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oprawa
twarda

6490 5490
oprawa
twarda
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twarda
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Poznaj pełen inspiracji magazyn online
wybrana książka

Świąteczne prezenty do 50 zł
− dla dorosłych i dzieci

wybrana książka

* Promocja obowiązuje w salonach Empik.

Rabat dotyczy wybranej oferty książkowej.

Książki, gry, gumy do ćwiczeń, a nawet oryginalna porcelana – wybór
prezentów w kwocie 50 zł jest
naprawdę spory.

5990

4290

cena
regularna

cena
regularna

-40%

Prezenty świąteczne do 100 zł
dla dzieci i dorosłych

-30%

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

-40%

Wojciech Orliński
Lem w PRL-u

-30%
Hanna Faryna-Paszkiewicz
Kobusz. Jan Kobuszewski
z drugiej strony sceny

Wydawnictwo Literackie

Wydawnictwo Mando

5499

4490

cena
regularna

cena
regularna

Prezenty dla fanów serialu
„Przyjaciele”
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”?

Czytaj więcej na empik.com/pasje
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-40%

-40%

-30%

-30%

Grzegorz Piątek
Najlepsze miasto świata.
Warszawa w odbudowie
1944−1949

Dominika Dudek,
Piotr Żak, Bogdan de Barbaro
Sztuka obsługi życia

Wydawnictwo W.A.B.

Wydawnictwo Mando
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/

4290

3990

cena
regularna

-40%
90

2

arna

0%

3990

cena
regularna

cena
regularna

-40%

-30%

-40%

-30%

-30%

Agnieszka Lingas-Łoniewska
Zasypani zakochani

Graham Masterton
Dom stu szeptów

Harlan Coben
Mów mi Win

Wydawnictwo Słowne

Wydawnictwo Albatros

Wydawnictwo Albatros

1999

2 CD

1999

Różni wykonawcy
Empik Collection: Christmas

2999

Różni wykonawcy
Empik Collection: Classics

3699

Supernova
DVD

1999

2 CD

2999

2799

1999

2 CD

Różni wykonawcy
Empik Collection:
Muzyka Filmowa

2 CD

2999

2999

Różni wykonawcy
Empik Collection: Jazz

490

arna

0%

o

4249
LP

4999

Różni wykonawcy
Empik Winyl Collection:
Muzyka Francuska

4249
LP

Różni wykonawcy
Empik Winyl Collection:
Muzyka Włoska

1999

1999

2499

2499

CD

4999

Mazowsze
Kolędy polskie

CD

Krzysztof Krawczyk
Kolędy i pastorałki

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

książki

6490

4490

5490

3990

oprawa
twarda
wydanie
specjalne

oprawa
twarda

Ken Follett
Nigdy
To coś więcej niż thriller. To powieść, która naprawdę może przerazić. Od spalonej słońcem Sahary, przez obozy dla
uchodźców, po gabinety polityków i salony ambasad. Bohaterowie i tchórze, ludzie rozważni i szaleńcy, kochankowie i wrogowie… Świat w obliczu kryzysu, który może być ostatnim…

Truman Capote
Śniadanie u Tiffany'ego
Wydawnictwo Albatros

Wydawnictwo Marginesy
Obietnica bycia razem. Nierozerwalna więź. Zaciekła wola
przetrwania. Heather Morris opisuje zapierające dech w piersiach zakończenie trylogii zapoczątkowanej „Tatuażystą
z Auschwitz”.

Ekskluzywne wydanie kultowej książki − zbiór czterech minipowieści, w których króluje miłość! Tytułowe − legendarne! − „Śniadanie u Tiffany'ego” stało się inspiracją dla wersji
filmowej: olśniewającej komedii romantycznej z Audrey
Hepburn w roli głównej.

7990

17960

99

oprawa
miękka

oprawa
miękka

Heather Morris
Trzy siostry

Wydawnictwo Albatros

3990

oprawa
twarda

90

7980

5990

oprawa
twarda

pakiet

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.

pakiet

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.

Katarzyna Nosowska
Nosowska dubeltowo!
Wydawnictwo Wielka Litera
Pobudza szare komórki, sumienie i „mięśnie śmiechowe”.
Zabija miłością! Pakiet dwóch bestsellerowych książek „A ja
żem jej powiedziała…” i „Powrót z Bambuko” z dodatkiem pięciu wyjątkowych kart z grafikami Izabeli Kaczmarek-Szurek.

4
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nowość

książki
7980

59

90

pakiet

Abby Jimenez
Pakiet: To tylko przyjaciel / Miłość
szuka właściciela
Wydawnictwo Muza
Subtelne i zabawne komedie romantyczne w stylu
kultowych filmowych historii. Podnoszące na duchu,
chwytające za serce i wzruszające do łez. Abby Jimenez
przekonuje w nich, że marzenia się spełniają, a prawdziwa
miłość może pokonać wszelkie przeszkody.

8589

69

90

pakiet

Krystyna Mirek
Pakiet: Blizny przeszłości / Dawne
tajemnice

7999

11997

83

99

oprawa
twarda

pakiet

Marcin Margielewski
Pakiet: Modelki z Dubaju / Koszmar
arabskich służących / Dubaj krwią
zbudowany
Wydawnictwo Prószyński Media
MODELKI Z DUBAJU marzą o pracy w modelingu albo
o ślubie z arabskim księciem, ARABSKIE SŁUŻĄCE to kobiety pozbawione paszportów, możliwości kontaktowania się
z rodziną, zamknięte za murami wartych miliony posiadłości,
DUBAJ jest ZBUDOWANY KRWIĄ ludzi, którzy poświęcają
swoje życie, by inni mogli swoje wieść w luksusie.

Izabella Frączyk
Kobiety z odzysku. Tomy 1−3
Wydawnictwo Prószyński Media
Bestsellerowa opowieść Izabelli Frączyk po raz pierwszy
w jednym tomie! Czy zastanawiałeś się kiedyś jak często
życiem rządzi przypadek? Trzy kobiety: młoda wdowa, była
żona bigamisty oraz doświadczona przez życie rozwódka
nawet nie przypuszczają, jak wiele w ich życie mogą wnieść
wspólne egipskie wakacje.

11970

89

8280

90

5490

pakiet

pakiet

Wydawnictwo Filia

Joanna Jax
Pakiet: Drugi brzeg / Smak wolności /
Bliski koniec

Gabriela Gargaś
Pakiet: Być kobietą

Pełne napięcia powieści psychologiczne o strasznych tajemnicach, które kryją małe miasteczka. Kto jest przyjacielem,
a kto może się okazać potworem? Stare zbrodnie rzucają
długie cienie… kto jest tak naprawdę odpowiedzialny za
zbrodnię sprzed lat?

Wydawnictwo Skarpa Warszawska

Wydawnictwo Skarpa Warszawska

„Drugi brzeg”, „Smak wolności” i „Bliski koniec” – bestsellerowa saga od Joanny Jax. Intrygi, miłość i historyczne wydarzenia. Poruszająca historia rodziny Niemojskich w czasach,
gdy każdy dzień był niewiadomą!

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

salony / online / aplikacja
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nowość

książki
7980

59

11997

90

89

pakiet

Alicja Sinicka
Pakiet: Uwikłana / Będziesz tego
żałować
Wydawnictwo Young
Dwa thrillery królowej polskiego domestic noir. Bohaterki
w opresji, narastające napięcie i meandry ludzkiej psychiki
– to znaki szczególne powieści Alicji Sinickiej, których po
prostu nie da się odłożyć.

12570

99

8499

pakiet

Beata i Eugeniusz Dębscy
Pakiet: Seria kryminalna z Tomkiem
Winklerem
Wydawnictwo Agora
Ostatni porządny facet w świecie czarnego kryminału. Usunięty ze służby za przestępstwo, którego nie popełnił. Jego
bronią – sardoniczne poczucie humoru i plejada niecodziennych sojuszników. Na kryminalnym Dolnym Śląsku zaczyna
się nowe rozdanie!

4990

pakiet

Wojciech Chmielarz
Pakiet Chmielarz
Wydawnictwo Marginesy
Trzy znakomite powieści mistrza kryminału. „Prosta sprawa”
i „Dług honorowy” to sensacyjne powieści z tajemniczym
Bezimiennym. „Wilkołak” to wielki powrót prywatnego detektywa Dawida Wolskiego. Oraz jego demonów.

4290

8298

59

oprawa
miękka

99

oprawa
miękka

pakiet

Ivan Tapia, Montse Linde
Dom z papieru. Dziennik Profesora

Alex Michaelides
Pakiet: Boginie / Pacjentka

Wydawnictwo Pascal

Wydawnictwo W.A.B.

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

Grono autorów thrillerów psychologicznych zyskało nową,
wschodzącą gwiazdę: Alexa Michaelidesa. Jego misternie
skonstruowane, niezwykle oryginalne thrillery zachwyciły mistrzów gatunku. Przekonaj się na własnej skórze, że
zachwycą i Ciebie.

Wojciech Chmielarz
Dług honorowy
Wydawnictwo Marginesy
Bohater znany z „Prostej sprawy” pojawia się w Wilkach.
Nie wie jednak, w co się pakuje. Będzie się musiał zmierzyć
z miejscowymi, holenderskimi gangsterami i tajemnicami,
które miały nigdy nie wyjść na jaw.

6
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nowość

książki

3499

3499

oprawa
miękka

Oficjalny przewodnik Fortnite.
Nadzwyczajna księga quizów
Wydawnictwo Insignis Media
Ta oficjalna księga zagadek Epic Games, zawierająca setki pytań z pięciu poziomów trudności,
wypełniona jest po brzegi testami sprawdzającymi twoją znajomość Battle Royale w „Fortnite”.

3999

oprawa
twarda

oprawa
twarda

Oficjalny przewodnik
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.

3999

Fortnite. Oficjalny
niezbędnik

3499

Wydawnictwo Insignis Media
Ten zupełnie nowy podręcznik Epic Games obejmuje wszystkie podstawy i ujawnia kluczową
wiedzę potrzebną do wygranej.

11570

85

oprawa
miękka

11370

90

7990

pakiet

Beth Garrod
All I Want for Christmas
Wydawnictwo YA!
Elle jest gwiazdą mediów społecznościowych. A przynajmniej tak się wydaje... Zdeterminowana, by zwiększyć liczbę
followersów, postanawia na czas świąt zamienić się miejscami z jedną ze swoich obserwatorek – Holly.

Holly Black
Pakiet: Okrutny książę / Zły król
/ Królowa niczego
Wydawnictwo Jaguar
Jude i jej siostry trafiają do świata elfów, lecz ci gardzą śmiertelniczką. Książę Cardan, najokrutniejszy spośród nich, nie
zdaje sobie sprawy, jak bardzo splecione okażą się ich losy.

Fortnite. Oficjalny
kalendarz 2022

pakiet

Kiera Cass
Pakiet: Rywalki
Wydawnictwo Jaguar
W Illei książę Maxon poszukuje żony. Rywalizacja jest
ogromna, umiejętnie podsycana przez media. Schadzki i bale
kontrastują z intrygami i zawistnymi pomówieniami. Która
dziewczyna zwycięży?

salony / online / aplikacja
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nowość

książki

4499

4490

8980

64

oprawa
miękka

99

oprawa
miękka

pakiet

Dmitry Glukhovsky
Outpost 2

Małgorzata Czyńska
Pakiet: Kobiety z obrazów

Sara Gay Forden
Dom Gucci. Potęga mody, szaleństwo
pieniędzy, gorycz upadku

Wydawnictwo Insignis Media

Wydawnictwo Marginesy

Wydawnictwo Marginesy

Z Moskwy imperator śle kozaków 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?

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

Uzupełniona o posłowie historia potęgi dynastii Guccich.
Opowiedziana od kuchni historia blichtru, intryg, zbrodni,
powstania, bliskiego upadku i późniejszego odrodzenia się
modowej dynastii.

4990
oprawa
twarda

Biografie na Święta

25% taniej
wybrana oferta

Frank Herbert
Diuna. Tom 1
Dom Wydawniczy Rebis
Wydanie specjalne z okazji premiery ekranizacji wyreżyserowanej przez Denisa Villeneuve’a. W obsadzie gwiazdy
światowego kina: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson,
Stellan Skarsgård, Javier Bardem i Zendaya.

4290

32

17

oprawa
twarda

4490

67

33

oprawa
miękka

7499

5624
oprawa
twarda

8
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nowość

książki
12279

8999
pakiet

5990

5990

oprawa
twarda

5990

oprawa
twarda

oprawa
twarda

Yuval Noah Harari
21 lekcji na XXI wiek

Yuval Noah Harari
Sapiens. Od zwierząt
do bogów

Yuval Noah Harari
Homo deus. Krótka
historia jutra

Wydawnictwo Literackie

Wydawnictwo Literackie

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.

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

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

8998

79

99

pakiet

Wydawnictwo Lira
Dwa bestsellery o sztuce i kobietach w jednym atrakcyjnym
pakiecie! Iwona Kienzler zdradza tajemnice tych, które patrzą na nas od stuleci z płócien wielkich mistrzów polskiego
i światowego malarstwa.

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Pakiet bestsellerowych książek Magdalny Wolińskiej-Riedi
„Kobiety w Watykanie” zawierający osobistą mapę najmniejszego państwa świata przygotowaną przez autorkę.

4499

11997

99

Iwona Kienzler
Pakiet: Kobiety ze słynnych obrazów

Magdalena Wolińska-Riedi
Pakiet: Kobieta w Watykanie
(3 książki + osobista mapa
najmniejszego państwa świata)

99

oprawa
twarda

pakiet

Michał Rusinek
Pakiet: Kolekcja felietonów Michała
Rusinka
Wydawnictwo Agora
Cykl błyskotliwych felietonów o współczesnej polszczyźnie
i obyczajach językowych Polaków, na który składają się „Pypcie na języku”, „Niedorajda” i „Zero zahamowań”.

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!

salony / online / aplikacja
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nowość

książki

7990

6999

oprawa
twarda

3999

oprawa
twarda

Jamie Oliver
Razem

Yotam Ottolenghi, Ixta Belfrage
Smak

Wydawnictwo Insignis Media

Wydawnictwo Filo

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

Po „Obfitości” i „Całej obfitości” przyszła pora na „Smak”
i odkrycie trzech kluczowych czynników (proces, połączenie, produkt), które sprawiają, że dania z warzyw są
tak niesamowicie pyszne. To nowatorskie podejście do
przyrządzania warzyw, na które czekali fani Ottolenghiego i miłośnicy wegetariańskiej kuchni na całym świecie.

6999

oprawa
miękka

Katy Milkman
Jak zmieniać
Wydawnictwo Insignis Media
W tej przełomowej książce Milkman odkrywa przed
czytelnikami sprawdzoną naukowo ścieżkę, która może
zaprowadzić nas z miejsca, w którym jesteśmy, do miejsca,
w którym chcemy być!

4990

oprawa
twarda

4999

oprawa
miękka

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

Svetlana Ovsyankina
Niefit przepisy od baletnicy

Wydawnictwo Filo

Wydawnictwo Pascal

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

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 grzeszki, i na sycące,
tradycyjne dania.

oprawa
twarda

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.

10
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nowość

książki

3699
oprawa
twarda
/ 1 egz.

3999

1499

oprawa
twarda

oprawa
twarda

Katarzyna Huzar-Czub
Pierwsza Gwiazdka. Krok po kroku
Wydawnictwo Wilga
Opowiedz maluszkowi o świętach – o rodzinnych przygotowaniach, ubieraniu choinki, lukrowaniu pierników,
o prezentach, świątecznych potrawach, radości z bycia
razem i o wizycie Mikołaja. Pierwsza Gwiazdka musi być
niezapomniana!

Aniela Cholewińska-Szkolik
Misia i jej mali pacjenci. Wyjątkowi
pacjenci

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

Wydawnictwo Zielona Sowa

Wydawnictwo Zielona Sowa

Zestaw wyjątkowych opowiadań o jeszcze bardziej wyjątkowych pacjentach! W tej książce znajdziecie ulubione historie
dzieci, które uwielbiają Misie i WSZYSTKICH jej pacjentów.
Razem z Misią i Popikiem wejdźcie do Lipowej Kliniki!

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

3499
oprawa
twarda

5997

49

7998

99

6499

pakiet

Katarzyna Berenika Miszczuk
Tajemnica domu w Bielinach. Klub
Kwiatu Paproci. Tom 1
Wydawnictwo Wilga
Pierwsza książka dla dzieci napisana przez autorkę słowiańskich bestsellerów! „Kwiat paproci” dla młodszych czytelników. Bohaterowie słowiańscy powracają w nowej serii
Katarzyny 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!

pakiet

Tomasz Rożek
Pakiet: Nauka to lubię / Człowiek
Wydawnictwo Wilga

Bella Swift
Pakiet: Mopsik
Wydawnictwo Wilga
Przygody uroczego i wyjątkowego mopsika o imieniu Peggy.
W skład pakietu wchodzą trzy tomy: „Mopsik, który chciał
zostać jednorożcem”, „Mopsik, który chciał zostać reniferem”,
„Mopsik, który chciał zostać syrenką”.

Tomasz Rożek, dziennikarz i popularyzator nauki, prowadzi czytelników przez labirynt wiedzy. Pisze o zjawiskach,
z którymi spotykamy się na co dzień, i o tych zachodzących daleko w kosmosie, odległych o lata świetlne. Odsłania tajemnice, nad którymi badacze głowią się od dawna,
ale prezentuje również najnowsze odkrycia uczonych.
Dowcipnie i przystępnie opisuje nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia i procesy.

salony / online / aplikacja
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muzyka

3999

1999

1999 33%
2 CD

2999

2 CD

Różni wykonawcy
Empik prezentuje: Najpiękniejsza muzyka na Święta

Różni wykonawcy
Empik Collection: Christmas

„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.

4999
3 CD

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

 PREMIERA 26.11.2021

8999

oszczędzasz

5499
LP

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 wykonawców, 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.

Różni wykonawcy
Empik Winyl Collection: Christmas
„Empik Winyl Collection: Christmas” to zbiór największych świątecznych przebojów.
Na winylu nagrania wykonywane m.in. przez: Queen, Band Aid, Paula McCartneya,
Justina Biebera i Mariah Carey, Arianę Grande czy Deana Martina.

12
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muzyka

6499 12999
CD

DELUXE CD

16999
LP

ABBA
Voyage
ABBA, jeden z najpopularniejszych
zespołów wszech czasów, powraca
po 40 latach z rewolucyjnym koncertem zrealizowanym przez firmę
George’a Lucasa i z nowym albumem
studyjnym „Voyage”.

5999 12999 16999
CD

DELUXE CD

LP

Sting
The Bridge
„The Bridge”, nowy album studyjny Stinga, zawiera
10 nowych utworów utrzymanych w charakterystycznym dla artysty pop-rockowym brzmieniu.
Sting opowiada w nich o osobistych stratach, zakłóceniach, zamknięciu oraz nadzwyczajnej sytuacji
społecznej i politycznej.

6499 18999
2 CD

LP

Nirvana
Nevermind (30th Anniversary Edition)
Płyta, która zdefiniowała lata 90. i zainspirowała pokolenia, obchodzi 30-lecie! Z tej okazji dla fanów przygotowano 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.

salony / online / aplikacja
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muzyka

6999 16999

Adele
30

CD

2 LP

„30” to pierwsza nowa muzyka Adele od wydania trzeciego albumu 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.

sanah
Irenka (Final edition)

4999
2 CD

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

 PREMIERA 26.11.2021

Kaśka Sochacka
Ministory

2999
CD

„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 wyprodukowali to wydawnictwo. Płytę uzupełnia alternatywna wersja piosenki „Nie było cię” znanej z płyty „Ciche dni”
oraz świetna koncertowa wersja utworu „Porzucić” z pierwszej EPki
Kaśki. „Ministory” są odpowiedzią na pytanie, w jakim kierunku zmierza
Sochacka. To wyrafinowany pop z dodatkiem miejskiego folku i muzyki
alternatywnej. Doskonale zaśpiewana płyta z niebanalnymi piosenkami.

fot. Paula Sobota
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Hip-hop
w supercenie
supercenie!

3999

3999

19

19

99

CD

Fisz Emade
Tworzywo

CD

Otsochodzi

Rasmentalism

3999

4999

3499

19

19

19

19

CD

CD

Taco Hemingway

Taco Hemingway

99

1999

CD

4999

99

3999

99

99

oprawa ?

Taco Hemingway

4999

99

1999
CD

oprawa ?

Taco Hemingway

O.S.T.R.

Zwycięzca
XVIII Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina
w Warszwie
2021
Bruce Liu
Chopin

5999
CD

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. Obie instytucje wspólnie angażują się
w promowanie wybitnych interpretatorów muzyki Chopina.

salony / online / aplikacja
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5999
29

99

DVD

Śniegu już nigdy nie będzie
Pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się ON
– atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego
wschodu. Żenia (Alec Utgoff), bo tak brzmi jego imię, ma
dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych
kobiet. Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta na bogatym osiedlu pod miastem. Pracując dla ludzi odgrodzonych
murem od „gorszego” świata, poznaje ich historie i osobiste
dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie
każdego z nich.

 PREMIERA 30.11.2021

film

Susza

3999

3499

DVD

Detektyw Aaron Falk wraca do rodzinnego miasteczka po
ponad dwudziestoletniej nieobecności, aby wziąć udział
w pogrzebie swojego dawnego przyjaciela. Zgodnie z ustaleniami lokalnej policji zmarły miał przed samobójczą śmiercią zamordować swoją żonę i dziecko. Jest jednak coś, co
od początku nie zgadza się w tej historii. Aaron zostaje
w miasteczku kilka dni dłużej, by dowiedzieć się, co się
naprawdę stało. W toku śledztwa okazuje się, że sprawa
może mieć związek z wydarzeniami sprzed dwudziestu lat
i tajemniczym utonięciem młodej dziewczyny, z powodu
którego lata temu Falk musiał opuścić miasto.

DVD

Minari
W pogoni za amerykańskim snem Jakob Yi (Steven Yeun)
przeprowadza swoją rodzinę z Kalifornii do sielskiego Arkansas. Jego marzeniem jest stworzyć własną farmę, której plony mogłyby zaopatrywać okolicznych koreańskich
sklepikarzy. Pozostali członkowie rodziny nie są zadowoleni
z przenosin, zwłaszcza gdy okazuje się, że ich nowy dom
ma… kółka i jest tak wątły, że może sobie nie poradzić z nawiedzającymi okolicę tornadami. Jakby tego było mało, do
rodziny dołącza nieco szelmowska babcia z Korei.

Klangor

5999

4 DVD

„Klangor” to dramat rodzinny z historią kryminalną w tle. Maja Ostaszewska i Arkadiusz
Jakubik wcielają się w role Magdy i Rafała
Wejmanów, małżeńskiej pary, której życie
wypada z zakrętu po tym, jak jedno z ich dzieci znika bez śladu. Rafał, wierząc, że tylko on
może odnaleźć córkę, rozpoczyna desperackie poszukiwania na własną rękę. Wczoraj był
psychologiem więziennym w randze porucznika, najbardziej opanowanym człowiekiem
na świecie. Dzisiaj, żeby zrozumieć, co
naprawdę wydarzyło się w noc zaginięcia córki, będzie musiał zaprzeczyć wszystkim wartościom, które
jeszcze kilka dni wcześniej definiowały go
jako męża, ojca, człowieka. Tymczasem wokół
sprawy narasta zmowa milczenia.

3499

DVD

Oscary 2021 Zwycięzca w kategorii film międzynarodowy

Na rauszu
Ten eksperyment to jazda bez trzymanki! „Na rauszu” opowiada historię grupy przyjaciół, nauczycieli szkoły średniej,
zainspirowanych teorią, że skromna dawka alkoholu pozwala otworzyć się na świat i lepiej w nim funkcjonować.
Nie przewidują jednak skutków, jakie pociągnie za sobą
długotrwałe utrzymywanie stałego poziomu promili we
krwi – przez cały dzień, również w pracy.
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film

3699

DVD

2999

DVD

Coma

Jak wywołałem byłą żonę

Młody, utalentowany architekt odzyskuje przytomność po
straszliwym wypadku i odkrywa, że przebywa w dziwnym,
dystopijnym świecie. Rzecywistość wypełniają wspomnienia leżących obok pacjentów w stanie śpiączki. I tak jak ludzka pamięć, ten świat jest fragmentaryczny, chaotyczny
i niestabilny. Oto COMA: wieczna zmarzlina, rzeki i miasta
istnieją w przestrzeni jednego pokoju. a prawa fizyki nie są
już prawami, ponieważ można je dowolnie naginać.

Przebojowa komedia o małżeństwie, w którego
życie niezłe zamieszanie wprowadza… duch
poprzedniej żony. W rolach głównych Dan Stevens, Leslie Mann, Isla Fisher i laureatka Oscara
Judi Dench w swojej najzabawniejszej roli!

2799 24%

2999

DVD

3699

7999

oszczędzasz

4 DVD

Guardians: Misja Superbohaterów
Podczas trwania zimnej wojny specjalna grupa o nazwie
„Patriot” w tajemnicy tworzy grupę superbohaterów,
w której skład wchodzą mający moc manipulowania
ziemią i skałami Ler (Sebastien Sisak), zamieniający się
w niedźwiedzia Arsus (Anton Pampushny), szermierz
Khan (Sanzhar Madiyev) oraz potrafiąca zamienić swoje
ciało w wodę Ksenia (Alina Kiziyarova). Wkrótce złowieszczy Avgust Kuratov (Stanislav Shirin) za pomocą stworzonych przez siebie klonów napada na Rosję. Bohaterowie
stawiają czoła wrogowi.

Supernova
Sam i Tusker są razem od ponad 20 lat i kochają się bezgranicznie. Kiedy okazuje się, że niedługo mogą zostać rozdzieleni przez chorobę Tuskera, wyruszają w długą podróż
i cieszą się z każdej spędzonej wspólnie chwili. Z każdym
kolejnym dniem odkrywają jednak, że podchodzą zupełnie
inaczej do tego, co jeszcze przed nimi, a ich związek zostaje
wystawiony na najtrudniejszą próbę.

Noce i Dnie. Rekonstrukcja cyfrowa
Ekranizacja powieści Marii Dąbrowskiej o losach dwóch
pokoleń rodziny Niechciców i ich przyjaciół. Główną bohaterką jest Barbara, która po przeżyciu zawodu miłosnego
i z obawy przed staropanieństwem wychodzi za mąż za
Bogumiła Niechcica. Małżeństwu wkrótce rodzi się syn,
którego przedwczesna śmierć kładzie się głębokim cieniem
na relacji obojga. Serial jest rozszerzeniem nominowanego
do Oscara filmu o tym samym tytule.

salony / online / aplikacja
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film

12999
4K

9499
3999

DVD

Czarna Wdowa
Czarna Wdowa – Natasza Romanow – musi się zmierzyć
z dawną traumą, 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.

Legion Samobójców:
The Suicide Squad

9499

5999

3999

DVD

2999

DVD

Hit kinowy w reżyserii Jamesa Gunna. Władze wysyłają
największych superzłoczyńców świata – Bloodsporta, Peacemakera, King Sharka i Harley Quinn – na odległą, pełną
wrogów wyspę Corto Maltese. Wyposażeni w zaawansowaną technologicznie broń, przemierzają niebezpieczną
dżunglę, by odszukać i zniszczyć cel. Grupę łotrów może
ujarzmić jedynie towarzyszący im pułkownik Rick Flag.
Jak zwykle, wystarczy jeden zły ruch, by zginąć.

Szybcy i Wściekli 9
Dom Toretto sądził, że zostawił swoje życie banity za sobą,
ale nawet on nie może uciec przed przeszłością. Kiedy
jego brat Jakob, z którym od dawna nie miał kontaktu,
niespodziewanie objawia się jako niezawodny zabójca
na zlecenie, cała ekipa zbiera się, by pomóc Domowi wyrównać stare rachunki i powstrzymać diabelski spisek
znajomego wroga, dążącego do zniszczenia ich rodziny.

5999

7999

2999

3499

DVD

3999

DVD

Listy do M. 4

Wróg doskonały

Gdy zbliża się Wigilia, wszystko może się zdarzyć! Nieoczekiwane zauroczenie, przerwane zaręczyny czy nieplanowane spotkanie sprawią, że bohaterowie na nowo będą
musieli zdefiniować, czym jest dla nich „miłość do bliźniego”. Świat Mela, Szczepana, Kariny i Wojciecha znów
stanie na głowie… Między Karolinę i Filipa wkroczy nowa
kobieta, a o Rudolfa upomni się przeszłość. W tym czasie
nawet nieśmiały introwertyk wyjdzie z domu, a zbuntowany pechowiec okaże się muzycznym diamentem. Święta
to magia, wystarczy dać jej szansę!

„Wróg doskonały” to 88 minut mistrzowsko narastającego
napięcia oraz znakomity debiut Tomasza Kota w zagranicznej produkcji i psychologicznym thrillerze. To również
zaskakująca i wciągająca adaptacja powieści Amélie Nothomb „Kosmetyka wroga”, której podjął się hiszpański
reżyser Kiké Maíllo. Światowa premiera filmu miała miejsce
na 53. MFF w Sitges.

DVD

Jeden gniewny człowiek
Kalifornijska firma zajmująca się transportowaniem cennych ładunków, głównie milionów w gotówce, popada w coraz większe kłopoty. W ciągu ostatnich miesięcy kilka jej
konwojów zostało napadniętych, ograbionych, a ochraniające je ekipy wymordowano. W takich okolicznościach do
firmy dołącza H, milczący twardziel o niejasnej przeszłości,
ale o nieocenionych kompetencjach. Jego zadaniem jest
podniesienie bezpieczeństwa konwojów i wykrycie sprawców napadów. Wkrótce okaże się jednak, że jego prawdziwy
cel to zemsta. Niebawem ulice LA spłyną krwią, bo dla H
„oko za oko” to za mało.
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nowość

gry

BLACK WEEK

20999 26999 22999
PC

PS5 /
Xbox Series

24000

PS4 /
Xbox One

16000

Gra PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X
TM
Battlefield 2042
„Battlefield™ 2042” to pierwszoosobowa strzelanka będąca powrotem
do wojny totalnej, z której słynie ta kultowa seria gier. W niedalekiej
przyszłości porządek na świecie został zachwiany. Dynamicznie
zmieniające się pola bitew będą wymagały od Ciebie adaptacji i przezwyciężania trudności przy pomocy Twojego oddziału i nowoczesnego
arsenału. „Battlefield™ 2042” oddaje w Wasze ręce globalne pola bitew
o niespotykanej dotąd skali dzięki wsparciu rozgrywki dla 128 graczy.
Na graczy czeka tu ogromna moc wrażeń, od zaktualizowanych trybów
gry wieloosobowej, takich jak Podbój czy Przełamanie, po zupełnie
nową Strefę Zagrożenia.

Oferta ważna w dniach 22−28.11.2021.
209

Oferta ważna w dniach 19−28.11.2021.

PlayStation Plus − 12 miesięcy
* Promocja obowiązuje w dniach 19–29.11.2021,
dostępna tylko w sklepach stacjonarnych.

* Oferta ważna w dniach 19−28.11.2021.

239

99

99

14999

15999

PC

PS4/
Xbox One

21999

27999

21999
Xbox Series X/
PS5

14999

10999
NS

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 ulepszeniom w rozgrywce i nowemu sezonowi innowacji we wszystkich trybach.

Gra PS4 / PS5 / Xbox One /
Xbox Series X / NS
Just Dance 2022

14999
PS4/PS5/
Xbox One/
Xbox Series X
NS/

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 Dragons „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” .

21999
PC

PS4/PS5/
Xbox One

Gra PC / PS4 / PS5 / Xbox One
Far Cry 6
„Jesteś zły? Jesteś potworem?” – bezwzględny dyktator
zapytał swojego syna, gdy przyglądali się ulicznym demonstracjom wzywającym do rewolucji. Antón Castillo
doszedł do władzy, obiecując mieszkańcom niegdyś bogatej wyspy Yara, że przywróci jej dawną chwałę i uczyni
ją rajem na Ziemi bez względu na cenę. Mając u boku posłusznego trzynastoletniego syna Diego, Antón trzyma
w żelaznym uścisku przyszłość Yary.

salony / online / aplikacja
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gry
Oferta ważna do 29.11.2021.

34999

33999

33999

31999

34999

26999

15999

259

249

239

239

219

209

114

99

99

99

99

99

99

15999

99

15999

99

99

89

79

14999

7999

PS5

PS5

PS5

PS4

PS5

PS4

PS4

PS4

PS4

PS4

7999

7999

7999

7999

7999

7999

7999

7999

7999

7999

99

99

39

39

PS4

PS4

99

99

99

99

99

99

99

39

39

39

39

39

39

39

PS4

PS4

PS4

PS4

PS4

PS4

PS4

3999
PS4

Oferta ważna w dniach 29.11–5.12.2021.

20999

23999

159

14999

149

99

99

PS4

159

PS5/
Xbox One

Gra PC / PS4 / PS5 / Xbox One
F1® 2021
13999

59

84

99

PC

11999

84

99

84

PC

84

99

PC

13999

84

84

99

PC

11999

Gra PC / PS4 / Xbox One
Plants vs. Zombies™: Bitwa o Neighborville

13999

99

PC

PC/PS4/
Xbox One

PS4/
Xbox One

12999

84

PC/PS4/
Xbox One

79

99

Gra PC / PS4 / Xbox One
Need for SpeedTM Heat

99

5999

17999

PC

17999

99

11999

79

99

PC

10999

99

23999

99

PC

11999

84

99

PC

PC

9999

84

99

PC

13999

8499
PC

10999

84

99

PC

10999

8499
PC

20
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elektronika

BLACK WEEK W DNIACH 22−27.11.2021.

19999

18999

179

149

99

99

/ 1 szt.

Słuchawki JBL
Tune 510 BT, Bluetooth

/ 1 szt.

94

159

99

/ 1 szt.

Słuchawki JBL Tune500

289

28999
/ 1 szt.

Słuchawki JBL FREE 2,
Bluetooth, czarne

Słuchawki JB TUNE600 BT NC

21999

99

34900

99

/ 1 szt.

Głośnik JBL GO 3, Bluetooth

12999

42999

/ 1 szt.

Słuchawki JBL Tune500BT

19999

22900

129

16999

99

/ 1 szt.

/ 1 szt.

JBL, Bezprzewodowe słuchawki
T460BT, bluetooth, czarne

Słuchawki JBL JR310BTRED

przy zakupie

Instax Mini 11
wkłady 10 sztuk za 1 zł

35900
Instax Fuji Lifestyle Mini 11

salony / online / aplikacja
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elektronika

BLACK WEEK

84900

Gramofon SONY
PS-LX310BT

16900

Głośnik przenośny
XIAOMI Mi Portable

* W DNIACH 22−27.11.2021.

22999

Gramofon
CAMRY CR 1113

6999

Myszka
komputerowa
Mi Dual Mode
Wireless Mouse
Silent Edition
Black, czarna

17900

15900*
/ 1 szt.

14900
17999

14900

Słuchawki nauszne WH-CH510

69900

z technologią Bluetooth

Gramofon ION
Mustang LP

Xiaomi AirDots 2
Mi True Wireless 2
Słuchawki BT5

11999

supercena

209

00

Głośnik SONY
SRS-XB13,
Bluetooth

14999

Guy
Cable Guy*

129

00*

• Stojak na telefon lub kontroler.

/ 1 szt.

119

2499

14999

• Kompatybilny z większością smartfonów
oraz kontrolerów.

Pendrive Harry Potter

• Wysokość około 21 cm.

32 GB

• Zawiera kabel zasilający USB Typ-C o długości 2 m.
• Widoczny na zdjęciu telefon/kontroler nie wchodzi
w skład zestawu.
Dostępne również inne wzory.

3999

00

Słuchawki nauszne WI-C200

* Promocja obowiązuje w dniach 22–28.11.2021,
dostępna tylko w sklepach stacjonarnych.

z technologią Bluetooth

22
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6999

5499

5999

4499

12999

9999
6999

5999

5999

44
1+

Jenga

54

99

wiek

6+

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

15995

2–8

Dobble – różne rodzaje

wiek

6+

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!

2–6

Monopoly Standard

8999

13999
3–6

wiek

8+

Poszukiwacze gwiazd! Wyruszcie w podróż po nieboskłonie i sprowadźcie do swojego świata nieco światła. „Stella” to gra rywalizacyjna osadzona w Uniwersum Dixita,
w której gracze interpretują ilustracje pod kątem wspólnie
wylosowanego hasła. Wybieraj te same grafiki, co inni,
aby zwyciężyć! Podejmuj skalkulowane ryzyko, ale uważaj, bo zachłanność może się skończyć Twoim upadkiem
w odmęty ciemności!

2+
2–5

Wsiąść do pociągu: Europa

wiek

8+

„Wsiąść do pociagu: Europa” to druga część niezmiernie
popularnej serii o wielkiej, kolejowej przygodzie. Gracze
zbierają karty przedstawiające wagony i używają ich, by
budować dworce, pokonywać tunele, wsiadać na promy
i zajmować trasy kolejowe, jak Europa długa i szeroka.

20 Sekund Challenge

wiek

10+

Dwie drużyny, jeden sędzia, ponad 400 szalonych wyzwań
i tylko 20 sekund, by nie dać się pokonać! W „20 Sekund Challenge” gracze będą mieli okazję spróbować swoich sił, podejmując się wykonania serii nieoczywistych, zaskakujących
i szalonych zadań. Im szybciej zmierzycie się z wyzwaniem,
tym mniej czasu pozostawicie rywalom. Niesamowita gra
towarzyska, która rozśmieszy Was do łez!

SZUKAJ GRY NA
salony / online / aplikacja
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wiek

8+

Monopoly Standard to kultowa i znana na całym świecie
gra dla młodzieży i dorosłych. Zostań właścicielem ulicy
Marszałkowskiej, placu Trzech Krzyży lub Alei Jerozolimskich, postaw tam bajeczne hotele, które wzbogacą
zarówno miasto, jak i Twój portfel… Przenieś się na ulicę, na
której zbijesz niebotyczny majątek. „Monopoly Standard”
to prosta gra w zarządzenia majątkiem polegająca na kupowaniu i sprzedawaniu najlepszych atrakcji w mieście:
ulic, dworców, lotnisk…

14995

13999
Stella. Edycja polska

6999

99

23
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12999

6499

109

4999

99

12999

2–4

Splendor

9999

wiek

2–8

10+

„Splendor” jest dynamiczną i niemal uzależniającą grą
w zbieranie żetonów i kart, które tworzą zasoby gracza,
umożliwiające mu dalszy rozwój. Gracze wcielają się
w renesansowych kupców, którzy próbują nabyć kopalnie
klejnotów, środki transportu, sklepy – wszystko to w celu zdobycia jak największego prestiżu. Gdy będziesz już
dostatecznie bogaty, być może zaszczyci cię swą wizytą
przedstawiciel szlachty, co jeszcze podniesie twój prestiż
w oczach konkurencji.

Tajniacy
Scrabble

2–4

wiek

10+

Klasyczna gra „Scrabble” polega na wymyślaniu powiązanych ze sobą słów i układaniu ich na planszy w sposób
przypominający krzyżówkę. Słowa należy ułożyć z płytek,
na których znajdują się litery o różnej wartości punktowej,
a wygrywa ten, kto za ułożone słowa zdobędzie najwięcej
punktów.

Dwie drużyny, którym przewodzi dwóch Szefów Wywiadu, próbują jak najszybciej nawiązać kontakt ze wszystkimi
swoimi agentami. Problem leży w tym, że Szef Wywiadu
może podawać swojej drużynie tylko jedno hasło na turę,
którym powiąże ze sobą kilka widocznych dla wszystkich
kryptonimów. Drużyna musi się domyślić, który z prezentowanych kryptonimów należy do agentów ich drużyny,
omijając cudzych agentów. Ale uwaga! Jeden z kryptonimów należy do zabójcy...

9995
2–4

Gambit królowej

9999

wiek

12+

Zastanawiasz się, jak doświadczała gry w szachy niezwykła
Beth Harmon z „Gambitu królowej”? To dzięki swojej umiejętności wyobrażania sobie kolejnych ruchów szachowych
na suficie Beth była w stanie pokonać wielu swoich przeciwników.
W grze planszowej „The Queen’s Gambit” starasz się zbijać
bierki przed innymi graczami, aby zebrać jak największą liczbę punktów. W każdej turze możesz ruszyć swoim gambitem
jak inną figurą szachową. Pamiętaj, aby pokonać przeciwników i wygrać, musisz planować swoje ruchy niczym Beth!

wiek

12+

12999
2+

Lista, lista przebojów

wiek

15+

Kto okaże się TOP znawcą hitów? Przed wami „Lista lista
przebojów”, czyli wyjątkowa gra imprezowa, która przeniesie
Was w świat największych – polskich i światowych – przebojów muzyki popularnej. Stwórzcie drużyny i wspólnie
wybierzcie się w tę niesamowitą podróż przez sześć dekad,
odkrywając na nowo ponad 170 topowych artystów, których
hity rozgrzewały serca i umysły całych pokoleń.

Re(we)lacje

2+

wiek

18+

Jesteście przekonani, że rewelacyjnie się znacie? Sprawdźcie Wasze relacje w grze „Re(we)lacje!” W tej kooperacyjnej grze odsłońcie swoje emocje i uczucia w konkretnych,
często kontrowersyjnych 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? A sami co byście zrobili, gdybyście niespodziewanie
musieli wyjść ze swojej strefy komfortu?

24
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zabawki
4999

3499
5999

10999

8999

Sprawa sejfu skarbu
Jej Królewskiej Mości

Sprawa bezcennej monety

4499

Puzzle "Sprawa bezcennej monety" to jedna z łamigłówek z kolekcji "Sherlock Holmes" wydawnictwa
Professor Puzzle. Czy uda Ci się opanować tę wymagającą łamigłówkę?

Cy uda Ci się odkryć tajemnice sejfu, aby
odzyskać monetę?

Zestaw Drewnianych
Łamigłówek Sherlocka
Holmesa
Zestaw Drewnianych Łamigłówek
Sherlocka Holmesa to zbiór 8 łamigłówek, które mogą nawet zagiąć
umysł Sherlocka Holmesa!

4999

34

99

6999

Harry Potter,
puzzle 3D
Ulica Pokątna

11999

Harry Potter,
puzzle 3D
Zamek Hogwart

Łamigłówka Kopernika

Wielki test z łamigłówek

Każdy Wielki Umysł został starannie dobrany i połączony z zagadką - łamigłówką.
Każda łamigłówka uczy i rozwija Nas za
pomocą zabawy: ważnych odkryć, teorii,
przełomowych wydarzeń z historii naszego świata.

„Wielki test z łamigłówek” to 8 logicznych
układanek, na które składa się: 4 metalowe
układanki – o czterech stopniach trudności,
2 drewniane łamigłówki „węzeł” i „spacer po
desce”, tangram + 50 kart z wyzwaniem do
tangramu, patyczki + 50 kart z wyzwaniami
do patyczków, klepsydra.

8999

6999

6999

8999

Harry Potter,
puzzle 3D
Ekspres do
Hogwartu

Puzzle 4 w 1

12999

13999
salony / online / aplikacja
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CAŁA LINIA

FIGURKI

Funko POP

Gravitrax

-20%

-20%

19999

15999
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.

GraviTrax – zestawy
uzupełniające

4999

6999

55

99

3999
/ 1 zestaw

29999

23999
GraviTrax Pro
Zestaw GraviTrax Pro pozwala zbudować konstrukcję na wysokość.

4999

3999
/ 1 zestaw

/ 1 szt.

26
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kolekcja
od

1299
/ zawieszka

5999
/ wianek

8999
/ anioł
siedzący

5999 2499
/ świeca
strzelająca

4999

/ poduszka
dekoracyjna,
1 szt.

2499
/ świeca
z wiankiem

2999

/ formy do pieczenia,
1 szt.

1999

/ napis xmas

149

00

99

/ świecznik

1499

/ figurka
dziewczynka

/ mikołaj stojący

99

/ anioł
siedzący

3499
9999
/ koc

1999

/ skarpeta
na prezenty,
1 szt.

129

00

/ klipsy
mikołaje,
6 szt.

/ bałwan stojący

4

99
od
/ pudełka
prezentowe

od

89

99

499

/ torebki
prezentowe

/ anioł stojący

salony / online / aplikacja
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2999

kolekcja

tylko w empik

59

99

/ choinka futerko

3499

/ wianek

59

2999

3999

/ figurka
bałwanek

99

/ koń na
biegunach

4999

/ świeca
strzelająca

/ złota
świeca

/ figurka
dziewczynka

4999

2999

/ aniołek mały

/ świeca , 1 szt.

od

999

/ zawieszki
dekoracyjne

999

/ klipsy gwiazdki,
6 szt.

14900

4999

12900
/ anioł
duży stojący

/ renifer
stojący

/ poduszka
dekoracyjna

3999
/ baletnica

7999

/ figurka siedząca

9999
/ koc

28
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tylko w empik

kolekcja

3999

/ kubek
ceramiczny

5999
/ termofor
pingwin

7999

3999

/ słoik na ciastka

/ kubek
ceramiczny

5999
/ skarpety
świąteczne

3999
/ stoper
do drzwi

1499

1299

/ kula
świąteczna

/ czapka

3999
/ nauszniki

3999

/ kubek
ceramiczny

5999

999

/ zestaw kubek
+ skarpetki

3999

/ kartki
okolicznościowe,
1 szt.

2999
/ skarpetki

/ nauszniki

5999

4999

/ termofor
sowa

/ zestaw
2 kubków

1999

4999

/ ogrzewacz

/ kapcie

od

499

/ torebki
prezentowe

Insert-2a.indd 29
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kalendarze
/ pakowanie

od

499

/ pudełka
i torebki prezentowe,
różne rozmiary

3999

2999

/ 1 egz.

/ 1 egz.

Kalendarz książkowy dzienny 2022

Kalendarz książkowy tygodniowy 2022

Kalendarz książkowy 2022, układ: dzienny, liczba stron: 350, oprawa: twarda, format: A5.
Kalendarz w języku polskim i angielskim.

Kalendarz książkowy 2022, układ: tygodniowy, liczba stron: 162, oprawa: miękka, format:
A5. Kalendarz w języku polskim i angielskim.
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art. szkolne

6999
notes
13 x 21 cm,
240 stron,
1 szt.

29900

pióro,
1 szt.

3499

planner,
1 szt.

21900

pióro,
1 szt.

4999
notes A5,
192 strony,
1 szt.

9999

3999

pióro,
1 szt.

notes A5,
192 strony,
1 szt.

7999

kredki
pastelowe,
50 kolorów,
1 opak.

4799

kredki
ołówkowe,
24 kolory,
1 opak.

4999

pisaki,
12 kolorów,
1 opak.

6999

zestaw
piśmienniczy
do kolorowania,
1 opak.

salony / online / aplikacja
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art&craft

1999

/ kredki świecowe
niełamiące, 10 kolorów

29

99

19

/ zestaw naklejek
wielorazowych

99

/ kredki świecowe
Aqua, 10 kolorów

2499

/ wykręcane kredki,
16 kolorów

/ zestaw

Specjalna formuła pozwala na kolorowanie za pomocą wody. Napełnij pisak wodą
i zacznij rysować po kolorowance. Kolorowanka jest wielokrotnego użytku, wystarczy
poczekać, aż woda wyschnie, i można kolorować ponownie. W każdym zestawie
znajdują się 4 obrazki do kolorowania i specjalny pisak na wodę.

/ cekinowa
maskotka DIY,
1 zestaw

2999

2499

Wodne kolorowanki

Kolorowanki

1299 1799

/ notes A5
wydrapywanka

/ notes A4
wydrapywanka

2499

2499

/ zestaw

/ maskotka DIY,
1 szt.

2499

Kolorowanka podłogowa
Miniwydrapywanki

/ 1 szt.

Do kolorowania flamastrami, kredkami i farbami,
wymiary: 120 x 80 cm.
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art&craft

15900

99

99

/ zestaw 10 x 21 ml
farb olejnych

/ zestaw 6 x 21 ml
farb olejnych

11900

/ zestaw 24 x 22 ml
farb akrylowych

47900

14900

/ zestaw

Zestaw promarkerów,
48 kolorów

6999

/ zestaw 6 tuszy,
pędzelek i blok

/ zestaw 12 x 22 ml
farb akrylowych

9900

9900

7999
Zestaw Akryl
lub Akwarela, 17 el.

3499
/ zestaw

Zestaw farb akrylowych
lub akwarelowych

9999
/ zestaw

Zestaw do rysunku

7999
Zestaw do akwareli
z kredkami

12900

8999
Wielka kreatywna walizka

Zestaw artystyczny,
168 elementów

7999
/ zestaw

Zestaw artystyczny, 215 części
salony / online / aplikacja
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Oferta empik.com
– sprawdź ofertę w supercenach

Play-Doh, zestaw z ciastoliną
Świnka Farma, E6723
(34041291)

Play-Doh,
Ciastolina,
65 elem.
(37207830)

Play Doh, Wheels, zestaw
kreatywny Dźwig, E5400
(31088640)

La Cucaracha

Rush Hour Junior

Play-Doh, zestaw kreatywny
Klinika (35006978)

Disneys Villainous
Gra Planszowa

Labyrinth Pokémon

Europa
w 10 dni
(35796404)

Pandemic:
Szybka
reakcja

Cardline:
Dinozaury
(18499803)

(33056234)

Timeline:
Nauka
i odkrycia

Kraina
Snów

(18672282)

(22820839)
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5999

13999

49

109

99

2999

2599

99

zestaw

Bourjois, Twist Up
The Volume, tusz
do rzęs Black, 8 ml
Yves Saint Laurent,
Touche Eclat,
korektor
(19432304) Korektor rozświetlający, łatwa aplikacja, końcówka ma kształt pędzelka.

Yope, Zestaw Choco Muffin
(40415079) Mydło 500 ml + żel 400 ml + balsam 300 ml

31999

40599

16939

269

359

149

99

30 ml

(20967963) Maskara ze szczoteczką 2 w 1 dla wydłużonych
i pogrubonych rzęs. Pozycja
1. szczoteczki zapewnia rozdzielenie i wydłużenie rzęs.
Dzięki pozycji 2. rzęsy nabiorą
spektakularnej objętości.

99

8499

7499

99

50 ml

zestaw

Lancome, Tonique
Confort, 400 ml

Shiseido, Ultimune Power Infusing,
przeciwstarzeniowy koncentrat
do twarzy, 30 ml lub 50 ml

(11798620) Pielęgnacyjny tonik nawilżający dla cery suchej
i wrażliwej uzupełnia demakijaż z zachowaniem absolutnej
łagodności.

(33884165, 33884172) Poprawia koloryt cery i doskonale
nawilża.

159

00

149

(34387252) Ciśnieniomierz naramienny łatwy
w użyciu. Profesjonalna
dokładność, potwierdzona klinicznie. Wykrywanie
nieregularnego bicia serca. Dwa mankiety.

(34211311) Zestaw: olejek do ust 06 Mint, 7 ml; Mascara
Intense Volume pogrubiająca 01 Black, 3,5 ml; kosmetyczka.

Szczoteczka
elektryczna
Oral-B 100
Kids Mickey

Suszarka do
włosów Babyliss
Smooth Pro
6709DE

Ciśnieniomierz
naramienny
Braun BUA6150
00

Clarins Set Candy Box Mint

00

159

139

00

(37239169) Suszarka z silnikiem AC o mocy 2100 W
oraz prędkości wyrzutu
powietrza 106 km/h to
profesjonalne i wydajne
suszenie.

9900

8900

(39963345) Szczoteczka
elektryczna dla dzieci
Oral-B ma 2 tryby mycia
zębów, praktyczny timer.
Kompatybilna z aplikacją
mobilną Disney Magic
Timer.

online / aplikacja
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16900

11900

00

9999

139

1 szt.

OTL Technologies słuchawki
dla dzieci

JBL Bezprzewodowe słuchawki
nauszne T460BT
(31136846) Potężny, sceniczny JBL Pure Bass, nawet 11 godzin odtwarzania muzyki bez przerw.

79900

(39622549, 39622495, 39621788 )Składane i regulowane
słuchawki przewodowe. Przeznaczone dla dzieci od 6 lat,
rożne wzory: Harry Potter, Psi Patrol, Pokémon, Świnka
Peppa, Batman, L.O.L.

/ 1 szt.

Smartfon Samsung Galaxy M12
(38573972, 38573965) Ekran 6,5", pamięć 4/64 GB

* Dostępne również w wersji bezprzewodowej z Bluetooth!

* Kod rabatowy: Moto30 — 30 zł

46900

43900*

34900
Wideorejestrator Mio MiVue C430
(p1283819219) Nagrywanie Full HD 1080P 30kl/s, ostrzeżenia GPS o fotoradarach z darmową aktualizacją, szklana
optyka z technologią Technologia Mio™ Night Vision.

Wideorejestrator
70mai A500s + kamera cofania RC06
(38223419) Przekątna wyświetlacza 2". Tryb parkingowy
oraz menu w języku polskim. Wbudowany GPS z ADAS
(system asystujący Kierowcy). Przednia kamera nagrywa
w rozdzielczości Ultra HD 1944P oraz ma kąt widzenia 140".
Tylna kamera nagrywa w rozdzielczości Full HD 1080P oraz
ma kąt widzenia 130".

12999

14999

99

99

99

79

32900

29900
Rozrusznik Osram Batterystart 200
(37063726) Łatwe rozwiązanie do rozruchu pojazdów o pojemności: max 2 l (diesel), max 3 l (benzyna). Dzięki funkcji
powerbank i wejściu USB umożliwia ładowanie gadżetów
elektronicznych podczas jazdy.

13999

8999

Kubek termiczny
Contigo West
Loop 500 ml

Piłka nożna Adidas Uniforia

Smartwatch dziecięcy Calmean Easy

(25850673) Kubek termiczny
Contigo West Loop 500 ml.

(33497617) Piłka nożna Adidas Uniforia, rozm. 5, opakowanie prezentowe.

(36989089) Wodoodporny smartwatch z możliwością prowadzenia rozmów oraz lokalizowania dziecka.
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13500

4590

119

32

15590

99

00

14000

zestaw

Choinka Premium
„Królowa Lasu”
na naturalnym pniu,
150 cm
(33947068) Pięknie rzeźbione końcówki igliwia połączone z ogromną
gęstością i naturalnym odcieniem
zieleni będą cieszyć swoim wyglądem przez długie lata.

Zestaw prezentowy Aroma Home
(40601946) Zestaw Elegance Mascarade Masai zawiera
świecę zapachową 115 g i dyfuzor 50 ml z patyczkami. Idealny dla miłośników orientalnych nut z domieszką przypraw
i kwiatów.

8999

9999

69

69

99

Matex, pościel świąteczna,
160 x 200 cm, różne wzory

komplet

(36912346, 36912384, 36912315) Niezwykle miękka pościel z motywem świątecznym, ciepła i miła w dotyku. Jej
największą zaletą jest wysoka jakość materiału, ciekawe
wzory oraz trwałe kolory, które pozostają niezmienne po
wielu praniach.

zestaw

Zestaw aromatycznych świec
sojowych
(p1284811551) Świąteczne świece zapachowe – wosk sojowy Aromat Świąt pomogą stworzyć magiczny nastrój
przy świątecznym stole.

13500

99

Faro, pościel świąteczna
z bawełny, 160 x 200 cm

11500

komplet

(40510507, 40510538) Miękka w dotyku, przyjemna i wytrzymała tkanina ze 100% bawełny. Poszwa 160 x 200 cm
oraz 2 poszewki 70 x 80 cm. Komplet zapinany na zamek
błyskawiczny.

zestaw

Zestaw kubków świątecznych
(p1275837681) Zestaw 3 kubków świątecznych od Nadzwyczajnie. Zdobione złotem Baby it's cold outside, Let it
snow, Sweater weather. Każdy kubek ma pojemność 300 ml.

KOD: ZWIEGER-20

Zestaw noży w bloku
drewnianym Hevea,
6 elementów
(36540488) Zwieger Hevea 5 najczęściej wykorzystywanych noży
kuchennych, cechujących się wyjątkowo wysoką twardością.
*Cena promocyjna pojawi się
w koszyku po wpisaniu kodu:
ZWIEGER-20

38800

29900

00

366

Myjka ciśnieniowa Karcher K2 Home
(21253690) Poręczna i mocna myjka ciśnieniowa, idealna do
prac wokół domu, czyszczenia mebli ogrodowych, narzędzi
czy roweru. Ciśnienie 110 bar, wydajność 360l/h, maks.
temp. wody 40°C, moc 1,4 kW.

Naklejka akwarelowa
Świąteczna Choinka

25200

(p1284826119) Cudowna kompozycja naklejek w świątecznym stylu od Merchant RoomMates Decor to wspaniały
pomysł na udekorowanie twojego wnętrza na czas Bożego
Narodzenia. Podaruj sobie i swoim bliskim trochę magii na
święta. Naklejka jest wielokrotnego użytku.

online / aplikacja
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7980

5990

99

29

kalendarz
książkowy 2022,
1 szt.

22999

pakiet

Xbox One / PS4

2999
CD

9995

gra planszowa

Regulaminy dostępne w punkcie info lub na stronie internetowej
http://www.empik.com/regulaminy–empiku.
Dostępność produktów objętych promocją zgodnie z asortymentem salonu
lub do wyczerpania zapasu. Oferta dostępna w wybranych salonach.

Oferta obowiązuje w dniach 24.11–7.12.2021
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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, 8:00–20:00
sobota, 10:00–18:00
niedziela, 10:00–16:00

8999

gra planszowa
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