa 
twarda

Nigella Lawson
Zrób, zjedz, 
powtórz. Składniki, 
przepisy, opowieści
Wydawnictwo Insignis 
Media

Zachw ycające połączenie 
przepisów z opowieściami  
o jedzeniu – a wszystko to 
w przepięknym, wciągającym 
stylu Nigelli.

6999

oprawa 
twarda

6999

oprawa 
twarda

Yotam Ottolenghi,
Ixta Belfrage
Smak
Wydawnictwo Filo

Po „Obfitości” i „Całej obfito-
ści” przyszła pora na „Smak” 
i odkrycie trzech kluczowych 
czynników (proces, połącze-
nie, produkt), które sprawiają, 
że dania z warzyw są tak nie-
samowicie pyszne. 

5249*
oprawa twarda

/ 1 egz.

6999

https://www.empik.com/razem-oliver-jamie,p1279895601,ksiazka-p
https://www.empik.com/smak-ottolenghi-yotam,p1284012576,ksiazka-p
https://www.empik.com/jeden-garnek-jedna-patelnia-jak-gotowac-dla-siebie-rodziny-i-ziemi-jones-anna,p1280592737,ksiazka-p
https://www.empik.com/zrob-zjedz-powtorz-skladniki-przepisy-i-opowiesci-lawson-nigella,p1283600019,ksiazka-p
https://www.empik.com/italia-do-zjedzenia-kiezun-bartek,p1216796323,ksiazka-p
https://www.empik.com/portugalia-do-zjedzenia-kiezun-bartek,p1231753826,ksiazka-p
https://www.empik.com/portugalia-do-zjedzenia-kiezun-bartek,p1231753826,ksiazka-p
https://www.empik.com/italia-do-zjedzenia-kiezun-bartek,p1216796323,ksiazka-p
https://www.empik.com/stambul-do-zjedzenia-kiezun-bartek,p1250356466,ksiazka-p
https://www.empik.com/hiszpania-do-zjedzenia-kiezun-bartek,p1282085745,ksiazka-p
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nowość

4999

oprawa 
twarda

Agnieszka Cegielska
Naturalnie i ziołowo
Wydawnictwo Słowne

Agnieszka Cegielska – propa-
gatorka naturalnego stylu życia 
–przygotowała 60 przepisów 
na potrawy, które wzmocnią 
Twój organizm i będą miały 
zbawienny wpływ na Twoje 
zdrowie. Tym razem z mocnym 
akcentem ziół. Naturalnie, zdro-
wo,  smacznie i ziołowo. Czegóż 
więcej można chcieć?

Tomasz Strzelczyk
Oddasz fartucha, 
czyli facet w kuchni
Wydawnictwo Znak Hory-
zont

Oddaszfartucha. Kulinarny nu-
mer jeden polskiego internetu 
w końcu zdecydował się napi-
sać książkę! Tomasz Strzelczyk 
zaprasza nas do swojej kuchni 
i dzieli się z nami swoimi po-
mysłami na domowe, pyszne 
i łatwe w przygotowaniu dania, 
które nawet laikom nie sprawią 
trudności. 

6990

oprawa 
twarda

Joanna Matyjek
Sama słodycz
Wydawnictwo Zwierciadło

Najsłodsza książka do czytania! 
Ponad 90 przepisów na: bezy, kre-
my, syropy, tarty, ciasta tradycyj-
ne, serniki, torty, ptysie i eklery. 
Proste i wykwintne przepisy dla 
początkujących i zaawansowa-
nych w sztuce cukierniczej. Każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Joanna 
Matyjek, autorka bloga Odczaruj 
gary, dzieli się swoimi przepisami, 
przy okazji opowiadając historie 
rodzinnych wypieków, ale też 
inspiruje i zachęca do ekspery-
mentowania. 

5499

oprawa 
twarda

5999

oprawa 
twarda

Agnieszka Maciąg
Dom pełen miłości. 
Przepisy na cztery 
pory roku
Wydawnictwo Otwarte

To książka z przepisami na czte-
ry pory roku, dla całej rodziny, 
na wszystkie okazje. A także 
z przepisem na stworzenie 
domowej przestrzeni, w któ-
rej miłość rodzinna będzie się 
rozwijać. 

6990

oprawa  
twarda

Marta Dymek
Jadłonomia po pol-
sku
Wydawnictwo Marginesy

Obłędnie smaczne dowody, 
że kuchnia roślinna może być 
prosta jak barszcz. I że można 
gotować roślinnie po polsku, 
czyli po naszemu – w zgodzie 
z naszymi smakami i możliwo-
ściami. 

Joanna Brodzik
Umami. Opowieści 
i przepisy
Wydawnictwo Znak Koncept

„Umami” Joanny Brodzik to 
mądra i dowcipna opowieść 
kulinarna przeplatana spraw-
dzonymi przepisami zarówno 
na doskonałe potrawy kuchni 
tradycyjnej, jak i na egzotycz-
ne dania z różnych zakątków 
świata.

6999

oprawa 
twarda

https://www.empik.com/naturalnie-ziolowo-cegielska-agnieszka,p1281070977,ksiazka-p
https://www.empik.com/sama-slodycz-ciasta-torty-i-desery-matyjek-joanna,p1281070959,ksiazka-p
https://www.empik.com/umami-opowiesci-i-przepisy-brodzik-joanna,p1283798129,ksiazka-p
https://www.empik.com/dom-pelen-milosci-przepisy-na-cztery-pory-roku-maciag-agnieszka,p1278356691,ksiazka-p
https://www.empik.com/jadlonomia-po-polsku-dymek-marta,p1240064265,ksiazka-p
https://www.empik.com/oddasz-fartucha-strzelczyk-tomasz,p1281797348,ksiazka-p
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nowość

5999

oprawa 
twarda

Chad Robertson
Tartine bread. Chleb 
z najlepszej piekarni 
świata.
Wydawnictwo Jednym 
Słowem

Tajemnicą Tartine jest autorska 
metoda przygotowania chleba, 
opracowana przez Chada Ro-
bertsona. Szkolił się on pod 
okiem mistrzów, ale sztukę wy-
piekania idealnego chleba zde-
finiował na nowo zupełnie sam. 

4999

oprawa 
miękka

Jeffrey Hamelman
Chleb
Wydawnictwo Buchmann

Najlepsza wśród książek kucharskich poświęconych pieczeniu chleba. Od 
prawie piętnastu lat znana na całym świecie jako „biblia chleba”. Zawiera 
140 przepisów, od bagietek, poprzez różne rodzaje pełnoziarnistego chle-
ba i chleb z gruboziarnistej mąki pszennej typu semolina aż po włoskie 
pieczywo drożdżowe typu focaccia.

6999

oprawa 
twarda

Niki Segnit
Sztuka gotowania
Wydawnictwo Buchmann

Przełomowa książka, która od-
krywa zasady leżące u podstaw 
wszystkich przepisów. Dzięki tej 
książce poczujesz się swobodniej 
w kuchni, nauczysz się, jak „działa-
ją” przepisy, będziesz eksperymen-
tować i bawić się smakami.

5999

oprawa 
twarda

David Wishart
Whisky. Leksykon 
smakosza
Wydawnictwo RM

Książka opisuje autorską 
klasyfikację whisk y t ypu 
single malt według profili 
i nut smakowych, jednocześ- 
nie prezentując ponad 100 
destylarni ze Szkocji, Irlandii 
i Walii. Pozycja klasyczna dla 
smakoszy whisky single malt.

Mateo Zielonka
Pastaman. Sztuka 
robienia makaronu 
krok po kroku
Wydawnictwo Buchmann

Mateo Zielonka, nazywany Pa-
stamanem, potrafi przyrządzić 
niezwykłe makaronowe cuda. 
Makaron w paski, w kropki, 
czerwono-zielono-czarny, w 
każdym możliwym kształcie. 
W swojej książce Mateo pod-
powiada, jak zrobić makaron 
własnoręcznie. 

-40%

-30%

5999

cena
regularna

Justyna Kosmala,
Ewa Dobak
Francuskie przepisy 
z bistro Charlotte
Wydawnictwo Buchmann

Książka właścicielek kultowego 
w Warszawie bistro Charlotte. 
Oprócz ikonicznych przepi-
sów na dania, które od 10 lat 
niezmiennie królują w karcie, 
znajdziemy tu też francuskie 
klasyki, takie jak zupa cebulowa 
czy boeuf bourguignon.

6999

oprawa 
twarda

https://www.empik.com/pastaman-sztuka-robienia-makaronu-krok-po-kroku-zielonka-mateo,p1281477718,ksiazka-p
https://www.empik.com/tartine-bread-chleb-z-najlepszej-piekarni-swiata-robertson-chad,p1265470876,ksiazka-p
https://www.empik.com/chleb-techniki-wypieku-przepisy-wskazowki-hamelman-jeffrey,p1195126762,ksiazka-p
https://www.empik.com/smaki-francji-przepisy-z-kultowego-bistro-charlotte-luniewska-ewa-kosmala-justyna,p1284566545,ksiazka-p
https://www.empik.com/whisky-leksykon-smakosza-wishart-david,p1276186131,ksiazka-p
https://www.empik.com/sztuka-gotowania-segnit-niki,p1227259679,ksiazka-p
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nowość

4990

oprawa 
miękka

Svetlana Ovsyankina 
Niefit przepisy od 
baletnicy
Wydawnictwo Pascal

Pozwól sobie na coś pysznego z kuchni baletnicy! Svetlana Ovsyankina, 
autorka bestsellerów, propagatorka życia fit i zdrowego odżywiania tym 
razem wraca z książką, w której znajdzie się miejsce i na dietetyczne grzesz-
ki, i na sycące, tradycyjne dania.

3367
oprawa
miękka

4490

3367
oprawa
miękka

4490

Magdalena Makarowska, 
Dominika Musiałowska
Świętowanie z insu-
linoopornością. Boże 
Narodzenie, sylwe-
ster, Wielkanoc, 
majówka i urodziny
Wydawnictwo Feeria

Co zrobić, by święta i rodzin-
ne spotkania przy stole nie 
stały się zmorą dla insulino-
opornych? Dzięki przepisom 
z niskim IG i praktycznym po-
radom świętowanie będzie 
odtąd i przyjemnie, i zdrowe. 

4490

oprawa 
miękka

Marta Maciurzyńska
Zdrowo w 15 minut
Wydawnictwo Pascal

Nie masz czasu na gotowanie? 
Nie musisz sięgać po gotowe 
dania – wystarczy kilka ulu-
bionych produktów i 15 minut 
w kuchni! Marta Maciurzyń-
ska, autorka profilu na Insta-
gramie @zdrowo_w_15_minut, 
zabierze cię do swojej kuchni, 
w której nauczysz się przy-
gotowywać szybkie i pyszne 
dania.

3243
oprawa
miękka

49906990

oprawa 
twarda

Leanne Vogel
Ketodieta. Praktycz-
ny przewodnik
Wydawnictwo Zwierciadło

Kompletny przewodnik po 
diecie niskowęglowodanowej.  
Leanne Vogel, autorka książek 
i popularyzatorka stylu życia 
opartego na stosowaniu die-
ty keto, w najnowszej książ-
ce przedstawia sposoby, jak 
przejść na dietę ketogeniczną 
i – co ważniejsze – jak skutecz-
nie ją utrzymać.

Malwina Bareła
Lunchbox na każdy 
dzień. Fit Bento
Wydawnictwo Znak Horyzont

Dietetyczna odsłona bestsellero-
wych lunchboxów! Malwina Bareła 
przedstawia nowe 130 przepisów 
na zbilansowane posiłki do lunch-
boxa. Pyszne posiłki skomponowa-
ne są dla tych, którzy chcą zrzucić 
zbędne kilogramy albo po prostu 
chcą zdrowo się odżywiać. Prze-
stań stosować restrykcyjne diety! 
Sam możesz skomponować i przy-
gotować swój dietetyczny catering.

-40%

-30%

5499

cena
regularna

https://www.empik.com/niefit-przepisy-od-baletnicy-ovsyankina-svetlana,p1285601456,ksiazka-p
https://www.empik.com/fit-przepisy-od-baletnicy-ovsyankina-svetlana,p1235914300,ksiazka-p
https://www.empik.com/fit-przepisy-od-baletnicy-sezonowo-ovsyankina-svetlana,p1252096656,ksiazka-p
https://www.empik.com/insulinoopornosc-na-swieta-i-rozne-okazje-makarowska-magdalena-musialowska-dominika,p1246954359,ksiazka-p
https://www.empik.com/zdrowo-w-15-minut-maciurzynska-marta,p1267624152,ksiazka-p
https://www.empik.com/ketodieta-praktyczny-przewodnik-vogel-leanne,p1281071091,ksiazka-p
https://www.empik.com/lunchbox-na-kazdy-dzien-fit-bento-barela-malwina,p1275948826,ksiazka-p
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Albumy
wybrana oferta

20% taniej

Przewodniki Pascal

25% taniej

7920

oprawa 
twarda

9900

4492
oprawa 

zintegrowana

5990

6392
oprawa 
twarda

7990

4492
oprawa 
miękka

5990

2792

oprawa 
twarda

3490

4492

oprawa 
miękka

5990

7920

oprawa 
twarda

9900

5242

oprawa 
miękka

6990

3996

oprawa 
twarda

4995

4117
oprawa 

zintegrowana

5490

7192

oprawa 
twarda

8990

4492
oprawa 

zintegrowana

5990

5192

oprawa 
twarda

6490

4492

oprawa 
miękka

5990

10320

oprawa 
twarda

12900

6742

oprawa 
twarda

8990

https://www.empik.com/ksiazki/turystyka-i-podroze-pomysl-na-prezent
https://www.empik.com/ksiazki/przewodniki-wydawnictwa-pascal-40taniej
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nowość

3699

oprawa 
twarda

3699

oprawa 
twarda

1499

oprawa 
twarda

2999

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

Opracowanie zbiorowe
Pakiet: Zasypianka 
wyliczanka / Kocham / 
Siku na nocniku
Wydawnictwo Wilga

Pakiet wyjątkowych książeczek dla 
maluchów. Dzięki prostym rymowan-
kom z uroczymi ilustracjami dzieci 
poznają otaczający je świat, oswaja-
ją nowe, nierzadko trudne sytuacje 
i zdobywają wiele umiejętności.

Anna Paszkiewicz
Cześć, to my! Krok po 
kroku
Wydawnictwo Wilga

Poznaj Lenę i jej młodszego brata 
Ignasia! To nowi bohaterowie serii 
„Krok po kroku”, którzy dołączają 
do — znanych już doskonale młod-
szym dzieciom — Hani i Stasia.

Katarzyna Huzar-Czub
Pierwsza Gwiazdka. 
Krok po kroku
Wydawnictwo Wilga

Opowiedz maluszkowi o świętach 
– o rodzinnych przygotowaniach, 
ubieraniu choinki, lukrowaniu 
pierników, o prezentach, świą-
tecznych potrawach, radości 
z bycia razem i o wizycie Mikołaja.

Paulina Chmurska
Krok po kroku. 
Wspaniały prezent
Wydawnictwo Wilga

„Krok po kroku” to seria dla najmłod-
szych czytelników. W tym tomie 
mali bohaterowie zdobywają ważną 
umiejętność dawania i otrzymywa-
nia prezentów. Czy obdarowywanie 
innych może być równie przyjemnie 
jak dostawanie?

3699

pakiet

4497

1999

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

Barbara Supeł
Jadzia Pętelka odwiedza dziadków
Wydawnictwo Zielona Sowa

Rodzina Pętelków spędzi Gwiazdkę u dziadków. Dzieci czeka podróż autem 
przez migocące od światełek miasto! A na świątecznym stole znajdą się sa-
me pyszności. Ale czy Mikołaj przyniesie wszystkim wymarzone prezenty?

Barbara Supeł 
Bajki na dobranoc. 
Słodkich snów, 
maluszku
Wydawnictwo Zielona 
Sowa

Wyjątkowa książka pełna ba-
jek, dzięki którym każdy ma-
luch zaśnie w mgnieniu oka. 
Przepiękne, kolorowe ilustra-
cje przyciągną wzrok dziecka, 
a wspaniała opowieść ukoły-
sze do snu.

3999

oprawa 
twarda

Wiola Wołoszyn, 
Przemysław Liput 
Pakiet Jano i Wito:
• W mieście 
• W lesie • Na wsi
Wydawnictwo Mamania

Pakiet trzech kartonowych książek dla najmłodszych z serii stworzonej 
przez blogerkę i logopedkę Wiolę Wołoszyn i lubianego nie tylko przez dzieci 
ilustratora Przemka Liputa. Pakiet zawiera: „W mieście”, „Na wsi”, „W lesie”.

Opracowanie zbiorowe
Obracanka: • Emocje • Kolory • Zwierzęta na wsi
Wydawnictwo Wilga

Uwielbiana przez maluchy seria z ruchomymi, obracającymi się wokół 
własnej osi elementami, dzięki którym poznawanie świata będzie przy-
jemnością. Na każdej stronie znajduje się obracany element, który trzeba 
dopasować do odpowiednich wyrazów. Nauka i zabawa w jednym! 

7990

pakiet

10470

https://www.empik.com/pakiet-siku-na-nocniku-zasypianka-wyliczanka-kocham-huzar-czub-katarzyna,p1284654460,ksiazka-p
https://www.empik.com/czesc-to-my-krok-po-kroku-paszkiewicz-anna,p1284247075,ksiazka-p
https://www.empik.com/emocje-obracanka-opracowanie-zbiorowe,p1271320466,ksiazka-p
https://www.empik.com/na-wsi-obracanka-opracowanie-zbiorowe,p1271320554,ksiazka-p
https://www.empik.com/kolory-obracanka-opracowanie-zbiorowe,p1271320484,ksiazka-p
https://www.empik.com/wspanialy-prezent-krok-po-kroku-chmurska-paulina,p1284206120,ksiazka-p
https://www.empik.com/krok-po-kroku-pierwsza-gwiazdka-huzar-czub-katarzyna,p1216372521,ksiazka-p
https://www.empik.com/slodkich-snow-maluszku-bajki-na-dobranoc-supel-barbara,p1284788703,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-jano-i-wito-w-domu-w-lesie-na-wsi-woloszyn-wiola-liput-przemyslaw,p1285192189,ksiazka-p
https://www.empik.com/jadzia-petelka-odwiedza-dziadkow-supel-barbara,p1283325747,ksiazka-p
https://www.empik.com/jadzia-petelka-odwiedza-dziadkow-supel-barbara,p1283325747,ksiazka-p
https://www.empik.com/jadzia-petelka-piecze-pierniki-supel-barbara,p1250023416,ksiazka-p
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nowość

3699

oprawa 
twarda

Anna Paszkiewicz
Zimowy las
Wydawnictwo Wilga

Do lasu zawitała zima – trudny czas dla jego mieszkańców. Dla ciekawego 
świata zajączka to jednak przede wszystkim okazja, by przyjrzeć się życiu 
innych zwierząt. W końcu dookoła tyle się dzieje!

3490

oprawa 
twarda

Anita Głowińska
Kicia Kocia i Nunuś. 
Idą święta! 
Wydawnictwo Media 
Rodzina

Kicia Kocia przygotowuje się do świąt! Odkrywajcie wraz z ulubienicą 
maluchów gwiazdkowe tajemnice kryjące się w licznych okienkach. To 
idealna okazja, żeby zapoznać dzieci z bożonarodzeniowymi tradycjami.

3499

oprawa 
twarda

Aniela Cholewińska-Szkolik
Gdzie jesteś, Precelku?
Wydawnictwo Wilga

Precelek jest szczeniaczkiem, najlepszym przyjacielem Zuzi. Swoje imię 
zawdzięcza pozycji, którą przybiera, gdy smacznie śpi. Precelek, Zuzia i cała 
rodzina szykują się do świąt Bożego Narodzenia. Któregoś dnia wybierają 
się na targ, gdzie piesek się gubi. Zrozpaczona rodzina szuka Precelka, jed-
nak poszukiwania nie przynoszą rezultatów. Tymczasem Precelek błąka 
się po świecie, ale trafia na samych przyjaznych ludzi. Czy Precelek wróci 
do rodziny na święta?

Lucy Rowland
Mruczęty.
Kot Mikołaja
Wydawnictwo Zielona Sowa

Poznajcie Mruczętego – uroczego kota Świętego Mikołaja, który bardzo 
lubi spać. Dzień przed Świętami ucina sobie zbyt długą drzemkę, przez co 
omijają go wszystkie najciekawsze przygotowania! Niesforny kotek ma 
jeden sposób na smutek… ciepłe, miłe pudełko i… spanie! Nie wie jednak, 
że to dopiero początek świątecznego zamieszania.

Ola Woldańska-  
-Płocińska 
Opowiem ci, mamo, 
o Świętym Mikołaju
Wydawnictwo Nasza 
Księgarnia

Tym razem w serii „Opowiem 
ci, mamo” przedstawiamy 
bohatera, którego kochają 
wszystkie dzieci… Świętego 
Mikołaja! Najmłodsi dowiedzą 
się między innymi, co Mikołaj 
robi w wolnym czasie i kto mu 
pomaga.

4490

oprawa 
twarda

Disney. Moje pierw-
sze bajki na święta
Wydawnictwo Olesiejuk

Ten zbiór sześciu przeuroczych świątecznych historyjek utuli do snu 
każdego malucha.

1999

oprawa 
twarda

3699

oprawa 
twarda

https://www.empik.com/kicia-kocia-i-nunus-ida-swieta-glowinska-anita,p1277663512,ksiazka-p
https://www.empik.com/opowiem-ci-mamo-o-swietym-mikolaju-woldanska-plocinska-aleksandra,p1282085161,ksiazka-p
https://www.empik.com/gdzie-jestes-precelku-cholewinska-szkolik-aniela,p1284373051,ksiazka-p
https://www.empik.com/mruczety-kot-mikolaja-rowland-lucy,p1284787883,ksiazka-p
https://www.empik.com/moje-pierwsze-bajki-na-swieta-disney-opracowanie-zbiorowe,p1284371530,ksiazka-p
https://www.empik.com/zimowy-las-paszkiewicz-anna,p1284248898,ksiazka-p
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Opracowanie zbiorowe
Flamaster wodny. Pomaluj świat:
• To już święta • Zima wokół nas
Wydawnictwo Wilga

„Flamaster wodny” to książeczki pełne czaru. Prześliczne ilustracje, rymo-
wany tekst i możliwość odkrywania elementów na ilustracji za pomocą 
flamastra wodnego to zabawa na długie wieczory. Książka przyniesie 
dziecku mnóstwo radości!

3499

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

Opracowanie zbiorowe
Wypukłe naklejki: • Wesołe święta • Wesołe elfy
Wydawnictwo Wilga

Fantastyczne książeczki aktywnościowe, dzięki którym dzieci będą się 
świetnie bawić przez długi czas! Książeczki zawierają całą masę weso-
łych zadań i kolorowanek, a największą radość dzieciom sprawią wypukłe 
naklejki – idealne do przyklejania w książce lub w dowolnym miejscu.

1999

oprawa 
miękka

3699

oprawa 
twarda

Opracowanie zbiorowe
1000 naklejek. 
Gwiazdka.
Wydawnictwo Wilga

„Gwiazdka” to wspaniała książka z ogromem zadań: kolorowankami, 
labiryntami, znajdowaniem różnic, liczeniem, ćwiczeniem rączki, to mnó-
stwo wspaniałej zabawy z naklejkami, których jest tu aż tysiąc. Książka 
wspomagająca kreatywność i rozwijanie wyobraźni.

2499

oprawa 
miękka

1999

oprawa 
miękka

Opracowanie zbiorowe
Świąteczna książka do rozwiązywania
Wydawnictwo Wilga

W „Świątecznej książce do rozwiązywania” znalazło się mnóstwo kolorowa-
nek, rebusów, labiryntów i wiele innych zadań, które nie pozwolą się nudzić 
i sprawią, że święta będą naprawdę wspaniałe. Duży format i spora objętość 
książki oznaczają sporo miejsca do rysowania i wiele świetnej zabawy.

Maudie Powell-Tuck
Magiczny sklep z pre-
zentami
Wydawnictwo Wilga

Wzruszająca opowieść o tym, że pieniądze nie są w życiu najważniejsze. 
Dla rodziny Bartka święta Bożego Narodzenia mogą być smutne. Nie mogą 
pozwolić sobie na choinkę ani nawet na ciepły posiłek. Wszystko się zmienia, 
gdy chłopiec poznaje gadającego niedźwiedzia polarnego i trafia do sklepu peł-
nego upominków nie z tego świata! Czy któreś z nich trafią do rodziny Bartka?

3999

oprawa 
twarda

Opracowanie zbiorowe
Opowiadania
świąteczne
Wydawnictwo Wilga

W tej książce znajdziesz siedem opowiadania pełne ciepła, życzliwości 
i radości. Napisali je specjalnie dla Ciebie znani i lubiani autorzy i autorki 
książek dla dzieci. Przenieś się do niezwykłego świata wyobraźni i razem 
z sympatycznymi bohaterami poczuj magię zimy i świąt.

https://www.empik.com/opowiadania-swiateczne-mielech-agnieszka-stelmaszyk-agnieszka-ryrych-katarzyna-przewozniak-marcin,p1284246526,ksiazka-p
https://www.empik.com/magiczny-sklep-z-prezentami-powell-tuck-maudie,p1284370540,ksiazka-p
https://www.empik.com/swiateczna-ksiazka-do-rozwiazywania-opracowanie-zbiorowe,p1284373130,ksiazka-p
https://www.empik.com/1000-naklejek-gwiazdka-opracowanie-zbiorowe,p1284368448,ksiazka-p
https://www.empik.com/flamaster-wodny-to-juz-swieta-opracowanie-zbiorowe,p1284239182,ksiazka-p
https://www.empik.com/wesole-swieta-babelkowe-naklejki-opracowanie-zbiorowe,p1280998135,ksiazka-p
https://www.empik.com/flamaster-wodny-zima-wokol-nas-opracowanie-zbiorowe,p1283531560,ksiazka-p
https://www.empik.com/wesole-elfy-babelkowe-naklejki-opracowanie-zbiorowe,p1278195902,ksiazka-p


książkiksiążki

63Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

nowość

Opracowanie zbiorowe
Najpiękniejsze 
baśnie
Wydawnictwo Wilga

Zbiór najpiękniejszych i najpopularniejszych baśni uwielbianych przez kolejne 
pokolenia czytelników. Pięknie i bogato ilustrowana książka. W książce znajdą 
się baśnie Andersena, braci Grimm, z dalekich stron.

3499

oprawa 
twarda

Opracowanie 
zbiorowe
Masza i Niedźwiedź. 
Opowieści dla Małych 
i Dużych
Wydawnictwo Harper Collins 
Polska

Cztery zabawne, wzruszające 
i pełne absurdalnego humoru 
historie napisane na podstawie 
odcinków serialu o przygodach 
Maszy i Niedźwiedzia. Pięknie 
wydana książka w eleganckiej, 
złoconej okładce.

3999

oprawa 
twarda

4499

oprawa twarda
/ 1 egz.

4499

pakiet

Bajka dźwiękowa:
• Czerwony Kapturek
• Aladyn • Kot w butach
• Trzy małe świnki
• Księga dżungli
Wydawnictwo Harper Collins 
Polska

Pierwsze na rynku polskim bajki 
dźwiękowe z cienkimi stronami. 
Dźwięki na każdej stronie dopełniają 
i ożywiają opowieść, tworząc niezwy-
kły klimat. Bajki przetłumaczyły Ju-
styna Bednarek i Emilia Kiereś.

Sam McBratney
Czy będziesz moim 
przyjacielem?
Wydawnictwo Harper 
Collins Polska

Pierwsza od 25 lat nowość z bestsellerowej serii „Nawet nie wiesz, jak 
bardzo cię kocham”. Kontynuacja książki, której na świecie sprzedało się 
ponad 47 mln egzemplarzy!

3699

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

Opracowanie zbiorowe
Zestaw fanki. Minnie
Wydawnictwo Ameet Polska

Wyjątkowy zestaw dla wszyst-
kich fanek tej popularnej mysz-
ki. Idealny na prezent. Zawiera:   
książkę z wycinankami i bro-
katowymi naklejkami, książkę 
dla małych miłośniczek mody 
ze wskazówkami, jak tworzyć 
fantastyczne bluzki i T-shirty, 
malowankę wodną, wypychanki: 
maski i gadżety do selfie.

https://www.empik.com/najpiekniejsze-basnie-opracowanie-zbiorowe,p1284655715,ksiazka-p
https://www.empik.com/masza-i-niedzwiedz-opowiesci-dla-malych-i-duzych-opracowanie-zbiorowe,p1280085945,ksiazka-p
https://www.empik.com/minnie-zestaw-fana-opracowanie-zbiorowe,p1278411961,ksiazka-p
https://www.empik.com/czerwony-kapturek-bajka-dzwiekowa-badel-ronan,p1280998816,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiega-dzungli-bajka-dzwiekowa-chaud-benjamin,p1280999028,ksiazka-p
https://www.empik.com/kot-w-butach-bajka-dzwiekowa-garrigue-roland,p1280998278,ksiazka-p
https://www.empik.com/czy-bedziesz-moim-przyjacielem-mcbratney-sam,p1280087882,ksiazka-p
https://www.empik.com/czy-bedziesz-moim-przyjacielem-mcbratney-sam,p1280087882,ksiazka-p
https://www.empik.com/nawet-nie-wiesz-jak-bardzo-cie-kocham-mcbratney-sam,p1249772464,ksiazka-p
https://www.empik.com/aladyn-bajka-dzwiekowa-guillerrey-aurelie,p1280998223,ksiazka-p
https://www.empik.com/trzy-male-swinki-bajka-dzwiekowa-tallec-olivier,p1280998621,ksiazka-p
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Wydawnictwo Harper Collins Polska

Młodzi czytelnicy znajdą tu wiele porad, które zainspirują ich do podjęcia 
przyjaznych planecie działań – w domu, szkole i swoim środowisku.

Tracey Turner
Tu jest nasz dom

Loll Kirby
Możemy uratować 
naszą Ziemię

Akademia mądrego dziecka. Chcę wiedzieć

Urszula Młodnicka, Agnieszka Waligóra
Jesteś prawdziwym przyjacielem, Pinku! Książka 
o relacjach z rówieśnikami dla dzieci i rodziców 
trochę też
Wydawnictwo Sensus

Pink ma aż troje przyjaciół. To Bingo, Leo i Lulka. Spędzają razem czas, 
wspólnie się bawią, zapraszają się nawzajem na nocowanki. Dotąd się nie 
zastanawiali dlaczego, ale tak po prostu jest – są dla siebie WAŻNI i okazują 
to sobie na wiele różnych sposobów.

3990

oprawa 
miękka

Urszula Młodnicka, Agnieszka Waligóra
Pink w duecie
Wydawnictwo Sensus

Pink w duecie! Książki o poczuciu własnej wartości i relacjach z rówieśni-
kami dla dzieci i rodziców trochę też. Ty też jesteś unikatowy, wiesz? Każdy 
z nas jest. Takiego drugiego Ciebie nie ma nigdzie na świecie. Dlatego jesteś 
jedyny i niepowtarzalny. Co nie znaczy, że idealny. Masz zalety i wady. Każ-
dy z nas je ma. To one nas budują. One sprawiają, że jesteśmy wartościowi 
tacy, jacy jesteśmy. Tak jak Pink − Twój nowy przyjaciel.

Joanna Gaines
Świat chce, 
byś był sobą
Wydawnictwo Harper 
Collins Polska

Przepiękna opowieść, która 
ma za zadanie wzmacniać 
w dzieciach poczucie włas- 
nej wartości, wskazując ich 
mocne strony. Zachęca do 
rozwijania i pielęgnowania 
talentów oraz różnic mię-
dzy ludźmi.

Artur Nowicki
Co jest w środku? 
Pojazdy
Wydawnictwo Nasza Księ-
garnia

Czy zastanawialiście się kie-
dyś, ile rzeczy kryją w sobie 
różne pojazdy? Ta wypełniona 
szczegółami książka obrazkowa 
prezentuje czternaście pojaz-
dów oraz to, co można znaleźć 
w środku każdego z nich. 

4990

oprawa 
twarda

3499

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

3499

oprawa 
twarda

7490

pakiet

7980

https://www.empik.com/jestes-prawdziwym-przyjacielem-pinku-ksiazka-o-relacjach-z-rowiesnikami-dla-dzieci-i-rodzicow-troc-mlodnicka-urszula-waligora-agnieszka,p1282764125,ksiazka-p
https://www.empik.com/jestes-prawdziwym-przyjacielem-pinku-ksiazka-o-relacjach-z-rowiesnikami-dla-dzieci-i-rodzicow-troc-mlodnicka-urszula-waligora-agnieszka,p1282764125,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-jestes-wazny-pinku-ksiazka-o-poczuciu-wlasnej-wartosci-dla-dzieci-i-dla-rodzicow-troche-te-mlodnicka-urszula-waligora-agnieszka,p1284677489,ksiazka-p
https://www.empik.com/jestes-prawdziwym-przyjacielem-pinku-ksiazka-o-relacjach-z-rowiesnikami-dla-dzieci-i-rodzicow-troc-mlodnicka-urszula-waligora-agnieszka,p1282764125,ksiazka-p
https://www.empik.com/co-jest-w-srodku-pojazdy-nowicki-artur,p1282083880,ksiazka-p
https://www.empik.com/tu-jest-nasz-dom-akademia-madrego-dziecka-chce-wiedziec-tracey-turner,p1280087934,ksiazka-p
https://www.empik.com/mozemy-uratowac-nasza-ziemie-akademia-madrego-dziecka-chce-wiedziec-kirby-loll,p1280087952,ksiazka-p
https://www.empik.com/swiat-cie-potrzebuje-takiego-jakim-jestes-gaines-joanna,p1280085909,ksiazka-p
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J.K. Rowling
Gwiazdkowy Prosiaczek
Wydawnictwo Media Rodzina

Nowa, podnosząca na duchu książka autorki „Harry'ego Potte-
ra” dla dzieci. Jack jest bardzo przywiązany do swojej przytu-
lanki. Kiedy pewnego dnia prosiaczek ginie, chłopiec wyrusza 
na wyprawę, by ocalić najlepszego przyjaciela!

3990

oprawa  
miękka

4990

oprawa  
twarda

3499

oprawa 
twarda

Magdalena Szczepańska
Projekt święta
Wydawnictwo Wilga

Dzieciaki mieszkające w jednej 
kamienicy znają się z podwórka, 
z przedszkola, ze szkoły, z zajęć 
dodatkowych. Pewnego dnia wpa-
dają na pomysł, aby przygotować 
prezent dla Świętego Mikołaja 
i wręczyć go mu w Wigilię! Całą 
sprawę traktują jak ważną misję, 
poważny projekt.

3999

oprawa 
twarda

Tomasz Samojlik
Bercia i Orson
Wydawnictwo Agora 

Bercia i Orson to małe niedźwiadki. 
Uwielbiają brykać, poznawać świat 
i wtulać się w futro mamy. Niedź-
wiedzica Turi wędruje z nimi po le-
sie, próbując znaleźć swoim malu-
chom bezpieczne miejsce do życia. 
A nie jest to łatwe zadanie, kiedy 
wszędzie czuć zapach człowieka.

Agnieszka Mielech
Emi i Tajny Klub Super-
dziewczyn. Hej, w góry!
Wydawnictwo Wilga

Już dość siedzenia w czterech ścianach! Tajny Klubu Superdziewczyn i Jed-
nego Superchłopaka planuje wyrwać się z miasta i aktywnie spędzić czas. 
Pakujcie plecaki, ubierajcie się na cebulkę i – hej! – ruszajcie na szlak z tajnym 
klubem!

2499

oprawa 
miękka
/ 1 egz.

Alex T. Smith
Winston wraca 
na święta
Wydawnictwo Zielona Sowa

Do Bożego Narodzenia zostało 
5 dni, a Winston ma do rozwią-
zania trudną zagadkę. Ma prze-
czucie, że zaginął ktoś ważny, 
a we wspomnieniach widzi ja-
kąś inną mysz. Wyrusza więc 
w ekscytującą podróż dookoła 
świata, by ją odnaleźć. 

4999

oprawa 
twarda

https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-ida-swieta-mielech-agnieszka,p1218227100,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-ida-swieta-mielech-agnieszka,p1219652525,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/hej-w-gory-emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-tom-13-mielech-agnieszka,p1286490264,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/winston-wraca-na-swieta-smith-alex-t,p1284677416,ksiazka-p
https://www.empik.com/gwiazdkowy-prosiaczek-rowling-j-k,p1275977624,ksiazka-p
https://www.empik.com/projekt-swieta-szczepanska-magdalena,p1284515569,ksiazka-p
https://www.empik.com/bercia-i-orso-samojlik-tomasz,p1281414728,ksiazka-p
https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-hej-w-gory-tom-13-mielech-agnieszka,p1284240133,ksiazka-p
https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-hej-w-gory-tom-13-mielech-agnieszka,p1284240133,ksiazka-p
https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-hej-w-gory-tom-13-mielech-agnieszka,p1284240133,ksiazka-p
https://www.empik.com/emi-i-tajny-klub-superdziewczyn-ida-swieta-mielech-agnieszka,p1213238545,ksiazka-p
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1699

oprawa 
miękka
/ 1 egz.

Ruth Quayle
Natka i niesforny elf. 
Tom 3
Wydawnictwo Wilga

Los nie jest sprawiedliwy 
wobec Natki. Dla przykładu: 
niesforny świąteczny elf CO 
CHWILĘ wpędza ją w kłopo-
ty. A nowy chłopak z jej klasy 
nie chce być jej przyjacielem. 
I nie wolno jej się zajmować 
młodszym kuzynem, mimo 
że jest świetną opiekunką. 
Na szczęście dzięki pomysło-
wości Natka potrafi poradzić 
sobie z każdą sytuacją.

1274

oprawa 
miękka

1699

1274

oprawa 
miękka

1699

Bella Swift
Pakiet: Mopsik
Wydawnictwo Wilga

Przygody uroczego i wyjąt-
kowego mopsika o imieniu 
Peggy. W skład pakietu wcho-
dzą trzy tomy: „Mopsik, który 
chciał zostać jednorożcem”, 
„Mopsik, który chciał zostać 
reniferem”, „Mopsik, który 
chciał zostać syrenką”.

4999

pakiet

5997

1699

oprawa 
miękka
/ 1 egz.

Linda Chapman
To twój dom, Lulu
Wydawnictwo Wilga

Lulu to piękna kotka, która 
uwielbia się przytulać, ale 
jest bardzo płochliwa i boi się 
hałasu. Czy dzieciom, które 
uwielbiają szukać opiekunów 
dla osamotnionych zwierza-
ków, uda się znaleźć dla niej 
idealnego – i cichego – opie-
kuna?

1274

oprawa 
miękka

1699

1274

oprawa 
miękka

1699

Rob Colson
Dinozaury i inne pre-
historyczne zwierzę-
ta. Kości gigantów
Wydawnictwo Papilon

Zjawiskowo piękna książka, 
która przenosi czytelników do 
prehistorycznej krainy, gdzie 
spacerowały dinozaury, latały 
pterozaury, pływały plezjozaury 
i ichtiozaury. 

4990

oprawa 
twarda

Dorota Sumińska
Czy ryby piją wodę?
Wydawnictwo Literackie

Kochacie książeczki z serii „Dla-
czego” i wciąż jesteście żądni 
wiedzy? Mamy dla was „jesz-
cze więcej sekretów zwierząt 
i ludzi”, które rozjaśni niezastą-
piona Dorota Sumińska! Garść 
anegdot i ogrom naukowych 
faktów w przewrotny i humory-
styczny sposób zilustrowanych 
przez Joannę Żero.  

4800

cena
regularna

-40%

-30%

https://www.empik.com/natka-i-magiczna-gasienica-tom-2-quayle-ruth,p1264046575,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/to-twoj-dom-ptysiu-tom-2-chapman-linda,p1280385322,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/natka-i-zbuntowany-krolik-tom-1-quayle-ruth-christians-julia,p1251049624,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/to-twoj-dom-tosiu-tom-1-chapman-linda,p1266859964,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/natka-i-niesforny-elf-tom-3-quayle-ruth-christians-julia,p1284515435,ksiazka-p
https://www.empik.com/czy-ryby-pija-wode-suminska-dorota,p1281863845,ksiazka-p
https://www.empik.com/dinozaury-i-inne-prehistoryczne-zwierzeta-kosci-gigantow-colson-rob,p1276349703,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-mopsik-swift-bella,p1284654691,ksiazka-p
https://www.empik.com/to-twoj-dom-lulu-chapman-linda,p1284515693,ksiazka-p
https://www.empik.com/natka-i-magiczna-gasienica-tom-2-christians-julia-quayle-ruth,p1261169811,ksiazka-p
https://www.empik.com/to-twoj-dom-ptysiu-tom-2-chapman-linda,p1276288554,ksiazka-p
https://www.empik.com/to-twoj-dom-tosiu-tom-1-chapman-linda,p1264391022,ksiazka-p
https://www.empik.com/to-twoj-dom-ptysiu-tom-2-chapman-linda,p1276288554,ksiazka-p
https://www.empik.com/to-twoj-dom-tosiu-tom-1-chapman-linda,p1264391022,ksiazka-p
https://www.empik.com/natka-i-zbuntowany-krolik-tom-1-quayle-ruth-christians-julia,p1240210147,ksiazka-p
https://www.empik.com/natka-i-magiczna-gasienica-tom-2-christians-julia-quayle-ruth,p1261169811,ksiazka-p
https://www.empik.com/natka-i-zbuntowany-krolik-tom-1-quayle-ruth-christians-julia,p1240210147,ksiazka-p
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Barbara Gawryluk, 
Paweł Skawiński
Tatry. Przewodnik 
dla dużych i małych
Wydawnictwo Literackie

Przygodę w Tatrach czas za-
cząć! Pełne anegdot, informacji, 
porad i przestróg kompendium 
wiedzy dla małych odkrywców 
na temat najsłynniejszych pol-
skich gór, które opowieściami 
ubarwił taternik i ratownik Pa-
weł Skawiński, a ilustracjami 
ożywił Adam Pękalski.  

4990

cena
regularna

5990

cena
regularna

Maja Lunde
Śnieżna siostra
Wydawnictwo Literackie

Wigilijna opowieść, która 
zostanie z wami na długo! 
Najwspanialszy dzień w ro-
ku – Wigilia!

Holly Webb
Zaopiekuj się mną. 
Luna
Wydawnictwo Zielona Sowa

Gdy Hania zobaczyła drewnia-
nego niedźwiadka, wiedziała, 
że jest w nim coś magicznego. 
Pewnego wieczoru, kiedy dziew-
czynka spała, obudził ją odgłos 
warczenia. Obudziła się w stajni 
zamknięta razem z… prawdzi-
wym niedźwiadkiem! 

3699

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

Holly Webb
Zaopiekuj się mną. Niezapomniane powieści: 
• o kotkach • o pieskach
Wydawnictwo Zielona Sowa

Zestaw ulubionych powieści fanów serii „Zaopiekuj się mną”. Któż nie ma swo-
jego ulubionego kotka czy pieska? Czy to Ruby? A może Wąsik? Sięgnijcie po 
„Niezapomnianie opowieści o kotkach i pieskach” bestsellerowej Holly Webb! 

4990

oprawa  
twarda

2199

oprawa 
miękka

René Goscinny,
Jean-Jacques Sempé
Nowe przygody 
Mikołajka
Wydawnictwo Znak 
Emotikon

Mikołajek wciąż rozrabia! 
„Nowe przygody Mikołajka” 
to osiemdziesiąt opowiadań 
z mnóstwem zabawnych ilu-
stracji Sempégo. Historyjki 
Goscinny'ego podbijają serca 
najmłodszych czytelników.

4499

oprawa 
twarda

Michał Rusinek
Wihajster, czyli prze-
wodnik po słowach 
pożyczonych
Wydawnictwo Znak Emotikon

Słowa bywają nieposłuszne. Trudno ich upilnować – czasem mają szemra-
ną przeszłość, przekraczają granice, a nawet zmieniają znaczenie! Michał 
Rusinek, niestrudzony tropiciel tajemnic naszego języka, pokazuje świat 
słów zapożyczonych.

-40%

-30%

-40%

-30%

https://www.empik.com/zaopiekuj-sie-mna-niezapomniane-opowiesci-o-kotkach-webb-holly,p1284787087,ksiazka-p
https://www.empik.com/zaopiekuj-sie-mna-niezapomniane-opowiesci-o-pieskach-webb-holly,p1284786699,ksiazka-p
https://www.empik.com/tatry-przewodnik-dla-duzych-i-malych-gawryluk-barbara-skawinski-pawel,p1265064514,ksiazka-p
https://www.empik.com/sniezna-siostra-lunde-maja,p1231862957,ksiazka-p
https://www.empik.com/luna-zaopiekuj-sie-mna-webb-holly,p1284784594,ksiazka-p
https://www.empik.com/nowe-przygody-mikolajka-sempe-jean-jacques-goscinny-rene,p1054641270,ksiazka-p
https://www.empik.com/wihajster-czyli-przewodnik-po-slowach-pozyczonych-rusinek-michal,p1245935348,ksiazka-p
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Opracowanie zbiorowe
•LEGO JURASSIC 
WORLD
• LEGO NINJAGO. 
Zestawy książek 
z klockami LEGO
Wydawnictwo Ameet Polska

Książki oraz klocki w oryginal-
nej metalowej puszce to gratka 
dla wszystkich prawdziwych fa-
nów LEGO®. W zestawie znajdu-
ją się: 4 pełne akcji książki z za-
daniami, arkusze z naklejkami, 
oryginalna minifigurka LEGO®. 
Idealny pomysł na prezent – do-
bra zabawa gwarantowana!

Opracowanie zbiorowe
LEGO NINJAGO. 
Księga żywiołów / 
Przygody w krainie 
Ninjago
Wydawnictwo Ameet Polska

Dwie niezwykłe propozycje dla 
tych, którzy o świecie LEGO® 
NINJAGO® wiedzą dużo, a chcą 
wiedzieć jeszcze więcej. Fan-
tastyczne nowe opowiadania, 
mnóstwo ciekawostek i aneg-
dot oraz pełne akcji ilustracje 
sprawią, że lektura będzie eks-
cytująca przygodą, od której nie 
można się oderwać. 

5999

pakiet
6999

pakiet

4999

oprawa 
twarda

4999

oprawa 
twarda

Opracowanie zbiorowe
LEGO: • Buduj i baw się. Boże 
Narodzenie • Świąteczna zabawa
Wydawnictwo Ameet Polska

Dzięki tym wspaniałym książkom LEGO® 
przedświąteczny czas będzie przyjemny jak 
nigdy dotąd! W oczekiwaniu na Gwiazdkę 
twórz świąteczne ozdoby, rozwiązuj zadania, 
przeczytaj komiks i opowiadania. Do wyboru 
książka z trzema wyjątkowymi modelami LEGO® 
lub minifigurką Świętego Mikołaja. 

2999

oprawa 
miękka

1899

oprawa 
miękka

5999

pakiet
5999

pakiet

5999

pakiet

6999

pakiet

5999

pakiet

https://www.empik.com/lego-jurassic-world-zestaw-ksiazek-z-klockami-lego-opracowanie-zbiorowe,p1278412234,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-ninjago-zestaw-ksiazek-z-klockami-lego-opracowanie-zbiorowe,p1278412021,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-ninjago-przygody-w-krainie-ninjago-opracowanie-zbiorowe,p1282285488,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-swiateczna-zabawa-opracowanie-zbiorowe,p1282290408,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-harry-potter-potter-kontra-malfoy-opracowanie-zbiorowe,p1248137497,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-buduj-z-wyobraznia-stworki-opracowanie-zbiorowe,p1232282802,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-buduj-z-wyobraznia-pojazdy-opracowanie-zbiorowe,p1232282787,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-buduj-z-wyobraznia-pojazdy-opracowanie-zbiorowe,p1232282787,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-iconic-zbuduj-ponad-100-modeli-opracowanie-zbiorowe,p1260252211,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-iconic-zbuduj-ponad-100-modeli-opracowanie-zbiorowe,p1260252211,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-buduj-i-naklejaj-wyjatkowe-samochody-opracowanie-zbiorowe,p1266172148,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-buduj-i-naklejaj-wyjatkowe-samochody-opracowanie-zbiorowe,p1266172148,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-buduj-z-wyobraznia-stworki-opracowanie-zbiorowe,p1232282802,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-buduj-i-baw-sie-boze-narodzenie-opracowanie-zbiorowe,p1282277647,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-ninjago-ksiega-zywiolow-opracowanie-zbiorowe,p1282282825,ksiazka-p
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3499

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

Lucy Maud Montgomery
Ania z Zielonego Wzgórza. Tom 1
Wydawnictwo Wilga

Nowa odsłona światowej klasyki dziecięcej, która podbija serca kolejnych 
pokoleń czytelników! Pierwszy tom przepięknego kolekcjonerskiego wy-
dania, które powinno znaleźć się na półkach każdego miłośnika dobrej 
literatury.

Katarzyna Berenika Miszczuk
Tajemnica domu w Bielinach. Klub Kwiatu 
Paproci. Tom 1
Wydawnictwo Wilga

Pierwsza książka dla dzieci napisana przez autorkę słowiań-
skich bestsellerów! „Kwiat paproci” dla młodszych czytelni-
ków. Bohaterowie słowiańscy powracają w nowej serii Ka-
tarzyny Bereniki Miszczuk, tym razem dla starszych dzieci. 
Bo będzie się czego bać. Czy słowiańskie demony naprawdę 
istnieją? Znakomite połączenie wciągającej akcji z cenną 
wiedzą o Słowianach!

3499

oprawa  
twarda

Charles Dickens
Świerszcz za kominem
Wydawnictwo Wilga

Za oknem zima, z nieba lecą płatki śniegu, ludzie 
brodzą w zaspach. A w ciepłej kuchni za kominem 
siedzi świerszcz – strażnik domowego ogniska. 
Zawsze służy pomocą i daje mądre rady.  Czy uda 
mu się zmienić na lepsze życie woźnicy Jana oraz 
jego rodziny i przyjaciół? Piękna opowieść o za-
ufaniu, dobroci, przywiązaniu, miłości, szczęściu 
i wspólnym pokonywaniu trudności.

3499

cena
regularna
/ 1 egz.

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

https://www.empik.com/ania-z-szumiacych-topoli-tom-4-montgomery-lucy-maud,p1284677540,ksiazka-p
https://www.empik.com/ania-z-zielonego-wzgorza-tom-1-montgomery-lucy-maud,p1264392562,ksiazka-p
https://www.empik.com/tajemnica-domu-w-bielinach-klub-kwiatu-paproci-miszczuk-katarzyna-berenika,p1284654707,ksiazka-p
https://www.empik.com/swierszcz-za-kominem-dickens-charles,p1284531293,ksiazka-p
https://www.empik.com/dziadek-do-orzechow-opracowanie-zbiorowe,p1235414943,ksiazka-p
https://www.empik.com/opowiesc-wigilijna-dickens-charles,p1216587673,ksiazka-p
https://www.empik.com/krolowa-sniegu-i-inne-basnie-andersen-hans-christian,p1252370080,ksiazka-p
https://www.empik.com/ania-z-zielonego-wzgorza-tom-1-montgomery-lucy-maud,p1264392562,ksiazka-p
https://www.empik.com/ania-na-uniwersytecie-tom-3-montgomery-lucy-maud,p1281462239,ksiazka-p
https://www.empik.com/ania-z-avonlea-montgomery-lucy-maud,p1271056172,ksiazka-p
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5990

cena
regularna

Lisa Aisato
Życie
Wydawnictwo Literackie

Olśniewająca książka Lisy Aisato, autorki ilustracji do „Śnieżnej siostry” 
i „Strażniczki Słońca”. Odmalowana słowem i obrazem afirmacja życia. 
Książka, którą możesz podarować komuś, na kim ci zależy, a jeszcze 
lepiej samemu sobie.

3299

oprawa 
twarda

Agnieszka Stelmaszyk
Mazurscy w podró-
ży. Szpieg, szma-
ragd i brukselskie 
koronki. Tom 5
Wydawnictwo Wilga

To już piąta część bestsellerowej serii Agnieszka Stelmaszyk „Mazurscy 
w podróży”! Skupiona wokół klubu buń historia znów wciągnie czytelnika 
w wir przygód, zabawnych zdarzeń i zwrotów akcji. Jakie zakątki zwiedzi tym 
razem rodzina Mazurskich, co ciekawego uda im się zobaczyć i kogo spotkają 
na swojej drodze? Jedno jest pewne – na pewno nie będzie wiało nudą.

3499

oprawa 
zintegrowana

Nancy Springer
Enola Holmes. Spra-
wa szyfru na krynoli-
nie. Tom 5
Wydawnictwo Poradnia K

Seria książek o Enoli Holmes 
jest naprawdę niezwykła. Nan-
cy Springer fascynujące przy-
gody bohaterki osadza w znako-
micie oddanym, wiktoriańskim 
Londynie, co sprawia, że jej po-
wieści ekscytują czytelników ze 
wszystkich pokoleń.

Beata Sarnowska
Koci Zaułek. Sekrety 
Leny. Tom 2
Wydawnictwo Wilga

Lena to roztrzepana piłkarka, 
zawodniczka klubu sportowe-
go. Jest roztargniona, wiecznie 
coś gubi. To przekłada się na jej 
oceny w szkole. Rodzice stawiają 
jej warunek: albo weźmie się za 
siebie, albo koniec z piłką.

2299

oprawa 
miękka
/ 1 egz.

poprzednie tytuły z serii 25% taniej

6990

oprawa  
twarda

Sylwia Chutnik
Opowieści na do-
branoc. 100 historii 
niezwykłych Polek
Wydawnictwo Debit

Specjalne wydanie bestselle-
rowej serii inspirującej dzieci 
na całym świecie! „Opowieści 
na dobranoc dla młodych bun-
towniczek” to entuzjastycznie 
przyjmowana na całym świe-
cie seria książek przybliżająca 
dzieciom historie niezwykłych 
kobiet. Teraz do grona bohate-
rek dołącza 100 Polek!

2249

/ 1 egz.

2999

od
-40%

-30%

https://www.empik.com/bunia-kontra-fakir-mazurscy-w-podrozy-tom-1-stelmaszyk-agnieszka,p1260828722,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kamien-przeznaczenia-mazurscy-w-podrozy-stelmaszyk-agnieszka,p1260827848,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/diamentowa-goraczka-mazurscy-w-podrozy-tom-4-stelmaszyk-agnieszka,p1260820818,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/porwanie-prozerpiny-mazurscy-w-podrozy-tom-2-stelmaszyk-agnieszka,p1260829235,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/koci-zaulek-tom-1-sarnowska-beata,p1270995625,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/bunia-kontra-fakir-mazurscy-w-podrozy-tom-1-stelmaszyk-agnieszka,p1238284866,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kamien-przeznaczenia-mazurscy-w-podrozy-stelmaszyk-agnieszka,phttps://www.empik.com/kamien-przeznaczenia-mazurscy-w-podrozy-stelmaszyk-agnieszka,p1242135150,ebooki-i-mp3-p1242135150,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/diamentowa-goraczka-mazurscy-w-podrozy-tom-4-stelmaszyk-agnieszka,p1272815581,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/porwanie-prozerpiny-mazurscy-w-podrozy-tom-2-stelmaszyk-agnieszka,p1240155114,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/koci-zaulek-tom-1-sarnowska-beata,p1280926509,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/koci-zaulek-sekrety-leny-tom-2-sarnowska-beata,p1284288674,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/enola-holmes-sprawa-szyfru-na-krynolinie-springer-nancy,p1285190765,ksiazka-p
https://www.empik.com/zycie-aisato-lisa,p1249506490,ksiazka-p
https://www.empik.com/szpieg-szmaragd-i-brukselskie-koronki-mazurscy-w-podrozy-stelmaszyk-agnieszka,p1284243194,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=mazurscy+w+podr%C3%B3%C5%BCy
https://www.empik.com/opowiesci-na-dobranoc-100-historii-niezwyklych-polek-chutnik-sylwia,p1276357076,ksiazka-p
https://www.empik.com/koci-zaulek-tom-1-sarnowska-beata,p1268888669,ksiazka-p
https://www.empik.com/koci-zaulek-sekrety-leny-tom-2-sarnowska-beata,p1281462220,ksiazka-p
https://www.empik.com/koci-zaulek-sekrety-leny-tom-2-sarnowska-beata,p1281462220,ksiazka-p
https://www.empik.com/koci-zaulek-sekrety-leny-tom-2-sarnowska-beata,p1281462220,ksiazka-p
https://www.empik.com/koci-zaulek-sekrety-leny-tom-2-sarnowska-beata,p1281462220,ksiazka-p
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Brandon Mull
Wojna cukierkowa
Wydawnictwo Wilga

Nate ma 10 lat. Przed początkiem 
nowego roku szkolnego wraz 
z rodzicami przeprowadza się do 
miasteczka Colson. Tam wstępuje 
do klubu poszukiwaczy przygód 
i odkrywa sklep z niezwykłymi 
słodyczami. Cukierki okazują się 
magiczne: pozwalają unosić się 
w powietrzu, zmieniać wygląd czy 
przechodzić przez lustra…

Piotr Socha, 
Monika Utnik-Strugała
Brud. Cuchnąca 
historia higieny
Wydawnictwo Dwie 
Siostry

Jak się myją kosmonauci? 
Gdzie Król Słońce chodził 
piechotą? Czy makijaż może 
zabić? Przed wami kompen-
dium wiedzy o obyczajach 
i odkryciach związanych 
z brudem, zilustrowane przez 
twórcę „Pszczół” i „Drzew”. 

Thomas Taylor
Cieniostrach. Mala-
mander. Tom 3
Wydawnictwo Wilga

Trzeci tom przygodowej trylogii 
fantastycznej o mieszkańcach 
Widmowego Portu. Kontynuacja 
powieści „Malamander”.

3999

oprawa  
miękka

7990

oprawa  
twarda

3699

oprawa  
miękka

Brandon Mull
Pakiet: Smocza 
Straż. Tomy 1−3
Wydawnictwo Wilga

Bestsellerowa seria Bran-
dona Mulla. Autor nie ustaje 
w wysiłkach, aby zachwycać 
dzieci i ich rodziców epickimi 
historiami! W skład pakietu 
wchodzą: „Smocza Straż”, 
„Pan Widmowej Wyspy”, 
„Gniew Króla Smoków”.

8999

pakiet

10697

3690

oprawa 
twarda

Andrzej Maleszka
Magiczne Drzewo. 
Czerwone krzesło
Wydawnictwo Znak Emo-
tikon

Burza powaliła olbrzymi 
stary dąb. Było to Magicz-
ne Drzewo. Ludzie zrobili 
z niego setki przedmiotów, 
a każdy zachował cząstkę 
magicznej siły.

Janet Tashjian 
Pakiet: Moje życie 
jako…: Youtuber / 
Gracz / Ninja
Wydawnictwo Mamania

Zabawna i pełna zwrotów 
akcji seria powieści z ko-
miksowymi ilustracjami sy-
na autorki, której głównym 
bohaterem jest Derek Fallon, 
nieznoszący ani szkoły, ani 
czytania. Pakiet zawiera to-
my „Moje życie jako… youtu-
ber, gracz, ninja”.

5990

pakiet

8970

2774

oprawa 
miękka

3699

2774

oprawa 
miękka

3699

https://www.empik.com/pakiet-smocza-straz-tom-1-3-mull-brandon,p1284654734,ksiazka-p
https://www.empik.com/magiczne-drzewo-czerwone-krzeslo-maleszka-andrzej,p1274624798,ksiazka-p
https://www.empik.com/pakiet-moje-zycie-jako-youtuber-gracz-ninja-tashjian-janet,p1285190747,ksiazka-p
https://www.empik.com/wojna-cukierkowa-tom-1-mull-brandon,p1281415329,ksiazka-p
https://www.empik.com/brud-cuchnaca-historia-higieny-socha-piotr-utnik-strugala-monika,p1281864534,ksiazka-p
https://www.empik.com/cieniostrach-malamander-tom-3-taylor-thomas,p1284244412,ksiazka-p
https://www.empik.com/cieniostrach-malamander-tom-3-taylor-thomas,p1284244412,ksiazka-p
https://www.empik.com/malamander-taylor-thomas,p1261170631,ksiazka-p
https://www.empik.com/gargantis-malamander-tom-2-taylor-thomas,p1268674668,ksiazka-p
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4990

oprawa 
twarda

Boguś Janiszewski, 
Max Skorwider
Śmieci. To, 
o czym dorośli Ci 
nie mówią
Wydawnictwo Publicat

Autorzy szukają odpo-
wiedzi na pytania, dla-
czego ludzie tak strasz-
nie śmiecą, produkują 
tyle plastiku i tak słabo 
radzą sobie z recyklin-
giem. Co można zrobić, 
by uratować planetę?

4290

oprawa 
miękka

Max Brooks
Minecraft. Góra
Wydawnictwo Muza

Kontynuacja powieści „Minecraft. 
Wyspa”. Bezimienny bohater opu-
ścił wyspę i płynie w nieznane. 
Trafia do mroźnej tundry. Ucieka 
przed mobami i spotyka pierwszą 
ludzką istotę, odkąd pojawił się 
w grze. Dziewczyna zaprasza go 
do rezydencji.

Opracowanie zbiorowe
Minecraft. Niesamowita kolekcja eksploratora
Wydawnictwo Harper Collins Polska

Duże kartonowe pudełko zawiera: miniedycję książki „Minecraft Niesa-
mowite bazy”, miniedycję książki „Minecraft Złap Creepera”, „Minecraft 
książka z quizami”, plakat, zawieszkę na drzwi. Idealne na prezent.

6499

pudełko

12999

oprawa 
twarda

Craig Jelley
Minecraft. Nowa 
Blokopedia
Wydawnictwo Harper 
Collins Polska

Blokopedia Minecraft praw-
dziwa skarbnica wiedz y. 
Ponad 300 stron encyklo-
pedycznej wiedzy o blokach 
Minecrafta.  W tej grze to 
właśnie bloki są absolutną 
podstawą, na której zbudo-
wany jest cały świat.

Tomasz Rożek
Pakiet: Nauka 
to lubię / Człowiek
Wydawnictwo Wilga

Tomasz Rożek, dziennikarz 
i popularyzator nauki, prowa-
dzi czytelników przez labirynt 
wiedzy. Pisze o zjawiskach, 
z którymi spotykamy się na co 
dzień, i o tych zachodzących da-
leko w kosmosie, odległych o la-
ta świetlne. Odsłania tajemnice, 
nad którymi badacze głowią się 
od dawna, ale prezentuje również 
najnowsze odkrycia uczonych. 

6499

pakiet

7998

poprzednie tytuły z serii 25% taniej

2992

oprawa 
miękka

3990

3742

/ 1 egz.

4990

https://www.empik.com/smieci-to-o-czym-dorosli-ci-nie-mowia-janiszewski-bogus,p1276349721,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=to%2C+o+czym+doro%C5%9Bli+ci+nie+m%C3%B3wi%C4%85
https://www.empik.com/pakiet-nauka-to-lubie-czlowiek-rozek-tomasz,p1284654725,ksiazka-p
https://www.empik.com/minecraft-nowa-blokopedia-jelley-craig,p1280086193,ksiazka-p
https://www.empik.com/minecraft-niesamowita-kolekcja-eksploratora-opracowanie-zbiorowe,p1281002383,ksiazka-p
https://www.empik.com/minecraft-wyspa-brooks-max,p1208880803,ksiazka-p
https://www.empik.com/minecraft-gora-brooks-max,p1280996517,ksiazka-p
https://www.empik.com/minecraft-gora-brooks-max,p1280996517,ksiazka-p
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Adele
30
„30” to pierwsza nowa muzyka Adele od wydania trzeciego al-
bumu studyjnego „25” w listopadzie 2015 roku. Za produkcję na 
płycie odpowiadali Greg Kurstin, Max Martin, Shellback, Tobias 
Jesso Jr., Inflo i Ludwig Göransson. Nowa płyta zostanie wydana 
na CD, podwójnym winylu, a także na przezroczystym winylu 
dostępnym w limitowanej liczbie tylko w Empiku.

6999
CD

16999
2 LP

sanah
Irenka (Final edition) 
Album „Irenka” przyniósł nowe 
przeboje sanah do kolekcji, m.in. 
„Ale jazz!”, „etc.” (na disco) oraz ulu-
bione przez fanów „2:00”, „ten Stan” 
czy „Warcaby”. Podobnie jak jej de-
biutancki krążek „Królowa dram”, 
także i ten doczekał się swojej 
ostatecznej wersji – „Irenka (Final 
edition)”. Wśród dodatkowych, nie-
publikowanych wcześniej nagrań 
znajdą się duet z Soblem „Cześć, 
jak się masz?” oraz najsłynniejszy 
niewydany utwór ostatnich lat – 
„kolońska i szlugi”. 

4999
2 CD

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

https://www.empik.com/30-adele,p1284838761,muzyka-p?qa=adele&ac=true
https://www.empik.com/irenka-final-edition-sanah,p1282299694,muzyka-p?fromSearchQuery=irenka+final
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11999
LP

9999
LP

11999
LP

12999
LP

4999
CD

3999
CD

4999
CD
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https://www.empik.com/teatro-d-ira-volume-1-maneskin,p1271235982,muzyka-p
https://www.empik.com/il-ballo-della-vita-maneskin,p1273711662,muzyka-p
https://www.empik.com/mammamia-maneskin,p1286433737,muzyka-p
https://www.empik.com/chosen-maneskin,p1273710733,muzyka-p
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ABBA
Voyage 
ABBA, jeden z najpopularniejszych zespołów wszech czasów, po-
wraca po 40 latach z rewolucyjnym koncertem zrealizowanym przez 
firmę George’a Lucasa i z nowym albumem studyjnym „Voyage”.

Sting
The Bridge 
„The Bridge”, nowy album studyjny Stinga, zawiera 10 nowych utworów utrzy-
manych w charakterystycznym dla artysty poprockowym brzmieniu. Sting 
opowiada w nich o osobistych stratach, zakłóceniach, zamknięciu oraz nad-
zwyczajnej sytuacji społecznej i politycznej.

Nirvana
Nevermind (30th Anniversary 
Edition)
Płyta, która zdefiniowała lata 90. i zainspirowała poko-
lenia, obchodzi 30-lecie! Z tej okazji dla fanów przygoto-
wano specjalne reedycje tego kultowego albumu. Oprócz 
wersji 2CD Deluxe oraz 1LP z dodatkowym 7-calowym 
winylem dostępna jest bogata w rarytasy edycja Super 
Deluxe na 5CD + Blu-ray z zapisami koncertów z lat 
1991–1992.

18999
LP

6499
2 CD

5999
CD

6499
CD

12999
DELUXE CD

12999
DELUXE CD

16999
LP

16999
LP
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https://www.empik.com/voyage-abba,p1280671098,muzyka-p?qa=abba&ac=true
https://www.empik.com/the-bridge-sting,p1280611980,muzyka-p?qa=sting&ac=true
https://www.empik.com/nevermind-30th-anniversary-edition-nirvana,p1285708388,muzyka-p?qa=nirvana&ac=true
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Inhaler
It Won't Always Be Like This
Czwórka przyjaciół założyła zespół Inhaler jeszcze w szkole. Muzycy złapali wspólny język 
dzięki muzycznym zainteresowaniom: Stone Roses, Joy Division, The Strokes, The Cure, 
Interpol czy Depeche Mode. Dotychczasowy katalog zespołu liczy ponad 50 mln streamów. 
Pierwotnie zespół miał rozpocząć nagrywanie debiutanckiego albumu w marcu 2020, ale 
lockdown spowodował opóźnienia w nagraniach. Muzycy Inhaler wykorzystali tę sytuację, by 
zmienić koncepcję debiutanckiego albumu. Grupa nagrała pięć nowych utworów w wyniku 
nowego spojrzenia. Gdy cały świat wcisnął pauzę, Inhaler wspiął się na nowy poziom. Album 
dostępny w dwóch formatach fizycznych: CD oraz winyl.

Sting
If On a Winter's Night...
Sting zadedykował album swojej ulubionej porze roku – zimie. „In On a Winter's Night...” zabiera 
słuchacza w prawdziwie zimową, nastrojową i refleksyjną podróż, której tematem przewodnim 
jest zniewalający urok tej pory roku. Na płycie znalazły się ulubione utwory Stinga, wywodzące 
się z tradycyjnej muzyki Wysp Brytyjskich. Artysta wraz z gościnnie występującymi muzykami 
prezentują nowe interpretacje angielskich piosenek, kolęd i kołysanek.

* Promocja obowiązuje w dniach 22–28.11.2021 lub do wyczerpania zapasu.

Bruce Liu
Chopin Album
Deutsche Grammophon wydaje album z wyborem nagrań Bruce’a Liu – zwycięzcy XVIII 
Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego – zarejestrowanych na żywo w trakcie tego 
najbardziej prestiżowego na świecie konkursu muzyki klasycznej przez jego organizatora 
– Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – we współpracy z Polskim Radiem Program 2 
(Classic Channel). Wydanie albumu Bruce'a Liu to przykład znakomitej współpracy Deutsche 
Grammophon z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, instytucji wspólnie angażujących 
się w promowanie wybitnych interpretatorów muzyki Chopina.

Kaśka Sochacka
Ministory 
„Ministory” Kaśki Sochackiej premierę będzie mieć dokładnie 8 miesięcy po wydaniu debiutu 
płytowego „Ciche dni”. Płyta ukaże się 26 listopada 2021 roku nakładem Jazzboy Records. 
„Ministory” to niespełna trzydziestominutowy album zawierający 5 nowych kompozycji 
Kaśki powstałych między premierą „Cichych dni” a dzisiaj. W ciągu ostatnich niespełna dwóch 
miesięcy Olek Świerkot wraz z Kaśką zamknęli się w domowym Jazzboy Studio i wyproduko-
wali to wydawnictwo. Płytę uzupełniają alternatywna wersja piosenki „Nie było cię” znanej 
z płyty „Ciche dni” oraz świetna koncertowa wersja utworu „Porzucić” z pierwszej EP-ki Kaśki. 
„Ministory” są odpowiedzią na pytanie, w jakim kierunku zmierza Sochacka. To wyrafinowa-
ny pop z dodatkiem miejskiego folku i muzyki alternatywnej. Doskonale zaśpiewana płyta 
z niebanalnymi piosenkami.

5499
CD

2499*

CD

4999

5999
CD

2999
CD

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

https://www.empik.com/winner-of-the-18th-international-fryderyk-chopin-piano-competition-warsaw-2021-liu-bruce,p1285870694,muzyka-p?qa=bruce%20liu&ac=true
https://www.empik.com/if-on-a-winter-s-night-sting,prod25390095,muzyka-p
https://www.empik.com/ministory-sochacka-kaska,p1286173172,muzyka-p?qa=ka%C5%9Bka%20sochacka&ac=true
https://www.empik.com/it-won-t-always-be-like-this-inhaler,p1268636057,muzyka-p?qa=inhaler&ac=true
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w supercenie 22,99

wybrane płyty zespołu

LP
Churches
„Churches” to szósty studyjny album w dorobku LP. Wydawnictwo pro-
mują single „The One That You Love”, „How Low Can You Go”, „One Last 
Time” oraz „Goodbye”. Specjalne wydanie oprócz albumu CD zawiera 
wyjątkową koszulkę.

* Koszulka dostępna w wybranych salonach.

4999
CD

10999
CD + koszulka*

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

https://www.empik.com/churches-lp,p1275741083,muzyka-p?fromSearchQuery=lp+churches
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Najlepsze płyty 

w najlepszych cenach od 24 złotych
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Kizo
Jeszcze pięć minut

Saful
Krok w chmurach

Avi X Louis Villain
Akademia Sztuk 
Pięknych

Mata
Młody Matczak

4999
CD

4499
CD

4499
CD

4999
CD

4999
CD

3999
CD

4999
CD

Ekipa
Sezon 3

Sokół
Nic

Kombi
Minerał życia

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

https://www.empik.com/nic-sokol,p1286054752,muzyka-p?qa=sok%C3%B3%C5%82%20nic&ac=true
https://www.empik.com/mineral-zycia-kombi,p1285597612,muzyka-p?fromSearchQuery=kombi+minera%C5%82
https://www.empik.com/mlody-matczak-mata,p1281881665,muzyka-p?qa=mata%20m%C5%82ody%20matczak&ac=true
https://www.empik.com/krok-w-chmurach-saful,p1277079759,muzyka-p?qa=saful&ac=true
https://www.empik.com/jeszcze-piec-minut-kizo,p1283025643,muzyka-p
https://www.empik.com/sezon-3-ekipa,p1272260189,muzyka-p?qa=ekipa%20sezon%203&ac=true
https://www.empik.com/akademia-sztuk-pieknych-avi-villain-louis,p1269213631,muzyka-p?qa=akademia%20sztuk%20pi%C4%99knych&ac=true
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Kamil Bednarek
Inaczej

Nocny Kochanek
Stosunki międzynarodowe

Armin Van Buuren
A State Of Trance 1000

Armin Van Buuren
A State Of Trance 2021

ReTo
W samo południe

Marcin Nowakowski
Next Level

Armin Van Buuren
A State Of Trance Forever

Strachy na Lachy
Piekło

4999
CD

4999
CD

4999
CD

3999
CD

4999
CD

3999
CD

4999
CD

4499
CD

3999
CD

4499
CD

Kasia Dereń
Moje historie

Karolina Stanisławczyk
Cliché

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

https://www.empik.com/pieklo-strachy-na-lachy,p1281869265,muzyka-p?qa=strachy%20na%20lachy&ac=true
https://www.empik.com/moje-historie-deren-kasia,p1285365323,muzyka-p
https://www.empik.com/w-samo-poludnie-reto,p1282928431,muzyka-p
https://www.empik.com/inaczej-bednarek,p1275904284,muzyka-p
https://www.empik.com/stosunki-miedzynarodowe-nocny-kochanek,p1280795565,muzyka-p?qa=nocny%20kochanek&ac=true
https://www.empik.com/next-level-nowakowski-marcin,p1283006329,muzyka-p?qa=marcin%20nowakowski&ac=true
https://www.empik.com/a-state-of-trance-2021-van-buuren-armin,p1273953499,muzyka-p?qa=a%20state%20of%20trance&ac=true
https://www.empik.com/a-state-of-trance-1000-celebration-mix-van-buuren-armin,p1273953417,muzyka-p
https://www.empik.com/forever-van-buuren-armin,p1281991412,muzyka-p
https://www.empik.com/cliche-stanislawczyk-karolina,p1268940792,muzyka-p?qa=karolina%20stanis%C5%82awczyk&ac=true
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Bestsellery

Nowości

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



nowośćmuzyka

82

 Bestsellery

Hinol Polska Wersja

Jano Polska Wersja

Donguralesko

Peja, Slums Attack, 
Magiera

Peja, Slums Attack, 
Magiera

Opał x Gibbs Kaczor x PIH 

Donguralesko DJ Deck's
Śliwa

DJ Deck's

Tymek Tymek Tymek

Hinol Polska Wersja Polska Wersja Polska Wersja4499
CD

4499
CD

3999
CD

3999
CD

3999
CD

4499
CD

3999
CD

3999
CD

4999
CD

3999
CD

3499
CD

4999
CD

3999
CD

4499
CD

4499
CD

4499
CD
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Empik Winyl Collection

Christmas Classics Muzyka Włoska Muzyka Francuska

Zbigniew Wodecki Krzysztof Krawczyk Krzysztof Krawczyk Michał Bajor

Perfect Lady Pank Papa Dance Muzyka Polska

Muzyka Filmowa Muzyka Rockowa Love is Love Duety
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Różni wykonawcy
Empik prezentuje: Najpiękniejsza muzyka na 
Święta 
„Empik prezentuje: Najpiękniejsza muzyka na Święta” to dwupłytowy 
album wypełniony po brzegi świątecznymi klasykami. Wśród znanych 
i lubianych utworów, których nie może zabraknąć w Boże Narodzenie, 
znalazły się takie hity, jak: „It's the Most Wonderful Time of the Year” 
Andy'ego Williamsa, „Merry Christmas Everyone” Shakina Stevensa, 
„Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” Robbiego Williamsa, jak również 
„Happy Xmas (War Is Over)” Céline Dion.

Różni wykonawcy
Empik Collection: Christmas 
„Empik Collection: Christmas” to zbiór największych świątecznych prze-
bojów. Na dwóch płytach CD nagrania wykonywane m.in. przez: Queen, 
Band Aid, Paula McCartneya, Eltona Johna, Arianę Grande, Ellie Goulding 
czy ABBA.

Różni wykonawcy
The very best of Bursztynowa Kolekcja Empik 
„Bursztynowa Kolekcja. The very best of…” tworzona wraz z Empikiem to 
seria wydawnicza prezentująca dorobek artystyczny wybranych wyko-
nawców, którzy na trwałe zapisali się w historii polskiej muzyki. Każda 
płyta to zbiór starannie wyselekcjonowanych utworów danego artysty, 
jego ponadczasowych hitów i sentymentalnych powrotów do nagrań 
na żywo. W wyjątkowym zestawie znalazły się albumy z największymi 
przebojami Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Krawczyka oraz zespołu 
Perfect. 

4999

3 CD

8999

1999

2 CD

3999

1999

2999
oszczędzasz

33%
2 CD

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

https://www.empik.com/bursztynowa-kolekcja-empik-the-very-best-of-krzysztof-krawczyk-lady-pank-zbigniew-wodecki-krawczyk-krzysztof-perfect-wodecki-zbigniew,p1283403346,muzyka-p
https://www.empik.com/empik-prezentuje-najpiekniejsza-muzyka-na-swieta-various-artists,p1282717260,muzyka-p?qa=empik%20prezentuje&ac=true
https://www.empik.com/empik-collection-christmas-various-artists,p1283235985,muzyka-p
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Krystian Ochman
Ochman
Krystian Ochman, zwycięzca 11. edycji „The Voice of Poland”, wnuk słynnego polskiego 
tenora Wiesława Ochmana, prezentuje debiutancki album zatytułowany po prostu 
„Ochman”. Na płycie znalazło się 11 utworów i nie mogło zabraknąć na niej takich 
singli jak „Światłocienie”, „Wielkie tytuły”, „Prometeusz”, „Wspomnienie”, czy „Ten sam 
ja”. Krystian jest nie tylko wokalistą, lecz także instrumentalistą. Gra na fortepianie 
i trąbce oraz aktywnie uczestniczy w procesie twórczym podczas produkcji swojego 
materiału muzycznego.

Me And That Man
New Man New Songs 
Same Shit, vol. 2
Po przebojowym i chwytliwym „New 
Man, New Songs, Same Shit, vol. 1”, 
dowodzony przez Adama Nergala Dar-
skiego Me And That Man prezentują 
teraz zupełnie nowe oblicze: otwiera-
jący całość „Black Hearse Cadillac” to 
złowieszczy początek tej piekielnej 
podróży przez mroczne pustynne 
pejzaże dźwiękowe.

Grzegorz Kupczyk
40 lat na scenie
Grzegorz Kupczyk, jeden z najpo-
tężniejszych głosów polskiej sceny 
heavymetalowej, świętuje w tym 
roku czterdziestolecie działalności 
artystycznej. Z tej okazji został przy-
gotowany wyjątkowy, podwójny al-
bum kompilacyjny, będący zbiorem 
najważniejszych kompozycji, które 
już od lat 80. ten wybitny wokalista 
wykonywał między innymi z: Turbo, 
Ceti, Non Iron i innymi grupami, a tak-
że solo. Polecamy! 

4499
CD

4499
2 CD DG

3999
CD

bryska
jestem bryska
Mało kto ją widział, ale coraz więcej osób słyszało. Ukrywająca twarz 
wokalistka bryska może się pochwalić w ostatnich miesiącach większą 
liczbą premier niż niejeden polski artysta. Część z opublikowanych już 
piosenek – „panika”, „drama”, „odbicie” czy aktualny przebój „lato (pocałuj 
mnie)” – trafiła właśnie na mini-LP „jestem bryska” umilające fanom ocze-
kiwanie na pierwszą „bryską” płytę długogrającą. Wydane wyłącznie na 
winylu wydawnictwo zawiera też premierowe nagrania „BFF” i „neonowe 
laczki”, które umocnią tylko wizerunek bryskiej jako jednej z najciekaw-
szych debiutantek roku 2021.

9999
LP

 PREMIERA 26.11.2021
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https://www.empik.com/jestem-bryska-bryska,p1283193926,muzyka-p
https://www.empik.com/new-man-new-songs-same-shit-vol-2-me-and-that-man,p1280049615,muzyka-p?qa=me%20and%20that%20man&ac=true
https://www.empik.com/ochman-ochman,p1285203555,muzyka-p?qa=ochman&ac=true
https://www.empik.com/40-lat-na-scenie-kupczyk-grzegorz,p1286386040,muzyka-p?qa=kupczyk%20grzegorz&ac=true


Enrique Iglesias
Final vol. I
Światowa megagwiazda i międzynarodowa iko-
na Enrique Iglesias wywarł niezrównany wpływ 
na historię muzyki przez cały okres swojej wy-
bitnej, bijącej rekordy kariery. Artysta powraca, 
by utrzymać tytuł Króla Latynoskiego Popu 
swoim nowym albumem „Final vol. I”. Album 
jeszcze przed premierą pokrył się w Polsce zło-
tem dzięki największym singlom, a obecnie ma 
status platynowy! Dwujęzyczny projekt nastę-
puje po „Sex and Love” z 2014 roku jako 11. album 
studyjny Enrique i zawiera 11 dynamicznych 
utworów, w tym jego nowy singiel „Pendejo”. 

nowośćmuzyka
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Dave Gahan
Imposter
„Imposter” został nagrany na ży-
wo w słynnym Shangri-La Recor-
ding Studio. Dave zaznacza: „Był 
to pierwszy raz, kiedy wszyscy 
byliśmy w jednej przestrzeni. 
Mieliśmy sporo szczęścia… Co-
dzienne przyjazdy do Shangri-La 
były magiczne. Piliśmy kawę, 
wchodziliśmy do studia i zaczy-
naliśmy pracę”.

Michael Patrick Kelly
B.O.A.T.S.
Pierwsze dwa single z nadchodzącego albumu, 
„Beautiful Madness” i „Throwback”, wygenerowa-
ły łącznie ponad 150 milionów odtworzeń w ser-
wisach streamingowych i znalazły się na szczycie 
radiowej listy przebojów w Polsce (3. miejsce!). 
Album „B.O.A.T.S.” jest kontynuacją płyty „iD” 
z 2017 roku.

6999
CD

4999
CD

4999
CD

13999
LP
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https://www.empik.com/imposter-gahan-dave,p1284203901,muzyka-p?qa=dave%20gahan&ac=true
https://www.empik.com/final-vol-1-iglesias-enrique,p1284544862,muzyka-p?qa=enrique%20iglesias&ac=true
https://www.empik.com/b-o-a-t-s-kelly-michael-patrick,p1280928482,muzyka-p


nowość muzyka

87

Piekielna promocja – Iron Maiden w supercenach 

3499

CD

5999

3499

CD

5999

3499

CD

4999

3499

CD

5999

3499

CD

4999

Dyskografia COLDPLAY w supercenie 34,99 / szt.

Ed Sheeran
Divide

Ed Sheeran
+

Ed Sheeran
X

Coldplay
Mylo Xyloto

Coldplay
Parachutes

Coldplay
Everyday Life

Coldplay
Ghost Stories

Coldplay
X & Y

Ed Sheeran

Ed Sheeran
No.6 
Collaborations

3499
CD

2499
CD

3499
CD

3499
CD
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Najlepsza muzyka polska

Różni wykonawcy
Historia w piosence. 65 lat polskich nagrań
3 października 1956 roku doszło do połączenia Fabryki Płyt Gramofono-
wych „Muza” i Zakładów Nagrań Dźwiękowych / P.P. Polskie Nagrania. 
Tak 65 lat temu powstała firma z kogucikiem w logotypie. Na te 65 lat 
składają się niezwykłe ludzkie historie, osobowości artystyczne i ich losy. 
„Historią w piosence” chcieliśmy Państwu przybliżyć kontekst, w którym 
powstawały najważniejsze przeboje polskiej estrady. Ważne dla pokoleń. 
A są wśród nich piosenki w wykonaniu: Piotra Szczepanika, Maryli Rodowicz, 
Zbigniewa Wodeckiego, Czerwonych Gitar, Krzysztofa Krawczyka, Kabaretu 
Starszych Panów, Kaliny Jędrusik, Wojciecha Młynarskiego, Ireny Jarockiej 
i wielu innych.

Szymon Komasa
Piosenki z Kabaretu 
Starszych Panów. 
Laboratorium

Baranovski
Baranovski 2

Dawid Kwiatkowski
Dawid 
Kwiatkowski

Natalia Szroeder
Pogłos

Jakub Józef Orliński
Anima Aeterna

Andrzej Sikorowski
50 lat śpiewania

Jan A. P. Kaczmarek
Rapsodia Śląska

ZK Collaboration
Slow Food

2499

CD

3999

4999
CD

4999
CD

4999
CD

5999
CD

4699
CD

4499
CD

4699
CD

7499
CD
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https://www.empik.com/historia-w-piosence-65-lat-polskich-nagran-various-artists,p1280176326,muzyka-p?qa=historia%20w%20piosence&ac=true
https://www.empik.com/baranovski-2-baranovski,p1283367734,muzyka-p
https://www.empik.com/poglos-szroeder-natalia,p1284127434,muzyka-p?qa=szroeder%20natalia&ac=true
https://www.empik.com/dawid-kwiatkowski-kwiatkowski-dawid,p1285387857,muzyka-p?qa=dawid%20kwiatkowski&ac=true
https://www.empik.com/piosenki-z-kabaretu-starszych-panow-laboratorium-szymon-komasa-hanna-banaszak-mary-komasa-joanna-kulig-vito-bambino-blazej-krol-santander-orch,p1283579685,muzyka-p?qa=komasa%20szymon&ac=true
https://www.empik.com/jan-a-p-kaczmarek-rapsodia-slaska-filharmonia-slaska-iwona-sobotka-janusz-wawrowski-marcin-wyrostek-monika-wolinska,p1284120282,muzyka-p?qa=ap%20kaczmarek%20rapsodia%20%C5%9Bl%C4%85ska&ac=true
https://www.empik.com/sikorowski-50-lat-spiewania-sikorowski-andrzej,p1285852777,muzyka-p?qa=andrzej%20sikorowski&ac=true
https://www.empik.com/anima-aeterna-orlinski-jakub-jozef-fatma-said-il-pomo-d-oro-corti-francesco,p1280987616,muzyka-p?qa=anima%20aeterna&ac=true
https://www.empik.com/slow-food-polish-jazz-vol-86-zk-collaboration,p1280987740,muzyka-p?qa=slow%20food&ac=true
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Najlepsza muzyka zagraniczna

Rod Stewart
The Tears of Hercules

Twenty One Pilots
Scaled And Icy

James Blunt
The Stars Beneath My Feet

Robert Plant, Alison Krauss
Raise The Roof

Pink Floyd
A Momentary Lapse 
of Reason

Duran Duran
Future Past

Zaz
Isa

Coldplay
Music of the Spheres

Santana
Blessings and Miracles

Dua Lipa
Future Nostalgia

Ed Sheeran
=

Iron Maiden
Senjutsu

8999
CD

7999
CD

6499
CD

6999
CD

6999
CD

7499
CD

6999
CD

4999
CD

7499
CD

7999
CD

11999
LP

6999
CD

11999
LP

6999
CD
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Jedyna taka seria
Złota Kolekcja to przegląd najpopularniejszych artystów, oryginalnych 
wykonań i najpiękniejszych wersji ulubionych utworów polskiej 
muzyki rozrywkowej.

Teraz wybrane tytuły z kolekcji nabrały nowego „złotego” blasku. 
Odświeżona okładka i złoty krążek CD podkreślają wyjątkowość serii, 
która cieszy fanów już ponad 20 lat.

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com
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JUBILEUSZOWE WYDANIA NA CZARNEJ PŁYCIE CD  
z okazji 65-lecia Polskich Nagrań

Krzysztof Krawczyk
Jak minął dzień

Krzysztof Krawczyk
Niki w krainie techniki

Andrzej Zaucha
Wszystkie stworzenia 
duże i małe

Krzysztof Krawczyk
Dla mojej dziewczyny

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk 
Śląsk vol. 2

Alibabki 
Kwiat Jednej Nocy

Krzysztof Krawczyk
Byłaś mi nadzieją

Alicja Majewska
Bywają takie dni

Grzegorz Markowski
Kolorowy telewizor

Bemibem
Bemowe Frazy

Jerzy Połomski
Bo z dziewczynami

Urszula Sipińska
Zabaw się w mój świat

Breakout 
Blues

3999

/ 1 egz.

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com
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Tulia
Nim gwiazda zgaśnie
Magiczna Tulia tym razem sięga po kolędy i pastorałki, które są częścią polskiej historii 
i tradycji. Jak mówią wokalistki: – Chcemy, aby słuchacz odnalazł tu trochę ciepła, miłości 
i zwykłej radości. „Tuliowa” muzyka została wzbogacona o kolejne przepiękne brzmienia, 
do instrumentarium dołączyły między innymi szlachetne skrzypce. Album „Nim gwiazda 
zgaśnie” daje nam poczucie spokoju i wspólnoty: spędzonego razem czasu i śpiewania. Oprócz 
kolęd i pastorałek z kanonu polskich śpiewników posłuchać można dwóch nowych autorskich 
utworów: „Gwiazdka z nieba” oraz tytułowego „Nim gwiazda zgaśnie”.

Sobel
Pułapka na motyle
Po 7 miesiącach od wydania debiutancka płyta Sobla „Pułapka na motyle” doczekała się wersji 
deluxe. Wersja rozszerzona albumu zawierać będzie 4 zupełnie nowe utwory, które zostały 
nagrane w okresie jej powstawania oraz w trakcie trwania pierwszej trasy koncertowej artysty. 
Dodatkowe utwory to idealne uzupełnienie materiału wydanego w kwietniu, choć różniące 
się klimatem. Data premiery przypada 5 listopada.

4999
CD

4999
CD

Bonsoul

Taco Hemingway Taco HemingwayTaco Hemingway Taco HemingwayTaco Hemingway Taco Hemingway

Fisz Emade 
TworzywoO.S.T.R. Otsochodzi Otsochodzi Rasmentalism

Hip-hop w supercenie!

1999

CD

4999

1999

CD

4999

1999

CD

3999

1999

CD

4999

1999

CD

3999

1999

CD

3499

1999

CD

4999

1999

CD

3999

1999

CD

3999

1999

CD

3999

1999

CD

3999

1999

CD

3999

 PREMIERA 26.11.2021

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

https://www.empik.com/nim-gwiazda-zgasnie-tulia,p1285413426,muzyka-p
https://www.empik.com/pulapka-na-motyle-deluxe-edition-sobel,p1284343458,muzyka-p?qa=sobel&ac=true
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KOLOROWE WINYLE 
– edycja limitowana 

tylko w Empiku

Mazowsze

Krzysztof Krawczyk

Stanisław Grzesiuk Tadeusz Woźniak

Anawa Anna Jantar Budka Suflera

Natalia KukulskaCzesław NiemenCzerwone Gitary

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

Płyty Świąteczne 

w supercenie od 19,99

Michael Bublé
Christmas: 10th anniversary edition
Michael Bublé świętuje 10-lecie swego znakomicie przyję-
tego, świątecznego albumu. Z okazji jubileuszu płyta „Christ- 
mas” ukazuje się w nowym dwupłytowym wydaniu. W ze-
stawie, oprócz oryginalnej płyty CD,  znajdzie się bonusowy 
krażek z 7 utworami, które Michael Bublé osobiście wybrał. 
Dwa utwory zostały na nowo nagrane. Mowa o „The Christ-
mas Sweater”, którego współautorem jest artysta, oraz o no-
wej, studyjnej wersji jednego z najwspanialszych świątecz-
nych klasyków, „Let It Snow!”, zarejestrowanej w słynnych 
Abbey Road Studios w Londynie z BBC Big Band Orchestra. 
Ponadto na reedycję  „Christmas” trafią piosenki „The More 
You Give (The More You'll Have)” oraz „Winter Wonderland” 
w duecie z Rodem Stewartem.

7499

2 CD DLX

https://www.empik.com/christmas-10th-anniversary-deluxe-edition-buble-michael,p1284204007,muzyka-p?qa=buble%20michael&ac=true
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Najpiękniejsza 
muzyka na Święta 



nowośćmuzyka
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Najpiękniejsze kolędy

 
Włodek Pawlik
Kolędy polskie
Płyta „Włodek Pawlik-Kolędy Polskie” zawiera 16 najpopu-
larniejszych polskich kolęd w jazzowej interpretacji jednego 
z najwybitniejszych polskich pianistów jazzowych-Włodka 
Pawlika.

Sabina Jeszka 
My Christmas Dream
Album „My Christmas Dream” Sabiny Jeszka to mistrzow-
sko przygotowana kompilacja z najpiękniejszymi utworami 
świątecznymi, która jest idealnym pomysłem na prezent 
gwiazdkowy i nie tylko. Artystka w akompaniamencie orkie-
stry zaśpiewała swoje ulubione piosenki świąteczne w języku 
angielskim oraz przygotowała dla Was niespodziankę, swój 
autorski świąteczny singiel w języku polskim.

Sadowsky i Smykiewicz
Wigilia
„Wigilia Deluxe” to reedycja wydanego w 2020 roku zbioru 
najpiękniejszych piosenek świątecznych i kolęd w wykonaniu 
Antka Smykiewicza. Wyjątkowe aranżacje nie tylko umilą 
okres świąt Bożego Narodzenia, ale również skłonią do refleksji 
w tym zmieniającym się świecie.

3499
CD

3999
CD

4999
CD
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gry

Gra PC 
The Sims™ 4 Wiejska 
sielanka Dodatek
Ciesz się urokiem życia na wsi w „The 
Sims™ 4 Wiejska sielanka Dodatek”*, dzię-
ki zwierzęcym przyjaciołom, żywności 
z ogrodu i zżytej społeczności.

ZAJĘTY GNOM –  BONUS*

Ciesz się urokiem „Wiejskiej sielanki” dzięki zwierzęcym przyjaciołom, żywności 
z ogrodu i zżytej społeczności. Kup „The SimsTM 4 Wiejska sielanka Dodatek” 
przed 2 września, a otrzymasz przedmioty  bonusowe* „Zajęty gnom”.

Śmigaj po miasteczku na  
Rowerze „Widok”

Zrób na wszystkich wrażenie 
Kochającym przygody  

gnomem „Naprzód!”

Rozjaśnij swoją parcelę 
za pomocą Drzewa „Świetlista 

rozkosz”  z Bramblewood

* Obowiązują warunki i ograniczenia.  Szczegóły na stronie: https://www.ea.com/
games/the-sims/the-sims-4/packs/expansion-packs/the-sims-4-cottage-living.      

8499
12999

PC

Gra PC 
The Sims™ 4: Dodatki

Gra PC
The Sims™ 4 Star Wars™: 
Wyprawa na Batuu
Zestaw zawiera: grę podstawową „The 
Sims 4” oraz pakiet rozgrywki „The Sims 
4 Star Wars™: Wyprawa na Batuu”. Stwórz 
wyjątkową historię „Star Wars™” swojego 
Sima. Przemierzaj odległy świat inspiro-
wany atrakcją Galaxy’s Edge w parkach 
Disneyland® i Disney World®. Oto „The 
Sims™ 4 Star Wars™: Wyprawa na Batuu”.Gra PC / PS4 / Xbox One

The Sims™ 4

5999
13999

PC / PS4 /  
Xbox One 

8499
17999

PC

Oferta ważna w dniach 29.11–5.12.2021.

8499
13999

PC

8499
11999

PC

8499
13999

PC

8499
11999

PC

8499
13999

PC

8499
9999

PC

8499
10999

PC

8499
10999

PC

8499
11999

PC

8499
11999

PC
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https://www.empik.com/the-sims-4-wiejska-sielanka-ea-maxis,p1273167171,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-ea-maxis,p1160742443,multimedia-p
https://www.empik.com/tytul-z-serii-the-sims-4-electronic-arts,p1252673880,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-zycie-eko-ea-maxis,p1242051344,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-uniwersytet-ea-maxis,p1235863079,multimedia-p
https://www.empik.com/sims-4-wyspiarskie-zycie-ea-games,p1228607785,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-zostan-gwiazda-ea-maxis,p1216732848,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-zostan-gwiazda-ea-maxis,p1216732848,multimedia-p
https://www.empik.com/sims-4-wyspiarskie-zycie-ea-games,p1228607785,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-uniwersytet-ea-maxis,p1235863079,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-zycie-eko-ea-maxis,p1242051344,multimedia-p
https://www.empik.com/tytul-z-serii-the-sims-4-electronic-arts,p1252673880,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-wiejska-sielanka-ea-maxis,p1273167171,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-psy-i-koty-ea-maxis,p1158685215,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-witaj-w-pracy-electronic-arts,p1105564077,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-spotkajmy-sie-maxis,p1117692346,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-miejskie-zycie-ea-maxis,p1130303256,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-ea-maxis,p1160742577,multimedia-p
https://www.empik.com/the-sims-4-pc-electronic-arts,p1080506170,multimedia-p


gry nowość

* Oferta ważna w dniach 22–28.11.2021

Gra PC / PS4 / PS5  
/ Xbox One / Xbox Series X / NS 
FIFA 22
Oto moc futbolu – EA SPORTSTM „FIFA 22” jeszcze bardziej przybliża grę 
do tego, co widzimy na prawdziwych boiskach, dzięki fundamentalnym ulep-
szeniom w rozgrywce i nowemu sezonowi innowacji we wszystkich trybach.

14999*

PC

20999

15999*

Xbox One

23999

10999*

NS

14999
21999*

Xbox 
Series X

27999

15999*

PS4

23999

21999*

PS5

27999

* WYMAGANE SĄ GRA „FIFA 22” (SPRZEDAWANA ODDZIELNIE), ZAINSTALO-
WANIE WSZYSTKICH JEJ AKTUALIZACJI, POŁĄCZENIE Z INTERNETEM I KON-
TO EA. KORZYSTANIE Z PUNKTÓW FIFA POINTS JEST OPCJONALNE. NIE SĄ 
ONE WYMAGANE DO GRY W FIFA ULTIMATE TEAM.

* Oferta ważna w dniach 22–28.11.2021
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Gra PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / NS
Just Dance 2022
Zaproś przyjaciół i rodzinę, bo już najwyższy czas podkręcić głośność 
i poruszać bioderkami! „Just Dance 2022”, numer 1 w kategorii gier 
muzycznych w historii! Ponad 79 milionów sprzedanych egzemplarzy! 
Nowa odsłona serii już jesienią, a w niej 40 nowych piosenek i światów.    
Czeka na ciebie 40 popularnych kawałków – od największych hitów 
po rodzinne klasyki, a wśród nich:  Ciara „Level Up” , Imagine Drag-
ons „Believer”, Todrick Hall „Nails Hair Hips Heels”, Beyoncé „Run The 
World (Girls)”, Katy Perry „Last Friday Night (T.G.I.F)”, Anuel AA, Daddy 
Yankee, Karol G ft. Ozuna, J Balvin „China”, Meghan Trainor „Funk” .

Oferta ważna w dniach 29.11–5.12.2021.

Oferta ważna w dniach 19–28.11.2021.

Gra PC / PS4 / PS5 / Xbox One
F1® 2021

14999
23999

PC

15999
23999

Xbox One /
PS5

14999
21999

PS4 /PS5 / 
 Xbox One / 

Xbox Series X / 
NS

15999
20999

PS4

Gra PC / PS4 /  
Xbox One 
Plants vs. Zombies™: 
Bitwa o Neighborville
Czas skopać parę ogródków 
z „Plants vs. Zombies™: Bitwa 
o Neighborville” – najbardziej 
odjechaną strzelanką wszech 
czasów! Odkryj 20 w pełni mo-
dyfikowalnych klas postaci z jed-
nego regionu, trzy regiony do 
swobodnej eksploracji, jeden tryb 
PvE, sześć trybów PvP (łącznie 
z areną) i wiele innych!

5999
Xbox One / 

PS4  / PC

10999

Gra PC / PS4 / 
Xbox One
Need for SpeedTM Heat
Pracuj za dnia, a nocą stawiaj 
wszystko na jedną kartę w „Need 
for Speed™ Heat”, zapierającej 
dech w piersiach wyścigowej 
przygodzie, w której zmierzysz 
się ze skorumpowaną policją, 
próbując się dostać do elity wy-
ścigów ulicznych. Za dnia bierz 
udział w Speedhunters Show-
down, legalnych zawodach, 
w których możesz zdobywać 
środki na ulepszenia garażu 
pełnego naprawdę potężnych 
maszyn.

7999
PC

14999

7999
Xbox One / 

PS4 

17999
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https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=f1+2021
https://www.empik.com/multimedia,34,s?qtype=facetForm&sort=scoreDesc&q=just+dance+2022
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=need+for+speed+heat
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=neighborville


Gra PS4 / PS5 / 
Xbox One / 
Xbox Series X
Far Cry 6

Gra PS4 / PS5 / Xbox 
One / Xbox Series X
Far Cry 6. Gold Edition

Gra PS5 / Xbox One / 
Xbox Series X
Far Cry 6. Ultimate 
Edition

 

BLACK WEEK
Oferta ważna od 19 do 28.11.2021.

19999
Xbox One / 
PS4 / PS5

24999

29999
Xbox One / 
PS4 / PS5

36999

37999
Xbox One / 
PS4 / PS5

42999

gry

Riders Republic

Watch Dogs: Legion

Gra PS4 / PS5 / Xbox One /Xbox Series X
Assassin's Creed: Valhalla

Gra PS4 / PS5 / Xbox One /Xbox Series X / NS
Immortals Fenyx Rising

Gra PS4 / Xbox One /  
PS5 / Xbox Series X
Edycja podstawowa

Gra PC / PS4 / Xbox One /  
PS5 / Xbox Series X
Edycja podstawowa

Gra PS4 / Xbox One /  
Xbox Series X
Gold Edition

Gra PS4 / Xbox One 
Resistance Edition

Gra PS4 / Xbox One /  
Xbox Series X
Gold Edition

Gra PS4 / Xbox One /  
Xbox Series X
Ultimate Edition

15999
PS5 / PS4 / 

Xbox Series X 
Xbox One / 

24999

8999
PS5 / PS4 / 

Xbox Series X 
Xbox One / 

14999

7999

PC

13999

25999
PS4 

Xbox Series X 
Xbox One / 

36999

10999
PS4 

Xbox Series X 
Xbox One / 

20999

12999
PS4 

Xbox Series X 
Xbox One / 

24999

11999
PS4 / PS5 / NS
Xbox Series X 

Xbox One / 

14999

12999

PS5

25999

14999
PS4 

Xbox One / 

26999

32999
PS4 

Xbox Series X 
Xbox One / 

42999

Oferta ważna w dniach 19–28.11.2021.
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https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=riders+republic
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=far+cry+6
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=watch+dogs+legion
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=immortals+fenyx+rising


gry

 

BLACK WEEK Oferta ważna od 19 do 29.11.2021.

BLACK WEEK
Oferta ważna od 19 do 28.11.2021.

3999

PS4

7999

3999

PS4

7999

3999

PS4

7999

3999

PS4

7999

3999

PS4

7999

3999

PS4

7999

3999

PS4

7999

3999

PS4

7999

3999

PS4

7999

3999

PS4

7999

3999

PS4

7499

7999

PS4

14999

7999

PS4

14999

3999

PS4

7999

3999

PS4

7999

7999

PS4

15999

8999

PS4

15999

16999

PS5

26999

11499

PS4

15999

7999

PS4

13999

23999

PS5

33999

21999

PS5

34999

24999

PS5

33999

25999

PS5

34999

23999

PS4

31999
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https://www.empik.com/szymparty-napnok-games,p1220892174,multimedia-p?fromSearchQuery=szymparty
https://www.empik.com/frantics-napnok-games,p1188697369,multimedia-p
https://www.empik.com/god-of-war-santa-monica-studio,p1234968979,multimedia-p?qa=god%20of%20war&ac=true
https://www.empik.com/gran-turismo-sport-ps-hits-polyphony-digital,p1234969066,multimedia-p
https://www.empik.com/horizon-zero-dawn-complete-edition-ps-hits-guerilla-studio,p1230306481,multimedia-p
https://www.empik.com/the-last-of-us-remastered-ps-hits-naughty-dog,p1207554716,multimedia-p
https://www.empik.com/ratchet-clank-ps-hits-insomniac-games,p1207554655,multimedia-p
https://www.empik.com/little-big-planet-3-sumo-digital,p1238180612,multimedia-p
https://www.empik.com/wiedza-to-potega-dekady-napnok-games,p1219065525,multimedia-p
https://www.empik.com/wiedza-to-potega-wish-studios,p1176307214,multimedia-p
https://www.empik.com/uncharted-4-kres-zlodzieja-ps-hits-naughty-dog,p1207554983,multimedia-p
https://www.empik.com/uncharted-kolekcja-nathana-drake-a-bluepoint-games,p1219063138,multimedia-p
https://www.empik.com/uncharted-zaginione-dziedzictwo-ps-hits-naughty-dog,p1234969154,multimedia-p
https://www.empik.com/dreams-media-molecule,p1238178866,multimedia-p
https://www.empik.com/spider-man-insomniac-games,p1201470306,multimedia-p
https://www.empik.com/marvel-s-spider-man-miles-morales-insomniac-games,p1249986915,multimedia-p
https://www.empik.com/death-stranding-kojima-productions,p1230630643,multimedia-p
https://www.empik.com/days-gone-bend-studio,p1222247378,multimedia-p
https://www.empik.com/nioh-2-team-ninja,p1238179157,multimedia-p
https://www.empik.com/returnal-housemarque,p1264439395,multimedia-p
https://www.empik.com/ratchet-clank-rift-apart-sony,p1263559975,multimedia-p
https://www.empik.com/ghost-of-tsushima-directors-cut-ps4-pol-sucker-punch-productions,p1275993093,multimedia-p
https://www.empik.com/ghost-of-tsushima-directors-cut-ps5-pol-sucker-punch-productions,p1275993011,multimedia-p
https://www.empik.com/last-of-us-ii-naughty-dog,p1234901363,multimedia-p


nowośćgry

17499
PC 

32499
PC

Edycja  kolekcjonerska

21999
PS4 / PS5 
Xbox One

Gra PC / PS4 / PS5 / Xbox One / 
PC Edycja kolekcjonerska
Farming Simulator 2022
Edycja standardowa i kolekcjonerska zawiera DLC z pakietem CLAAS 
XERION SADDLE TRAC, a w nim: CLAAS XERION 4200 SADDLE 
TRAC, KAWECO XERION SADDLE TRAC Tanker, KAWECO XERION 
SADDLE TRAC Semi-Trailed Tanker, KAWECO OPTI-JECT 800, 
KAWECO Front-Unit.

5499
PC

5999
PC

5999
PC

5999
PC

Karaoke polskie 
przeboje 2022
Same znane przeboje. Piosenki z polskich 
list przebojów. Świetna zabawa w śpiewa-
nie znanych hitów. Program zawiera aż 
50 specjalnie wybranych najnowszych 
polskich przebojów w wersjach karaoke. 
Rewelacja na imprezę i spotkanie z przy-
jaciółmi. Śpiewaj i baw się. Dla łatwiejsze-
go śpiewania różne podkłady muzyczne 
i podpowiedzi na ekranie.

Karaoke dla dzieci 
największe przeboje
Program zawiera aż 50 specjalnie 
wybranych polskich hitów dla dzieci 
w wersjach karaoke! W repertuarze 
lubiane piosenki dziecięce z repertu-
arów znanych wykonawców! Dla ła-
twiejszego śpiewania różne podkłady 
muzyczne i podpowiedzi na ekranie! 
Teraz także funkcja oceny śpiewu za-
pewniająca superzabawę muzyczną!

Karaoke dla dziewczynek 
nowa edycja
Program zawiera aż 50 specjalnie wy-
branych polskich piosenek dla dziew-
czynek w wersjach karaoke! W reper-
tuarze wiele przebojów z filmu „Kraina 
Lodu”! Superzabawa w śpiewanie zna-
nych przebojów. Śpiewaj i baw się z ro-
dziną i przyjaciółmi! 

Karaoke Girl: Nowe 
piosenki
Program zawiera aż 50 specjalnie 
wybranych piosenek dla dziewczyn 
w wersjach karaoke! Superzabawa 
w śpiewanie znanych hitów. Rewelacja 
na imprezę i spotkanie z przyjaciółmi. 
Śpiewaj i baw się! 
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https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=farming+simulator+2022
https://www.empik.com/karaoke-polskie-przeboje-edycja-2022-z-mikrofonem-pc-dvd-avalon,p1284021909,multimedia-p
https://www.empik.com/karaoke-dla-dzieci-najwieksze-przeboje-z-mikrofonem-pc-dvd-avalon,p1250969710,multimedia-p
https://www.empik.com/karaoke-girl-2019-avalon,p1234748931,multimedia-p
https://www.empik.com/karaoke-dla-dziewczynek-nowa-edycja-z-mikrofonem-pc-dvd-avalon,p1250970099,multimedia-p


gry

Wykorzystaj do 
opłacenia abonamentu 
Netflix lub podaruj 
bliskiej osobie.
Bez reklam. Bez zobowiązań.

OBEJRZYJ TERAZ

Wykorzystaj do
opłacenia abonamentu
Netflix lub podaruj
bliskiej osobie.
Bez reklam. Bez zobowiązań.
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gry

* Promocja obowiązuje w dniach 19–29.11.2021, dostępna tylko 
w sklepach stacjonarnych.

PlayStation Plus − 12 miesięcy
INSTRUKCJE WYKORZYSTANIA:

BLACK WEEK

16000
24000

 

PlayStation Plus
Subskrypcja na 12 miesięcy

Wykorzystaj w pełni możliwości swoje-
go PS4, korzystając z wieloosobowego 
trybu online, wyjątkowych rabatów na 
gry z PlayStation Store, gier na PS4, któ-
re co miesiąc możesz pobrać, by w nie 
grać, a także z wielu innych atrakcji 
– wyłącznie dla członków PS Plus.

24000

Najlepszy prezent dla gracza

Doładowania Google Play
Uzyskaj dostęp do bonusów i dodatkowych treści w ponad milionie aplikacji i gier w Google Play – największej na świecie platformie gier mobilnych. 
Wykorzystaj kod podarunkowy Google Play, by zdobywać kolejne poziomy w swoich ulubionych grach, takich jak „Clash”, „Royale” czy „Pokémon GO”. 
Możesz też wykorzystać kartę, by kupić najnowsze aplikacje, filmy, muzykę, książki i inne treści. Nie potrzebujesz karty kredytowej, a saldo nigdy nie 
traci ważności. Odwiedź Google Play i już dziś spraw prezent sobie lub komuś innemu.

1. Zaloguj się na swoje konto SEN. 
Jeżeli nie masz konta, załóż je 
na stronie playstation.com.

2. Przejdź do PlayStation®Store na 
swojej konsoli lub przez stronę 
internetową.

3. Wybierz opcję „Realizacja 
kodów” (na PS Vita dotknij 

najpierw ikony „Opcje” u dołu 
ekranu).

4. Podaj swój 12-znakowy kod 
z kuponu i wybierz polecenie 
„Kontynuuj”.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie, aby 
wykorzystać swój kod kuponu.

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik.116
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nowość film

3499
   DVD

Zwycięzca w kategorii film międzynarodowy Zwycięzca Najlepsza aktorka drugoplanowa 
Yuh-Jung Youn

3499
DVD

3499
DVD

Wróg doskonały
„Wróg doskonały” to 88 minut mi-
strzowsko narastającego napięcia 
oraz znakomity debiut Tomasza 
Kota w zagranicznej produkcji 
i psychologicznym thrillerze. To 
również zaskakująca i wciągająca 
adaptacja powieści Amélie No-
thomb „Kosmetyka wroga”, której 
podjął się hiszpański reżyser Kiké 
Maíllo. Światowa premiera filmu 
miała miejsce na 53. MFF w Sitges.

Old
Wizjonerski filmowiec M. Night 
Shyamalan przedstawia mrożący 
krew w żyłach, tajemniczy thriller 
o rodzinie na egzotycznych waka-
cjach, która odkrywa, że ustronna 
plaża, na której odpoczywają przez 
kilka godzin, w jakiś niewytłuma-
czalny sposób powoduje, że bardzo 
szybko się starzeją… skracając ich 
całe życie do jednego dnia.

5999 3999
   DVD
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https://www.empik.com/na-rauszu-vinterberg-thomas,p1281071152,film-p
https://www.empik.com/minari-chung-lee-jsaac,p1284013335,film-p
https://www.empik.com/old-shyamalan-m-night,p1286500792,film-p
https://www.empik.com/wrog-doskonaly-maillo-kike,p1284013380,film-p?fromSearchQuery=wr%C3%B3g+doskona%C5%82y


Jak wywołałem byłą 
żonę
Przebojowa komedia o małżeń-
stwie, w którego życie niezłe za-
mieszanie wprowadza… duch po-
przedniej żony. W rolach głównych 
Dan Ste-vens, Leslie Mann, Isla Fi-
sher i laureatka Oscara Judi Dench 
w swojej najzabawniejszej roli!

The end
Siódemka popularnych aktorów da-
je się wciągnąć w grę, której finału 
nikt nie jest w stanie przewidzieć.  
W chwili, gdy cały świat znajduje się 
w zawieszeniu, a przyszłość wyda-
je się więcej niż niepewna, gwiazdy 
otrzymują intratną propozycję...

Świnia
Rob (Nicolas Cage) wiedzie spo-
kojne życie w lesie, a jego jedynym 
towarzystwem jest… świnia. Razem 
tworzą niezawodny duet, tropiąc 
wyjątkowo cenne trufle. Sprawy się 
komplikują, gdy na ich teren wkra-
czają lokalni gangsterzy. Do czego 
zdolny jest człowiek, aby ratować 
ostatnią istotę, którą kocha? 

Protegowana
Gdy była dzieckiem, ocalił ją i przy-
garnął legendarny killer Moody (Sa-
muel L. Jackson). Po latach treningu 
pod jego okiem Anna (Maggie Q) zo-
stała najlepszą zawodową zabójczy-
nią na świecie. Kiedy Moody, który 
był dla niej jak ojciec, staje się celem 
brutalnego ataku, Anna poprzysięga 
zemstę... 

After. Ocal mnie
Ekranizacja trzeciej części bestsellerowego cyklu, który rozpala wyobraźnię 
milionów na całym świecie. Do obsady dołączają laureatka Oscara Mira 
Sorvino i gwiazdor „Czystej krwi” Stephen Moyer. 

Tessa staje przed najtrudniejszą decyzją w życiu. Akurat teraz, gdy jej zwią-
zek z Hardinem rozkwita na nowo, dziewczyna otrzymuje propozycję, która 
może otworzyć przed nią drzwi do wielkiej kariery. Warunkiem jest prze-
prowadzka na drugi koniec kraju. Hardin jest temu przeciwny, ale Tessa 
wie, że taka szansa może się nie powtórzyć. Jej decyzja o wyjeździe to cios 
dla ich uczucia. Szczególnie że oboje mierzą się z szokującymi rodzinnymi 
tajemnicami, które stawiają pod znakiem zapytania wszystko, w co dotąd 
wierzyli. Gdy Hardin szaleje z zazdrości, Tessa znajduje oparcie w przystoj-
nym nowym przyjacielu. Czy to na pewno tylko przyjaźń?

98

nowośćfilm

3699
   DVD

2999
   DVD

3999
   DVD

2999
   DVD

3999
DVD
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https://www.empik.com/after-ocal-mnie-landon-castille,p1286985513,film-p
https://www.empik.com/jak-wywolalem-byla-zone-hall-edward,p1282022506,film-p?fromSearchQuery=jak+wywo%C5%82a%C5%82em+by%C5%82%C4%85+%C5%BCon%C4%99
https://www.empik.com/protegowana-campbell-martin,p1286985531,film-p
https://www.empik.com/the-end-mandes-tomasz,p1286983825,film-p
https://www.empik.com/swinia-sarnoski-michael,p1286985522,film-p


99

nowość film

3999
   DVD

9499

Czarna Wdowa
Czarna Wdowa – Natasza Romanow 
– musi się zmierzyć z dawną trau-
mą, gdy w jej życie znów wkracza 
złowroga organizacja. Ścigana 
przez potężnych, bezwzględnych 
prześladowców Natasza próbuje 
uporać się z przeszłością szpiega 
i naprawić relacje z bliskimi, które 
musiała poświęcić, zanim wstąpiła 
do Avengers.

Raya i ostatni smok
„Raya i ostatni smok”, nowy film Walt Disney 
Animation Studios, zabiera nas w podróż do mi-
tycznej Kumandry, krainy, gdzie przed wiekami 
ludzie i smoki żyli w harmonii. W obliczu zagro-
żenia smoki poświęciły się dla dobra ludzkości. 
Teraz, po pięciuset latach, złe moce powróciły. 
Samotna wojowniczka Raya jako jedyna jest 
w stanie odnaleźć ostatniego, legendarnego smo-
ka, ocalić świat i zjednoczyć podzielony naród.

2999
   DVD

2999
   DVD

2999
   DVD

3999
   DVD

3999
   DVD

©
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02
1 

D
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n
ey

3699

DVD

3999

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

2799

DVD

3999

1999

DVD

2499

Kosmiczny mecz: Nowa era
Hit kinow y!!! Druga część kultowego 
„Kosmicznego meczu”. LeBron James wraz 
ze swoim synem Domem zostają uwięzieni 
w cyfrowym świecie przez złą sztuczną inte-
ligencję. Jedyną szansą na uwolnienie będzie 
mecz koszykówki z udziałem Królika Bugsa 
i reszty animowanej paczki. W filmie nie za-
braknie nawiązań do filmów studia Warner 
Bros.: Batmana, Mad Maxa, Wonder Woman 
czy „Casablanki”. 

9499

©2021 Marvel
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https://www.empik.com/czarna-wdowa-shortland-cate,p1284104789,film-p
https://www.empik.com/czarna-wdowa-shortland-cate,p1284120574,film-p
https://www.empik.com/kapitan-marvel-koekcja-marvel-boden-anna-fleck-ryan,p1246797666,film-p
https://www.empik.com/kapitan-ameryka-wojna-bohaterow-kolekcja-marvel-russo-anthony-russo-joe,p1227570068,film-p
https://www.empik.com/avengers-czas-ultrona-kolekcja-marvel-whedon-joss,p1227567480,film-p
https://www.empik.com/avengers-wojna-bez-granic-kolekcja-marvel-russo-anthony-russo-joe,p1227569725,film-p
https://www.empik.com/avengers-koniec-gry-kolekcja-marvel-russo-anthony-russo-joe,p1246797480,film-p
https://www.empik.com/doktor-strange-kolekcja-marvel-derrickson-scott,p1227569822,film-p
https://www.empik.com/straznicy-galaktyki-volume-2-kolekcja-marvel-gunn-james,p1227570129,film-p
https://www.empik.com/czarna-pantera-kolekcja-marvel-coogler-ryan,p1227569770,film-p
https://www.empik.com/thor-ragnarok-kolekcja-marvel-waititi-taika,p1227570226,film-p
https://www.empik.com/raya-i-ostatni-smok-hall-don-estrada-carlos-lopez,p1284120529,film-p
https://www.empik.com/vaiana-skarb-oceanu-clements-ron-musker-john,p1251240454,film-p
https://www.empik.com/pocahontas-goldberg-eric-gabriel-mike,p1102914864,film-p
https://www.empik.com/mala-syrenka-musker-john-clements-ron,p1102910239,film-p
https://www.empik.com/kosmiczny-mecz-nowa-era-lee-d-malcolm,p1284120422,film-p
https://www.empik.com/kosmiczny-mecz-nowa-era-lee-d-malcolm,p1284120440,film-p
https://www.empik.com/tom-jerry-film-story-tim,p1278322296,film-p
https://www.empik.com/kosmiczny-mecz-special-edition-pytka-joe,p1162188843,film-p
https://www.empik.com/looney-tunes-znowu-w-akcji-dante-joe,p1085227533,film-p


100

nowośćfilm

Sekretne życie 
zwierzaków domowych 2
„Sekretne życie zwierzaków domo-
wych 2” opowiada dalsze dzieje Ma-
xa, Bridget, Tuptusia i reszty zgrai, 
która wyrusza na nową przygodę 
i musi zdobyć się na odwagę, by od-
naleźć w sobie bohatera. Odkryjcie 
emocjonalne życie naszych zwie-
rzaków — pogłębiające się więzi 
między nimi a rodzinami, które je 
kochają — i dowiedzcie się, co na-
prawdę robią wasze zwierzaki, kiedy 
nie ma was w domu.

Sing
W filmie występują  Buster Moon 
— tryskający optymizmem koala, 
który ogłasza światowy konkurs 
piosenkarski, aby uratować swój 
podupadający teatr, Rosita – prze-
pracowana i niedoceniona matka 
25 prosiąt, która zacięcie dąży do 
uwolnienia ukrytej w niej diwy, 
punkrockowy jeżozwierz z pięk-
nym głosem ukrytym pod kolcami, 
oraz Johnny — młody goryl, który 
szuka ucieczki z rodzinnej mafii. 
„Sing” to muzyczna komedia roku!

Sekretne życie 
zwierzaków domowych 
Twórcy przeboju „Minionki” poleca-
ją nową pełnometrażową animację, 
która daje odpowiedź na odwieczne 
pytanie: co robią wasze zwierzaki, 
kiedy nie ma was w domu? Bo kie-
dy gospodarze wychodzą na cały 
dzień, zwierzaki z bloku plotkują 
z przyjaciółmi, zaspokajają swój 
apetyt na słodkie, wydają dzikie 
przyjęcia.

Krudowie 2: Nowa era
Pierwsza prehistoryczna rodzi-
na jest gotowa na kolejną nieza-
pomnianą przygodę! Krudowie 
przeżyli bestie z kłami, klęski ży-
wiołowe, a nawet młodą miłość, 
teraz jednak muszą stawić czoła 
jeszcze większemu wyzwaniu: 
kolejnej rodzinie! W poszukiwaniu 
nowego domu Krudowie odkrywa-
ją otoczony murami raj stworzony 
przez rodzinę Bettermanów (z na-
ciskiem na „better”).

Trolle 2
W „Trollach 2” Poppy i Mruk odkry-
ją, że ich królestwo jest tylko jed-
nym z sześciu muzycznych krain 
– Funk, Country, Techno, Klasyka, 
Pop i Rock – kiedyś zjednoczonych 
w doskonałej harmonii. Kiedy żąd-
na władzy władczymi Rockowych 
Trolli grozi wyciszeniem pozosta-
łej muzyki, aby jej plemię mogło 
rządzić wszystkimi, Poppy i Mruk 
postanawiają ponownie zjedno-
czyć wszystkie krainy Trolli, zanim 
pieśni w ich sercach zamilkną na 
zawsze! 

Trolle. Świąteczna 
misja
Gdy zawsze optymistyczna Pop-
py, królowa Trolli, dowiaduje się, że 
Bergeni nie mają w swoim kalen-
darzu już żadnego święta, posta-
nawia zmienić sytuację. Z pomocą 
Mruka i pozostałych przyjaciół 
wyrusza na niezwykłą misję, aby 
naprawić coś, co według Berge-
nów wcale nie jest zepsute. Nic 
nie jest w stanie zatrzymać muzyki 
w nowej produkcji DreamWorks 
„Trolle. Świąteczna misja”!

5999 2999
   DVD

1499
   DVD

1499
   DVD

1499
   DVD

1499
   DVD

1499
   DVD

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

https://www.empik.com/sekretne-zycie-zwierzakow-domowych-renaud-chris,p1226715123,film-p
https://www.empik.com/sekretne-zycie-zwierzakow-domowych-2-renaud-chris,p1235000801,film-p
https://www.empik.com/krudowie-2-crawford-joel,p1282169056,film-p
https://www.empik.com/trolle-2-dohrn-walt,p1260447493,film-p
https://www.empik.com/sing-jennings-garth,p1219434390,film-p
https://www.empik.com/trolle-swiateczna-misja-crawford-joel,p1171379368,film-p
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Grinch
Illumination i Universal Pictures 
przedstawiają film „Grinch”, oparty 
na klasycznej opowieści Dr. Seus-
sa. To historia cynicznego tetryka, 
który postanawia ukraść Boże Na-
rodzenie, ale pod wpływem małej 
dziewczynki ulega cudownej me-
tamorfozie. Zabawny, ciepły i po-
rywający „Grinch” oferuje zabawę 
dla całej rodziny!

1499
   DVD

1499
   DVD

Strażnicy marzeń
„Strażnicy marzeń” produkcji 
DreamWorks Animation to pełen 
zabawy magiczny film przygodowy 
o legendarnych strażnikach — Jac-
ku Mrozie, Zającu Wielkanocnym, 
Świętym Mikołaju, Zębowej Wróż-
ce i Piaskowym Ludku – po raz 
pierwszy współdziałających razem!

Kiedy zły Mrok zamierza przejąć 
panowanie nad światem, na na-
szych ukochanych bohaterach 
spoczywa odpowiedzialność za 
sny i marzenia wszystkich dzieci. 

Polskie komedie 
(rekonstrukcje cyfrowe)

Stawka większa niż życie
Serial filmowy o bohaterskich przygodach wojennych oficera 
polskiego wywiadu, działającego pod kryptonimem J-23.

Przystojny Polak w twarzowym mundurze oficera Abwehry 
wygrywa II wojnę światową! Wykrada najgłębsze tajemnice 
Rzeszy, ujawnia plany najważniejszych operacji wroga, kpi 
z wysiłków niemieckiego kontrwywiadu, ośmiesza starania 
gestapo. W trudnej, niebezpiecznej służbie posługuje się prze-
biegłością, wdziękiem wobec dam, czujnym okiem, mocny-
mi pięściami i ciętym słowem. Wkrótce awansuje do stopnia 
kapitana, a nawet odznaczony zostaje niemieckim Żelaznym 
Krzyżem.

supercena

* Oferta ważna do  5.12.2021 lub do wyczerpania zapasów.

4999*

DVD

8999

4999
   BD

2999
   DVD

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

https://www.empik.com/grinch-cheney-yarrow-mosier-sott,p1223708469,film-p
https://www.empik.com/stawka-wieksza-niz-zycie-konic-andrzej-morgenstern-janusz,128707,film-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=polska+komedia
https://www.empik.com/straznicy-marzen-ramsey-peter,p1203453109,film-p
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2 DVD

4499

2999

DVD

4499

2999

DVD

3499

5999

BD

3999

BD

5999

BD

8999

5999

BD

8999

2999

DVD

4499

2999

DVD

3999

2999

DVD

4499

2999

DVD

4499

2999

2 DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

2 DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

3999

DVD

3999

DVD

8999

BD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

2999

DVD

5999

BD

8999

2249

DVD

2999

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

https://www.empik.com/kevin-sam-w-domu-columbus-chris,p1268644931,film-p
https://www.empik.com/kevin-sam-w-nowym-jorku-columbus-chris,p1253719727,film-p
https://www.empik.com/luca-casarosa-enrico,p1281071383,film-p
https://www.empik.com/wyprawa-do-dzungli-collet-serra-jaume,p1286192982,film-p
https://www.empik.com/bambi-hand-david,p1167131257,film-p
https://www.empik.com/co-w-duszy-gra-docter-pete,p1273162963,film-p
https://www.empik.com/coco-unkrich-lee-molina-adrian,p1246349663,film-p
https://www.empik.com/aladyn-clements-ron-musker-john,p1102877323,film-p
https://www.empik.com/kopciuszek-luske-hamilton-jackson-wilfred,p1102877563,film-p
https://www.empik.com/ksiezniczka-i-zaba-clements-ron-musker-john-edwards-rob,p1102910008,film-p
https://www.empik.com/merida-waleczna-andrews-mark-chapman-brenda,p1102911575,film-p
https://www.empik.com/mulan-cook-barry-bancroft-tony,p1102911982,film-p
https://www.empik.com/piekna-i-bestia-rozni,p1102912750,film-p
https://www.empik.com/zaplatani-greno-nathan-howard-byron,p1102915881,film-p
https://www.empik.com/kraina-lodu-buck-chris-lee-jennifer,p1102876838,film-p
https://www.empik.com/kraina-lodu-2-lee-jennifer-buck-chris,p1238971494,film-p
https://www.empik.com/naprzod-scanlon-dan,p1241458382,film-p
https://www.empik.com/krol-lew-allers-roger-minkoff-rob,p1167228438,film-p
https://www.empik.com/krol-lew-2019-favreau-jon,p1234858690,film-p
https://www.empik.com/czarownica-2-ronning-joachim,p1251239227,film-p
https://www.empik.com/gwiezdne-wojny-skywalker-odrodzenie-abrams-j-j,p1240210077,film-p
https://www.empik.com/tajni-i-fajni-quane-troy-bruno-nick,p1268636905,film-p
https://www.empik.com/epoka-lodowcowa-5-mocne-uderzenie-thurmeier-michael,p1253751990,film-p
https://www.empik.com/zakochany-kundel-geronimi-clyde,p1167241493,film-p
https://www.empik.com/101-dalmatynczykow-1961-luske-hamilton-geronimi-clyde,p1167127634,film-p
https://www.empik.com/zew-krwi-sanders-chris,p1268646771,film-p
https://www.empik.com/opowiesc-wigilijna-zemeckis-robert,p1103375141,film-p
https://www.empik.com/opowiesci-z-narnii-lew-czarownica-i-stara-szafa-adamson-andrew,p1103376089,film-p
https://www.empik.com/toy-story-lasseter-john,p1102925903,film-p
https://www.empik.com/toy-story-4-cooley-josh,p1245538279,film-p
https://www.empik.com/w-glowie-sie-nie-miesci-docter-pete,p1216795175,film-p
https://www.empik.com/auta-3-fee-brian,p1216795157,film-p
https://www.empik.com/aladyn-ritchie-guy,p1251239573,film-p
https://www.empik.com/mulan-caro-niki,p1256642763,film-p
https://www.empik.com/garfield-hewitt-peter,p1278322913,film-p  
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DVD
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DVD
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DVD
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DVD
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DVD
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DVD
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DVD
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DVD
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DVD
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2499

DVD

1999

DVD
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DVD

2499
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DVD
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DVD
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DVD
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DVD
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Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/harry-potter-i-kamien-filozoficzny-magical-movie-mode-columbus-chris,p1284100561,film-p
https://www.empik.com/fantastyczne-zwierzeta-i-jak-je-znalezc-yates-david,p1138888665,film-p
https://www.empik.com/fantastyczne-zwierzeta-zbrodnie-grindelwalda-yates-david,p1222736641,film-p
https://www.empik.com/harry-potter-i-komnata-tajemnic-2-plytowa-edycja-specjalna-columbus-chris,p1130010790,film-p
https://www.empik.com/harry-potter-i-wiezien-azkabanu-2-plytowa-edycja-specjalna-cuaron-alfonso,p1130010833,film-p
https://www.empik.com/harry-potter-i-czara-ognia-2-plytowa-edycja-specjalna-newell-mike,p1130010888,film-p
https://www.empik.com/harry-potter-i-zakon-feniksa-2-plytowa-edycja-specjalna-yates-david,p1130010949,film-p
https://www.empik.com/happy-feet-2-miller-george,p1187000113,film-p
https://www.empik.com/happy-feet-tupot-malych-stop-miller-george,p1162188807,film-p
https://www.empik.com/ekspres-polarny-zemeckis-robert,p1162193492,film-p
https://www.empik.com/tajemniczy-ogrod-holland-agnieszka,p1143363018,film-p
https://www.empik.com/magia-kina-zloty-kompas-weitz-chris,p1143368138,film-p
https://www.empik.com/mala-stopa-kirkpatrick-karey,p1220712319,film-p
https://www.empik.com/bociany-stoller-nicholas,p1137269252,film-p
https://www.empik.com/lego-ninjago-film-logan-bob,p1183011926,film-p
https://www.empik.com/lego-przygoda-rozni,p1100028598,film-p
https://www.empik.com/lego-przygoda-2-mitchell-mike,p1224489057,film-p
https://www.empik.com/lego-scooby-doo-klatwa-piratow-spaulding-ethan,p1149517471,film-p
https://www.empik.com/kolekcja-dc-lego-batman-film-mckay-chris,p1223391782,film-p
https://www.empik.com/charlie-i-fabryka-czekolady-burton-tim,p1216606677,film-p
https://www.empik.com/player-one-spielberg-steven,p1212532550,film-p
https://www.empik.com/bing-czesc-7-urodziny-i-inne-przygody-various-directors,p1272764375,film-p
https://www.empik.com/bing-czesc-8-pilka-i-inne-przygody-various-directors,p1276271943,film-p
https://www.empik.com/masza-i-niedzwiedz-czesc-9-gwiazdka-z-nieba-orlov-georgii-belyaev-andrey,p1234539917,film-p
https://www.empik.com/scooby-doo-i-zgadnij-kto-sezon-1-czesc-1-dvd-various-directors,p1260725531,film-p
https://www.empik.com/scooby-doo-wesolego-halloween-atoms-maxwell,p1249473332,film-p
https://www.empik.com/scooby-doo-cervone-tony,p1251230031,film-p
https://www.empik.com/scooby-doo-i-legenda-miecza-atoms-maxwell-sotta-christina,p1268636899,film-p
https://www.empik.com/pokemon-detektyw-pikachu-letterman-rob,p1232252953,film-p
https://www.empik.com/shazam-sandberg-david-f,p1228911846,film-p
https://www.empik.com/lego-dc-shazam-czary-mary-i-potwory-peters-matt,p1241778912,film-p
https://www.empik.com/psy-i-koty-3-lapa-w-lape-mcnamara-sean,p1247467124,film-p
https://www.empik.com/tom-i-jerry-pierwsze-potyczki-rozni,p1061980016,film-p?fromSearchQuery=tom+i+jerry+pierwsze+potyczki
https://www.empik.com/wonder-woman-1984-jenkins-patty,p1265964986,film-p
https://www.empik.com/lego-dc-batman-grunt-to-rodzinka-peters-matt,p1230684422,film-p
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3 DVD
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3 DVD
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3 DVD
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Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

https://www.empik.com/kevin-sam-w-domu-1-2-columbus-chris,p1286193194,film-p
https://www.empik.com/epoka-lodowcowa-1-5-saldanha-carlos-thurmeier-mike,p1286192627,film-p?fromSearchQuery=epoka+lodowcowa+1-5
https://www.empik.com/rio-1-2-saldanha-carlos,p1286193121,film-p
https://www.empik.com/alvin-i-wiewiorki-1-4-hill-tim-thomas-betty-mitchell-mike-becker-walt,p1286193103,film-p
https://www.empik.com/wiezien-labiryntu-1-3-ball-wes,p1286192788,film-p
https://www.empik.com/obcy-kolekcja-6-filmow-scott-ridley-fincher-david-cameron-james,p1286193130,film-p
https://www.empik.com/pakiet-kraina-lodu-lee-jennifer-buck-chris,p1239102116,film-p
https://www.empik.com/pakiet-krol-lew-rozni,p1123734689,film-p
https://www.empik.com/pakiet-krol-lew-animowany-fabularny-allers-roger-minkoff-rob-favreau-jon,p1234861232,film-p
https://www.empik.com/pakiet-fantastyczne-zwierzeta-yates-david,p1251231757,film-p
https://www.empik.com/kolekcja-harry-potter-edycja-specjalna-z-kartami-columbus-chris-cuaron-alfonso-newell-mike-yates-david,p1212538749,film-p
https://www.empik.com/wladca-pierscieni-zremasterowana-trylogia-wersje-kinowe-jackson-peter,p1284101506,film-p
https://www.empik.com/trylogia-hobbit-jackson-peter,p1106726559,film-p
https://www.empik.com/pakiet-kopciuszek-spiaca-krolewna-krolewna-sniezka-i-siedmiu-krasnoludkow-luske-hamilton-jackson-wilfred,p1116700125,film-p
https://www.empik.com/disney-ksiezniczki-vaiana-zaplatani-kraina-lodu-rozni,p1167120570,film-p
https://www.empik.com/mala-syrenka-kolekcja-rozni,p1107978210,film-p
https://www.empik.com/avengers-pakiet-4-filmow-whedon-joss-russo-anthony-russo-joe,p1231212198,film-p
https://www.empik.com/iron-man-trylogia-favreau-jon-black-shane,p1227569886,film-p
https://www.empik.com/trylogia-kapitan-ameryka-johnston-joe-russo-anthony-russo-joe,p1129087352,film-p
https://www.empik.com/iron-man-trylogia-favreau-jon-black-shane,p1227569886,film-p
https://www.empik.com/slodka-kolekcja-kubus-i-przyjaciele-rozni,p1123429042,film-p
https://www.empik.com/dzwoneczek-kolekcja-6-filmow-rozni,p1117699543,film-p
https://www.empik.com/kolekcja-opowiesci-z-narnii-3-filmy-adamson-andrew,p1255475076,film-p
https://www.empik.com/pakiet-mulan-caro-niki-cook-barry-bancroft-tony,p1260402472,film-p
https://www.empik.com/pakiet-czarownica-ronning-joachim-stromberg-robert,p1237937323,film-p
https://www.empik.com/kolekcja-wonder-woman-jenkins-patty,p1265965611,film-p
https://www.empik.com/piraci-z-karaibow-pakiet-5-filmow-verbinski-gore-marshall-rob-ronning-joachim,p1152150799,film-p
https://www.empik.com/auta-1-3-rozni,p1167125025,film-p
https://www.empik.com/kolekcja-toy-story-lasseter-john-unkrich-lee-cooley-josh,p1236109455,film-p
https://www.empik.com/pakiet-iniemamocni-bird-brad,p1216603722,film-p
https://www.empik.com/kolekcja-ralph-demolka-moore-rich-johnston-phil,p1224490628,film-p
https://www.empik.com/nastepcy-1-2-pakiet-ortega-kenny,p1166342139,film-p
https://www.empik.com/percy-jackson-kolekcja-2-filmow-columbus-chris-freudenthal-thor,p1268648627,film-p


105

film

1999

DVD

2999

1999

DVD

2999

999

DVD

2999

1499

DVD

1999

2999

2 DVD

6999

1999

DVD

2999

1499

DVD

1999

1499

DVD

1999

2999

2 DVD

6999

999

DVD

2999

2 DVD

6999

3999

3 DVD

7999

5999

3 BD

9999

6999

5 BD

12999

1999

2 DVD

2999

1499

DVD

2999

999

DVD

2999

DVD+CD

6999

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

https://www.empik.com/obraz-pozadania-capotondi-giuseppe,p1270005490,film-p
https://www.empik.com/helmut-newton-piekno-i-bestia-boehm-gero-von,p1273076198,film-p
https://www.empik.com/babyteeth-murphy-shannon,p1252095480,film-p
https://www.empik.com/pavarotti-howard-ron,p1235985797,film-p
https://www.empik.com/podly-okrutny-zly-berlinger-joe,p1230535083,film-p
https://www.empik.com/skandal-ewenement-molesty-paduch-bartosz,p1255651773,film-p
https://www.empik.com/film,33,s?q=pan%20tadeusz
https://www.empik.com/sanditon-sturridge-charles,p1252096072,film-p
https://www.empik.com/dobry-omen-mackinnon-douglas,p1235581917,film-p
https://www.empik.com/duma-i-uprzedzenie-langton-simon,p1121241112,film-p
https://www.empik.com/asteriks-i-obeliks-osiedle-bogow-clichy-louis,p1122386786,film-p
https://www.empik.com/czworo-dzieci-i-cos-deemmony-andy,p1252078508,film-p
https://www.empik.com/przygody-reksia-rozni,p1103326491,film-p
https://www.empik.com/bolek-i-lolek-wyruszaja-w-swiat-nieznany,p1103011784,film-p
https://www.empik.com/planety-bbc-brak,p1235289347,film-p
https://www.empik.com/siedem-swiatow-jedna-planeta-keeling-jonny,p1239509045,film-p
https://www.empik.com/siedem-swiatow-jedna-planeta-keeling-jonny,p1239511624,film-p
https://www.empik.com/pakiet-blekitna-planeta-fothergill-alastair,p1217593750,film-p
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film

Kino domowe 
z rabatem -30%
SETKI TYTUŁÓW DO WYBORU

do

3399

DVD

4499

3399

DVD

4499

3399

DVD

4499

2999

DVD

3999

3399

DVD

4499

2399

DVD

2999

2799

DVD

3499

2799

DVD

3499

1799

DVD

1999

1799

DVD

1999

1799

DVD

1999

1799

DVD

1999

1799

DVD

1999

1799

DVD

1999

1799

DVD

1999

1799

DVD

1999

2099

DVD

2999

2099

DVD

2999

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

https://www.empik.com/tenet-nolan-christopher,p1254624718,film-p
https://www.empik.com/365-dni-bialowas-barbara,p1243048888,film-p
https://www.empik.com/wloskie-wakacje-d-arcy-james,p1252933737,film-p
https://www.empik.com/pilsudski-rosa-michal,p1236609636,film-p?qa=pi%C5%82sudski&ac=true
https://www.empik.com/byl-sobie-pies-2-mancuso-gai,p1239866311,film-p
https://www.empik.com/nieobliczalny-borte-derrick,p1252288363,film-p
https://www.empik.com/nie-znajomi-sliwa-tadeusz,p1240378885,film-p
https://www.empik.com/scooby-doo-cervone-tony,p1251230031,film-p
https://www.empik.com/goracy-temat-roach-jay,p1247284044,film-p
https://www.empik.com/futro-z-misia-milowicz-michal-anuszewski-kacper,p1241696265,film-p
https://www.empik.com/supernova-kruhlik-bartosz,p1244176504,film-p
https://www.empik.com/nowi-mutanci-boone-josh,p1256637585,film-p
https://www.empik.com/judy-goold-rupert,p1247281694,film-p
https://www.empik.com/kraina-lodu-2-lee-jennifer-buck-chris,p1238971494,film-p
https://www.empik.com/judasz-i-czarny-mesjasz-king-shaka,p1271117330,film-p
https://www.empik.com/film,33,s?q=%C5%9Bnie%C5%BCna%20paczka&qtype=basicForm
https://www.empik.com/baranek-shaun-farnageddon-film-becher-will-phelan-richard,p1239667561,film-p
https://www.empik.com/green-book-farelly-peter,p1268378852,film-p
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film

Kino domowe 
z rabatem -30%
SETKI TYTUŁÓW DO WYBORU

do

2249

DVD

2999

2099

DVD

2999

2699

DVD

2999

1399

DVD

1999

699

DVD

999

2699

DVD

2999

2799

DVD

3999

2799

DVD

3999

2099

DVD

2999

2099

DVD

2999

2099

DVD

2999

2799

DVD

3999

2099

DVD

2999

2099

DVD

2999

699

DVD

999

2799

DVD

3499

2799

DVD

3499

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

https://www.empik.com/mulan-cook-barry-bancroft-tony,p1102911982,film-p
https://www.empik.com/cos-sie-konczy-cos-zaczyna-doremus-drake,p1251585825,film-p
https://www.empik.com/praziomek-wydanie-ksiazkowe-butler-chris,p1234031309,film-p?fromSearchQuery=praziomek
https://www.empik.com/jak-zostalem-gangsterem-kawulski-maciej,p1240355495,film-p
https://www.empik.com/sekretne-zycie-zwierzakow-domowych-2-renaud-chris,p1235000801,film-p
https://www.empik.com/ikar-legenda-mietka-kosza-pieprzyca-maciej,p1237397561,film-p
https://www.empik.com/paskudy-uglydolls-wydanie-ksiazkowe-asbury-kelly,p1235385544,film-p?fromSearchQuery=paskudy+uglydolls
https://www.empik.com/snowden-stone-oliver,p1138755446,film-p
https://www.empik.com/pierwsza-krowa-reichardt-kelly,p1277810660,film-p
https://www.empik.com/tully-wydanie-ksiazkowe-reitman-jason,p1212435132,film-p
https://www.empik.com/gniazdo-durkin-sean,p1260529405,film-p
https://www.empik.com/nedznicy-ly-ladj,p1244457931,film-p
https://www.empik.com/diego-maradona-kapadia-asif,p1235851560,film-p
https://www.empik.com/vox-lux-corbet-brady,p1232156710,film-p
https://www.empik.com/kamper-grzegorzek-lukasz,p1131854793,film-p
https://www.empik.com/the-florida-project-baker-sean,p1268297520,film-p
https://www.empik.com/co-przyniesie-jutro-nicholson-william,p1246492901,film-p
https://www.empik.com/klamstewko-wang-lulu,p1242598562,film-p


gry

Gra PS4 / PS5 / Xbox One / 
Xbox Series X 
5HVLGHQW�(YLO�9LOODJH

Gra PC / PS4 / Xbox One 
&\EHUSXQN������Ż�(G\FMD�
standardowa

Gra PS4 / Xbox One 
3VL�3DWURO��.RVPRSLHVNL�
UDWXMÂ�=DWRNÌ�3U]\J³G

Gra PS4 / Xbox One 
Farming Simulator 19 
Żb3UHPLXP�(GLWLRQ

Gra PS4 / Xbox One 
0DILD��(G\FMD�2VWDWHF]QD

Gra PS4 /PS5 / Xbox One 
NBA 2K22 

Gra PS4 /PS5 / 
Xbox One 
Call of Duty: Black 
2SV�&ROG�:DU

Gra PS4 / Xbox One
Call of Duty: Modern 
Warfare

Gra PS4
Crash Bandicoot N. Sane 
Trilogy

Gra PS4 / Xbox One
6S\UR�5HLJQLWHG�7ULORJ\

Gra PS4 / Xbox One
Crash Bandicoot 4: 
1DMZ\òV]\�&]DV

Gra PS4 
/(*2�&LW\��7DMQ\�DJHQW

Gra PS4 
/(*2�'&�6XSHU�9LOODLQV

Gra PS4
/(*2�,QLHPDPRFQL

Gra PS4
/(*2�1LQMDJR

Gra PS4 / Xbox One
/(*2�:RUOGV

Gra PS4
Project CARS 3

Gra PS4
Minecraft: Dungeons 
Żb+HUR�(GLWLRQ

Gra PS4
/(*2�0DUYHO�6XSHU�
Heroes 2

*UD�36����;ER[�2QH���16
Snowrunner

Gra PS4
5HG�'HDG�5HGHPSWLRQ��

Gra PS4
*UDQG�7KHIW�$XWR�9

Gra PC / PS4 / Xbox One 
:LHGðPLQ����']LNL�*RQ�
Żb�(G\FMD�*U\�5RNX�

Gra PC 
Humankind: Limited 
(GLWLRQ

20999
Xbox Series X 

Xbox One/
PS5

26999

11499
Xbox Series X 

Xbox One/
PS4

15999

19999
PS4

25499

Gra PS4
The Dark Pictures: Little 
+RSH

7999
PS4

12999

11999
NS

15499

10999
PS4 /

 Xbox One

15999

12999
PS4 /  

Xbox One

18999

10999
PS4 /  

Xbox One

19999

6999
PS4 /  

Xbox One

9999

17999
PS4 /  

Xbox One

27999

20999
PS4 /  

Xbox One

32999

22999
PS5

32999

22999
PS5

35999

Gra PC / PS4 / Xbox One
Mafia: Trylogia

10499
PS4 / 

Xbox One

11999

7999
PC 

13499

21999
PS4  /  

Xbox One

27999

12999
Xbox One /  

PS4 

16999

11999
Xbox One /  

PS4 

16999

Gra PS4 / Xbox One
Crash Team Racing: 
Nitro-Fueled

13999
Xbox One /  

PS4 

16999

24999
Xbox One /  

PS4 

29999

7999
PS4 

9999

7999
PS4 

9999

7999
PS4 

9999

7999
PS4 

9999

Gra PS4
/(*2�3U]\JRGD��

7999
PS4 

9999

7999
PS4 

9999

7999
PS4 

9999

8999
PS4 

26999

8999
PS4 

13999

8999
Xbox One

9999

8999
PS4 /  

Xbox One

14999

13999
PS4 /

Xbox One

16999

8999
PS4 /

Xbox One

18499

13999
PC

21900

5999
PC

13999

13999
PC

17999

2IHUWD�ZDòQD�Z�GQLDFK 
��Ż�����������

2IHUWD�ZDòQD�Z�GQLDFK���Ż�����������

2IHUWD�ZDòQD�Z�GQLDFK���Ż�����������

2IHUWD�ZDòQD�Z�GQLDFK���Ż�����������

Gra PS4
Mortal Kombat XI 
8OWLPDWH

9999
PS4 

15499

2IHUWD�ZDòQD�Z�GQLDFK
�����Ż���������� 2IHUWD�ZDòQD�Z�GQLDFK������Ż����������

%/$&.�:((.

1173UH]HQWRZDQH�FHQ\�RERZLÂ]XMÂ�Z�VDORQDFK�(PSLN��Kliknij�L�VSUDZGð�FHQÌ�QD�(PSLN�FRP

https://www.empik.com/humankind-limited-edition-amplitude-studios,p1253099562,multimedia-p
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=wiedzmin+3+edycja+gry+roku
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=cyberpunk+2077
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=red+dead+redeption+2
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=grand+theft+auto+v
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=snowrunner
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=farming+simulator+19+premium
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=mafia+edycja+ost
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=spyro+reignited+trilogy
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=crash+bandicoot+n
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=call+of+duty+modern+warfare
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=call+of+duty+black+ops+cold+war
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=nba+2k22
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=crash+bandicoot+4
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=lego+matvel+super+heroes+2
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=lego+city+tajny
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=lego+dc+super
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=lego+iniemamocni
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=minecraft+dungeons+hero
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=project+cars+3
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=mortal+kombat+ultimate
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=lego+worlds
https://www.empik.com/lego-ninjago-movie-ps4-warner-bros-games,p1274554897,multimedia-p
https://www.empik.com/lego-przygoda-2-tt-games,p1220545586,multimedia-p
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=psi+patrol+kosmopieski
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gry QRZRãÄ

Gra PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X 
Call od Duty: Vanguard
-HGQD�]�QDMEDUG]LHM�X]QDQ\FK�VHULL�JLHU��Ū&DOO�RI�'XW\oũ�SRZUDFD�Z�QRZHM�
RGVÕRQLH�Ū&DOO�RI�'XW\o��9DQJXDUGũ��Z�NW³UHM�JUDF]H�ZH]PÂ�XG]LDÕ�
Z�JOREDOQ\P�NRQIOLNFLH��ZFLHODMÂF�VLÌ�Z�ERKDWHU³Z�,,�ZRMQ\�ãZLDWRZHM��
XZLNÕDQ\FK�Z�Z\GDU]HQLD��NW³UH�VNU]\òRZDÕ\�LFK�GURJL�

Gra PS4 /  Xbox One / Xbox Series X 
*UDQG�7KHIW�$XWR��7KH�7ULORJ\ 
ţ�7KH�'HILQLWLYH�(GLWLRQ
7U]\�NXOWRZH�PLDVWD��WU]\�ZVSDQLDÕH�RSRZLHãFL��=DJUDM�Z�NODV\NL�]�WU\ORJLL�
„*UDQG�7KHIW�$XWRũ��NW³UH�]GHILQLRZDÕ\�FDÕ\�JDWXQHN�JLHU��Ū7KHIW�$XWR�,,,ũ��
Ū*UDQG�7KHIW�$XWR��9LFH�&LW\ũ�L�Ū*UDQG�7KHIW�$XWR��6DQ�$QGUHDVũ��7\WXÕ\�WH�
]RVWDÕ\�RGãZLHòRQH�GOD�QRZHM�JHQHUDFML�NRQVRO�L�]DZLHUDMÂ�V]HURNL�ZDFKODU]�
XOHSV]H×��Z�W\P�QRZH�RWRF]HQLH�RUD]�HIHNW\�ãZLHWOQH��WHNVWXU\�Z�Z\VRNLHM�
UR]G]LHOF]RãFL��]ZLÌNV]RQ\�G\VWDQV�UHQGHURZDQLD�RELHNW³Z��VWHURZDQLH�
L�FHORZDQLH�Z�VW\OX�Ū*UDQG�7KHIW�$XWR�9ũ��D�WDNòH�ZLHOH�ZLÌFHM��:DV]H�
XNRFKDQH�ãZLDW\�QDELRUÂ�UXPLH×F³Z�G]LÌNL�QRZHM�JÕÌEL�V]F]HJ³Õ³Z�

31999
PS5 / 

Xbox Series X

29999
PS4 / 

 Xbox One

25999

36����;ER[�2QH��� 
;ER[�6HULHV�;

8999

3&

Gra PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X
%DFN���%ORRG�ţ�6SHFLDO�(GLWLRQ��(G\FMD�VSHFMDOQD��
Zawiera: Ekskluzywne metalowe opakowanie. 
Ū%DFN���%ORRGũ�WR�SRU\ZDMÂF\�)36�NRRSHUDF\MQ\�DXWRUVWZD�WZ³UF³Z�SR-
SXODUQHM�VHULL�Ū/HIW���'HDGũ��-HVWHã�Z�VDP\P�ãURGNX�ZRMQ\�SU]HFLZNR�
SU]HUDòDMÂF\P�VWZRURP��NW³UH�QLHJG\ã�E\Õ\�OXGðPL��D�WHUD]��SU]HREUDòRQH�
SU]H]�]DE³MF]HJR�ZLUXVD��SUDJQÂ�SRFKÕRQÂÄ�UHV]WNL�F\ZLOL]DFML��*G\�ORV�
OXG]NRãFL�ZLVL�QD�ZÕRVNX��PXVLV]�UD]HP�]H�]QDMRP\PL�Z\UXV]\Ä�GR�ZDONL�
]�QLHSU]\MDFLHOHP��XQLFHVWZLÄ�JR�L�RG]\VNDÄ�ãZLDW��:DOF]�Z���RVRERZHM�
NRRSHUDF\MQHM�NDPSDQLL�IDEXODUQHM��Z�NW³UHM�JUDF]H�PXV]Â�]H�VREÂ�ZVS³Õ-
SUDFRZDÄ��DE\�SU]HWUZDÄ�NROHMQH��FRUD]�WUXGQLHMV]H�PLVMH��

Gra PC
(XUR�7UXFN�6LPXODWRU����,EHULD
=DZLHUD�'/&��LEHULD��WUDQVSRUW\�VSHFMDOQH��KLV]SD×VNLH�L�SRUWXJDOVNLH�PDOR-
ZDQLD��:\PDJDQD�SRGVWDZRZD�ZHUVMD�JU\�(76����2G�S³ÕSXVW\QQ\FK�SRÕX-
GQLRZR�ZVFKRGQLFK�WHUHQ³Z�SR�]LHORQH�ODV\�LJODVWH��3³ÕZ\VHS�,EHU\MVNL�MHVW�
RMF]\]QÂ�ZLHOX�KLVWRU\F]Q\FK�ZLRVHN�L�PLDVWHF]HN��ZÂVNLFK�XOLF]HN��VWDU\FK�
NRãFLRÕ³Z�RUD]�LPSRQXMÂF\FK�]DPN³Z��2GZLHGð�VWROLFÌ�+LV]SDQLL��0DGU\W��
QDGPRUVNÂ�VWROLFÌ�3RUWXJDOLL��/L]ERQÌ��ZLHOH�QDGPRUVNLFK�PLHMVFRZRãFL��WD-
NLFK�MDN�0DODJD�L�2OK£R��D�WDNòH�ZLHOH�PLDVW�Z�JÕÌEL�OÂGX��%ÂGð�ZDòQÂ�F]ÌãFLÂ�
VLOQHM�JRVSRGDUNL�HNVSRUWRZHM�L�GRVWDUF]DM�ÕDGXQNL�]�,EHULL�GR�FDÕHM�(XURS\�

14999
PS4 

25999

15999
PS5 / Xbox One /  

Xbox Series X 

27499

�2IHUWD�ZDòQD�Z�GQLDFK������Ż����������

118 3UH]HQWRZDQH�FHQ\�RERZLÂ]XMÂ�Z�VDORQDFK�(PSLN��Kliknij�L�VSUDZGð�FHQÌ�QD�(PSLN�FRP

https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=grand%20theft%20auto%20the%20trilogy%20the%20definitive%20edition&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=call%20of%20duty%20vanguard&qtype=basicForm
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=back+4+blood+special
https://www.empik.com/euro-truck-simulator-2-iberia-scs-software,p1286514926,multimedia-p


gry

3ÕDWQRãFL�Z�LQWHUQHFLH
']LÌNL�SD\VDIHFDUG�PRòHV]�V]\ENR�L�EH]SLHF]QLH�]DSÕDFLÄ�JRW³ZNÂ�]D�VZRMH�DNW\ZQRãFL�Z�LQWHUQHFLH��-Xò�QLH�PXVLV]�SRVLDGDÄ�NRQWD�Z�EDQNX�
DQL�NDUW\�NUHG\WRZHM��E\�P³F�VZRERGQLH�RSHURZDÄ�SLHQLÌG]PL�Z�ZLUWXDOQ\P�ãZLHFLH�

3D\VDIHFDUG�MHVW�GRVWÌSQ\�Z�IRUPLH�H9RXFKHUD�R�ZDUWRãFL�����������������OXE�����]Õ��

2IHUWD�ZDòQD�Z�GQLDFK������Ż����������

*UD�36����;ER[�2QH���16
%LJ�5XPEOH�%R[LQJ��&UHHG�&KDPSLRQV�
'D\�2QH�(GLWLRQ

Gra PC / PS4 / Xbox One
0DQHDWHU���'D\�2QH�(GLWLRQ

Gra PC / PS4 / Xbox One
0HWUR�([RGXV

Gra PC / PS4 / Xbox One
:DVWHODQG�����(G\FMD�'D\�2QH

Gra PS5
The Medium: Two Worlds 
6SHFLDO�(GLWLR�36�

Gra PC Steel / PC / Xbox One / PS4
)���������(G\FMD�6LHGHPG]LHVLÌFLROHFLD

*UD�3&���36����16���;ER[�2QH
+RW�:KHHOV�8QOHDVKHG

11999
/ 1 egz.

15999

7499
/ 1 egz.

10999

7499
/ 1 egz.

22999

7499
PC / Xbox One

11999

15999
PS5

19999

7499
PS4

8499

7499
/ 1 egz.

10999

13999
PS 4 / NS /  
Xbox One

18999

13999
PC

19999

1193UH]HQWRZDQH�FHQ\�RERZLÂ]XMÂ�Z�VDORQDFK�(PSLN��Kliknij�L�VSUDZGð�FHQÌ�QD�(PSLN�FRP

https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=hot+wheels+unleashed
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=f1+2020+edycja
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=big+rumble+boxing+creed
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=maneater%20day%20one%20edition&qtype=basicForm
https://www.empik.com/multimedia/gry/gry-akcji,34230201,s?q=metro%20exodus
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=the%20medium%20two%20worlds%20special%20editio&qtype=basicForm
https://www.empik.com/multimedia,34,s?sort=scoreDesc&q=wasteland+3+edycja+day+one


elektronika

35900

Instax Fuji Lifestyle Mini 11

SU]\�]DNXSLH

Instax Mini 11
ZNÕDG\����V]WXN��]D���]Õ

%/$&.�:((.
�:�'1,$&+���Ż�����������

VXSHUFHQD

�3URPRFMD�RERZLÂ]XMH�Z�GQLDFK���ţ�����������
��GRVWÌSQD�W\ONR�Z�VNOHSDFK�VWDFMRQDUQ\FK�

Pendrive Harry Potter
���*%

2499
3999

6ÕXFKDZNL 
nauszne WI-C200
]�WHFKQRORJLÂ�%OXHWRRWK

*ÕRãQLN�621< 
SRS-XB13, Bluetooth

20900

6ÕXFKDZNL�
nauszne
WH-CH510
]�WHFKQRORJLÂ�%OXHWRRWK

15900
/ 1 szt.

17900

14900

17999

12900
/ 1 szt.

14999

11900

14999

120 3UH]HQWRZDQH�FHQ\�RERZLÂ]XMÂ�Z�VDORQDFK�(PSLN��Kliknij�L�VSUDZGð�FHQÌ�QD�(PSLN�FRP

https://www.empik.com/aparat-do-fotografii-natychmiastowej-instax-mini-11-fujifilm,p1246719154,elektronika-p
https://www.empik.com/sluchawki-sony-wh-ch510-whch510w-ce7-bluetooth-sony,p1237705140,elektronika-p
https://www.empik.com/sluchawki-sony-wi-c200-bluetooth-sony,p1232563318,elektronika-p
https://www.empik.com/glosnik-sony-srs-xb13-bluetooth-sony,p1278933418,elektronika-p


59900
/ 1 szt.

&]\WQLN�H�ERRN³Z�32&.(7%22.�7RXFK�/X[�����HWXL�
3RFNHW%RRN�7RXFK�/X[���WR�MXò�SLÂWD�RGVÕRQD�MHGQHJR�]�QDMSRSXODUQLHMV]\FK�
F]\WQLN³Z�WHM�]QDQHM�L�OXELDQHM�PDUNL��-HVW�MHV]F]H�Z\GDMQLHMV]\�RG�VZRLFK�
SRSU]HGQLN³Z��G]LÌNL�GZXNURWQLH�PRFQLHMV]HPX�SURFHVRURZL��&]\WQLN�
VWZRU]RQR�WDNòH�]�P\ãOÂ�R�RVREDFK��NW³UH�XZLHOELDMÂ�ZLHF]RUQÂ�OHNWXUÌ��
-DNR�SLHUZV]\�Z�WHM�VHULL�PD�SRGãZLHWOHQLH�60$57OLJKW�

elektronika

*ÕRãQLN�-%/�*2����
Bluetooth

6ÕXFKDZNL�-%/�
Tune500 

6ÕXFKDZNL�-%/�
Tune500BT 

14999
/ 1 szt.

18999

9499
/ 1 szt.

12999

15999
/ 1 szt.

21999

6ÕXFKDZNL�-%�
781(����%7�1&

6ÕXFKDZNL�-%/�)5((���
Bluetooth, czarne

6ÕXFKDZNL�-%/ 
Tune 510 BT, Bluetooth

28999
/ 1 szt.

42999

28999
/ 1 szt.

34900

-%/��%H]SU]HZRGRZH�
VÕXFKDZNL�7���%7��
bluetooth, czarne

6ÕXFKDZNL�-%/�
-5���%75('

12999
/ 1 szt.

19999

16999
/ 1 szt.

22900

%/$&.�:((.� 
W '1,$&+���Ż�����������

17999
/ 1 szt.

19999

&]\WQLN�H�ERRN³Z�32&.(7%22.�7RXFK�+'�����(WXL�
3RFNHW%RRN7RXFK�+'���WR�F]\WQLN��NW³UHPX�QLHVWUDV]QH�ZRGD�L�NXU]��3RÕÂ-
F]HQLH�GRVNRQDÕ\FK�SDUDPHWU³Z�]�QLHZLHONLPL�JDEDU\WDPL�L�HOHJDQFNLP�GH-
VLJQHP�VSUDZLÕR��òH�SRZVWDÕR�XU]ÂG]HQLH��NW³UH�VSHÕQL�NDòGH�RF]HNLZDQLD�

6ÕXFKDZNL�0$56+$//�
Major IV, Bluetooth 
%U]PLHQLH�QDMZ\òV]HM�MDNRãFL��3UR-
VWH�L�EH]SU]HZRGRZH�SRÕÂF]HQLH���
%Õ\VNDZLF]QH�ÕDGRZDQLH�EH]�NDEOL�

72999
/ 1 szt.

44900
54900

�2IHUWD�ZDòQD�w GQLDFK���–�����������

1213UH]HQWRZDQH�FHQ\�RERZLÂ]XMÂ�Z�VDORQDFK�(PSLN��Kliknij�L�VSUDZGð�FHQÌ�QD�(PSLN�FRP

&]\WQLNL�3RFNHWERRN�z DERQDPHQWHP 
 na���PLHVLÂFH�JUDWLV�

https://www.empik.com/sluchawki-bluetooth-jbl-tune-510-bt-czarne-jbl,p1269131151,elektronika-p
https://www.empik.com/sluchawki-jbl-tune600-bt-nc-jbl,p1227950361,elektronika-p
https://www.empik.com/sluchawki-jbl-free-2-bluetooth-jbl,p1260143694,elektronika-p
https://www.empik.com/sluchawki-jbl-tune-500-bt-jbl,p1220210653,elektronika-p
https://www.empik.com/sluchawki-jbl-tune-500-jblt500pik-jbl,p1221693817,elektronika-p
https://www.empik.com/sluchawki-bezprzewodowe-jbl-t460bt-bluetooth-jbl,p1221372570,elektronika-p
https://www.empik.com/sluchawki-jbl-jr310btred-bluetooth-jbl,p1260144055,elektronika-p
https://www.empik.com/jbl-go-3-red-glosnik-przenosny-bt-jbl,p1260143719,elektronika-p
https://www.empik.com/czytnik-e-bookow-pocketbook-touch-lux-5-pocketbook,p1247200592,elektronika-p
https://www.empik.com/czytnik-e-bookow-pocketbook-touch-hd-3,p1219184635,elektronika-p
https://www.empik.com/sluchawki-marshall-major-iv-bluetooth-marshall,p1267653570,elektronika-p
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zabawki

2+ wiek

3+
PIKTI / DIKTI 
Poznaj dwie nowe i zabawne 
gry na refleks – „PIKTI” i „DIKTI”! 
To niesamowicie szybkie gry 
w często nieoczywiste, ale bardzo 
śmieszne skojarzenia. Podkręć roz-
grywkę i zagraj w jeden z licznych 
wariantów obu gier, a najlepiej po-
łącz talie kategorii z obu i zapewnij 
sobie jeszcze więcej zwariowanej 
zabawy!

7999
/ 1 szt.

8999

Dobble – różne rodzaje
Spójrz na pierwszą kartę, którą trzymasz 
w ręku, oraz na tę, która leży na środku 
stołu. Znajdź na nich wspólny symbol, 
nazwij go i szybko pozbądź się swojej 
karty. Teraz następna!

2–8 wiek

4+

4499
5999

4499
5999

5499
6999

5499
6999

2–6 wiek

5+
iKNOW Junior  
„iKNOW Junior” to wyjątkowa plan-
szowa gra edukacyjna skierowana 
do dzieci. Różnorodność zadań (20 
kategorii) sprawia, że gra nie nuży 
i dzieci chcą do niej wracać. Grając, 
poznają radość odkrywców! Uczą 
się również kooperacji, wykonując 
pewne zadania we współpracy z in-
nymi. Jednocześnie przez cały czas 
trwania gry dzieci pogłębiają swoją 
wiedzę o świecie.

6999
9999

Kot Simona – Latający obiad, Pora 
karmienia, Wielki bałagan
Uroczy, psotny, wiecznie głodny i spragniony dobrej za-
bawy – taki jest bohater serii gier „Kot Simona”. Zabawne 
gry na refleks i spostrzegawczość dla całej rodziny!

2+ wiek

5+

3999
/  1szt.

4999

2–4 wiek

5+Dragomino
Nadszedł ten wielki dzień! Dołączy-
łeś do grona Smoczych Jeźdźców! 
Możesz teraz się udać na tajemniczą 
wyspę, gdzie będziesz szukał tych 
niesamowitych stworzeń. Pamiętaj 
tylko, że nie będziesz jedynym Jeźdź-
cem w tych stronach. Kto z was od-
najdzie najwięcej smoczątek? 

6999
8999

2–4 wiek

5+
La Cucaracha Loop
Kto jest zuchem i ucieknie przed 
karaluchem? Trwa wyścig aż do 
pojawienia się karalucha. Żuki 
rzucają kostką i wykonują ru-
chy do przodu, do momentu aż 
z pętli wyjdzie karaluch i zacznie 
śmigać po podwórzu. Zepchnął 
Was z pola? Jeżeli nie, macie 
szczęście i możecie dalej dążyć 
do celu!

12999
16999

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

https://www.empik.com/trefl-gra-pikti-trefl,p1281513010,zabawki-p?fromSearchQuery=40137094
https://www.empik.com/trefl-gra-pikti-trefl,p1281513010,zabawki-p?fromSearchQuery=40137094
https://www.empik.com/tactic-gra-edukacyjna-iknow-junior-tactic,p1154786224,zabawki-p?fromSearchQuery=22624383
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-dobble-kultura-rebel,p1212482325,zabawki-p?fromSearchQuery=26963983
https://www.empik.com/dobble-gra-edukacyjna-kicia-kocia-rebel,p1262128255,zabawki-p?fromSearchQuery=37680206
https://www.empik.com/dobble-gra-rodzinna-psi-patrol-rebel,p1262119406,zabawki-p?fromSearchQuery=37680084
https://www.empik.com/dobble-gra-rodzinna-psi-patrol-rebel,p1262119406,zabawki-p?fromSearchQuery=37680084
https://www.empik.com/ravensburger-gra-la-cucaracha-loop-ravensburger,p1117604828,zabawki-p?fromSearchQuery=18474930
https://www.empik.com/foxgames-gra-dziecieca-dragomino-foxgames,p1278351067,zabawki-p?fromSearchQuery=39630339
https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-kot-simona-pora-karmienia-mdr-dystrybucja,p1233815209,zabawki-p?fromSearchQuery=33589114
https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-kot-simona-latajacy-obiad-mdr-dystrybucja,p1233815227,zabawki-p?fromSearchQuery=33589121
https://www.empik.com/mdr-dystrybucja-gra-towarzyska-kot-simona-wielki-balagan-mdr-dystrybucja,p1233815023,zabawki-p?fromSearchQuery=33589107
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zabawki

2–8 wiek

6+
Kurza stopa! / Psia kość! / 
Motyla noga! 
Fantastyczne gry dla całej rodziny 
z rysunkami Andrzeja Mleczki. Gry, 
w których liczą się refleks i spostrze-
gawczość. Krzycz „Motyla noga!”, 
„Psia kość!” oraz „Kurza stopa!” i wy-
grywaj!

3999
/ 1 szt.

4999

Scrabble Junior
Dwie wspaniałe gry słowne w jednej – dla młodszych dzieci, dla których 
klasyczna gra w „Scrabble” jest za trudna. 

2–4 wiek

6+

2+ wiek

6+
Czółko Junior
Oto specjalna edycja znanej 
karcianej gry towarzyskiej prze-
znaczona dla młodszych graczy. 
Idealna na rozruszanie spotkania 
w gronie rodzinnym, popołudnio-
wą zabawę z dziećmi, a także na 
przyjęcie urodzinowe lub piknik. 

2+ wiek

6+
Osadnicy z Catanu: 
Junior 
Żegluj swą piracką łajbą po morzach, 
odkrywaj wyspy i buduj na nich obo-
zy piratów! Potrzebne ci będzie przy 
tym „to i owo” np. drewno, szable i zło-
to. Kto wykaże się sprytem i zbuduje 
swój obóz w strategicznym miejscu, 
aby przy odrobinie szczęścia szybko 
zgromadzić surowce potrzebne do 
budowy kolejnego obozu?

3999
5999

11999
12999

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 bądź ostrożny!

1+ wiek

6+
5999

6999

Rush Hour, Rush 
Hour Korek 
Junior,  
gry logiczne

1+ wiek

8+

4999
5999

1+ wiek

5+

5999
6999

 Labirynt Junior
Uwaga, małe duszki! W tym 
labiryncie nic nie pozostaje 
takie, jakie było. Ściany i ko-
rytarze ciągle się przesuwa-
ją. Czy odkryjecie sekrety za 
grubymi murami? Przesuń-
cie karty — otwórzcie nowe 
ścieżki prowadzące do ukry-
tych skarbów. Kto z was nie 
straci orientacji?

supercena

5999
9999

2+ wiek

6+

7999
11999

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

https://www.empik.com/thinkfun-gra-logiczna-rush-hour-korek-junior-thinkfun,p1268793237,zabawki-p?fromSearchQuery=38656507
https://www.empik.com/ravensburger-gra-logiczna-rush-hour-ravensburger,p1262783025,zabawki-p?fromSearchQuery=37743758
https://www.empik.com/ravensburger-labirynt-junior-gra-logiczna-tm-toys,p1099481013,zabawki-p?fromSearchQuery=15287045
https://www.empik.com/portal-games-gra-rodzinna-czolko-junior-2-pionki,p1252160003,zabawki-p?fromSearchQuery=36562800
https://www.empik.com/galakta-osadnicy-z-catanu-gra-planszowa-galakta,p1101946583,zabawki-p?fromSearchQuery=15767165
https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-kurza-stopa-mdr-dystrybucja,p1211393200,zabawki-p?fromSearchQuery=26886763
https://www.empik.com/mdr-gra-rodzinna-psia-kosc-mdr-dystrybucja,p1211380835,zabawki-p?fromSearchQuery=26886732
https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-motyla-noga-mdr-dystrybucja,p1211398728,zabawki-p?fromSearchQuery=26886787
https://www.empik.com/jenga-refresh-gra-zrecznosciowa-hasbro,p1065384308,zabawki-p?fromSearchQuery=12668946
https://www.empik.com/scrabble-gra-logiczna-scrabble-junior-y9735-mattel,p1079441761,zabawki-p?fromSearchQuery=13440572
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zabawki

2–4 wiek

7+
Było sobie życie  
Edukacyjna gra planszowa „Było so-
bie życie” to emocjonująca zabawa, 
w której możesz sprawdzić swoją 
wiedzę na temat zdrowia i ludzkie-
go organizmu. Wraz z Mistrzem 
w trakcie wesołej zabawy poznasz 
mechanizmy i niezwykłą strukturę 
ludzkiego ciała. 

7999
9959

2–4 wiek

7+
Był sobie kosmos  
Niezwykła podróż aż po krańce 
Układu Słonecznego. Gra, którą 
masz w rękach, proponuje Ci ro-
dzinną podróż po Układzie Słonecz-
nym. Co to jest proca grawitacyjna?  
Z jaką prędkością podróżuje świa-
tło?  Ile ważyłbyś na Marsie?

2–4 wiek

7+
Była sobie Ziemia. 
Ekologiczne miasto 
Zasoby naturalne Ziemi powoli 
się kurczą, dlatego musimy się 
nauczyć lepiej dbać o środowisko. 
Przecież od tego, co zrobimy dziś, 
zależy to, jak będzie wyglądało ży-
cie naszych dzieci i wnuków. Plan-
szówka została tak pomyślana, by 
zainteresować nie tylko małych 
ekologów. 

7999
10959

9999

2+ wiek

8+
Zombie Kidz, Zombie 
Teenz: Ewolucja 
Zombie atakują całe miasto! Współ-
pracujcie, walczcie z potworami, 
zdobądźcie 4 składniki i uwarzcie 
antidotum, które uratuje świat. 
Przeżyjcie przygodę pełną niespo-
dzianek! Jeśli wasze dzieci polubiły 
„Zombie Kidz”, w „Zombie Teenz” 
zakochają się od pierwszego rzutu 
kością! To kontynuacja „Zombie 
Kidz: Ewolucja”, czyli pierwszej tego 
typu gry legacy dla dzieci. 

7999
9999

5999
7999

2–4 wiek

7+Labirynt – różne rodzaje
Gracze wyruszają na poszukiwania swoich ulubionych bohaterów w krę-
tych ścieżkach labiryntu. Każdy gracz, umiejętnie przesuwając ścieżki, 
usiłuje dotrzeć do różnych przedmiotów i postaci, które sprytnie ukryły 
się w labiryncie. 

9999
13999

7999
11999

Gra karciana UNO
Przygotuj się na dziką frajdę 
z „UNO” dzięki tej nowej wersji po-
pularnej gry karcianej! Gra zawiera 
teraz specjalne dzikie karty, dzięki 
którym gracze mogą wymyślać 
swoje własne reguły gry! Celem 
gry jest jak najszybsze pozbycie 
się kart w każdej rundzie i zdoby-
cie punktów za karty, które zostały 
w rękach innych graczy. 

2–10 wiek

7+

2399
2999

UNO Flip! 
„Uno Flip” to ta sama kultowa gra 
karciana co „Uno”, ale teraz z no-
wymi, ekscytującymi elementami 
– takimi jak dwustronne karty, spe-
cjalna karta ODWRÓĆ i ostrzejsze 
reguły – które podniosą poziom 
rywalizacji w rozgrywce. 

2–10 wiek

7+

2999
3999

Labirynt Pokémon
Klasyczna gra „Labirynt” w no-
wym wydaniu — na licencji „Po-
kemon”! Szaleńcza zabawa dla 
całej rodziny. Należy przemierzyć 
długie korytarze, odkryć wspania-
łe skarby i wygrać. Po wyłożeniu 
karty z labiryntem wszyscy gra-
cze gnają po krętych, zawiłych 
korytarzach. Przesuwając karty 
ze ścieżkami, szukamy drogi do 
upragnionego skarbu. 

9999
12999

2–4 wiek

7+

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

http://empik.com/ravensburger-gra-logiczna-labirynt-harry-potter-ravensburger,p1240403394,zabawki-p?fromSearchQuery=34856376
https://www.empik.com/ravensburger-labirynt-gra-planszowa-ravensburger,p1045363787,zabawki-p?fromSearchQuery=10448144
https://www.empik.com/hipokampus-gra-rodzinna-byla-sobie-ziemia-ekologiczne-miasto-hipokampus,p1266627620,zabawki-p?fromSearchQuery=38257841
https://www.empik.com/hippocampus-gra-edukacyjna-byl-sobie-kosmos,p1223077615,zabawki-p?fromSearchQuery=31932387
https://www.empik.com/foxgames-gra-planszowa-zombie-teenz-ewolucja-foxgames,p1265797162,zabawki-p?fromSearchQuery=38028434
https://www.empik.com/foxgames-gra-planszowa-zombie-kidz-ewolucja-foxgames,p1240991303,zabawki-p?fromSearchQuery=34964149
https://www.empik.com/hippocampus-bylo-sobie-zycie-edukacyjna-gra-planszowa-hippocampus,p1050348065,zabawki-p?fromSearchQuery=11418726
https://www.empik.com/gra-karty-uno-mattel,p1134925737,zabawki-p?fromSearchQuery=20725495
https://www.empik.com/mattel-gra-karciana-uno-flip-mattel,p1241256243,zabawki-p?fromSearchQuery=35010005
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zabawki

2–5 wiek

7+
Carcassonne  
Usiądź z przyjaciółmi przy stole i wspól-
nie zacznijcie budować z niewielkich że-
tonów łąki, twierdze, całe miasta i dro-
gi, rywalizując między sobą o przejęcie 
kontroli nad co bardziej atrakcyjnymi 
miejscami. Sprytne zagranie może po-
zbawić rywala możliwości ukończenia 
ogromnego miasta lub pozwoli Ci przejąć 
kontrolę nad wielką łąką.

2–5 wiek

7+Carcassonne– dodatki  

2–5 wiek

7+
Carcassonne, edycja 
jubileuszowa  
Wyjątkowa edycja jubileuszowa to nasz 
sposób by świętować dwudziestolecie 
serii „Carcassonne” wraz z Tobą. Święto 
to ma miejsce również na płytkach gry! 
Ta unikatowa wersja gry pozwala zbudo-
wać jeszcze piękniejsze tereny i rozegrać 
jeszcze bardziej ekscytujące gry.

9999

Gra karciana DOSTM

Jeśli lubisz „UNO”, to jeszcze bardziej 
polubisz „UNO™ DOS”! W tej kultowej 
grze karcianej gracze (lub ich drużyny) 
starają się jako pierwsi zdobyć określo-
ną liczbę punktów. Punkty zdobywasz 
za pozbycie się wszystkich kart przed 
innymi graczami. 

2–4 wiek

7+
2499

3499

2–10 wiek

7+UNO Premium, 50. rocznica 
Przygotuj się na dziką frajdę z „UNO”! Gra karciana „UNO” świętuje 50 
lat łączenia ludzi w celu szybkiej zabawy i nieprzewidywalnych zwrotów 
akcji. Karty „Uno Premium” w złotej rocznicowej edycji klasycznej gry. 

4999
6499

2–10 wiek

7+
Harry Potter, gra karciana 
Uno 
Wesoła, dynamiczna gra karciana „UNO”, 
teraz z kultowymi postaciami ze świata 
„Harry’ego Pottera”! 

2399
2999

14999
18999

2–4 wiek

8+
Gra pozorów 
Szalona gra imprezowa! Wszyscy 
gracie równocześnie! Staracie się 
jak najszybciej wyłożyć na stół 
wszystkie swoje karty. Aby wy-
grać, musicie wykazać się spo-
strzegawczością i szybkością!

3999

5999
/ 1 szt.

6959

7999

2+ wiek

7+
Daj głos 
Oczywiście, że poznajesz ten dźwięk. 
Tylko… co to właściwie jest? Kosiarka, 
odkurzacz, a może traktor? Co wydaje ten 
dźwięk? Jak najszybciej odgadnij pocho-
dzenie rozmaitych dźwięków odwzoro-
wywanych przez innych graczy i zdobądź 
najwięcej punktów. Uszy i ręce gotowe 
i zwarte – nasłuchuj i zaklep odpowiednią 
kartę.

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

https://www.empik.com/bard-carcassonne-gra-planszowa-bard,p1045660282,zabawki-p?fromSearchQuery=10786338
https://www.empik.com/mattel-games-harry-potter-gra-karciana-uno-mattel,p1239417443,zabawki-p?fromSearchQuery=34633168
https://www.empik.com/bard-gra-planszowa-carcassonne-edycja-jubileuszowa-bard,p1273044357,zabawki-p?fromSearchQuery=39166555
https://www.empik.com/dos-gra-karciana-frm36,p1209147033,zabawki-p?fromSearchQuery=26706566
https://www.empik.com/bard-carcassonne-kupcy-i-budowniczowie-2-rozszerzenie-gra-planszowa-bard,p1045878225,zabawki-p?fromSearchQuery=10995044
https://www.empik.com/bard-carcassonne-karczmy-i-katedry-1-rozszerzenie-gra-planszowa-bard,p1045878261,zabawki-p?fromSearchQuery=10995082
https://www.empik.com/bard-carcassonne-ksiezniczka-i-smok-3-rozszerzenie-dodatek-do-gry-bard,p1045878191,zabawki-p?fromSearchQuery=10995013
https://www.empik.com/uno-50-rocznica-gra-premium-mattel,p1261945965,zabawki-p?fromSearchQuery=37667511
https://www.empik.com/trefl-gra-planszowa-daj-glos-02217-trefl,p1284139192,zabawki-p?fromSearchQuery=40377780
https://www.empik.com/nasza-ksiegarnia-gra-pozorow-wydawnictwo-nasza-ksiegarnia,p1221907880,zabawki-p?fromSearchQuery=31369251
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Stella (edycja polska)  
Poszukiwacze gwiazd! Wyrusz-
cie w podróż po nieboskłonie 
i sprowadźcie do swojego świata 
nieco światła. „Stella” to gra rywa-
lizacyjna osadzona w Uniwersum 
Dixita, w której gracze interpretują 
ilustracje pod kątem wspólnie wy-
losowanego hasła. Wybieraj te sa-
me grafiki, co inni, aby zwyciężyć! 

Logiquest: Wsiąść do 
pociągu — Zmiana toru  
To jednoosobowa gra logiczna, w któ-
rej wcielasz się w bardzo ważną rolę: 
dyżurnego manewrowego. Twoim za-
daniem jest ustawianie załadowanych 
wagonów na odpowiednich torach 
i wyprawianie lokomotyw tak, aby 
pociągi wjechały na stację o czasie. 
Musisz wykazać się nie lada bystro-
ścią, ponieważ wagony rzadko stoją 
tam, gdzie powinny.

Logiquest: Zip City
To gra logiczna, w której wcielasz 
się w rolę bota — automatycznego 
kontrolera ruchu. Twoim zada-
niem jest kierowanie transportem 
i przenoszenie całych dzielnic, aby 
umożliwić pasażerom podróż przez 
labirynty przecinających się torów. 
Nie ma czasu do stracenia, bo po-
dróżnych jest coraz więcej, a dzień 
dopiero się zaczyna!

Logiquest: Shadow 
Glyphs
To przygodowa gra logiczna, w której 
układasz bloki, tworząc cienie pasują-
ce do wzorów na kartach zadań. Każda 
karta zadania pokazuje namalowany 
obrys lub wzór na ścianie wewnątrz 
starożytnej świątyni i leżące w pobliżu 
bloki. Raz dziennie światło słoneczne 
wpada do świątyni przez małe otwo-
ry, oświetlając każdy ze wzorów. 

3–6 wiek

8+

13999
15995

1 wiek

8+

1 wiek

8+
1 wiek

8+

9999
11999

9999
11999

9999
10995

Wybrane 
gry 

Trivial Pursuit 
w supercenach

Trivial Pursuit 
Quziy składające się z 600 pytań.

3999
5999

3999
5999

3999
5999 11999

12999

12999
14999

3999
5999

3999
5999

3999
5999

2+ wiek

8+
2+ wiek

16+

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

https://www.empik.com/logiquest-shadow-glyphs-edycja-polska-rebel,p1283579889,zabawki-p?fromSearchQuery=40297682
https://www.empik.com/logiquest-zip-city-edycja-polska-rebel,p1283579898,zabawki-p?fromSearchQuery=40297699
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-james-bond-007-winning-moves,p1248077797,zabawki-p?fromSearchQuery=36004423
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-rick-i-morty-winning-moves,p1248077654,zabawki-p?fromSearchQuery=36004348
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-przyjaciele-winning-moves,p1214162285,zabawki-p?fromSearchQuery=27026755
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-harry-potter-winning-moves,p1173407425,zabawki-p?fromSearchQuery=23160361
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-harry-potter-czesc-2-winning-moves,p1242010639,zabawki-p?fromSearchQuery=35113546
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-harry-potter-deluxe-winning-moves,p1235629059,zabawki-p?fromSearchQuery=33902470
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-domowka-winning-moves,p1227630102,zabawki-p?fromSearchQuery=32815894
https://www.empik.com/winning-moves-gra-towarzyska-trivial-pursuit-domowka-ultimate-winning-moves,p1268226133,zabawki-p?fromSearchQuery=38565663
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W poszukiwaniu złotego 
runa  
Podczas rozgrywki poszukujemy 
złotego runa, którego strzeże jeden 
z 4 Smoków Morskich. W pierwszej 
kolejności musimy zdobyć kryształki, 
którymi można obłaskawić smoka. 
Potem trzeba przepłynąć przez Cie-
śninę Hipokampusa, gdzie zostanie-
my poddani specjalnej próbie. 

2–4 wiek

8+

9999
14759

3–6 wiek

8+
Założysz się? / Założysz się? 2.0 
Szukasz wyzwań i dobrej zabawy? Czy zdołasz pokazać swojej rodzinie 
i przyjaciołom, że zadania słowne są dla Ciebie równie proste jak... rzut 
piłeczką? Czas na pojedynek z wyzwaniami, które zmuszą każdego, żeby dał 
z siebie wszystko! „Założysz się? 2.0” swoimi nowymi zadaniami podwaja 
emocje, radość i śmiech. 

7999
/ 1 szt.

10999

Wtopa
„Wtopa” to bardzo emocjonująca kar-
ciana gra towarzysko-imprezowa. 
Gracze wcielają się w odważnych ka-
pitanów okrętów podwodnych walczą-
cych o tytuł Króla Oceanu. Manewrują 
w głębinach oceanu, ostrzeliwując się 
potężnymi torpedami, by zatopić okrę-
ty swoich przeciwników.

2–5 wiek

8+

4499
5499

2–5 wiek

8+
Wsiąść do pociągu: 
Europa
„Wsiąść do pociagu: Europa” to dru-
ga część niezmiernie popularnej 
serii o wielkiej kolejowej przygo-
dzie. Gracze zbierają karty przed-
stawiające wagony i używają ich, 
by budować dworce, pokonywać 
tunele, wsiadać na promy i zajmo-
wać trasy kolejowe, jak Europa 
długa i szeroka.

13999
14999

2+ wiek

8+Pictionary Air
Przedstawiamy „Pictionary Air” – 
przezabawną nową wersję klasycznej 
rodzinnej gry w rysowanie! W tej nowej 
wersji znanej gry rysujesz w powietrzu, 
a Twój rysunek pojawia się na ekranie.

7999
9999

2–6 wiek

8+Cluedo
Użyj swych zdolności detektywistycznych i dedukcyjnych, by pójść ślada-
mi zbrodni i odkryć wszystkie poszlaki. Przejdź się po pokojach i wypytaj 
swoich współzawodników. Odpowiedzi ukrywają się w kopercie i są za 
każdym razem inne.

9999

8999

12999

3–5 wiek

8+
5 sekund. Harry Potter 
Witajcie, czarodzieje! Przed Wami 
zupełnie nowa, niezwykła wersja  
bestsellerowej gry „5 sekund”, osa-
dzona w świecie „Harry’ego Potte-
ra”! Czy uważasz, że wiesz wszyst-
ko o przygodach Harry’ego, Rona 
i Hermiony? 

1–4 wiek

8+
Amazonia 
„Amazonia” to lekka dwuosobowa gra 
karciana w dobieranie kart i tworzenie 
z nich punktujących zestawów. Jest 
w niej miejsce na blefowanie, ryzykowa-
nie oraz podejmowanie strategicznych 
decyzji – które karty zdobyć i kiedy użyć 
ich specjalnych właściwości. 

superoferta

Wybrane 
gry 

Trivial Pursuit 
w supercenach

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

https://www.empik.com/foxgames-gra-imprezowa-wtopa-foxgames,p1280774553,zabawki-p?fromSearchQuery=39971166
https://www.empik.com/zalozysz-sie-gra-towarzyska-tactic,p1085472665,zabawki-p?fromSearchQuery=14048524
https://www.empik.com/zalozysz-sie-2-tactic,p1222336812,zabawki-p?fromSearchQuery=31462921
https://www.empik.com/hipokampus-gra-planszowa-w-poszukiwaniu-zlotego-runa-hipokampus,p1280996483,zabawki-p?fromSearchQuery=39993519
https://www.empik.com/rebel-wsiasc-do-pociagu-europa-gra-planszowa-rebel,prod59230112,zabawki-p
https://www.empik.com/gra-pictionary-air-mattel,p1239417674,zabawki-p?fromSearchQuery=34633366
https://www.empik.com/cluedo-gra-planszowa-hasbro,p1079449657,zabawki-p?fromSearchQuery=13441463
https://www.empik.com/02242-gra-5-sekund-harry-potter-trefl,p1277980491,zabawki-p?fromSearchQuery=39610034
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2–6 wiek

8+Monopoly. Polska jest piękna
Zobacz, co kryje wyjątkowa edycja gry „Monopoly. Polska” jest piękna. 
Przemierzaj polskie drogi i odwiedzaj niezwykłe zakątki kolejnych regio-
nów. Może uda Ci się zostać właścicielem któregoś z Twoich ulubionych 
miejsc. Kupuj piękne lokalizacje, które spotykasz na swojej drodze, i za-
rabiaj, pobierając czynsz od pozostałych graczy. 

2–8 wiek

14+Monopoly. Stranger Things 
Ulubiona gra planszowa dla wszystkich nigdy nie była tak chłodna! W tej 
grze Monopoly inspirowanej oryginalnym serialem Netfliksa „Stranger 
Things” Will Byers zaginął. Gracze wybierają żeton inspirowany latami 
80. lub „zgrany z góry nogami”, aby poruszać się po planszy, próbując go 
znaleźć.

2–6 wiek

8+Monopoly. Vikings  
Ta edycja Monopoly pozwoli ci lepiej poznać świat popularnego serialu 
„Wikingowie”. Daj się porwać opowieściom o jednym z najbardziej znanych 
nordyckich bohaterów: Ragnarze Lothbroku, jego żonie i towarzyszce 
w walce – Lagertcie, jego bracie — Rollo — oraz o wielu innych postaciach.

2–6 wiek

8+Monopoly. Classic
„Monopoly. Classic” to kultowa i znana na całym świecie gra dla mło-
dzieży i dorosłych. Zostań właścicielem ulicy Marszałkowskiej, placu 
Trzech Krzyży lub Alei Jerozolimskich, postaw tam bajeczne hotele, 
które wzbogacą zarówno miasto, i jak Twój portfel…

11999
13999

14999
16999

12999
15999

9999
12999

superoferta

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

https://www.empik.com/monopoly-gra-strategiczna-monopoly-polska-jest-piekna-winning-moves,p1243410270,zabawki-p?fromSearchQuery=35279747
https://www.empik.com/hasbro-gra-monopoly-classic-hasbro,p1148209070,zabawki-p?fromSearchQuery=22520432
https://www.empik.com/monopoly-gra-ekonomiczna-monopoly-vikings-winning-moves,p1248077706,zabawki-p?fromSearchQuery=36004362
https://www.empik.com/stranger-things-monopoly,p1231081473,zabawki-p?fromSearchQuery=33295312
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2+ wiek

8+Tu i tam 
Witaj w Arzium, starożytnym świe-
cie pełnym przedziwnych stworzeń, 
niewyobrażalnych cudów i barwnych 
postaci. Przez jego krainy przetoczyła 
się tajemnicza choroba, a cierpiące na 
nią stworzenia rozpoczęły bezcelową 
i chaotyczną wędrówkę przez świat. 
Twoim zadaniem jest odnalezienie ich 
i wybudzenie z transu, aby pomogły Ci 
odszukać inne zagubione dusze!

4+ wiek

10+
Palce w Pralce 
„Palce w pralce” to gra, w której gracze 
klaszczą w rytm klasycznego utworu 
„We Will Rock You”. Jednocześnie 
pokazują gesty, które mają na swoich 
kartach i przekazują kolejkę dalej – wy-
wołując innych graczy ich gestami. 
Wywołany gracz musi odpowiedzieć 
swoim gestem i przekazać kolejkę do 
kolejnej, wybranej osoby.

2–4 wiek

10+
Miasto w chmurach
Władze miasta zapraszają Cię do 
uczestniczenia w nowym, ekscy-
tującym projekcie. Chcą rozwijać 
metropolię, budując kompleks 
wieżowców i podniebnych przejść 
w chmurach. Jesteś architektem, 
który walczy o to, by to właśnie 
jego projekt został zatwierdzony 
przez władze i zrealizowany! 

9999
13999

2–4 wiek

10+Decipher
Czy uda Ci się odgadnąć zaszyfro-
wane hasło? „Decipher” to gra dla 
miłośników gier słownych oraz im-
prezowych. Dzięki kolorowej opra-
wie graficznej oraz niebanalnemu 
systemowi szyfrowania pokochasz 
tę grę od razu!

8999
12999

Disneys Villainous 
Który gracz zostanie największym 
złoczyńcą Disneya? Każdy gracz 
wciela się w rolę jednego z najbar-
dziej znanych złoczyńców Disneya 
i dąży do swojego przebiegłego 
celu, dopasowując go do postaci!

2–6 wiek

10+16999
21999

Minecraft
Należy zbierać zasoby, eksplo-
rować biomy, walczyć z mobami 
i tworzyć imponujące budynki, 
aby wygrać. Niech zwycięży naj-
bardziej sprytny i odważny crafter.

13999
17999

7999
9999

8999
9999

3499
4499

3–5 wiek

10+
Bardzo Przeciętny Quiz  
W „Bardzo Przeciętnym Quizie” chodzi 
o wpasowanie się, bycie gdzieś pośrodku 
– po prostu bycie asem zwyczajności. Rywa-
lizuj w serii zadań, ale celuj odpowiedziami 
w sam środek, bo w tej grze to najbardziej 
przeciętna osoba wygrywa! Dzięki ścieral-
nym kartom, 200 zadaniom i poręcznemu 
przeciętnomierzowi do oceniania odpowie-
dzi – ten „Bardzo Przęciętny Quiz” gwaran-
tuje ponadprzeciętną rozrywkę!

Mr. Jack 
 „Mr. Jack” to dwuosobowa gra 
dedukcyjna, podczas której naj-
bardziej tajemniczy zbrodniarz 
wszech czasów, Kuba Rozpru-
wacz, zmierzy się z najwspa-
nialszymi przedstawicielami 
Scotland Yardu z kultowym Sher-
lockiem Holmes'em na czele.

2 wiek

8+

8999
9995

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

https://www.empik.com/gra-tu-i-tam-lucky-duck,p1279198580,zabawki-p?fromSearchQuery=39663535
https://www.empik.com/rebel-gra-planszowa-mr-jack-rebel,p1284266159,zabawki-p?fromSearchQuery=40392912
https://www.empik.com/palce-w-pralce-gra-towarzyska-rebel,prod59230115,zabawki-p?fromSearchQuery=66761341
https://www.empik.com/bardzo-przecietny-quiz-tactic,p1280318162,zabawki-p?fromSearchQuery=39923455
https://www.empik.com/foxgames-gra-karciana-miasto-w-chmurach-foxgames,p1280513299,zabawki-p?fromSearchQuery=39960764
https://www.empik.com/ravensburger-gra-planszowa-minecraft-ravensburger,p1247834317,zabawki-p?fromSearchQuery=35944447
https://www.empik.com/ravensburger-gra-planszowa-disneys-villainous-ravensburger,p1279280766,zabawki-p?qa=villainous&ac=true
https://www.empik.com/foxgames-gra-planszowa-decipher-foxgames,p1269101530,zabawki-p?fromSearchQuery=38686399
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superoferta
Scrabble
Klasyczna gra „Scrabble” polega 
na wymyślaniu powiązanych ze 
sobą słów i układaniu ich na plan-
szy w sposób przypominający 
krzyżówkę. Słowa należy ułożyć 
z płytek, na których znajdują się 
litery o różnej wartości punkto-
wej, a wygrywa ten, kto za uło-
żone słowa zdobędzie najwięcej 
punktów.

Catan
Odkryjcie nowy ląd! Jesteście 
pierwszymi osadnikami, którzy 
przybyli na wyspę Catan. Szybko 
wznosicie pierwsze osady i budu-
jecie pierwsze drogi. Okoliczne 
tereny zapewniają wam surowce 
niezbędne do rozwoju. Handel kwit-
nie, a osady rozrastają się do miast.

Alias
Celem jest objaśnienie, zanim 
przesypie się piasek w klepsydrze, 
jak największej liczby haseł z kart 
za pomocą synonimów, przeci-
wieństw i podpowiedzi. Za każde 
odgadnięte hasło pionek przesuwa 
się do przodu na planszy, a druży-
na, która szybciej dotrze do mety, 
zwycięża.

Calico
Zadaniem graczy będzie uszycie 
wygodnego i dobrze wyglądają-
cego kocyka dla swoich kotów. 
Gracze używają do tego kafelków 
przedstawiających skrawki mate-
riału w różnych kolorach i wzorach 
i umieszczają je na swojej planszet-
ce. Gracze starają się ułożyć mate-
riały w takie wzory, by przyciągnąć 
uwagę najbardziej milusińskich ko-
tów, i dobrać taką kolorystykę, by 
dopasować do niej fikuśne guziki.

Gra na emocjach 
Zadajesz pytanie zaczynające się 
od „Jak się czuję, gdy…”, a pozostali 
gracze wykładają po jednej karcie 
– takiej, która według nich najlepiej 
pasuje do odpowiedzi na twoje py-
tanie. Wybierasz tę, którą uważasz 
za najlepiej oddającą twoje emocje. 
Gracz, który ją wyłożył, zdobywa 
punkt. Zwycięzcą zostaje osoba, 
która zdobędzie 3 punkty.

Kaskadia 
Przenieś się do malowniczej kra-
iny w Północnej Ameryce i stwórz 
pełne życia środowisko Kaskadii. 
W swojej turze wybierz parę płytki 
oraz żetonu i dołóż je do swojego 
rozrastającego się ekosystemu. 
Ułóż jak największe obszary gór, 
rzek czy prerii oraz rozmieść zwie-
rzęta w punktowanych układach.

2–4 wiek

10+

9999
12999

2–8 wiek

10+Czółko
Kultowa gra towarzyska w wersji 
karcianej! 4 kategorie, 15 trybów 
rozgrywki i nowość! Wariant Bombo-
wy! Gra karciana „Czółko” jest idealną 
pozycją, by szybko rozruszać każdą 
imprezę. Zbierz znajomych, przyja-
ciół, rodzinę i urządźcie sobie istne 
kalambury, wykorzystując mnóstwo 
podzielonych na kategorie haseł. 
Użyjcie własnych czółek jako plan-
szy do gry, a reszta graczy pomoże 
wam odgadnąć, co też wam na gło-
wie chodzi! 

4999
5999

2–4 wiek

10+

Catan –dodatki

3999

4+ wiek

10+

1–4 wiek

10+

3–10 wiek

10+

1–4 wiek

10+

11999
12999

6999
8999

11999
13999

14499
15999

11999
12999

11999
12999

12999
14999

7999
8999

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

https://www.empik.com/scrabble-original-gra-logiczna-mattel,p1079441716,zabawki-p?fromSearchQuery=13440527
https://www.empik.com/portal-games-gra-czolko-portal-games,p1180731603,zabawki-p?fromSearchQuery=25158632
https://www.empik.com/galakta-gra-planszowa-catan-galakta,p1112920314,zabawki-p?fromSearchQuery=17833486
https://www.empik.com/lucky-duck-games-gra-logiczna-calico-lucky-duck-games,p1257532861,zabawki-p?fromSearchQuery=37033569
https://www.empik.com/gra-planszowa-osadnicy-z-catanu-odkrywcy-i-piraci-galakta,p1072730301,zabawki-p?fromSearchQuery=13081263
https://www.empik.com/galakta-gra-planszowa-catan-dodatek-do-gry-galakta,p1128186975,zabawki-p?fromSearchQuery=20029289
https://www.empik.com/galakta-gra-planszowa-catan-kupcy-i-barbarzyncy-galakta,p1052152310,zabawki-p?fromSearchQuery=11676300
https://www.empik.com/galakta-osadnicy-z-catanu-miasta-i-rycerze-gra-planszowa-galakta,p1052136349,zabawki-p?fromSearchQuery=11672609
https://www.empik.com/alias-gra-towarzyska-tactic,p1096938060,zabawki-p?fromSearchQuery=14809842
https://www.empik.com/gra-na-emocjach-wydawnictwo-nasza-ksiegarnia,p1134895913,zabawki-p?fromSearchQuery=20720780
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Kryminalne zagadki  
i Escape Room – różne 
rodzaje
Emocje z prawdziwego escape roomu 
ukryte wewnątrz talii kart! Poczuj się jak 
detektyw lub wybitny złodziej i rozwiąż 
tajemnicze zagadki albo ryzykowne mi-
sje. Okaże się, że te przygody przerosną 
Twoje oczekiwania!

1–6 wiek

12+

2999
/ 1 szt.

3999

2+ wiek

10+
20 Sekund Challenge 
Dwie drużyny, jeden sędzia, ponad 
400 szalonych wyzwań i tylko 20 se-
kund, by nie dać się pokonać! W „20 
Sekund Challenge” gracze będą mieli 
okazję spróbować swoich sił, podej-
mując się wykonania serii nieoczy-
wistych, zaskakujących i szalonych 
zadań. 

8999
SZUKAJ GRY NA 

9995

2–4 wiek

12+
Gambit królowej 
Zastanawiasz się, jak doświad-
czała gry w szachy niezwykła 
Beth Harmon z „Gambitu królo-
wej”? To dzięki swojej umiejętno-
ści wyobrażania sobie kolejnych 
ruchów szachowych na suficie 
Beth była w stanie pokonać wielu 
swoich przeciwników.

2+ wiek

12+
 Szczekające Kotki – 
dodatek
Trzeci dodatek do Eksplodujących 
Kotków! Hau, hau! Czy jesteś go-
tów na ryzyko i walkę, której skutki 
mogą obrócić się przeciwko Tobie? 
Obszczekaj pozostałych graczy 
i sprawdź, czy ktoś odpowie na 
zaczepkę. Jeśli Ci się poszczęści, 
będziesz mieć jednego konkurenta 
mniej!

3499

2+ wiek

14+
Frywolne Kotki; dodatek
Od teraz możesz mieć w ręce Eks-
plodującego Kotka i nie wybuchnąć. 
Dlaczego? Bo tak mówi instrukcja do 
tego dodatku! Wystarczy że zapewnisz 
sobie ochronę niezwykle cennego Fry-
wolnego Kotka, a żadne puchate bomby 
Ci nie straszne… przynajmniej póki go 
nie stracisz. 

Kroniki Zbrodni: 1400 
Kroniki Zbrodni: 1400 jest samo-
dzielną grą, rozwijającą pomysły 
znane z podstawowych „Kronik 
zbrodni”. Zastosowana w niej tech-
nologia Scan & Play pozwala połą-
czyć zalety gry planszowej i elek-
tronicznej. Przesłuchuj świadków 
i podejrzanych, gromadź dowody 
rzeczowe i zatrzymaj mordercę, 
zanim będzie za późno!

Kroniki Zbrodni: 2400 
„Kroniki Zbrodni: 2400” to samodziel-
na gra dla 1—4 graczy. Akcja toczy się 
w futurystycznym świecie, pośród 
zatopionych w neonach uliczek, po 
których przechadzają się androidy 
i naszpikowani cyberwszczepami lu-
dzie. Gracze będą eksplorować Paryż 
jak nigdy dotąd, od lepkich i dusznych 
slumsów aż po nieskazitelne obszary 
korporacji zamknięte w olbrzymich 
półprzezroczystych kopułach.

2+ wiek

12+2+ wiek

12+

8499
9999

8499
9999

4999
5999

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

https://www.empik.com/trefl-gra-20-sekund-challenge-trefl,p1277202047,zabawki-p?fromSearchQuery=39557636
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-the-queen-s-gambit-rebel,p1283185510,zabawki-p?fromSearchQuery=40258164
https://www.empik.com/foxgames-gra-logiczna-escape-room-zagadka-sfinksa-foxgames,p1240071681,zabawki-p
https://www.empik.com/foxgames-gra-logiczna-escape-room-magiczna-sztuczka-grupa-wydawnicza-foksal,p1229365530,zabawki-p
https://www.empik.com/foxgames-gra-logiczna-escape-room-atak-na-londyn-grupa-wydawnicza-foksal,p1215720882,zabawki-p
https://www.empik.com/foxgames-gra-logiczna-kryminalne-zagadki-krwawe-roze-foxgames,p1240043633,zabawki-p
https://www.empik.com/foxgames-gra-logiczna-escape-room-skok-w-wenecji-grupa-wydawnicza-foksal,p1215720891,zabawki-p
https://www.empik.com/foxgames-escape-room-podroz-w-czasie-grupa-wydawnicza-foksal,p1215720864,zabawki-p
https://www.empik.com/foxgames-gra-logiczna-escape-room-skarb-czarnobrodego-foxgames,p1278350493,zabawki-p
https://www.empik.com/foxgames-gra-karciana-kryminalne-zagadki-upior-w-muzeum-foxgames,p1246958382,zabawki-p
https://www.empik.com/lucky-duck-games-gra-strategiczna-kroniki-zbrodni-1400-lucky-duck-games,p1256079763,zabawki-p?fromSearchQuery=36838769
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-szczekajace-kotki-rebel,p1281157425,zabawki-p?fromSearchQuery=40108605
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-frywolne-kotki-rebel,p1273077018,zabawki-p?fromSearchQuery=39166739
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2+ wiek

14+
Diuna: Sekrety Rodu 
Arrakis, planeta piasku i przyprawy 
na dalekim końcu Imperium, jest peł-
na intryg i wojen. Na Diunie zostanie-
cie wrzuceni w sam środek konfliktu 
między dwoma Wysokimi Rodami 
związanymi z tą niesławną planetą.

2+ wiek

14+
Crime zoom 
Jesteście detektywami starającymi 
się rozwikłać tajemniczą sprawę 
morderstwa. Miejsce zbrodni złożo-
ne jest z kart tworzących jedną dużą 
ilustrację. Aby zbadać ślad, wystarczy 
odwrócić kartę i podążyć dalej tym 
tropem.

1–4 wiek

14+
Diuna: Imperium 
„Diuna: Imperium” to gra strategicz-
na, która łączy w sobie mechaniki 
budowani talii i rozmieszczania sił 
na planszy (worker placement). To od 
Ciebie zależy, jak rozbudujesz swoją 
potęgę. Poszukasz politycznych so-
juszy czy stworzysz militarną prze-
wagę? Siła ekonomii czy subtelne 
intrygi?

3–4 wiek

14+
MasterChef: Indyjska uczta, 
Włoska uczta, Uczta wege 
Widzisz siebie jako MasterChefa? Teraz możesz 
to udowodnić podczas pysznej walki kucharskiej! 
Pokonaj innych graczy w kulinarnych miniwyzwa-
niach i wybierz najlepsze składniki. Wykorzystaj je 
do stworzenia niezapomnianego dania, zdobądź jak 
najwięcej punków i wygraj! 

2–4 wiek

13+Taboo
Czas działa przeciwko Tobie. Wiesz, 
co chcesz powiedzieć, jeśli tylko 
znajdziesz odpowiednie słowa. Ale 
w życiu są rzeczy, które są tabu. Jak 
sprawić, by Twoja drużyna powie-
działa np. „przecinek”, jeśli nie wolno 
Ci użyć słów „interpunkcja”, „znak”, 
„przestanek”, „zdanie” ani „kropka”? 
Musisz użyć wyobraźni, sprytu i wie-
dzy, by wygrać. 

9999
14995

MikroMakro: Na tropie 
zbrodni
Witajcie w cichym, acz opanowa-
nym przez kryminalistów miastecz-
ku. Mroczne sekrety, podstępne 
kradzieże i zabójstwa są tu na po-
rządku dziennym. Lokalna policja 
przestała panować nad sytuacją 
i dramatycznie potrzebuje waszej 
pomocy!

1–4 wiek

12+

3999

1–4 wiek

13+Sagrada
Pomóż dokończyć budowę jednej 
z najbardziej epickich konstrukcji, 
jakie widział świat! Twoim zada-
niem będzie stworzenie efektow-
nego witrażu w legendarnej bazy-
lice Sagrada Familia.

13999
16999

11999
13999

6999
8999

19999
22999

/1 szt

12999

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

https://www.empik.com/foxgames-gra-planszowa-sagrada-grupa-wydawnicza-foksal,p1215720925,zabawki-p?fromSearchQuery=27093313
https://www.empik.com/taboo-gra-towarzyska-hasbro,p1079346998,zabawki-p?fromSearchQuery=13419653
https://www.empik.com/portal-games-diuna-sekrety-rodu-portal-games,p1283800114,zabawki-p?fromSearchQuery=40344522
https://www.empik.com/tactic-games-gra-planszowa-master-chef-indyjska-uczta-tactic-games,p1272972716,zabawki-p?fromSearchQuery=39161109
https://www.empik.com/tactic-games-gra-planszowa-master-chef-wloska-uczta-tactic-games,p1272972743,zabawki-p?fromSearchQuery=39161116
https://www.empik.com/tactic-games-gra-planszowa-master-chef-uczta-vege-tactic-games,p1272972822,zabawki-p?fromSearchQuery=39161161
https://www.empik.com/lucky-duck-games-gra-planszowa-diuna-imperium-lucky-duck-games,p1274301019,zabawki-p?fromSearchQuery=39269812
https://www.empik.com/lucky-duck-games-gra-planszowa-crime-zoom-lucky-duck-games,p1284488070,zabawki-p?fromSearchQuery=40421889
https://www.empik.com/lucky-duck-games-gra-planszowa-crime-zoom-ptaki-zlej-wrozby-lucky-duck-games,p1284488210,zabawki-p?fromSearchQuery=40421896
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11999

3–6 wiek

14+Ego Gold
„Ego Gold” to zupełnie nowy ty-
tuł w serii gier „Ego”, stanowiący 
świetną okazję do jeszcze lepsze-
go poznania siebie i innych. W „Ego 
Gold” gracze wspólnie zastanawiają 
się nad różnymi aspektami codzien-
nego życia: popcorn czy wata cu-
krowa? Kto z nas był najbardziej 
rozpieszczony jako dziecko? Jak 
bardzo tęsknię za „starymi, dobry-
mi czasami”?

HINT (edycja polska) 
„HINT” to gra imprezowa, w któ-
rej drużyny na przemian odgadu-
ją hasła na podstawie wskazówek 
udzielanych przez swoich graczy. 
Aby naprowadzić drużynę na do-
bry trop, gracz musi się wykazać 
pomysłowością, ponieważ wska-
zówki przekazuje w określony na 
karcie sposób – może je opisywać, 
rysować, pokazywać albo nucić. 

Alias: Kobiety vs. 
Mężczyźni  
Jak dobrze znasz świat płci prze-
ciwnej? A może nie znasz go wcale, 
ale jesteś mistrzem w naprowa-
dzaniu „na około”? Wykorzystaj 
swoją wiedzę i poczucie humoru, 
żeby naprowadzić drużynę na od-
powiednie tory... skojarzeń. 

4+ wiek

15+

11999

9999

2–6 wiek

15+
iKNOW (2021) 
Zaktualizowana odsłona naszej 
kultowej gry quizowej „iKNOW”! 
Reedycja obejmuje łącznie poło-
wę zawartości merytorycznej, czyli 
4000 pytań, sugestii i odpowiedzi. 
Wyjątkowa. Dynamiczna. Wcią-
gająca. 

4+ wiek

15+

2+ wiek

15+
Lista, lista przebojów 
Kto okaże się TOP znawcą hitów? 
Przed wami „Lista, lista przebo-
jów”, czyli wyjątkowa gra imprezo-
wa, która przeniesie Was w świat 
największych – polskich i świato-
wych – przebojów muzyki popular-
nej. Stwórzcie drużyny i wspólnie 
wybierzcie się w tę niesamowitą 
podróż przez sześć dekad, odkry-
wając na nowo ponad 170 topowych 
artystów, których hity rozgrzewały 
serca i umysły całych pokoleń.

2+ wiek

14+
Serio? 
Ta gra to nie tylko towarzyskie wy-
zwanie, to także estetyczna przy-
jemność. Zadanie jest proste w teorii 
– odgadnij kolejność, w jakiej inny 
gracz ustawił 5 różnorodnych zagad-
nień względem swoich preferencji. 
Proste, prawda? Jednak serio, mo-
żecie się zaskoczyć!

12999

2–8 wiek

16+
Gry karciane z ilustracjami Andrzeja Mleczki
Wysokiej jakości karty ilustrowane rysunkami Andrzeja Mleczki dodają 
klimatu i tworzą niezapomniane chwile w gronie przyjaciół.

1999
/  1 szt.

2999

6499
7499

9999
11999

8499
9999

2–8 wiek

16+Detektyw
W „Detektywie: Kryminalnej Grze 
Planszowej”  gracze wcielają się w role 
inspektorów pracujących dla rządowej 
agencji ANTERES. Detektywi otrzy-
mają login upoważniający ich do ko-
rzystania z internetowej bazy danych 
agencji ANTERES, w której znajdą da-
ne dotyczące podejrzanych, świadków, 
dokumentacje aresztowań i przebieg 
wcześniejszych śledztw. 

11999
14999

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

https://www.empik.com/trefl-gra-ego-gold-trefl,p1277275964,zabawki-p?fromSearchQuery=39558961
https://www.empik.com/trefl-gra-planszowa-serio-02234-trefl,p1284240300,zabawki-p?fromSearchQuery=40386799
https://www.empik.com/tactic-games-gra-towarzyska-iknow-2021-tactic-games,p1273031070,zabawki-p?fromSearchQuery=39165886
https://www.empik.com/tactic-gra-towarzyska-alias-kobiety-vs-mezczyzni-tactic,p1127022254,zabawki-p?fromSearchQuery=19873466
https://www.empik.com/rebel-gra-towarzyska-hint-edycja-polska-rebel,p1273567520,zabawki-p?fromSearchQuery=39201218
https://www.empik.com/portal-games-gra-kooperacyjna-detektyw-kryminalna-gra-planszowa-portal-games,p1213065277,zabawki-p?fromSearchQuery=26978710
https://www.empik.com/mdr-gra-karciana-dupa-biskupa-mdr-dystrybucja,p1235575943,zabawki-p?fromSearchQuery=33892108
https://www.empik.com/mdr-gra-w-pana-karty-do-gry-mdr-dystrybucja,p1252645328,zabawki-p?fromSearchQuery=36595600
https://www.empik.com/mdr-gra-w-wojne-karty-do-gry-mdr-dystrybucja,p1252645391,zabawki-p?fromSearchQuery=36595631


134

zabawki

2–8 wiek

16+
Gierki Małżeńskie: Kalambury, Wiem wszystko, 
Między słowami
„Gierki Małżeńskie” w nowej odsłonie. , „Kalambury” „Między słowa-
mi” i „Wiem wszystko” to pełne humoru gry planszowe z rysunkami 
Andrzeja Mleczki. Planszówki gwarantują miłe chwile w gronie zna-
jomych oraz sam na sam ze swoją „drugą połową”. 

2–8 wiek

16+
Gierki Małżeńskie, Grunt to 
zdrowie, Korporacja, Kariera 
polityczna
Gry planszowe z rysunkami Andrzeja Mleczki to 
gry na każdą okazję. Spędź czas w gronie znajo-
mych lub tylko we dwoje. Humorystyczne grafiki 
oraz dynamiczna rozgrywka zapewnią wszystkim 
mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy.

7999
/ 1 szt.

8959

1–5 wiek

16+
Wiedeński Łącznik
„Wiedeński Łącznik” to kooperacyjna 
gra szpiegowska. To doświadczenie, 
które pozwoli ci razem z przyjaciółmi 
wcielić się w rolę szpiegów prowa-
dzących tajne operacje w historycz-
nych czasach zimnej wojny! Gra 
zawiera cztery unikatowe misje, 
których akcja toczy się w Europie, 
w tym w Wiedniu, Pradze i Berlinie!

12999
15999

2–8 wiek

18+
Znamy się, Gierki 
Małżeńskie
Wiecie o sobie wszystko? Jeste-
ście parą idealną? Porozumiewa-
cie się bez słów? Czy tworzycie 
zgrany zespół? Sprawdźcie się 
w rozmaitych zadaniach i porów-
najcie z innymi parami. Udowod-
nijcie sobie nawzajem, że jeste-
ście dla siebie stworzeni. 

2–8 wiek

18+
Czółko bez cenzury
„Czółko bez cenzury” to kultowa gra 
towarzyska dla dorosłych w wersji 
karcianej! Lepiej nie zaczynaj, jeśli 
nie masz osiemnastki na karku!

9999
13999

4499
5999

9999
11999

9999

Re(we)lacje  
Jesteście przekonani, że rewelacyjnie 
się znacie? Sprawdźcie Wasze relacje 
w grze „Re(we)lacje!” W tej koopera-
cyjnej grze odsłońcie swoje emocje 
i uczucia w konkretnych, często kon-
trowersyjnych sytuacjach, a następnie 
spróbujcie określić, jak poczuliby się inni 
gracze. Czy dobrze się rozumiecie? Czy 
wiecie, w jaki sposób w nieoczywistej, 
śmiesznej, a może krępującej sytuacji 
zachowaliby się inni? 

2+ wiek

18+

7999
/ 1 szt.

8959

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

https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-ilustrowana-rysunkami-andrzeja-mleczki-miedzy-slowami-mdr-dystrybucja,p1162516790,zabawki-p?fromSearchQuery=22768902
https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-ilustrowana-rysunkami-andrzeja-mleczki-wiem-wszystko-mdr-dystrybucja,p1162517717,zabawki-p?fromSearchQuery=22769046
https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-ilustrowana-rysunkami-andrzeja-mleczki-kalambury-mdr-dystrybucja,p1162520942,zabawki-p?fromSearchQuery=22769220
https://www.empik.com/gra-towarzyska-korporacja-mdr-dystrybucja,p1115778527,zabawki-p?fromSearchQuery=18202021
https://www.empik.com/gra-towarzyska-kariera-polityczna-mdr-dystrybucja,p1115776909,zabawki-p?fromSearchQuery=18201079
https://www.empik.com/gra-towarzyska-grunt-to-zdrowie-gra-ilustrowana-rysunkami-andrzeja-mleczki-mdr,p1131360531,zabawki-p?fromSearchQuery=20384852
https://www.empik.com/portal-games-gra-planszowa-wiedenski-lacznik-portal-games,p1268206342,zabawki-p?fromSearchQuery=38562266
https://www.empik.com/mdr-gra-towarzyska-ilustrowana-rysunkami-andrzeja-mleczki-znamy-sie-mdr-dystrybucja,p1162516204,zabawki-p?fromSearchQuery=22768803
https://www.empik.com/gra-planszowa-gierki-malzenskie-mdr-dystrybucja,p1115778606,zabawki-p?fromSearchQuery=18202083
https://www.empik.com/2-pionki-gra-towarzyska-czolko-bez-cenzury-2-pionki,p1222212558,zabawki-p?fromSearchQuery=31430722
https://www.empik.com/2-pionki-gra-towarzyska-czolko-bez-cenzury-2-pionki,p1222212558,zabawki-p?fromSearchQuery=31430722
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12999

12999

5999

9999

13999

13999 6999 6999 11999

8999

/ 1 zestaw

/puzzle 1000 el,
1 zestaw

7999

/puzzle 500 el,
1 zestaw

Puzzle Muno
Relaks domowy w czystej postaci, 
500 lub 1000 elementów

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

https://www.empik.com/trefl-puzzle-7w1-kontynenty-trefl,p1238732901,zabawki-p?fromSearchQuery=34566138
https://www.empik.com/trefl-puzzle-10w1-niesamowite-miejsca-trefl,p1238732947,zabawki-p?fromSearchQuery=34566169
https://www.empik.com/93104-puzzle-4w1-harry-potter-trefl,p1277845888,zabawki-p?fromSearchQuery=39592194
https://www.empik.com/harry-potter-puzzle-3d-ulica-pokatna-4-budynki-cubic-fun,p1246229402,zabawki-p?fromSearchQuery=35729242
https://www.empik.com/harry-potter-puzzle-3d-ekspres-do-hogwartu-cubic-fun,p1246230222,zabawki-p?fromSearchQuery=35729341
https://www.empik.com/harry-potter-puzzle-3d-zamek-hogwart-cubic-fun,p1246231045,zabawki-p?fromSearchQuery=35729464
https://www.empik.com/cubic-fun-national-geographic-the-colosseum-3d-cubic-fun,p1196731774,zabawki-p?fromSearchQuery=25908558
https://www.empik.com/cubic-fun-puzzle-3d-taj-mahal-87-cubic-fun,p1235260157,zabawki-p?fromSearchQuery=33823539
https://www.empik.com/cubic-fun-national-geographic-tower-bridgepuzzle-3d-cubic-fun,p1197212513,zabawki-p?fromSearchQuery=25911794
https://www.empik.com/national-geographic-puzzle-3d-notre-dame-cubic-fun,p1233009002,zabawki-p?fromSearchQuery=33541877
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CAŁA LINIA 

Gravitrax

-20%

GraviTrax Pro
Zestaw GraviTrax Pro pozwala zbudować konstrukcję na wysokość, a tym samym ekscytująco 
pokonywać różnice wysokości i prowadzić kulki między poszczególnymi piętrami. Zbuduj nowe 
konstrukcje, pełne unikatowych wyzwań.

GraviTrax – zestaw startowy
Z GraviTrax poznasz świat grawitacji w zabawie! Tworząc pełne 
akcji systemy ścieżek z różnymi elementami konstrukcyjnymi, 
odkryjesz, jak prawa fizyki wpływają na to, co robi twoja kulka. 
Rozpocznij swoją przygodę z GraviTrax od zestawu startowego, 
a dzięki pozostałym zestawom uzupełniającym wzbogacisz swój 
system torów o nowe elementy.

15999
19999

23999
29999

GraviTrax – zestawy uzupełniające

GraviTrax Pro – zestawy uzupełniające

GraviTrax Pro  
– zestawy wertykalny

3999
/ 1 szt.

4999

3999
/ 1 szt.

4999

11199
13999

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

https://www.empik.com/gravitrax-zestaw-startowy-ravensburger,p1208777448,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-zestaw-uzupelniajacy-most-linowy-ravensburger,p1245522612,zabawki-p
https://www.empik.com/ravensburger-gravitrax-zestaw-konstrukcyjny-uzupelniajacy-trampolina-ravensburger,p1234031390,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-zestaw-uzupelniajacy-transfer-ravensburger,p1245522630,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-zestaw-uzupelniajacy-skoczek,p1240158388,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-catapult-ravensburger,p1208777475,zabawki-p
https://www.empik.com/ravensburger-gravitrax-zestaw-dodatek-spinner-ravensburger,p1279280711,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-pro-zestaw-startowy-ravensburger,p1258274715,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-pro-wertykalny-zestaw-uzupelniajacy-ravensburger,p1258274760,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-pro-dodatek-rozdzielacz-ravensburger,p1258274733,zabawki-p
https://www.empik.com/gravitrax-pro-dodatek-mixer-ravensburger,p1258274751,zabawki-p
https://www.empik.com/ravensburger-gravitrax-pro-dodatek-helix-ravensburger,p1279280739,zabawki-p
https://www.empik.com/ravensburger-gravitrax-pro-dodatek-obrotnica-ravensburger,p1279280720,zabawki-p
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PRZY ZAKUPIE ZESTAWU 

Gra Ting  + długopis Ting -25%

7999
/ 1 szt.

17990

Ting: Kosmos, Mapa świata, Ciało człowieka, Mapa Polski
W gry możecie grać zarówno z mówiącym długopisem, jak i bez niego. Ale rozgrywka z użyciem 
długopisu będzie na pewno bardziej atrakcyjna. 

2+ wiek

6+ Mówiący długopis Ting
Mówiący długopis Ting podbił serca dzieci i rodziców oraz 
rynek zabawek (tytuł „Zabawki Roku 2017”). Ting po przy-
łożeniu do książek i gier z serii skomunikuje obraz z dźwię-
kiem, pobudzając kreatywność u dziecka.

19492
25989

-25%

zestaw:
gra + długopis

cała linia 
Play-Doh

-20%

8799
10999

11199
13999

6399
7999

7999
9999

7999
9999

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

https://www.empik.com/trefl-gra-edukacyjna-ting-kosmos-discoveria-trefl,p1200594353,zabawki-p?fromSearchQuery=26023557
https://www.empik.com/trefl-gra-edukacyjna-mapa-swiata-discoveria-trefl,p1200594177,zabawki-p?fromSearchQuery=26023465
https://www.empik.com/ting-gra-edukacyjna-mapa-polski-trefl,p1208737431,zabawki-p?fromSearchQuery=26622590
https://www.empik.com/mowiacy-dlugopis-ting-ting,p1166877121,zabawki-p?fromSearchQuery=22867445
https://www.empik.com/pld-wyspa-dinozaurow-hasbro,p1262183137,zabawki-p?fromSearchQuery=37683481
https://www.empik.com/play-doh-ciastolina-t-rex-zestaw-e1952-hasbro,p1211688728,zabawki-p?fromSearchQuery=26901091
https://www.empik.com/pld-fryzjer-nowy-play-doh,p1258334895,zabawki-p?fromSearchQuery=37099978
https://www.empik.com/pld-dentysta-nowy-play-doh,p1258334886,zabawki-p?fromSearchQuery=37099961
https://www.empik.com/pld-psi-patrol-marshal,p1233275252,zabawki-p?fromSearchQuery=33556956
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nowośćkolekcja

5599

/ 1 szt.

6999

FIGURKI 

Funko Pop!

-20%

https://www.empik.com/zabawki/figurki/szukaj?qtype=facetForm&searchCategory=3762&hideUnavailable=true&brandFacet=funko+pop


nowość

139salony / online / aplikacja

kolekcja

3999
/ kubek 

ceramiczny

5999
/ skarpety 

świąteczne

3999
/ stoper 

do drzwi

5999
/ termofor 

sowa

3999
/ stoper 

do drzwi

4999
/ zestaw 

2 kubków

1499
/ ogrzewacz do rąk ,

1 szt.

499
/ torebki 

prezentowe

4999
/ kapcie

3999
/ skarpety

4999
/ zestaw czapka  

+ skarpety

1499
/  kula 

świąteczna

3999
/ nauszniki

3999
/ nauszniki

999
/ kartki 

okolicznościowe,  
1 szt. 2999

/ skarpetki

3999
/  kubek 

ceramiczny 5999
/ zestaw kubek  

+ skarpetki 

1299
/ czapka

5999
/ termofor 

pingwin

7999
/ słoik na ciastka 3999

/ kubek 
ceramiczny

od

tylko w empik

https://www.empik.com/kolekcje-wlasne/holly-jolly,4673,s
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kolekcja

999
/ zawieszki

499
/ torebki 

prezentowe499
/ pudełka 

prezentowe

4999
/ poducha 

dekoracyjna, 1 szt.

9999
/ anioł siedzący

9999
/ koc

8999
/ anioł stojący 

14900
/ mikołaj 

stojący duży  

12900
/ bałwan 

stojący 

1999
/ klipsy, 6 szt. 

2499
/ świecznik2499

/ figurka renifer 

8999
/ anioł siedzący

5999
/ wianek

1999
/ napis xmas 

3499
/ skarpeta na 

prezenty,
1 szt.

5999
/ świeca 

strzelająca

2499
/ świeca 

z wiankiem2999
/ forma silikonowa,

1 szt.

1499
/ figurka

od

od
od

tylko w empik

https://www.empik.com/kolekcje-wlasne/classic-christmas,4672,s


141salony / online / aplikacja

kolekcja

999
/ zawieszki 

dekoracyjne

999
/ klipsy gwiazdki, 

6 szt.

14900
/ renifer 
stojący

9999
/ koc

7999
/ figurka siedząca

1999
/ świeca

4999
/ kubek 

z zaparzaczem 

2499
/ świeca anioł

6999
/ dziewczynka 

w kubraczku

1499
/ bombki,

1 szt

12900
/ anioł 

duży stojący4999
/ poduszka 

dekoracyjna

od

499
/ pudełka 

prezentowe

od

kolekcjatylko w empik

https://www.empik.com/kolekcje-wlasne/sweet-winter,4674,s
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nowośćkolekcja

18900
/ zestaw 

prezentowy dla 
niego: portfel  

+ pasek

12900
/ portfel męski 

14900
/ kosmetyczka 

skórzana 

8900
/ kosmetyczka 

skórzana 

12900
/ portfel męski 

7499
/ pasek męski 

nowość

https://www.empik.com/marka/betlewski


nowość

143salony / online / aplikacja

kolekcja

4900
/ portfel męski

lub damski 

12900
/ portfel damski 

15900
/ kosmetyczka

5999
/ rękawiczki 

damskie
lub męskie

19900
/ zestaw 

prezentowy dla niej: 
pasek + portfel 

od

nowość

https://www.empik.com/marka/betlewski


1.

2.

11.

13. 14.

12.

3. 4.

7.

8.

10.

9.

5.

6.

1. Naklejki żelowe LED misie 24,99 zł; 2. Naklejki żelowe wieniec Merry 6,99 zł; 3. Naklejki żelowe wieniec Renifer 6,99 zł; 4. Naklejki żelowe Mikołaj 
Hohoho 5,99 zł; 5. Naklejki żelowe LED postacie 24,99 zł; 6. Wieniec z pomponów 24,99 zł; 7. Domek z piernika z pianki 24,99 zł; 8. Kolejka z pianki 
34,99 zł; 9. Choinka filcowa 3D XXL 39,99 zł; 10. Szopka DIY duża owal 9,99 zł, 11.  Zestaw witrażyków i bibułek 14,99 zł; 12. Witrażyk + farbki od 12,99 zł;  
13. Naklejki żelowe 5,99 zł; 14. Naklejki żelowe  5,99 zł

144

art&craft

1.

14.

15.

16.

2.

3.

12.

17.

21.

22.

23.24.

25.

18.

19.

26. 20.

4. 5.

10.

11.

6.

13.

8.

9.

7.

1. Własne bombki DIY 22,99 zł; 2. Koło styropian, 20 cm 5,99 zł; 3. Bombka styropanowa, 12 cm 5,99 zł; 4. Szablony świąteczne 5,99 zł; 5. Dzwoneczki,  
36 szt.  7,99 zł; 6. Brokatowy spray złoty 12,99 zł; 7. Brokatowy spray srebrny 12,99 zł; 8. Zestaw błyszczące choinki, 3 szt. 17,99 zł; 9. Komplet kokard 6,99 zł; 
10. Choinka DIY 19,99 zł, 11.  Sztuczny śnieg 14,99 zł; 12. Zestaw DIY z przezroczystą bombką 6,99 zł; 13. Gwiazdki styropanowe 9,99 zł; 14. Zestaw 
bombek styropianowych 7,99 zł; 15. Zawieszki wkręcane 4,99 zł; 16. Choinka styropianowa  9,99 zł; 17. Mech  9,99 zł; 18. Anyż 6,99 zł; 19. Cynamon,  
9 cm, 6 szt.  14,99 zł; 20. Szyszki, 4 szt.  6,99 zł; 21. Owoc dzikiej róży, 10 szt.  9,99 zł; 22. Pompony brokatowe, 50 szt.  6,99 zł; 23. Zestaw kryształów  11,99 zł; 
24. Kryształy z papieru  11,99 zł; 25. Kształty z papieru 14,99 zł; 26. Konfetti gwiazdki  7,99 zł; 27. Choinka z tworzywa sztucznego, 10 cm, 2 szt.  7,99 zł

* Oferta ważna w salonach i dotyczy kolekcji Creative Christmas oraz produktów świątecznych marki

KOLEKCJE

świąteczne*

-50%
drugi produkt

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

https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=creative+christmas
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze/sezony/boze-narodzenie,40071006,s?sort=scoreDesc
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art&craft

Zabawne naklejki Kreatywne pianki

Bloki kreatywne

999
naklejki,

zestaw

999
naklejki,

zestaw

1499
pianki

dekoracyjne,
różne faktury, 

zestaw

999
naklejki,

zestaw

1799
blok

kreatywny
z motywami

6999
Tubi Jelly

Zwierzątka, 
6 kolorów

4499
Tubi Jelly

Syrenka albo 
Potworki, 

3 kolory

4499
Tubi Jelly

Emotki, 
3 kolory 2499

Slime,
1 zestaw

1999
aktywator,

0,5 l

999
kulki 

styropianowe,
1 kolor

1799
blok

kreatywny
z motywami

1799
blok

kreatywny
z motywami,

1 zestaw

od

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

https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=31407946&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=33305462&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze/art-crafts,4007,s?qtype=facetForm&sort=scoreDesc&q=interdruk&format=a4+%28210x297%29
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?sort=scoreDesc&q=tuban
https://www.empik.com/szukaj/produkt?qtype=facetForm&sort=scoreDesc&q=kreatywne+pianki++njoy&producerFacet=interdruk
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na produkty marek*

2299
/ farby akrylowe

118 ml,
191, 58/ 1l,

1 szt.

* Oferta ważna w salonach.

3 za 2

17900
kredki akwarelowe 

48 kolorów 9999
kredki

akwarelowe
12 kolorów

12999
zestaw

farb akwarelowcych

15900
zestaw

Promarkerów 12+1 

12900
Zestaw markerów 
Sharpie eye (oko), 

30 sztuk

5999
Zestaw markerów 

Sharpie Fine, 12+ 
2 sztuki 

4999
Zestaw markerów 

Sharpie + 6 przywie-
szek do prezentów

2999
Markery 

permanentne,
 4 kolory

1299
Marker 

permanentny, 1 szt.

3499
Markery metaliczne, 

Sharpie, 3 kolory

8999
Markery Sharpie Fine 

20 + Ultra Fine, 
8 kolorów

7999
Zestaw markerów 

Sharpie + piórnik

8999
Markery Fine kpl 20-
kol +Ultra Fine 8 kol.

2999
zestaw

3 cienkopisów

4499
zestaw

5 cienkopisów

8999
zestaw

4 pędzli

4999
blok

do markerów,
A4

2999
blok

do akwareli,
A5

7999

zestaw 
pisaków

9999

7999

zestaw 
pisaków

9999

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

https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=winsor%26newton&qtype=basicForm&ac=true
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=lefranc%20bourgeois&qtype=basicForm&ac=true
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=sharpie&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=amsterdam&qtype=basicForm
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art&craft

Kredki MAGIC

Ekskluzywne produkty 
do rysowania marki

w supercenie* 

* Dotyczy przedstawionych zestawów.

5999
kredki Magic,
12+1 kolorów

6999
kredki akwarelowe,

12 kol. 

6999
kredki 

Inktense,
12 kol. 

6999
kredki Procolor,

12 kol. 

13900
kredki akwarelowe,

24 kol. 

13900
kredki Inktense,

24 kol. 

13900
kredki Procolor,

24 kol. 

3499
kredki białe,
czarne, 6 szt.

3499
kredki Skin, 6 szt.

6999
kredki 

Graphitink, 12 szt.

8999
kredki 

Metalic, 12 szt.

6999
kredki Magic,
12+1 kolorów

+ gumka
i temperówka

699
kredka Magic,

699
kredka Magic,

1 szt.1999
kredki Magic,

3 szt.

17900
pastele,

12 kol.

43900
pastele suche, 

20 kol.

32900
neopastele, 

24 kol.

13900
zestaw

ołówków

2999
kredki Magic,

5 szt.

14900
kredki

Luminace,
12 szt.

16900

26900
kredki

Luminace
24 szt.

299900

19900
pastele suche,

12 kol.

249900

Produkty dostępne na empik.com.

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

https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?sort=scoreDesc&q=derwent
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=koh-i-noor%20magic&qtype=basicForm
https://www.empik.com/szkolne-i-papiernicze,40,s?q=caran%20d%20ache&qtype=basicForm


Karnet kartka Boże Narodzenie
Karnet otwierany w formacie 15 x 15 cm. W zestawie znajdują się trzy 
karnety oraz koperty.

Karnet kartka Boże Narodzenie 
Karnet otwierany w formacie B6, w zestawie znajdują się 
cztery karnety oraz koperty.

1799
/ 1 zestaw

999
/ kartka 
i koperta 
świąteczna,
dostępne 
różne wzory

od 999
/ pudełka i torebki
prezentowe,
dostępne różne wzory
i rozmiary

1899
/ 1 zestaw

nowośćkartki 
/ pakowanie

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

https://www.empik.com/henry-karnet-kartka-boze-narodzenie-pakiet-3-wzorow-bn-001-henry,p1285582009,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40586472
https://www.empik.com/henry-karnet-kartka-boze-narodzenie-pakiet-3-wzorow-bn-001-henry,p1285582009,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40586472
https://www.empik.com/henry-karnet-kartka-boze-narodzenie-pakiet-3-wzorow-bn-001-henry,p1285582009,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40586472
https://www.empik.com/henry-karnet-kartka-boze-narodzenie-pakiet-4-wzorow-bn-007-henry,p1285581958,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40586427
https://www.empik.com/henry-karnet-kartka-boze-narodzenie-pakiet-4-wzorow-bn-007-henry,p1285581958,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40586427
https://www.empik.com/henry-karnet-kartka-boze-narodzenie-pakiet-4-wzorow-bn-007-henry,p1285581958,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40586427
https://www.empik.com/henry-karnet-kartka-boze-narodzenie-pakiet-4-wzorow-bn-007-henry,p1285581958,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40586427


1799
/ 1 szt.

Kartka świąteczna
Niezwykle nastrojowa i elegancka kolekcja karnetów z okazji świąt Bożego Narodzenia. Ozdobne aplikacje, folia hologramowa 
i złocona. Wnętrze karnetów jest złocone i kolorowe. Format 21 x 13,5 cm.

nowość kartki

149

od 1199
/ 1 szt.

Milin, kartka drewniana
Drewniana kartka będzie wyjątkowym prezentem, który pozostanie z obdarowanym na lata. Osobiste 
życzenia dodadzą jej wartości. Na drewnie można pisać, a nawet rysować oraz z łatwością przykleić 
znaczek. Nie ma dwóch takich samych drzew, dlatego każda kartka jest unikatowa. Może delikatnie 
się różnić od prezentowanej na zdjęciu. Wymiary: 10 x 15 x 0,3 cm.

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

https://www.empik.com/milin-kartka-drewniana-choinka-milin,p1282624483,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40216690
https://www.empik.com/milin-kartka-drewniana-zimowe-sanki-milin,p1282629035,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40216782
https://www.empik.com/milin-kartka-drewniana-blue-tree-milin,p1282624696,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40216706
https://www.empik.com/milin-kartka-drewniana-kocham-swieta-milin,p1282625525,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40216720
https://www.empik.com/milin-kartka-drewniana-swiateczne-okno-milin,p1282630615,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40216812
https://www.empik.com/milin-kartka-drewniana-mrozny-poranek-milin,p1282630299,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40216805


nowośćparty
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3999
/ strój Świętego
Mikołaja.
Zawiera:
czapkę, kurtkę,
spodnie oraz brodę.
Rozmiar uniwersalny

799
/ balon foliowy 
świąteczny 
Lizak, 70 cm

799
/ świeczki na tort, 
Happy Birthday, 
10 szt.1499

/ zestaw świeczek urodzinowych, 
13 szt., 7 cm

1999
/ świeczki mini, 
figurki Świnka Peppa, 4 szt. 

2499
/ świeczki na tort 
„Psi Patrol”, 4 szt.

1799
/ balon foliowy, 
Myszka Miki, 
Myszka Minnie, 
wymiar: 45 cm, 
1 szt.

1799
/ balon foliowy, 
Kubuś Puchatek, 
rozmiar: 18"

1199
/ balony lateks 
Satin Luxe Pomeg, 
27,5 cm

2299
/ balony LED, 
miks kolorów, 
5 szt., 27,5 cm

2299
/ balony LED, 
Sztuczne Ognie, 
4 szt., 27,5 cm

1999
/ balon foliowy, 
Unicorn, 
rozmiar: 24"

999
/ miniświeczka 
Everyday Love

16900
/ strój Świętego 
Mikołaja Lux, 
pluszowy.
Zawiera: czapkę, 
kurtkę, spodnie, 
brodę oraz pasek. 
Rozmiar 
uniwersalny

1199
/ worek Mikołaja 
na prezenty, 
50 x 40 cm

1299
/ czapka 
Świętego Mikołaja 
Lux, 45 cm

1499
/ broda 
Świętego Mikołaja, 
długość: 24 cm 2299

/ peruka 
Świętego Mikołaja, 
długość: 20 cm

2299
/ opaska rogi
renifera Lux,
33,5 x 13 cm

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

https://www.empik.com/balon-foliowy-24-shp-unicorn,p1222924404,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=31739115
https://www.empik.com/balon-foliowy-kubus-puchatek-happy-birthday-18-amscan-rnd,p1222527991,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=31876360
https://www.empik.com/5-balony-led-5-szt-mix-zmieniajacych-sie-kolorow-27-5-cm-11,p1223178941,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=31956895
https://www.empik.com/4-balony-led-4-szt-sztuczne-ognie-27-5-cm-11,p1223178516,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=31956468
https://www.empik.com/balon-foliowy-urodziny-1-minnie-18-amscan-rozowy-hrt,p1222619672,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=31877114
https://www.empik.com/balon-foliowy-mickey-mouse-1st-birthday-18-amscan-str,p1222618886,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=31877084
https://www.empik.com/amscan-zestaw-swieczek-urodzinowych-niebieskie-7-cm-13-szt,p1278400664,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=39633330
https://www.empik.com/mini-swieczka-everyday-love,p1223517706,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=32094060
https://www.empik.com/swieczki-na-tort-happy-birthday-10-sztuk,p1000313620,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=66269342
https://www.empik.com/mini-swieczki-figurki-peppa-4,p1241221496,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=35003458
https://www.empik.com/stroj-mikolaja-eko-sm9630,p1252946962,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=36622801
https://www.empik.com/arpex-balon-foliowy-swiateczny-lizak-arpex,p1284713736,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40463131
https://www.empik.com/arpex-broda-sw-mikolaja,p1285611523,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=40595924
https://www.empik.com/peruka-mikolaja-rozmiar-uniwersalny-party-tino,p1252947299,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36623167
https://www.empik.com/stroj-dla-doroslych-swiety-mikolaj-lux-rozmiar-uniwersalny,p1239581696,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=34670835
https://www.empik.com/czapka-mikolaja-lux-rozmiar-uniwersalny-party-tino,p1252949020,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36623426
https://www.empik.com/worek-mikolaja-czerwony-40x50-cm,p1252065948,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=36558551
https://www.empik.com/opaska-rogi-renifera-lux-1-szt,p1272719223,przyjecia-i-okazje-p?fromSearchQuery=39137111
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3990
/ 1 egz.

Kalendarz książkowy 2022
Rok dobrych myśli, Beata Pawlikowska
Kalendarz na 2022 rok – bardzo kolorowy, bardzo pozytywny i jeszcze bogatszy.

365 stron
i 365 dobrych myśli,
rysunki, przepisy kulinarne, a także – po raz pierwszy w tym 
roku – fragmenty książek do poczytania, żółte kartki oraz 
afrykańskie przysłowia.

Jeszcze jeden rok dobrych myśli. Tym razem pod znakiem 
szczęśliwego słonia, który jest symbolem potęgi, mądrości 
i łagodności.

Kalendarz ścienny 2022
Andrzej Mleczko 
Zabawny kalendarz Andrzeja Mleczki 
urozmaici mijające miesiące śmiesznymi 
rysunkami. Produkt, który spodoba się 
wszystkim fanom twórczości Andrzeja 
Mleczki. Wejdź w nowy rok kalendarzowy 
z ilustracjami jednego z bardziej znanych 
polskich rysowników.

Kalendarz książkowy 2022
Lepszy rok 2022 z Katarzyną Miller
Rok z Katarzyną Miller – rok radości i rozwoju. Każdy nowy rok to symboliczny nowy początek. Jeśli otworzysz się na zmiany – może 
być on lepszy. A któż może być lepszą przewodniczką po roku 2022 niż zachwycająca mądrością i humorem Katarzyna Miller. Dzięki 
jej poradom przypomnisz sobie, jak zająć się swoim Wewnętrznym Dzieckiem, jak pokochać i docenić siebie. Porozmawiamy o ma-
rzeniach, a także o tym, co tu i teraz. O tym, co ważne i istotne. O tym, co codzienne i niezwykłe. Pozwól Katarzynie Miller towarzyszyć 
sobie przez cały rok. I niech jej moc będzie z tobą!

3999
/ 1 egz.

5990
/ 1 egz.

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

https://www.empik.com/lepszy-rok-2022-z-katarzyna-miller-wydawnictwo-zwierciadlo,p1281871428,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=kalendarz+miller
https://www.empik.com/mdr-dystrybucja-kalendarz-scienny-2022-andrzej-mleczko-mdr-dystrybucja,p1280833379,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=kalendarz+mleczko
https://www.empik.com/kalendarz-ksiazkowy-2022-rok-dobrych-mysli-beata-pawlikowska-edipresse-ksiazki,p1276423953,szkolne-i-papiernicze-p?qa=beata%20pawlikowska%20kalendarz&ac=true


kalendarze nowość
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Kalendarz książkowy
Kalendarz książkowy dzienny z wymiennym wkładem, ręcznie szyty, format A5, 368 stron, różne kolory i wzory.

Kalendarz książkowy
Kalendarz książkowy tygodniowy z wymiennym wkładem, 
ręcznie szyty, format A4 lub A6, 160 stron, różne kolory i wzory.

5999
 / 1 egz.

od 6999
                / 1 egz.

4499
/ 1 egz.

4499
/ 1 egz.

3999
/ 1 egz.

3999
/ 1 egz.

3499
/ 1 egz.

3999
/ 1 egz.

Artur Negri
Planer stoika, czyli jak nie oszaleć 
i czerpać radość z życia
Wymiary: 120 x 185 mm, 424 str., układ dzienny

Paulina Młynarska
Planer Moc kobiet
Wymiary: 140 x 195 mm, 424 str., układ dzienny

Anka Dziedzic
Planer #nieksiężniczkuj
Wymiary: 165 x 235 mm, 176 str., układ tygodniowy

Katarzyna Grochola
Kalendarz osobisty. Zawsze z nadzieją. 
Dziennik uczuć
Wymiary: 160 x 205 mm, 192 str., układ tygodniowy

Marcin Capiga
Kalendarz coachingowy
Wymiary: 170 x 240 mm, 192 str., układ tygodniowy

Małgorzata Ohme
Planer 365 dni dobrego życia
Wymiary: 140 x 195 mm, 184 str., układ tygodniowy

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

https://www.empik.com/planer-fitness-fitanka-anka-dziedzic-eurograf-bis,p1280605943,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39964137
https://www.empik.com/kalendarz-coachingowy-2022-eurograf-bis,p1278928416,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39654137
https://www.empik.com/kalendarz-coachingowy-kwadraty-2022-eurograf-bis,p1280405167,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/kalendarz-moc-kobiet-eurograf-bis,p1280376759,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39930163
https://www.empik.com/planer-365-dni-dobrego-zycia-malgorzata-ohme-eurograf-bis,p1280605925,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39964120
https://www.empik.com/planer-stoicki-czyli-jak-nie-oszalec-i-czerpac-radosc-zycia-artur-negri-eurograf-bis,p1280852028,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39977892
https://www.empik.com/eurograf-bis-planer-zawsze-z-nadzieja-katarzyna-grochola-eurograf-bis,p1280672255,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=39967398
https://www.empik.com/kalendarz-ksiazkowy-dzienny-model-38b-a5-granatowy-drops-print,p1283688929,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40332239
https://www.empik.com/kalendarz-2015-a5-cambridge-mix-dzienny-premium,p1101596971,ksiazka-p?fromSearchQuery=15705815
https://www.empik.com/kalendarz-ksiazkowy-dzienny-cambridge-premium-a5-brazowy-drops-print,p1283688752,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40332123
https://www.empik.com/i-drops-kalendarz-2017-format-a5-dns-modena,p1128693156,ksiazka-p?fromSearchQuery=20080129
https://www.empik.com/kalendarz-ksiazkowy-tygodniowy-cambridge-premium-a4-niebieski-drops-print,p1283688840,szkolne-i-papiernicze-p
https://www.empik.com/kalendarz-ksiazkowy-tygodniowy-model-44b-a5-grafitowy-drops-print,p1283689089,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=40332352
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6799

flamastry, 
12 kolorów, 

1 opak.

4999

kredki,
12 kolorów, 

1 opak. 
4499

zakreślacze, 
3 kolory, 

1 opak. 

6499

notatnik A5, 
96 stron + długopis, 

1 opak. 

7499

notatnik, 
176 stron, 

1 szt. 

8999

zestaw 
długopisów 

żelowych, 
12 kolorów, 

1 opak.

3299

kredki, 
12 kolorów, 

1 opak. 

1699

gumki, 
8 szt. 

1 opak. 

2499

gumki, 
5 szt. 

1 opak. 

799

długopis 
wymazywalny, 

1 szt. 

599

nożyk 
do papieru, 

1 szt. 

799

taśma, 
3 sztuki, 

1 opak. 

1999

taśma, 
1 szt. 

1999

nożyczki, 
1 szt. 

4799

kredki, 
36 kolorów, 

1 opak. 

2499

kredki 
z gumką, 

12 kolorów, 
1 opak. 

3499

kredki, 
24 kolory, 

1 opak. 

3299

zestaw 
pędzelków 

w etui, 10 szt., 
1 opak. 

4499

farby 
akwarelowe, 

12 kolorów, 
1 opak. 2999

farby 
plakatowe, 

12 kolorów, 
1 opak. 

1499

pojemnik 
na wodę, 

1 szt. 

1799

długopis, 
1 szt. 

2799

długopis 
z minifugurką, 

1 szt. 

LEGO®

malowanie i rysowanie

zapakuj swój prezent

799

marker permanentny, 
1 szt. 

599

długopis wymazywalny, 
1 szt. 

549

klej w sztyfcie, 
20 g, 

1 szt. 

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

https://www.empik.com/lego-zestaw-szkolny-dlugopisy-zelowe-12-sztuk,p1182817846,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=25249910
https://www.empik.com/lego-kolorowe-flamastry-12-sztuk,p1201213312,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=26143941
https://www.empik.com/kredki-lego-z-klockiem-mocujacym-12-szt,p1237393307,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34273005
https://www.empik.com/zestaw-zakreslaczy-lego-3-sztuki,p1220535394,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=31029773
https://www.empik.com/dlugopis-zelowy-lego-pick-a-pen-zielony-lego,p1245070234,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35526612
https://www.empik.com/dlugopis-zelowy-lego-pick-a-pen-niebieski-lego,p1245070100,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35526544
https://www.empik.com/dlugopis-zelowy-lego-pick-a-pen-rozowy-lego,p1245070252,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=35526636
https://www.empik.com/dlugopis-z-elowy-lego-niebieski-z-minifigurka,p1237393194,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34272893
https://www.empik.com/notatnik-lego-z-plytka-i-dlugopisem,p1237393130,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34272831
https://www.empik.com/kwadratowy-notatnik-lego-z-dlugopisem-niebieski,p1237393282,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34272985
https://www.empik.com/kredki-flexcils-12-kolorow-flexcils,p1103377149,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=16105799
https://www.empik.com/kredki-szkolne-36-kolorow-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1220535774,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=31030182
https://www.empik.com/gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1000946932,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66489047
https://www.empik.com/farby-plakatowe-12-kol-20ml-bambino-trzynasty-kolor-gratis,p1200787810,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=26064086
https://www.empik.com/kredki-olowkowe-noris-club-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,prod9550136,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66070160
https://www.empik.com/farby-szkolne-connector-12-kolorow-faber-castell,prod61081110,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66794158
https://www.empik.com/faber-castell-pojemnik-na-wode-rozowy-click-go-faber-castell,p1123722499,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=19548593
https://www.empik.com/dlugopisy-zelowe-feelingi-elephants-0-5-mm-niebieskie-happy-color-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1226183120,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=32540383
https://www.empik.com/nozyk-do-papieru-18mm,p1220157530,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=30966659
https://www.empik.com/tasma-klejaca-przezroczysta-herlitz-sp-z-o-o,prod27080414,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66026532
https://www.empik.com/nozyczki-biurowe-czarne-herlitz-sp-z-o-o,prod57474220,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66025085
https://www.empik.com/dlugopis-usuwalny-wymazywalny-uszaki-wild-mix-wzorow-happy-color-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1256727596,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36889303
https://www.empik.com/dlugopis-usuwalny-seria-space-story-niebieski-happy-color-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,p1210991227,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=26852485
https://www.empik.com/lumocolor-marker-permanent-czarny-gdd-grupa-dystrybucyjna-daccar,prod9250392,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66375876
https://www.empik.com/tasma-klejaca-scotch-magic-greener-choice-z-certyfikatem-ok-biobased-niewidoczna-na-podajniku-3m,p1237438196,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34288658
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1199

teczka 
z gumką, 

1 szt. 

379

teczka 
kopertówka, 

1 szt. 

3499

planner 2022, 
1 szt. 

16900*

notes Moleskine, 
edycja limitowana, 

1 szt. 

999

koszulki 
na dokumenty, 
10 szt., 1 opak. 

3499

segregator, 
1 szt. 

1999

teczka 
z gumką, 

1 szt. 

2999

przybornik 
na biurko, 

1 szt. 

* Produkt dostępny w wybranych salonach. 

2499

notes, 
64 kartki, 

1 szt. 

2499

planner 2022, 
1 szt. 

1999

segregator, 
1 szt. 

2999

segregator, 
1 szt. 

27900*

pióro Lamy, 
1 szt. 

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

https://www.empik.com/teczka-z-gumka-pigna-natura-by-pigna-wlochy,p1000845226,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66357193
https://www.empik.com/segregator-a4-pigna-natura-by-pigna-wlochy,p1000845174,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66357148
https://www.empik.com/pigna-nature-segregator-a4-by-pigna-wlochy,p1000812121,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=66379744
https://www.empik.com/segregator-8-cm-pure-glam,p1237437717,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=34288184
https://www.empik.com/teczka-rysunkowa-z-gumka-a4-pure-glam-herlitz-sp-z-o-o,p1250632922,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=36414079
https://www.empik.com/koszulki-do-segregatora-opakowanie-10szt-monocromo-ppl-by-pigna-wlochy,p1124662307,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=19662800
https://www.empik.com/przybornik-na-biurko-6-5x6-5x10cm-pure-glam-herlitz-pure-glam-herlitz,p1261751649,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37652999
https://www.empik.com/pd-planner-2022-zielony-zam-empik,p1265478346,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964849
https://www.empik.com/pd-planner-2022-eskora-zloty-empik,p1265478319,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964818
https://www.empik.com/pd-planner-2022-mieta-empik,p1265478337,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964832
https://www.empik.com/pd-planner-2022-bl-jasny-empik,p1265478391,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964870
https://www.empik.com/pd-notes-antystresowy-empik,p1265478416,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964887
https://www.empik.com/pd-planner-2022-roz-zam-empik,p1265478364,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964856
https://www.empik.com/pd-planner-2022-eskora-czarny-empik,p1265478294,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964801
https://www.empik.com/pd-planner-2022-szary-empik,p1265478328,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964825
https://www.empik.com/pd-planner-2022-bl-ciemny-empik,p1265478373,szkolne-i-papiernicze-p?fromSearchQuery=37964863
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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  

https://www.empik.com/premieraonline
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Battlefield 2042 After. Ocal mnie

Ivan Tapia, Montse Linde 
Dom z papieru. Dziennik Profesora

Redakcja: Redakcja „Tomu Kultury”,  
 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 24.11–7.12.2021  lub do wyczerpania zapasu. 
Regulaminy dostępne na stronie internetowej 
http://www.empik.com/regulaminy-empiku. 
Dostępność produktów objętych ofertą zgodnie z asortymentem salonu. 

4990
 

oprawa 
miękka

3999
 

DVD

nowość

20 sekund challenge
Gra towarzyska

8999

22999
Xbox One / PS46999

CD
16999

LP
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