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Chołod
Szczepan Twardoch

Brakujący element
Harlan Coben
tłum. Magdalena Słysz

It Starts with Us
Colleen Hoover
tłum. Aleksandra Żak

Czerwona ziemia
Marcin Meller

Jedno życzenie
Nicholas Sparks
tłum. Anna Dobrzańska

Empuzjon
Olga Tokarczuk

Gdzie jesteś,
piękny świecie
Sally Rooney
tłum. Jerzy Kozłowski

Mentalista 
Camilla Läckberg, 
Henrik Fexeus
tłum. Inga Sawicka

Siła kobiet
Barbara Wysoczańska

Zanim wystygnie kawa
Toshikazu Kawaguchi
tłum. Joanna Dżdża

O włos
Katarzyna Bonda

The Spanish Love 
Deception
Elena Armas 
tłum. Matylda Biernacka

Życie Violette
Valérie Perrin
tłum. Wojciech Gilewski

Projekt Riese
Remigiusz Mróz 

The Love Hypothesis
Ali Hazelwood
tłum. Filip Sporczyk

 Literatura piękna

 Kryminał i thriller

 Literatura obyczajowa
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Hydropolis. Uciekaj
Zygmunt Miłoszewski

All of Your Flaws. 
Przypomnij mi naszą
przeszłość
Marta Łabęcka 

Harry’s House
Harry Styles

Heartstopper 2
Alice Oseman
tłum. Natalia Mętrak-
-Ruda 

Lata Dwudzieste
Dawid Podsiadło

Magiczne drzewo.
Geniusz
Andrzej Maleszka

Odwagi, Pinku! 
Książka o odporności…
Urszula Młodnicka,
Agnieszka Waligóra

Krew i popiół
Jennifer L. Armentrout
tłum. Danuta Górska 

Męskie Granie 2022
Różni wykonawcy

Sekretna historia ludz… 
skarpetek  
Justyna Bednarek,
Daniel de Latour

Rodzina Monet. Skarb
Weronika Anna Marczak 

Never Ending Sorry
Agnieszka Chylińska

TOPR. Tatrzańska przygoda 
Zosi i Franka
Beata Sabała-Zielińska

Start a Fire.
Runda pierwsza
P.S. Herytiera (Pizgacz)

Uczta
sanah

 Literatura polska dla dzieci

Muzyka

 Young adult

 Pop i rock
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Dom dla zmyślonych
przyjaciół pana Mateusza 
Szpaku

Hotel Maffija 2
SB Maffija

Muzyka Komercyjna 
Pezet

Pretty Boy
White 2115

Produkt47
OKI

FEST Festival
Follow

Czerwona ziemia
Marcin Meller
czyta: Wojciech 
Mecwaldowski 

JIMEK&Goście: Historia 
Polskiego Hip-Hopu 
Going.

Gra złudzeń
Kasia Magiera
czyta: Aneta Todorczuk

Mata Tour
Sold Out 

Małe zbrodnie
Magdalena Majcher
czyta: Aneta Todorczuk

SBM FFestival, vol. 6
Sold Out 

Ukochane dziecko 
Romy Hausmann
czyta: Martyna Szymańska

Taco Hemingway 2020 2021 
2022 Tour
Revolume

Uśpiona
Alicja Sinicka
czyta: Anna Dereszowska
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 Rap i hip-hop

 Live

 Kultura cyfrowa Audiobook

Kultura cyfrowa
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Dziewczyny z Dubaju
reż. Maria Sadowska

Dialogi Waginy i Penisa
Beata Biały, Andrzej Gryżewski,
Jagna Kaczanowska

Miłość, sex & pandemia
reż. Patryk Vega

Kryminalna historia 
kościoła
Artur Nowak,
Stanisław Obirek

Weseלe (Wesele)
reż. Wojtek Smarzowski

Negocjator
Krzysztof Balcer,
Jolanta Gwardys

Zupa nic
reż. Kinga Dębska

Odwilż (HBO Max)
Justyna Mazur,
Marcin Myszka

Żeby nie było śladów
reż. Jan P. Matuszyński

Wariaci u władzy
Witold Szabłowski

Chołod
Szczepan Twardoch

Mierzeja
Wojtek Miłoszewski 
i Zygmunt Miłoszewski

Niech to usłyszą
Wojciech Chmielarz, 
Jakub Ćwiek

Projekt Riese
Remigiusz Mróz

Szum
Małgorzata Oliwia Sobczak

 Superprodukcja audio

 Podcast

 Kino polskie
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Film



Tomasz Habowski
Piosenki o miłości

27.Fuckdemons
Nic się nie stało

Wiktoria Bieżuńska
Przechodząc przez próg, 
zagwiżdżę

Damian Kocur
Chleb i sól

Daria ze Śląska
Falstart albo faul, 
Dziewczyna z tatuażem

Anna Goc
Głusza

Łukasz Kowalski
Lombard

Frank Leen
Bombonierki, Za dobrze 
by zapomnieć

Olga Górska
Nie wszyscy pójdziemy 
do raju

Kamil Krawczycki 
Słoń

Jakub Skorupa
Zeszyt pierwszy

Karolina Lewestam 
Pasterze smoków. 
Rodzice kontra świat

Minionki: Wejście Gru
reż. Kyle Balda

Nasze magiczne Encanto
reż. Howard Byron

Skarb Mikołajka 
reż. Julien Rappeneau

To nie wypanda
reż. Domee Shi

Grzegorz Mołda
Zadra, Matecznik

Ofelia
8

Ishbel Szatrawska
Żywot i śmierć pana Hersha Libkina 
z Sacramento w stanie Kalifornia

 Literatura

 Muzyka

 Film
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Aleksandra Zbroja

Daria Zawiałow

Łukasz Grzegorzek 

Szczyl

Katarzyna Borowiecka

Dominik Sadowski

Dawid Ogrodnik

Anna Gacek

Izabela Szymańska

Anna Maria Żurek

Maciej Tomaszewski

Michał Nogaś Joanna Marczuk Marcin Maćkiewicz Sylwia Chutnik

 Literatura
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Magdalena Mikołajczyk 
Jestem dość
Wydawnictwo Muza

A może po prostu byśmy zrobili 
tak, że każdy z nas będzie sobą? 
I to w zachwycie. Dostrzegając 
to, co ma, kim jest, co może 
i chce jeszcze zrobić i zauwa-
żając to, ile już zrobił. Może po 
prostu uznamy, że bycie sobą 
jest dość? To jak, idziemy w to? 
Jesteśmy dość.

* Oferta ważna do 5.02.2023 lub do wyczerpania zapasu.

Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com10

patronat

oszczędzasz

50%najniższa cena 
z 30 dni 49,99

2499*
4999**

supercena

supercena

* Oferta ważna do 5.02.2023 lub do wyczerpania zapasu.

* Oferta ważna do 5.02.2023 lub do wyczerpania zapasu.

Adam Kay
Bardzo niesamowita 
medycyna
Wydawnictwo Insignis Media

Przeczytaj tę książkę, jeśli ciekawi 
cię, dlaczego starożytni Egipcjanie 
uważali, że mózg to bezużyteczny 
glut, który można wyrzucić do 
kosza, dlaczego fryzjerzy ucinali 
swoim klientom kończyny albo 
dlaczego można było kiedyś nieźle 
zarobić na puszczaniu bąków (nie-
stety ta oferta nie jest już aktualna).

Natalia Berlik
Szkoła rysowania.
Rozwiń swój arty-
styczny talent 
Wydawnictwo Wilga 

Rysowania to hobby, które można 
zacząć w każdym wieku. Nie tylko 
rozwija wrażliwość, poczucie es-
tetyki, ale rozbudza kreatywność 
i zmysł obserwacji.

2699*
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999**

2099*
oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 34,99

4999**

**cena regularna

**cena regularna

**cena regularna

https://www.empik.com/szkola-rysowania-rozwin-swoj-artystyczny-talent-berlik-natalia,p1309857544,ksiazka-p
https://www.empik.com/jestem-dosc-magda-mikolajczyk,p1331494470,ksiazka-p
https://www.empik.com/jestem-dosc-magda-mikolajczyk,p1331494470,ksiazka-p
https://www.empik.com/bardzo-niesamowita-medycyna-kay-adam,p1329868034,ksiazka-p
https://www.empik.com/jestem-dosc-magdalena-mikolajczyk,p1350058932,ebooki-i-mp3-p


książkinowość

Marcel Proust
Nie ma Albertyny
Wydawnictwo MG

Albertyna odchodzi. Porzuca 
bohatera, potem umiera, a na-
stępnie odchodzi z pamięci. 
Proust opisuje z chirurgiczną 
dokładnością proces znikania 
człowieka z życia i pamięci 
ludzkiej.

Olga Tokarczuk
Pan Wyrazisty
Wydawnictwo Format 

Autorki zabierają nas w fikcyjny świat, do złudzenia przy-
pominający czasy, w których przypadło nam żyć – z rozbu-
chanym „ja”, natręctwem autoprezentacji, kultem młodości 
i obsesją lansu. Czy wyjdziemy z tego cało?

Olga Tokarczuk
Zgubiona dusza
Wydawnictwo Format

„Zgubiona dusza” to dwu-
głos – idąc za słowami no-
blistki, wybitna ilustratorka 
Joanna Concejo stworzyła 
równoległą opowieść, ukry-
tą w obrazach. Poruszająca 
rzecz o czekaniu, cierpliwo-
ści i uważności.

Louisa May Alcott
Pod krzewami bzu
Wydawnictwo MG

Przygody sióstr Bab i Betty 
Moss, ich nowego przyjaciela 
Bena, który uciekł z cyrku, jego 
niezwykłego psa Sancho, ich 
sąsiadki, panny Celii oraz cu-
downej klaczy Licie. 

M.L. Stedman
Światło między oce-
anami 
Wydawnictwo Albatros

Nowość w serii Piąta Strona 
Świata. Rok 1920. Latarnik Tom 
Sherbourne wciąż nie może 
się uporać ze wspomnieniami 
z Wielkiej Wojny. Ukojenie 
przynosi mu towarzystwo uko-
chanej żony. Jednak los wysta-
wia ich na próbę… Poruszająca 
opowieść o niszczycielskiej 
sile niewłaściwych wyborów. 
O złych decyzjach dobrych ludzi. 
O szczęściu, z którego tak trudno 
zrezygnować.

4990
oprawa  
twarda

4990
oprawa  
twarda

4790
oprawa  
twarda4990

oprawa  
twarda

5990
oprawa  
twarda
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https://www.empik.com/nie-ma-albertyny-proust-marcel,p1346571436,ksiazka-p
https://www.empik.com/pod-krzewami-bzu-may-alcott-louisa,p1346571454,ksiazka-p
https://www.empik.com/pod-krzewami-bzu-may-alcott-louisa,p1346571454,ksiazka-p
https://www.empik.com/swiatlo-miedzy-oceanami-stedman-m-l,p1354595510,ksiazka-p
https://www.empik.com/swiatlo-miedzy-oceanami-stedman-m-l,p1354595510,ksiazka-p
https://www.empik.com/zgubiona-dusza-tokarczuk-olga,p1164262024,ksiazka-p
https://www.empik.com/pan-wyrazisty-tokarczuk-olga,p1346572091,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=1358864348
https://www.empik.com/swiatlo-miedzy-oceanami-stedman-m-l,p1253993897,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/swiatlo-miedzy-oceanami-stedman-m-l,p1131842673,ebooki-i-mp3-p


książki nowość

SKOKOMANKA 
Sophia Henderson 
Zaufaj mi
Wydawnictwo Akurat

Przebój Wattpada w kategorii 
romans. Czy w dzisiejszych 
czasach można z dnia na dzień 
stać się księżniczką? Czy dwój-
ka ludzi z zupełnie innych świa-
tów będzie w stanie nawiązać 
relację? Czy poczują się bez-
piecznie w swoim towarzy-
stwie? A przede wszystkim... 
czy oboje w końcu zaznają 
w życiu prawdziwego szczę-
ścia?

Aleksandra Rak
Szept anioła. Latar-
nik. Tom 1
Wydawnictwo Lekkie

Czasem na naszej drodze 
stają ludzie, którzy niczym 
anioły niosą pomoc. Za-
praszamy w podróż do 
malowniczej miejscowości 
z owianą legendami latarnią 
morską, gdzie wiatr szepcze 
tajemnice z dawnych lat.

Max Czornyj
Niebezpieczna pro-
pozycja
Wydawnictwo Filia

W tej historii nic nie jest tym, 
czym się wydaje. Czy można 
eksperymentować z uczucia-
mi i bezkarnie przekraczać 
własne granice? A może 
miłość wcale nie wymaga 
wyłączności? Max Czornyj 
w nowej, pikantnej odsłonie!

Gabriela Gargaś
Kancelaria 2. Bałagan w papierach
Wydawnictwo Lekkie

W kancelarii nie wolno zwalniać tempa – skomplikowane pro-
cesy, niekończąca się góra papierkowej roboty i… przystojni 
klienci?! Życie Emilii to nie sielanka. Kiedy w drzwiach jej 
biura staje nowy, atrakcyjny mężczyzna, akcja przyspiesza.

4490
oprawa  
miękka

3999
oprawa  
miękka

4490
oprawa  
miękka

4990
oprawa  
miękka

4299
oprawa  
miękka

Nana Bekher
Jesteś moją zagadką. 
Honey 
Wydawnictwo Pascal 

Nicholas ma pomóc choremu oj-
cu w prowadzeniu firmy. Przed 
przejęciem obowiązków spędza 
noc z piękną nieznajomą. Naza-
jutrz widzi ją w biurze ojca i do-
wiaduje się, że Honey dla niego 
pracuje. Ona jednak twierdzi, że 
nigdy go nie spotkała. W końcu 
okazuje się, że Nick przespał się 
z jej siostrą bliźniaczką, ale męż-
czyzna nie jest jej już obojętny.

4699
oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/kancelaria-2-gargas-gabriela,p1348828879,ksiazka-p
https://www.empik.com/zaufaj-mi-skokomanka,p1346885108,ksiazka-p
https://www.empik.com/zaufaj-mi-skokomanka,p1346885108,ksiazka-p
https://www.empik.com/jestes-moja-zagadka-honey-bekher-nana,p1357648150,ksiazka-p
https://www.empik.com/jestes-moja-zagadka-honey-bekher-nana,p1357648150,ksiazka-p
https://www.empik.com/niebezpieczna-propozycja-czornyj-max,p1349947375,ksiazka-p
https://www.empik.com/niebezpieczna-propozycja-czornyj-max,p1349947375,ksiazka-p
https://www.empik.com/szept-aniola-latarnik-tom-1-rak-aleksandra,p1356364622,ksiazka-p
https://www.empik.com/kancelaria-2-gargas-gabriela,p1348828879,ksiazka-p
https://www.empik.com/kancelaria-2-gargas-gabriela,p1348828879,ksiazka-p
https://www.empik.com/kancelaria-gargas-gabriela,p1309540015,ksiazka-p
https://www.empik.com/kancelaria-gargas-gabriela,p1309540015,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360574970
https://www.empik.com/kancelaria-gargas-gabriela,p1321534317,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360843418
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360514701
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360575058
https://www.empik.com/kancelaria-gargas-gabriela,p1341742288,ebooki-i-mp3-p


książkinowość

Anna Rybakiewicz
Lekarka nazistów
Wydawnictwo Filia

Wstrząsająca sumieniem, bo-
leśnie prawdziwa opowieść 
o kobiecie, która w myśl wy-
znawanych wartości, nie wa-
hała się wznieść ponad własne 
cierpienia oraz uprzedzenia. Po-
ruszająca opowieść o determi-
nacji, odwadze i miłości ponad 
podziałami. 

4990
oprawa  
miękka

4290
oprawa  
miękka

4990
oprawa  
miękka

Dianne Freeman
Poradnik prawdziwej 
damy. Dobre manie-
ry a morderstwo
Wydawnictwo Skarpa 
Warszawska

Opowieść o cwaniactwie 
w brytyjskiej arystokracji. 
Wiktoriańska Anglia, intry-
gi, niedopowiedzenia, skry-
wane tajemnice okraszone 
poczuciem humoru i nagły-
mi zwrotami akcji. Nie bę-
dziecie mogli oderwać się 
od tej historii!

Lauren Ho
Lucie Yi NIE jest romantyczką
Wydawnictwo Kobiece

Lucie Yi ma dosyć czekania na Tego Jedynego. Chce zostać 
mamą, jednak po dramatycznym zerwaniu, które doprowadzi-
ło ją na skraj załamania nerwowego postanawia wziąć sprawy 
w swoje ręce. Chce znaleźć odpowiedniego partnera do pro-
kreacji – w związku tak platonicznym, jak to tylko możliwe…

Kristin Hannah
Magiczna chwila
Wydawnictwo Świat Książki 

Wzruszająca opowieść o miło-
ści do skrzywdzonego dziecka 
napisana przez Kristin Hannah, 
uwielbianą na całym świecie 
autorkę powieści „Słowik” oraz 
„Zimowy ogród”. Pewnego je-
siennego dnia mieszkańców Ra-
in Valley elektryzuje wiadomość 
o znalezieniu w parku dziwnego 
dziecka. Emocje sięgają zenitu, 
a plotki nie milkną.

Mirosława Kareta
Tajemnice z przeszłości
Wydawnictwo Mando

Józia staje na kolejnym życio-
wym zakręcie. Aby odszukać 
siebie, musi odnaleźć prawdę 
o swoim pochodzeniu. Poru-
szająca opowieść o kłamstwach 
i intrygach, które kładą cień na 
naszą przyszłość. 

4690
oprawa  
miękka

4490
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miękka

4590
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miękka
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https://www.empik.com/tajemnice-z-przeszlosci-kareta-miroslawa,p1344274168,ksiazka-p
https://www.empik.com/tajemnice-z-przeszlosci-kareta-miroslawa,p1344274168,ksiazka-p
https://www.empik.com/poradnik-prawdziwej-damy-dobre-maniery-a-morderstwo-dianne-freeman,p1352347104,ksiazka-p
https://www.empik.com/poradnik-prawdziwej-damy-dobre-maniery-a-morderstwo-dianne-freeman,p1352347104,ksiazka-p
https://www.empik.com/lucie-yi-nie-jest-romantyczka-ho-lauren,p1353897101,ksiazka-p
https://www.empik.com/lucie-yi-nie-jest-romantyczka-ho-lauren,p1353897101,ksiazka-p
https://www.empik.com/lucie-yi-nie-jest-romantyczka-ho-lauren,p1353897101,ksiazka-p
https://www.empik.com/ostatnia-prawdziwa-singielka-ho-lauren,p1286959572,ksiazka-p
https://www.empik.com/ostatnia-prawdziwa-singielka-ho-lauren,p1286959572,ksiazka-p
https://www.empik.com/lekarka-nazistow-anna-klosinska-rybakiewicz,p1349800986,ksiazka-p
https://www.empik.com/magiczna-chwila-hannah-kristin,p1354113653,ksiazka-p
https://www.empik.com/magiczna-chwila-hannah-kristin,p1354113653,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1358358476
https://www.empik.com/tajemnice-z-przeszlosci-kareta-miroslawa,p1360843542,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360514640
https://www.empik.com/ostatnia-prawdziwa-singielka-ho-lauren,p1292147187,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360743127


książki nowość

4390
oprawa  
miękka

Beth O'Leary 
Poszukiwany ukochany
Wydawnictwo Albatros

Trzy kobiety. Trzy randki. Jeden nieobecny mężczyzna. In-
teligentna, genialnie zabawna, chwytająca za serce nowa 
powieść Beth O’Leary, autorki bestsellerowych „Współloka-
torów”. Rollercoaster emocji – komedia romantyczna o nie-
pewności uczuć i pułapkach, jakie zastawia na nas miłość, 
kiedy najmniej się tego spodziewamy.

Seria „Mała czarna” – inteligentna, genialnie zabawna, chwytająca za serce!

3799
oprawa  
miękka

3799
oprawa  
miękka

3799
oprawa  
miękka

3799
oprawa  
miękka

3899
oprawa  
miękka

3899
oprawa  
miękka

4290
oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/ksiazki,31,s?productPoolId=134822
https://www.empik.com/poszukiwany-ukochany-o-leary-beth,p1345912034,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360484880
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360501008
https://www.empik.com/zamiana-o-leary-beth,p1283333436,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wspollokatorzy-o-leary-beth,p1242274927,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/lista-ktora-zmienila-moje-zycie-beirne-olivia,p1242273797,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/nie-ma-tego-zlego-weisberger-lauren,p1321566352,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/co-powiesz-na-spotkanie-winters-rachel,p1250602462,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kaktus-haywood-sarah,p1277810493,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/w-droge-o-leary-beth,p1283325808,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zamiana-o-leary-beth,p1247811334,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wspollokatorzy-o-leary-beth,p1227771418,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/lista-ktora-zmienila-moje-zycie-beirne-olivia,p1242446977,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/nie-ma-tego-zlego-weisberger-lauren,p1322042576,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/co-powiesz-na-spotkanie-winters-rachel,p1252063995,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kaktus-haywood-sarah,p1277646542,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/w-droge-o-leary-beth,p1283598060,ebooki-i-mp3-p


książkinowość

Anna Wolf
Słodkie pragnienie
Wydawnictwo Lipstick 
Books

Susan i Hunter wpadają na 
siebie po latach. W szkole 
średniej byli parą, rozstali 
się tuż przed rozdaniem 
świadectw. Przypadkowe 
spotkanie w restauracji, któ-
re kończy się w hotelowym 
pokoju, pokazuje jednak, 
że wciąż mocno na siebie 
działają.

Marcin Michał 
Wysocki
Więzy
Wydawnictwo HarperCol-
lins Polska

Odważne i soczyste wątki 
erotyczne, pełna polotu 
i autoironii narracja dopra-
wiona szczyptą humoru 
o niestereotypowym seksie 
po polsku. 

Edyta Folwarska
Pokusa 
Wydawnictwo Purple 
Book

Inez – ambitna dziewczyna 
marząca o życiu w stolicy 
– niechcący rozbija czyjeś 
porsche. Właściciel auta 
– przystojny i arogancki 
mężczyzna – od razu stara 
się uprzykrzyć jej życie… 
Ekranizacja w kinach.

Ewa Popławska
Bezdroża
Wydawnictwo Pascal 

Po wojnie rodzina War-
szawskich wyjeżdża z Wil-
na i osiada się w Gdańsku. 
Tam próbują ułożyć swoje 
życie na nowo. Obowiązki 
zawodowe i nowe znajo-
mości pochłaniają Annę 
i Kazimierza bez reszty. 
Trudno jest jednak zapo-
mnieć o traumatycznych 
wydarzeniach z przeszłości. 
Czy im się to uda? 

FortunateEm 
Amethyst. Yes, please
Wydawnictwo EditioRed

Kontynuacja bestsellerowej dylogii „Amethyst”!

Czym jest prawdziwa wolność? I co warto dla niej poświęcić?

Świat Veriny Berry zawsze stał na kruchych fundamentach, a teraz wy-
gląda na to, że i one obróciły się w proch. Dziewczyna nie wie już, kto 
jest wrogiem, a kto przyjacielem. Pogrążona w niepewności, desperacko 
szuka jakiegoś punktu zaczepienia, podczas gdy wszyscy, których znała, 
okazują się zupełnie innymi osobami. Pokazują swoje prawdziwe, skry-
wane dotąd oblicza: rodzice, Caroline… i on.

4499
oprawa  
miękka

3999
oprawa  
miękka

3990
oprawa  
twarda

4699
oprawa  
miękka

4990
oprawa  
miękka

4990
oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/slodkie-pragnienie-wolf-anna,p1356206391,ksiazka-p
https://www.empik.com/amethyst-yes-please-fortunateem,p1353609418,ksiazka-p
https://www.empik.com/amethyst-yes-please-fortunateem,p1353609418,ksiazka-p
https://www.empik.com/amethyst-yes-please-fortunateem,p1353609418,ksiazka-p
https://www.empik.com/wiezy-wysocki-marcin-michal,p1357206732,ksiazka-p
https://www.empik.com/wiezy-wysocki-marcin-michal,p1357206732,ksiazka-p
https://www.empik.com/pokusa-folwarska-edyta,p1353897837,ksiazka-p
https://www.empik.com/pokusa-folwarska-edyta,p1353897837,ksiazka-p
https://www.empik.com/bezdroza-poplawska-ewa,p1358626216,ksiazka-p
https://www.empik.com/bezdroza-poplawska-ewa,p1358626216,ksiazka-p
https://www.empik.com/amethyst-of-course-sir-fortunateem,p1303261338,ksiazka-p
https://www.empik.com/amethyst-of-course-sir-fortunateem,p1303261338,ksiazka-p
https://www.empik.com/pokusa-folwarska-edyta,p1306768081,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/amethyst-of-course-sir-fortunateem,p1352750858,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360843463
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1357632016
https://www.empik.com/pokusa-folwarska-edyta,p1306731786,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/amethyst-of-course-sir-fortunateem,p1354525274,ebooki-i-mp3-p


książki nowość

3790
oprawa  
miękka

3890
oprawa  
miękka

3800
oprawa  
miękka

3990
oprawa  
miękka

3990
oprawa  
miękka

3990
oprawa  
miękka

 

 

 

 

B.A. Paris
Uwięziona
Wydawnictwo Albatros

Przekłady na 40 języków.

Ponad 3,5 miliona sprzedanych egzemplarzy „Za 
zamkniętymi drzwiami” – w tym ponad 400 ty-
sięcy w Polsce. 

4 nominacje do Bestsellerów Empiku.

I tytuł Bestsellera Empiku dla „Terapeutki” w ka-
tegorii literatura popularna.

Jest ciemno. Nie wiesz, gdzie jesteś. Słyszysz 
zbliżające się kroki.

A potem… krzyki swojego męża.

Misterna, porywająca fabuła pełna zwrotów akcji!

Autorka międzynarodowego fenomenu wydaw-
niczego, „Za zamkniętymi drzwiami”, powraca 
z nowym mrocznym thrillerem, który nie pozwoli 
ci zasnąć.

4490
oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/ksiazki,31,s?productPoolId=134854
https://www.empik.com/uwieziona-paris-b-a,p1344902492,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360489681
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360500911
https://www.empik.com/dylemat-paris-b-a,p1240055230,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dublerka-paris-b-a-hannah-sophie-mackintosh-clare-brown-holly,p1247029289,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/na-skraju-zalamania-paris-b-a,p1186707617,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/za-zamknietymi-drzwiami-paris-b-a,p1137200204,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/pozwol-mi-wrocic-paris-b-a,p1222848645,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/terapeutka-paris-b-a,p1267810111,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dylemat-paris-b-a,p1240109601,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dublerka-paris-b-a-mackintosh-sophie-hannah-sophie-brown-holly,p1267160104,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/na-skraju-zalamania-paris-b-a,p1187294022,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/za-zamknietymi-drzwiami-paris-b-a,p1139034359,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/pozwol-mi-wrocic-paris-b-a,p1222852480,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/terapeutka-paris-b-a,p1268395220,ebooki-i-mp3-p


książkinowość

Adrian Bednarek
Piętno diabła
Wydawnictwo Zaczytani

Kuba nie może wykonywać swojego zawodu, w rodzinnym 
domu jest niechciany, a pieniądze zaczynają się kończyć. Musi 
zacząć od zera, co stanowi poważną przeszkodę w zrealizo-
waniu wizji, którą snuł każdego dnia w zamknięciu – Kuba 
Sobański pragnie śmierci Sonii Wodzińskiej.

4499
oprawa  
miękka

 

 

Marcel Moss
Niewinni
Wydawnictwo Filia

Trzeci, finałowy tom serii 
„Echo”! Zieloną Górą wstrzą-
sa tajemnicze zaginięcie 
6-letniej Emilii Rajchel. 
Dziewczynka miała nie-
zauważenie zniknąć nocą 
ze swojego pokoju. Podej-
rzenia śledczych padają na 
opiekunkę Emilii. Kobieta 
twierdzi jednak, że przez 
cały czas spała w sąsiednim 
pokoju i nic nie słyszała.

Agnieszka Pietrzyk
Terytorium
Wydawnictwo Czwarta 
Strona 

Przerażająca historia o tym, 
co może się wydarzyć, gdy 
nieodpowiedni ludzie chwy-
cą za broń. Podczas ćwiczeń 
terytorialsów pada śmiertel-
ny strzał. Policyjne docho-
dzenie potęguje napięcie 
wśród służb mundurowych. 
To prowadzi do kolejnej tra-
gedii.

Amy McCulloch
Bez tchu
Wydawnictwo Luna

Sześcioro nieznajomych. 
Jeden morderca. I walka 
o przetrwanie... Dziennikar-
ka Cecily Wong otrzymała 
życiową szansę – propozy-
cję dołączenia do elitarne-
go zespołu zamierzającego 
zdobyć jeden z najwyższych 
szczytów świata.

4990
oprawa  
miękka

4990
oprawa  
miękka

4690
oprawa  
miękka

4499
oprawa  
miękka

4499
oprawa  
miękka

4499
oprawa  
miękka

4499
oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/niewinni-moss-marcel,p1350803235,ksiazka-p
https://www.empik.com/niewinni-moss-marcel,p1350803235,ksiazka-p
https://www.empik.com/terytorium-pietrzyk-agnieszka,p1346522643,ksiazka-p
https://www.empik.com/bez-tchu-mcculloch-amy,p1350803208,ksiazka-p
https://www.empik.com/ksiazki,31,s?seriesFacet=kuba+soba%C5%84ski&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki,31,s?seriesFacet=kuba+soba%C5%84ski&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki,31,s?seriesFacet=kuba+soba%C5%84ski&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki,31,s?seriesFacet=kuba+soba%C5%84ski&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki,31,s?seriesFacet=kuba+soba%C5%84ski&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki,31,s?seriesFacet=kuba+soba%C5%84ski&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki,31,s?seriesFacet=kuba+soba%C5%84ski&sort=publishDesc
https://www.empik.com/ksiazki,31,s?seriesFacet=kuba+soba%C5%84ski&sort=publishDesc
https://www.empik.com/pietno-diabla-bednarek-adrian,p1357647771,ksiazka-p
https://www.empik.com/pietno-diabla-bednarek-adrian,p1357647771,ksiazka-p
https://www.empik.com/pietno-diabla-bednarek-adrian,p1357647771,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360515092
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p11360890045
https://www.empik.com/spowiedz-diabla-bednarek-adrian,p1348819534,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/proces-diabla-bednarek-adrian,p1343453494,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wyrok-diabla-bednarek-adrian,p1354007228,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/pamietnik-diabla-bednarek-adrian,p1334198656,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1361492655
https://www.empik.com/spowiedz-diabla-bednarek-adrian,p1348890326,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/proces-diabla-bednarek-adrian,p1343896176,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wyrok-diabla-bednarek-adrian,p1354021219,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/pamietnik-diabla-bednarek-adrian,p1335373175,ebooki-i-mp3-p


książki nowość

Freida McFadden
Zamknięte drzwi
Wydawnictwo Czwarta 
Strona 

Nora jest córką odsiadujące-
go wyrok seryjnego morder-
cy. Gdy jedna z jej pacjen-
tek ginie w sposób, w jaki 
mordował jej ojciec, policja 
bierze kobietę na celownik. 
Nie ma jednak dowodów, że 
zrobiła coś złego. O ile nikt 
nie zajrzy do jej piwnicy.

Marcin Mortka
Pas Ilmarinena
Wydawnictwo SQN

Marcin Mortka zabiera 
czytelnika w zupełnie no-
wą przygodę. Porywają-
ca książka fantasy z tłem 
osadzonym w realiach 
Wojny Zimowej. Przygoda 
na najwyższym poziomie, 
okraszona wątkami fan-
tastycznymi i koronkowo 
skonstruowanym tłem hi-
storycznym.

Åsa Larsson
Niegodziwość 
ojców. Tom 6
Wydawnictwo Literackie 

Brawurowy finał bestsel-
lerowej serii Åsy Larsson! 
Szósta i ostatnia książ-
ka o prawniczce Rebece 
Martinsson. Niesamowite 
zakończenie jednego z naj-
lepszych szwedzkich cykli 
kryminalnych.

E.K. Johnston
Star Wars. Cień 
królowej. Tom 1
Wydawnictwo Olesiejuk

Pierwszy tom nowej trylo-
gii z uniwersum Star Wars. 
Była królowa Naboo, Padmé 
Amidala, w ogniu politycz-
nych rozgrywek. Powieść 
o kobiecie, która w świecie 
pełnym pułapek wykazuje 
się odwagą i determinacją. 

Robert Foryś
Sztejer 3. Gdzie 
miecze poniosą
Wydawnictwo Warbook

Czary, fałszywe wiedźmy, 
zaprzysiężeni bracia, srebro 
i krew. Chciwość, która pro-
wadzi do zbrodni. Nazywam 
się Vincent Sztejer i zabijam 
dla srebra. Zapraszam was 
w kolejną podróż. 

Aleksandra Śmigielska
Oszustka
Społeczny Instytut 
Wydawniczy Znak 

Moje poprzednie życie było 
tajemnicą. Ktoś postanowił 
mi przypomnieć dawno po-
grzebane sekrety i odebrać 
to, co najważniejsze – moją 
rodzinę. Teraz muszę zrobić 
wszystko, aby uchronić ich 
przed prawdą.

4790
oprawa  
miękka

4999
oprawa  
miękka

5990
oprawa  
miękka

3999
oprawa  
miękka

4999
oprawa  
miękka

4499
oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/wojna-zimowa-mortka-marcin,p1346890924,ksiazka-p
https://www.empik.com/wojna-zimowa-mortka-marcin,p1346890924,ksiazka-p
https://www.empik.com/zamkniete-drzwi-freida-mcfadden,p1323158999,ksiazka-p
https://www.empik.com/niegodziwosc-ojcow-larsson-asa,p1322769132,ksiazka-p
https://www.empik.com/niegodziwosc-ojcow-larsson-asa,p1322769132,ksiazka-p
https://www.empik.com/star-wars-cien-krolowej-tom-1-johnston-e-k,p1354525502,ksiazka-p
https://www.empik.com/gdzie-miecze-poniosa-sztejer-tom-3-forys-robert,p1359382887,ksiazka-p
https://www.empik.com/star-wars-cien-krolowej-tom-1-johnston-e-k,p1354525502,ksiazka-p
https://www.empik.com/oszustka-aleksandra-smigielska,p1348453532,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1361875812
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360211682
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360540548


książkinowość

Holly Black, Ted Naifeh
Zew. Mroczne sąsiedztwo
Wydawnictwo Jaguar

Pewnego dnia matka Rue znika, a jej ojciec zostaje aresztowany 
pod zarzutem morderstwa. Wkrótce jednak okazuje się, że Rue 
jest… elfką, a rodzinne sprawy wyglądają zupełnie inaczej, niż 
dotychczas sądzono. Rue musi wyruszyć na ratunek matce, ale 
po drodze czeka ją walka z mrocznymi istotami. 

Andrzej Ziemiański
Virion. Legion. Szermierz Natchniony. Tom 3
Wydawnictwo Fabryka Słów

Upadek jest nieunikniony. Syrinx zostanie zdobyte i splądro-
wane. Głowa cesarza potoczy się po marmurowej posadzce. 
Cesarstwo pogrąży się w chaosie i zniknie z map świata. Plan 
spiskowców jest doskonały i musi doprowadzić do takiego 
właśnie finału. Rozumie to nawet Taida. Virion również to rozu-
mie. Tylko... postanowił nie przyjmować tego do wiadomości.

5490
oprawa  
twarda

6990
oprawa  
miękka

4290
oprawa  
miękka

4290
oprawa  
miękka

3790
oprawa miękka

3790
oprawa miękka

3990
oprawa miękka
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https://www.empik.com/the-good-neighbors-black-holly-ted-naifeh,p1324361925,ksiazka-p
https://www.empik.com/okrutny-ksiaze-black-holly,p1205629557,ksiazka-p
https://www.empik.com/zly-krol-black-holly,p1220475959,ksiazka-p
https://www.empik.com/krolowa-niczego-tom-3-black-holly,p1236237271,ksiazka-p
https://www.empik.com/las-na-granicy-swiatow-black-holly,p1326170655,ksiazka-p
https://www.empik.com/las-na-granicy-swiatow-black-holly,p1326170655,ksiazka-p
https://www.empik.com/dlaczego-krol-elfow-nie-znosil-basni-black-holly,p1249557759,ksiazka-p
https://www.empik.com/dlaczego-krol-elfow-nie-znosil-basni-black-holly,p1249557759,ksiazka-p
https://www.empik.com/szermierz-natchniony-legion-virion-tom-3-ziemianski-andrzej,p1353802617,ksiazka-p
https://www.empik.com/okrutny-ksiaze-tom-1-black-holly,p1214160436,ebooki-i-mp3-
https://www.empik.com/zly-krol-black-holly,p1222906073,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/krolowa-niczego-tom-3-black-holly,p1238083346,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/las-na-granicy-swiatow-black-holly,p1241104001,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/dlaczego-krol-elfow-nie-znosil-basni-black-holly-cai-rovina,p1255965852,ebooki-i-mp3-p


książki nowość

Stephanie Garber 
Baśń o złamanym sercu
Wydawnictwo Poradnia K

Światowy bestseller Stephanie Garber „Baśń o złamanym 
sercu” wreszcie w polskim wydaniu! Niezwykła powieść 
fantasy, porywająca historia, misternie rozwijane wątki, 
szalone zwroty akcji i barwne postaci z krwi i kości. „Baśń 
o złamanym sercu” to idealna miłosna magYA prosto ze 
świata Caravalu!

4490
oprawa  
miękka

supercena

Weronika Anna Marczak
Królewna. Rodzina Monet. Tom 2. Cześć 1 
Wydawnictwo You&YA

Nieważne, jakiej wagi ciężarki podniesiesz na siłowni lub 
jak często zapłaczesz w samotności. Siła to coś więcej, to 
determinacja, a ty, moja królewno, determinację masz we 
krwi. Jesteś Monet. Drugi tom bestsellerowej serii, którą po-
kochały tysiące czytelniczek i czytelników na całym świecie!

4499
oprawa  
miękka

4490
oprawa  
miękka

zapowiedź
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* Oferta ważna do 5.02.2023 lub do wyczerpania zapasu.

Adam Kay
Bardzo niesamowita 
medycyna
Wydawnictwo Insignis Media

Przeczytaj tę książkę, jeśli ciekawi 
cię, dlaczego starożytni Egipcjanie 
uważali, że mózg to bezużyteczny 
glut, który można wyrzucić do 
kosza, dlaczego fryzjerzy ucinali 
swoim klientom kończyny albo 
dlaczego można było kiedyś nieźle 
zarobić na puszczaniu bąków (nie-
stety ta oferta nie jest już aktualna).

2699*
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999**

**cena regularna
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https://www.empik.com/rodzina-monet-tom-2-czesc-1-marczak-weronika,p1353371588,ksiazka-p
https://www.empik.com/rodzina-monet-tom-2-czesc-1-marczak-weronika,p1353371588,ksiazka-p
https://www.empik.com/rodzina-monet-tom-2-czesc-1-marczak-weronika,p1353371588,ksiazka-p
https://www.empik.com/rodzina-monet-tom-2-czesc-1-marczak-weronika,p1353371588,ksiazka-p
https://www.empik.com/basn-o-zlamanym-sercu-zlamane-serce-tom-1-garber-stephanie,p1327589568,ksiazka-p
https://www.empik.com/bardzo-niesamowita-medycyna-kay-adam,p1329868034,ksiazka-p
https://www.empik.com/rodzina-monet-skarb-marczak-weronika,p1322762999,ksiazka-p
https://www.empik.com/rodzina-monet-skarb-marczak-weronika,p1322762999,ksiazka-p
https://www.empik.com/rodzina-monet-marczak-weronika,p1343103100,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360566795
https://www.empik.com/rodzina-monet-skarb-marczak-weronika,p1343317703,ebooki-i-mp3-p


książkinowość

Amanda Foody,
Christine Lynn Herman
Wszyscy jesteśmy ło-
trami. Villians. Tom 1
Wydawnictwo Young

Co pokolenie, gdy wschodzi Krwawy 
Księżyc, siedem rodzin z odległego 
miasta Ilvernath wyznacza mistrza, 
który walczy w Turnieju na śmierć 
i życie. Nagroda? Wyłączna kontrola 
nad tajnym źródłem wysokiej magii. 
Wygrać może tylko jedna rodzina.  
Ale jest to historia, która musi zostać 
spisana krwią. 

4990
oprawa  
miękka

Kelly Quindlen
Late to the party

Wydawnictwo Jaguar

Siedemnastoletnia Codi nigdy nie imprezowała, nie zarwała 
nocy na mieście, nawet się nie całowała. Woli spędzać czas 
z dwójką swoich przyjaciół, niż wychodzić do ludzi. Pewnego 
dnia, trochę wbrew sobie, idzie na prawdziwą imprezę i jej 
życie nabiera niesamowitego tempa…

Zuzanna Bandosz
Uciekając przed przeznaczeniem
Wydawnictwo BeYA

Diana jest półelfką, która od urodzenia żyje w świecie ludzi. 
William to królewicz, ale tylko z tytułu. Eilish jest samotnicą 
i doskonałą wojowniczką, od zawsze zdaną tylko na siebie. Ja-
son to jedyny ocalały z rzezi; demon, który dorastał wśród ludzi.

Estelle Laure 
Practice girl
Wydawnictwo Young

Jo nigdy nie słyszała o określe-
niu „dziewczyna do trenowania”, 
dopóki nie została tak nazwana. 
Joe pragnie miłości. Zakochała 
się w kilku chłopakach, ale bez 
wzajemności. Pewnego dnia 
dowiaduje się prawdy. Okazuje 
się, że jest wystarczająco dobra, 
by się z nią niezobowiązująco 
spotykać, ale nie na tyle, żeby 
stworzyć poważną relację.

4290
oprawa  
miękka

4290
oprawa  
miękka

4490
oprawa  
miękka

4490
oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/uciekajac-przed-przeznaczeniem-zuzanna-bandosz,p1354821798,ksiazka-p
https://www.empik.com/late-to-the-party-kelly-quindlen,p1347552322,ksiazka-p
https://www.empik.com/late-to-the-party-kelly-quindlen,p1347552322,ksiazka-p
https://www.empik.com/late-to-the-party-kelly-quindlen,p1347552322,ksiazka-p
https://www.empik.com/she-drives-me-crazy-kelly-quindlen,p1305295913,ksiazka-p
https://www.empik.com/she-drives-me-crazy-kelly-quindlen,p1305295913,ksiazka-p
https://www.empik.com/practice-girl-laure-estelle,p1354529225,ksiazka-p
https://www.empik.com/practice-girl-laure-estelle,p1354529225,ksiazka-p
https://www.empik.com/wszyscy-jestesmy-lotrami-villians-tom-1-foody-amanda-herman-christine-lynn,p1353896777,ksiazka-p
https://www.empik.com/wszyscy-jestesmy-lotrami-villians-tom-1-foody-amanda-herman-christine-lynn,p1353896777,ksiazka-p
https://www.empik.com/she-drives-me-crazy-kelly-quindlen,p1314566512,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/practice-girl-laure-estelle,p1360262190,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1358383603


książki nowość

Joanna Racewicz,
Kiara Ulli
Sypiając z prezesem
Wydawnictwo Purple Book 

Każda z przedstawionych tu 
historii jest inspirowana praw-
dziwymi opowieściami. Książ-
ka ta nie powstała, aby wzbu-
dzić skandal i sensację, ale jako 
świadectwo i głos sprzeciwu 
wobec przemocy, bezkarności 
i zakłamaniu. Motywowała nas 
chęć naświetlenia szokującego 
zjawiska społecznego i tym sa-
mym uchronienia kobiet przed 
takim losem. 

Taniec życia i pieśń 
śmierci. Historia Apa-
czów Cochise'a
i Geronima
Wydawnictwo Znak Horyzont

Żyją w rezerwatach, setki razy 
okłamywani, marginalizowani. 
Usiądźmy z Apaczami w kręgu 
przy ognisku, posłuchajmy ich 
pieśni. Usłyszmy o ich historii 
i kulturze, o ich zwyczajach i tra-
dycjach, o ich dolach i niedolach.

Oksana Zabużko
Najdłuższa podróż
Wydawnictwo Agora 

24 lutego 2022 ziemia zatrzęsła 
się od rosyjskich rakiet padają-
cych na Ukrainę. Świat powinien 
zmienić się nieodwracalnie, ale 
czy się zmienił? Czy zobaczył 
wreszcie w Rosji to, co od co 
najmniej stulecia widzą w niej 
Ukraińcy?  

Anna Politkowska
Tylko prawda
Wydawnictwo Kobiece

Anna Politkowska nie pisała 
swoich reportaży zza biurka 
– każde zbieranie materiałów 
było dla niej równoznaczne z ry-
zykowaniem życia, zwodzeniem 
służb specjalnych czy zaciera-
niem śladów. Niestrudzenie wy-
słuchiwała skarg zrozpaczonych 
żon i matek, starszych ludzi czy 
rannych ocalałych z pogromów.

4990
oprawa  
miękka

9999
oprawa  
twarda

4699
oprawa  
miękka

6990
oprawa  
miękka

Simon Sebag Montefiore 
Jerozolima. Biografia
Wydawnictwo Znak Horyzont

Jerozolima – święte miejsce trzech wielkich religii i pole bi-
twy ścierających się cywilizacji. Simon Sebag Montefiore 
przedstawia historię Świętego Miasta od czasów dawido-
wych do współczesnego konfliktu izraelsko-palestyńskiego.

12999
oprawa  
twarda
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https://www.empik.com/jerozolima-montefiore-simon-sebag,p1351869618,ksiazka-p
https://www.empik.com/tylko-prawda-politkowska-anna,p1354582871,ksiazka-p
https://www.empik.com/tylko-prawda-politkowska-anna,p1354582871,ksiazka-p
https://www.empik.com/najdluzsza-podroz-zabuzko-oksana,p1347380512,ksiazka-p
https://www.empik.com/najdluzsza-podroz-zabuzko-oksana,p1347380512,ksiazka-p
https://www.empik.com/sypiajac-z-prezesem-kiara-ulli-racewicz-joanna,p1349801222,ksiazka-p
https://www.empik.com/sypiajac-z-prezesem-kiara-ulli-racewicz-joanna,p1349801222,ksiazka-p
https://www.empik.com/taniec-zycia-i-piesn-smierci-zapomniana-historia-apaczow-zofia-kozimor,p1348447115,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1361491939
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360106405
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1361875663
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1361492567


książkinowość

Elżbieta Sieradzińska 
Wrócimy po was. 
Historie alpejskie
Wydawnictwo Marginesy

„Historie alpejskie” to sześć 
dramatycznych historii, które 
rozegrały się w alpejskim kra-
jobrazie. Łączy je jedno: tajem-
nica. Ich scenariusz napisały 
życie i góry. Epilogu być może 
nie poznamy nigdy.

Tomasz Patora
Łowcy skór. Tajemni-
ce zbrodni w łódzkim 
pogotowiu
Wydawnictwo Otwarte 

Raport o zabójczym układzie. 
Sprawa, którą żyła cała Polska. 
Nieznane dotychczas dokumen-
ty, relacje świadków, szczegóło-
wa analiza materiałów. I pytanie: 
jak doszło do tego, że śmierć sta-
ła się cenniejsza od życia?

Monika Góra
Kryptonim „Skóra”
Wydawnictwo W.A.B.

Prawdziwa opowieść o bezpre-
cedensowej zbrodni w historii 
światowej kryminalistyki – 
brutalnym zabójstwie i oskóro-
waniu Katarzyny Z., studentki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z Krakowa. Zapis dziennikar-
skiego śledztwa szukającego 
odpowiedzi na pytanie, czy o to 
brutalne zabójstwo został oskar-
żony niewinny człowiek? 

6490
oprawa  
miękka

5499
oprawa  
miękka

4999
oprawa  
miękka

Paul Holes 
Nieuchwytni. Jak rozwiązywałem
sprawy z Archiwum X 
Wydawnictwo Feeria Science

Słynny amerykański detektyw dzieli się wspomnieniami 
z najciekawszych i głośnych śledztw, które nie tylko stanowiły 
przełom w jego karierze, ale i na zawsze zmieniły coś w jego 
życiu – i w nim samym.

4990
oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/morderca-nigdy-nie-spi-10-prawdziwych-i-poruszajacych-historii-kryminalnych-mcskyz,p1334950463,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-powstaje-morderca-zagadki-psychopatycznych-umyslow-opracowanie-zbiorowe,p1292792774,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-czlowiek-staje-sie-morderca-mroczne-opowiesci-psychiatry-sadowego-taylor-richard,p1259411580,ksiazka-p
https://www.empik.com/historie-alpejskie-by-wrocili-z-nieba-sieradzinska-elzbieta,p1351704694,ksiazka-p
https://www.empik.com/lowcy-skor-tajemnice-zbrodni-w-lodzkim-pogotowiu-tomasz-patora,p1353120106,ksiazka-p
https://www.empik.com/kryptonim-skora-gora-monika,p1355683265,ksiazka-p
https://www.empik.com/kryptonim-skora-gora-monika,p1355683265,ksiazka-p
https://www.empik.com/zdemaskowani-jak-wykrywalem-amerykanskich-zbrodniarzy-paul-holes,p1346531058,ksiazka-p
https://www.empik.com/zdemaskowani-jak-wykrywalem-amerykanskich-zbrodniarzy-paul-holes,p1346531058,ksiazka-p
https://www.empik.com/zdemaskowani-jak-wykrywalem-amerykanskich-zbrodniarzy-paul-holes,p1346531058,ksiazka-p
https://www.empik.com/zdemaskowani-jak-wykrywalem-amerykanskich-zbrodniarzy-paul-holes,p1346531058,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-czlowiek-staje-sie-morderca-mroczne-opowiesci-psychiatry-sadowego-taylor-richard,p1294403175,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1361875618
https://www.empik.com/morderca-nigdy-nie-spi-10-prawdziwych-i-poruszajacych-historii-kryminalnych-mcskyz,p1354517309,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kryptonim-skora-mikolajczyk-kamila,p1360433947,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/jak-czlowiek-staje-sie-morderca-mroczne-opowiesci-psychiatry-sadowego-taylor-richard,p1294409692,ebooki-i-mp3-p


książki nowość

Mateusz Fudala
Dawid „Cygan” 
Kostecki. Uliczny 
fighter
Wydawnictwo SQN

Wojownik i mistrz czy przestęp-
ca i sutener? Dowiedz się, jaki 
„Cygan” był naprawdę, jaka była 
jego rola w aferze podkarpackiej 
i czy wątpliwości, które cały czas 
pojawiają się wokół jego śmier-
ci, mogą zostać kiedykolwiek 
rozwiane.

Marek Sekielski, Małgorzata Serafin
Jest OK. To dlaczego nie chcę żyć?
Wydawnictwo Agora

Bohaterowie tej książki są wspaniałymi wrażliwymi ludźmi, 
którzy po latach zmagania się ze sobą doszli do ściany. Stanęli 
nad przepaścią. Można tu dorzucić jakiekolwiek inne określe-
nie, ale prawda jest taka, że to, co czuje osoba w depresji, trudno 
ubrać w słowa. Jednak naszym rozmówcom to się udało. Szcze-
rze i bardzo intymnie opowiedzieli o swoim życiu z depresją.

Jennette McCurdy
Cieszę się, że moja 
mama umarła
Wydawnictwo Prószyński 
Media

Poruszające wspomnienia jed-
nej z najsłynniejszych amery-
kańskich aktorek dziecięcych 
i pełen emocji zapis zmagań 
dziecka, które wbrew własnej 
woli zostało wrzucone w środek 
machiny show-biznesu. 

Eric Grzymkowski 
Sztuka. Przewodnik 
dla lubiących rozkmi-
niać bez bólu
Wydawnictwo Zwierciadło

Poznaj piękny i fascynujący 
świat sztuki! Jeśli fascynuje Cię 
wspaniały świat sztuki, ale masz 
dość żmudnych i nudnych opi-
sów w podręcznikach, których 
nie polubiłby nawet Leonardo da 
Vinci, sięgnij po „Sztukę”. 

Johann Hari 
Złodzieje. Co okrada 
nas z uwagi
Wydawnictwo Feeria 
Science

Trudnościom z koncentracją 
w erze elektronicznych roz-
praszaczy można skutecznie 
przeciwdziałać. Johann Hari 
objaśnia, jak możemy odzyskać 
utraconą uwagę, zarówno jako 
jednostki, jak i społeczeństwo.

5499
oprawa  
miękka

4500
oprawa  
miękka

4990
oprawa  
miękka

5990
oprawa  
miękka

4699
oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/ciesze-sie-ze-moja-mama-umarla-jennette-mccurdy,p1352754030,ksiazka-p
https://www.empik.com/dawid-kostecki-mateusz-fudala,p1315730026,ksiazka-p
https://www.empik.com/sztuka-przewodnik-dla-lubiacych-rozkminiac-bez-bolu-eric-grzymkowski,p1351146146,ksiazka-p
https://www.empik.com/zlodzieje-uwagi-to-co-kradnie-nam-zycie-hari-johann,p1323920138,ksiazka-p
https://www.empik.com/jest-ok-wywiady-o-depresji-sekielski-marek-malgorzata-serafin,p1347380293,ksiazka-p
https://www.empik.com/jest-ok-wywiady-o-depresji-sekielski-marek-malgorzata-serafin,p1347380293,ksiazka-p
https://www.empik.com/jest-ok-wywiady-o-depresji-sekielski-marek-malgorzata-serafin,p1347380293,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1361491319


książkinowość

Annie Murphy Paul
Jak myśleć, nie uży-
wając mózgu
Wydawnictwo Feeria 

„Rusz głową”, zwykliśmy mówić, 
ale czy to wystarczy? Annie M. 
Paul udowadnia, że efektywne 
myślenie jest możliwe nie tylko 
przy użyciu mózgu, ale też za 
pośrednictwem całego ciała, 
a nawet poza nim.

Bernardo Stamateas
Nadzwyczajny sukces
Wydawnictwo Bellona 

Oto książka zawierająca proste 
techniki i strategie pomagające 
spełnić marzenia. Czy istnieją 
ludzie, którzy mimo trudnej prze-
szłości odnieśli sukces, zostali mi-
lionerami albo wielkimi przywód-
cami politycznymi? Oczywiście. 
Ich sekretem jest to, że wiedzieli, 
co chcą osiągnąć, i dlatego żyli 
według zasad,które doprowa-
dziły ich do sukcesu. To nie jest 
niemożliwe. Spełnienie twoich 
marzeń jest w zasięgu ręki.

Robert Greene
Prawa na każdy 
dzień. 366 medytacji 
o mocy, uwodzeniu, 
biegłości i naturze 
ludzkiej
Wydawnictwo Sensus

Ta książka pomoże Ci w odwró-
ceniu toksycznych wzorców 
myślenia i w odbudowie ścisłej 
więzi z rzeczywistością. To uni-
katowy zbiór medytacji na kolej-
ne dni roku; każdy z tych tekstów 
zajmie Ci najwyżej kilka minut. 

Ewa Klepacka-Gryz
Czuję, jestem i idę 
dalej
Wydawnictwo Zwierciadło 

Książka o kobiecej podróży do 
samej siebie. Kiedy mężczyzna 
wyrusza w podróż; walczy ze 
smokami, mierzy się z silniej-
szymi od siebie, zdobywa trofea, 
odnosi zewnętrzne rany… Kobieca 
podróż nie wymaga nawet wy-
chodzenia z domu, bo to właśnie 
tam, wewnątrz każdej z nas znaj-
dują się najgroźniejsze potwory...

Emma Brunner
Usłysz siebie. Jak 
wyłączyć wewnętrz-
nego krytyka, uleczyć 
rany i zacząć żyć 
pełnią życia
Wydawnictwo Czarna Owca

Cierpisz z powodu lęków albo 
depresji? Zmagasz się z zaburze-
niami odżywiania albo nieustan-
nie krytykujesz swój wygląd? 
Brakuje Ci pewności siebie? Do-
świadczona psychoterapeutka 
przeprowadzi Cię przez proces 
samouzdrawiania.

5990
oprawa  
miękka

3499
oprawa  
miękka

6900
oprawa  
twarda

4990
oprawa  
miękka

4999
oprawa  
twarda

* Oferta ważna do 5.02.2023 lub do wyczerpania zapasu.

Magdalena Mikołajczyk 
Jestem dość
Wydawnictwo Muza

A może po prostu byśmy zrobili 
tak, że każdy z nas będzie sobą? 
I to w zachwycie. Dostrzegając to, 
co ma, kim jest, co może i chce jesz-
cze zrobić i zauważając to, ile już 
zrobił. Może po prostu uznamy, że 
bycie sobą jest dość? To jak, idzie-
my w to? Jesteśmy dość.

oszczędzasz

50%najniższa cena 
z 30 dni 49,99

2499*
4999**

**cena regularna
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https://www.empik.com/uslysz-siebie-brunner-emmy,p1353304276,ksiazka-p
https://www.empik.com/uslysz-siebie-brunner-emmy,p1353304276,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-myslec-nie-uzywajac-mozgu-annie-murphy-paul,p1346550114,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-myslec-nie-uzywajac-mozgu-annie-murphy-paul,p1346550114,ksiazka-p
https://www.empik.com/nadzwyczajny-sukces-stamateas-bernardo,p1350463684,ksiazka-p
https://www.empik.com/prawa-na-kazdy-dzien-366-medytacji-o-mocy-uwodzeniu-bieglosci-i-naturze-ludzkiej-robert-greene,p1352479999,ksiazka-p
https://www.empik.com/jestem-dosc-magda-mikolajczyk,p1331494470,ksiazka-p
https://www.empik.com/jestem-dosc-magda-mikolajczyk,p1331494470,ksiazka-p
https://www.empik.com/czuje-jestem-i-ide-dalej-klepacka-gryz-ewa,p1355687164,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360515436
https://www.empik.com/jestem-dosc-magdalena-mikolajczyk,p1350058932,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1361875797


książki nowość

Blake Snyder
Uratuj kotka
Wydawnictwo W.A.B.

Jedyna książka o pisaniu, jakiej 
potrzebujesz! Od lat siegają po 
nią nie tylko scenarzyści z całego 
świata, ale również pisarze i sto-
rytellerzy. To zbiór uniwersal-
nych porad budowania historii, 
dzięki którym pisanie staje się 
łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Katarzyna Skibińska
Paszport ósmoklasi-
sty. Matematyka
Wydawnictwo RM

„Paszport ósmoklasisty. Ma-
tematyka” pomoże skutecznie 
przygotować się do egzaminu 
ósmoklasisty. Poszczególne roz-
działy zawierają: najważniejsze 
definicje i wzory, zadania z odpo-
wiedziami, test wzorowany na 
arkuszu egzaminacyjnym.

Dorota Szachnowska
Paszport ósmoklasi-
sty. Język polski 
Wydawnictwo RM

„Paszport ósmoklasisty. Język 
polski” zawiera wiedzę zgodną 
z wymaganiami egaminacyj-
nymi podzieloną na: historię 
literatury i kultury, środki styli-
styczne, gramatykę, ortografię 
i interpunkcję i pisemne formy 
wypowiedzi, a także liczne zada-
nia wraz z odpowiedziami.

Krystyna Romanowska, 
dr Agnieszka Dąbrowska, 
dr Marta Niedźwiedzka
Nastolatki na krawędzi
Wydawnictwo Muza

Ta książka zawiera praktyczny 
zestaw narzędzi, w które rodzic 
powinien wyposażyć swoje na-
stoletnie dziecko, by potrafiło 
radzić sobie z rzeczywistością 
i wiedziało, jak zbudować zdro-
wą dorosłą tożsamość. 

Magdalena Gembacka
Roślinna uczta sma-
ków
Wydawnictwo Marginesy

Kulinarna podróż pełna pysz-
nych i zaskakujących połączeń. 
Dania kuchni roślinnej, które 
można przygotować dla siebie, 
ale i zaserwować gościom na 
urodziny czy inną uroczystość. 
Dla każdego niebo w gębie.

4999
oprawa  
twarda

3999
oprawa  
miękka

3999
oprawa  
miękka

4490
oprawa  
miękka

6490
oprawa  
miękka

Kaija Puura
Jak wychować dziec-
ko na fajnego doro-
słego
Wydawnictwo Luna

Żeby wyrosnąć na fajnego do-
rosłego, dziecko potrzebuje mi-
łości, granic i poczucia, że jest 
szanowane. Kaija Puura uczy 
nas, jak wspierać kompetencje 
emocjonalne naszego dziecka 
i pracę zespołową w rodzinie, 
wykorzystując prawdziwe przy-
kłady i praktyczne wskazówki. 

4290
oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/uratuj-kotka-snyder-blake,p1356026458,ksiazka-p
https://www.empik.com/uratuj-kotka-snyder-blake,p1356026458,ksiazka-p
https://www.empik.com/paszport-osmoklasisty-matematyka-skibinska-katarzyna,p1349771587,ksiazka-p
https://www.empik.com/paszport-osmoklasisty-jezyk-polski-szachnowska-dorota,p1349771213,ksiazka-p
https://www.empik.com/nastolatki-na-krawedzi-romanowska-krystyna,p1346552103,ksiazka-p
https://www.empik.com/nastolatki-na-krawedzi-romanowska-krystyna,p1346552103,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-wychowac-najszczesliwsze-dzieci-na-swiecie-kaija-puura,p1350508312,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-wychowac-najszczesliwsze-dzieci-na-swiecie-kaija-puura,p1350508312,ksiazka-p
https://www.empik.com/roslinna-uczta-smakow-gembacka-magdalena,p1350464081,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-wychowac-dziecko-na-fajnego-czlowieka-kaija-puura,p1360485047,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360782445
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360843083
https://www.empik.com/jak-wychowac-dziecko-na-fajnego-czlowieka-kaija-puura,p1360500896,ebooki-i-mp3-p


książkinowość

Wendy Mitchell
Co chciałabym, 
żeby ludzie 
wiedzieli o demencji 
Grupa Wydawnicza Relacja 

Wendy Mitchell miała 58 lat, kie-
dy zdiagnozowano u niej demen-
cję o wczesnym początku. Jej 
umysł zalały fale obrazów osób 
w ostatnim stadium otępienia – 
bez pamięci, bez świadomości, 
bez szans i nadziei. Czy jej co-
dzienność też tak będzie wyglą-
dać? Co sama może zrobić, żeby 
dobrze przeżyć resztę życia?

Tadeusz Oleszczuk
Uspokój swoje hor-
mony
Wydawnictwo Pascal

Książka dla dziewczyn w każ-
dym wieku, które mają problemy 
z wagą, płodnością, infekcjami 
intymnymi. A przede wszyst-
kim – z emocjami i z samopo-
czuciem. Problemy, których 
korzenie zaskakująco często 
tkwią w ciele. Ściślej: w pracy 
hormonów.

Anna Augustyn-Protas,
Tadeusz Oleszczuk
Czego ginekolog ci 
nie powie
Wydawnictwo Pascal
Ile razy słyszałem od pacjentek: 
„Dlaczego nikt mi tego nie po-
wiedział wcześniej?!” Tadeusz 
Oleszczuk proponuje holistycz-
ne podejście do zdrowia kobiety. 
Uważa, że nie można leczyć pro-
blemów ginekologicznych bez 
połączenia ich z właściwą dietą, 
stylem życia czy wiedzą o czyn-
nikach genetycznych pacjentki. 

4490
oprawa  
miękka

Anna Augustyn-Protas,
Tadeusz Oleszczuk
O menopauzie. Czego 
ginekolog ci nie 
powie
Wydawnictwo Pascal

Ta książka powstała z miłości do 
dojrzałości. Mówią o niej auto-
rzy bestsellerów: lekarz, który na 
co dzień pracuje z dziewczynami 
w różnym wieku i dziennikarka, 
dla której menopauza stała się 
tematem osobistym. Razem 
mierzą się z z jednym z ostatnich  
tabu w naszej kulturze i obalają 
mity związane z klimakterium. 

Alan Gordon, Alon Ziv 
Jak uwolnić się od 
przewlekłego bólu
Wydawnictwo Feeria 

Dzięki książce, którą trzymasz 
w dłoni, poznasz przełomową 
metodę walki z chronicznym bó-
lem – metodę skuteczną, w stu 
procentach naturalną i wymaga-
jącą od ciebie jedynie szczerego 
zaangażowania i motywacji

Craig Lambert , 
Debbie Lambert 
Miłość mindfulness
Wydawnictwo Świat Książki 

Kochacie się wzajemnie, lecz 
czy kochacie swój związek i po-
traficie się bawić? Zbyt często 
codzienny pośpiech, obowiąz-
ki rodzicielskie i zobowiązania 
rodzinne przesłaniają związek. 
Czas i wysiłki, jakie angażuje-
my na początku relacji, odcho-
dzą w zapomnienie. Świadome 
tworzenie długoterminowych, 
kwitnących związków wymaga 
konkretnych umiejętności, które 
można w sobie wykształcić...

4990
oprawa  
miękka

4490
oprawa  
miękka

3990
oprawa  
miękka3368

oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 44,90

4490

3368
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 44,90

4490
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https://www.empik.com/o-menopauzie-czego-ginekolog-ci-nie-powie-augustyn-protas-anna-oleszczuk-tadeusz,p1358615380,ksiazka-p
https://www.empik.com/o-menopauzie-czego-ginekolog-ci-nie-powie-augustyn-protas-anna-oleszczuk-tadeusz,p1358615380,ksiazka-p
https://www.empik.com/czego-ginekolog-ci-nie-powie-oleszczuk-tadeusz-protas-augustyn-anna,p1239515736,ksiazka-p
https://www.empik.com/czego-ginekolog-ci-nie-powie-oleszczuk-tadeusz-protas-augustyn-anna,p1239515736,ksiazka-p
https://www.empik.com/milosc-mindfulness-jak-w-52-tygodnie-stworzyc-prawdziwa-wiez-swietnie-sie-przy-tym-bawiac-craig-lambert,p1357207360,ksiazka-p
https://www.empik.com/uspokoj-swoje-hormony-oleszczuk-tadeusz,p1261167707,ksiazka-p
https://www.empik.com/uspokoj-swoje-hormony-oleszczuk-tadeusz,p1261167707,ksiazka-p
https://www.empik.com/co-chcialabym-zeby-ludzie-wiedzieli-o-demencji-mitchell-wendy,p1350508321,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360573430
https://www.empik.com/czego-ginekolog-ci-nie-powie-augustyn-protas-anna-oleszczuk-tadeusz,p1240816482,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/uspokoj-swoje-hormony-oleszczuk-tadeusz,p1297228256,ebooki-i-mp3-p


książki nowość

Dobre, bo... 
sprawdzone przez Was! Bestsellery książkowe

w supercenach

3742
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 32,43

4990

3749
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999

2593
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 39,90

3990

3742
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 49,90

4990

2699
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 44,99

4499

3749
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 49,99

4999

3374
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 44,99

4499

3149
oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 44,99

4499

3592
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 44,90

4490

3592
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 29,18

4490

2759
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 45,99

4599

2924
oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 29,24

4499

3992
oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 49,90

4990

2992
oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 39,90

3990

3592
oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 29,18

4490

4480
oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 56,00

5600

3742
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 49,90

4990

3592
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 44,90

4490

3432
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 42,90

4290

2793
oprawa
miękka

najniższa cena 
z 30 dni 39,90

3990
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https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/bestselleryempiku/promocje/ksiazki
https://www.empik.com/cholod-twardoch-szczepan,p1344355038,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/gdzie-jestes-piekny-swiecie-rooney-sally,p1294764696,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zanim-wystygnie-kawa-kawaguchi-toshikazu,p1314559141,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zycie-violette-perrin-valerie,p1298173209,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/start-a-fire-runda-pierwsza-herytiera-pizgacz-p-s,p1307334076,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/all-of-your-flaws-przypomnij-mi-nasza-przeszlosc-labecka-marta,p1314758441,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/heartstopper-tom-2-oseman-alice,p1304135641,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/sila-kobiet-wysoczanska-barbara,p1294261728,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/rebel-robin-stranger-things-capetta-amy-rose,p1310839951,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/czerwona-ziemia-meller-marcin,p1309998896,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/projekt-riese-mroz-remigiusz,p1291642162,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/o-wlos-bonda-katarzyna,p1296473178,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/topr-tatrzanska-przygoda-zosi-i-franka-sabala-zielinska-beata,p1314558823,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/uciekaj-hydropolis-tom-1-miloszewski-zygmunt,p1344338466,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/krwawy-ksiezyc-harry-hole-tom-13-nesbo-jo,p1349773734,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/cholod-twardoch-szczepan,p1352097935,ebooki-i-mp3-p
audiohttps://www.empik.com/gdzie-jestes-piekny-swiecie-rooney-sally,p1296854212,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/zycie-violette-perrin-valerie,p1298568975,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/sila-kobiet-wysoczanska-barbara,p1295277106,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/the-spanish-love-deception-armas-elena,p1344273099,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/czerwona-ziemia-meller-marcin,p1312635359,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/o-wlos-bonda-katarzyna,p1296392846,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/topr-tatrzanska-przygoda-zosi-i-franka-sabala-zielinska-beata,p1313588766,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/uciekaj-hydropolis-tom-1-miloszewski-zygmunt,p1348445834,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/krwawy-ksiezyc-harry-hole-tom-13-nesbo-jo,p1352190782,ebooki-i-mp3-p


książkinowość

Bądź dla siebie dobry 

-50%
druga książka 3490

oprawa  
miękka

6990
oprawa twarda

4599
oprawa twarda

4490
oprawa miękka

4499
oprawa miękka

3990
oprawa miękka

4999 
oprawa miękka

4490 
oprawa miękka

3490 
oprawa miękka

4499
oprawa miękka

4699
oprawa miękka

4990
oprawa miękka

4990
oprawa miękka

3999
oprawa miękka

3990
oprawa miękka

6999
oprawa miękka

4900
oprawa twarda

6990
oprawa zintegrowana

5999
oprawa zintegrowana

3490
oprawa miękka

4499
oprawa zintegrowana

4490
oprawa miękka

4690
oprawa miękka

4490
oprawa miękka

4490
oprawa miękka

4299
oprawa  
miękka

4490
oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/ksiazki,31,s?productPoolId=135045
https://www.empik.com/potega-podswiadomosci-murphy-joseph,p1047514367,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/sztuka-spokojnego-zycia-masuno-shunmyo,p1331705613,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/psychologia-przewodnik-dla-lubiacych-rozkminiac-bez-bolu-kleinman-paul,p1294765446,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/obsesja-piekna-jak-kultura-popularna-krzywdzi-dziewczynki-i-kobiety-engeln-renee,p1290343228,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/przewodnik-po-emocjach-jak-lepiej-rozumiec-wlasne-uczucia-anna-cyklinska,p1344349231,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kobieta-zawsze-mloda-jak-nie-przeoczyc-szansy-na-realizacje-wlasnych-marzen-irena-wielocha,p1331349240,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wypelnic-pustke-pokonaj-skutki-zaniedbania-emocjonalnego-z-dziecinstwa-webb-jonice-christine-musello,p1345907953,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/droga-do-siebie-o-poczuciu-wartosci-woydyllo-ewa,p1293934465,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/mam-nadzieje-czajka-kominiarczuk-katarzyna,p1295002706,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wystarczajaco-dobra-o-czulym-podejsciu-do-zycia-i-drodze-do-samoakceptacji-malgorzata-mostowska,p1344540900,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/potega-podswiadomosci-murphy-joseph,p1275530575,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/psychologia-przewodnik-dla-lubiacych-rozkminiac-bez-bolu-kleinman-paul,p1298366526,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/obsesja-piekna-engeln-renee,p1229156695,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/przewodnik-po-emocjach-jak-lepiej-rozumiec-wlasne-uczucia-anna-cyklinska,p1356024061,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/kobieta-zawsze-mloda-jak-nie-przeoczyc-szansy-na-realizacje-wlasnych-marzen-irena-wielocha,p1331707338,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/droga-do-siebie-o-poczuciu-wartosci-woydyllo-ewa,p1307573189,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/mam-nadzieje-czajka-kominiarczuk-katarzyna,p1295019557,ebooki-i-mp3-p
https://www.empik.com/wystarczajaco-dobra-o-czulym-podejsciu-do-zycia-i-drodze-do-samoakceptacji-malgorzata-mostowska,p1331510699,ebooki-i-mp3-p
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Julian Tuwim
• O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci • Okulary 
• Spóźniony słowik
Seria pięknie ilustrowanych sztywnostronicowych książek dla najmłod-
szych. W każdej z nich znajduje się jeden ponadczasowy wiersz Juliana 
Tuwima. „O Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci” – o tym, jak Grześ opowiadał 
ze szczegółami o swoich przygodach podczas wysyłania listu, którego 
tak naprawdę… nigdy nie dostał do wysłania. „Okulary ”– o tym, jak pan 
Hilary szukał swoich okularów, które przez cały czas były… na jego nosie.  
„Spóźniony słowik” – o tym, jak pani słowikowa zamartwiała się o swojego 
męża, który spóźnił się na kolację, gdyż… podziwiał uroki letniego wieczoru.

Opracowanie zbiorowe
Muminek i:
• zaginiona luneta
• pierwszy śnieg
• mały duch

Wydawnictwo HarperCollins 
Polska

Rodzina Muminków i ich przyjaciele, tacy jak Włóczykij, Ryjek, 
Paszczak czy Mała Mi, to zachwycający bohaterowie, których 
stworzyła jedna z najbardziej znanych pisarek dla dzieci – To-
ve Jansson. Książki zostały przystosowane dla najmłodszych 
czytelników – proste teksty i towarzyszące im kolorowe piękne 
ilustracje.

Katarzyna Kołodziej
Opowiem ci, mamo, 
co robią owce
Wydawnictwo Nasza Księ-
garnia

Bella, Bebolec, Beza i inne owce 
nigdy się nie nudzą. Pasą się na 
polance, zbierają jabłka, odwie-
dzają fryzjera, a jedna z nich na-
wet wyrusza w podróż. Sprawdź 
swoją spostrzegawczość, wy-
szukując ukryte na ilustracjach 
szczegóły i rozwiązując zagadki.

5999
oprawa  
twarda

2299
oprawa  
miękka
/ 1 egz.

3999
oprawa  
twarda
/ 1 egz.

Anna Paszkiewicz
Zawsze mogę na ciebie liczyć. Mam trzy latka
Wydawnictwo Wilga 

Krótkie i pięknie zilustrowane opowiadania z elementami dźwiękonaśladow-
czymi, które z pewnością zainteresują każdego maluszka. Główny bohater, 
mały miś, przeżywa przeróżne przygody. Bajki idealnie sprawdzą się do 
czytania również przed snem.

2499
oprawa  
twarda
/ 1 egz.
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https://www.empik.com/szukaj/produkt?seriesFacet=tuwim+dla+najm%C5%82odszych
https://www.empik.com/opowiem-ci-mamo-co-robia-owce-kolodziej-katarzyna,p1355173449,ksiazka-p
https://www.empik.com/muminek-i-zaginiona-luneta-jansson-tove,p1346896733,ksiazka-p
https://www.empik.com/muminek-i-maly-duch-jansson-tove,p1346896867,ksiazka-p
https://www.empik.com/muminek-i-pierwszy-snieg-opracowanie-zbiorowe-jansson-tove,p1346896937,ksiazka-p
https://www.empik.com/zawsze-moge-na-ciebie-liczyc-mam-3-latka-paszkiewicz-anna,p1355272731,ksiazka-p
https://www.empik.com/zawsze-moge-na-ciebie-liczyc-mam-3-latka-paszkiewicz-anna,p1355272731,ksiazka-p
https://www.empik.com/badz-przy-mnie-zawsze-mam-dwa-latka-paszkiewicz-anna,p1320466064,ksiazka-p
https://www.empik.com/kocham-cie-najmocniej-na-swiecie-mam-juz-roczek-paszkiewicz-anna,p1282077205,ksiazka-p
https://www.empik.com/badz-przy-mnie-zawsze-mam-dwa-latka-paszkiewicz-anna,p1320466064,ksiazka-p


książkinowość

Opracowanie zbiorowe
LEGO® NINJAGO®. 
Moce Nyi
Wydawnictwo Ameet Polska 

Prawdziwa gratka dla fanów 
LEGO® NINJAGO® – książka 
z minifigurką Nyi oraz orygi-
nalnym mechem. Ekscytujące 
łamigłówki, zabawne komiksy, 
dynamiczna akcja i mnóstwo 
pojedynków – czas rozpocząć 
nową przygodę i przekonać się, 
czy mistrzyni Spinjitzu pokona 
Pannę Występną – przywód-
czynię gangu opryszków o wy-
bitnie złym nastawieniu.

1999
oprawa  
miękka

2999
oprawa  
twarda
/1 egz.

Anne Goscinny
Szczęście Mikołajka
Wydawnictwo Znak Emo-
tikon

„Szczęście Mikołajka” to opo-
wieść o Mikołajku, jakiego 
jeszcze nie znacie, oraz historia 
pewnej przyjaźni, bez której nic 
by się nie wydarzyło. Na podsta-
wie książek Renégo Goscinne-
go i Jeana-Jacques'a Sempégo!

Emmanuel Trédez; Françoise Laurent
Akademia Mądrego Dziecka. Wiem, co jem!: 
• Makaron • Miód 
Wydawnictwo HarperCollins Polska

Książeczki z zabawnymi ilustracjami skierowane do przedszkolaków, o tym, 
jak powstaje żywność: jak rosną banany, skąd się bierze mąka na chleb czy 
gdzie rosną ziarna kakaowca.

Adelina Sandecka 
Umiem rysować konie, kucyki i jednorożce
Wydawnictwo Kropka 

Kochasz rysować, ale masz wrażenie, że nie zawsze ci to wy-
chodzi? Uwielbiasz konie i jednorożce i marzysz o tym, żeby 
umieć je narysować? Zatem do dzieła!

4499
oprawa  
twarda

3990
oprawa  
miękka

3990
oprawa  
miękka

3990
oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/umiem-rysowac-konie-i-jednorozce-sandecka-adelina,p1351616982,ksiazka-p
https://www.empik.com/szczescie-mikolajka-goscinny-anne,p1351626679,ksiazka-p
https://www.empik.com/lego-ninjago-moce-nyi-opracowanie-zbiorowe,p1348451242,ksiazka-p
https://www.empik.com/umiem-rysowac-dinozaury-sandecka-adelina,p1314321645,ksiazka-p
https://www.empik.com/umiem-rysowac-zwierzeta-jesus-joana,p1298106632,ksiazka-p
https://www.empik.com/makaron-akademia-madrego-dziecka-wiem-co-jem-tredez-emmanuel,p1347668128,ksiazka-p
https://www.empik.com/miod-akademia-madrego-dziecka-wiem-co-jem-laurent-francoise,p1347670141,ksiazka-p
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Tomasz Samojlik, 
Adam Wajrak
Detektyw Wróbel 
i złamane pióro
Wydawnictwo Agora dla 
dzieci

Tomasz Samojlik i Adam Waj-
rak przedstawiają: Kryminal-
ne zagadki wielkiego miasta 
(w wersji ornitologicznej, 
rzecz jasna). Nowy komiks naj-
fajniejszego duetu przyrodni-
ków z Puszczy Białowieskiej. 
Dzieje się coś podejrzanego, 
obywatele ptaki!

Marcus Emerson
Dziennik Youtubera. 
Nie ma sprawy
Wydawnictwo Muza

W kolejnym sezonie Davy 
razem z rodziną i najlepszymi 
na świecie przyjaciółmi wy-
biera się do pirackiego parku 
wodnego, aby uczcić urodzi-
ny siostry Davy’ego – Krissy. 
Ma być spokojnie i beztrosko, 
ale – jak zwykle w przypadku 
Davy’ego – coś pójdzie nie tak. 

4499
oprawa  
zintegrowana

3490
oprawa  
miękka

Helen Rutter
Jak z...zostałem standuperem, 
czyli historia Billy'ego Plimptona
Wydawnictwo Zielona Sowa

Billy to jedenastolatek z wielkim marzeniem. Kiedy dorośnie, 
zostanie standuperem! Jest tylko jeden problem. Billy się jąka. 
A to znacząco utrudnia opowiadanie kawałów przed wielką 
publicznością… Czy Billy mimo wszystko zrealizuje swój plan?

Lemony Snicket
Seria niefortunnych zdarzeń: • Ogromne
okno. Tom 3 • Tartak tortur. Tom 4
Wydawnictwo HarperCollins Polska

Książki Lemony'ego Snicketa mają w sobie to coś, co chwyta 
za serce i sprawia, że „Seria niefortunnych zdarzeń” zyskała 
miliony wielbicieli na całym świecie. Wciągająca historia od 
pierwszej do ostatniej strony, która po przeczytaniu pozosta-
wia poczucie niedosytu i zmusza do sięgnięcia po kolejny tom. 

3999
oprawa  
twarda
/ 1 egz.

4299
oprawa  
miękka
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https://www.empik.com/detektyw-wrobel-wajrak-adam-samojlik-tomasz,p1346890438,ksiazka-p
https://www.empik.com/jak-z-zostalem-standuperem-czyli-historia-billy-ego-plimptona-helen-rutter,p1356413982,ksiazka-p
https://www.empik.com/dziennik-youtubera-nie-ma-sprawy-sezon-5-emerson-marcus,p1346522607,ksiazka-p
https://www.empik.com/dziennik-youtubera-nie-ma-sprawy-sezon-5-emerson-marcus,p1346522607,ksiazka-p
https://www.empik.com/tartak-tortur-seria-niefortunnych-zdarzen-tom-4-snicket-lemony,p1347680607,ksiazka-p
https://www.empik.com/ogromne-okno-seria-niefortunnych-zdarzen-tom-3-snicket-lemony,p1347680573,ksiazka-p
https://www.empik.com/ogromne-okno-seria-niefortunnych-zdarzen-tom-3-snicket-lemony,p1347680573,ksiazka-p
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360102171
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1360104151
https://www.empik.com/szukaj/produkt?q=p1361875292


książkinowość

supercena

* Oferta ważna do 5.02.2023 lub do wyczerpania zapasu.

Natalia Berlik
Szkoła rysowania. Rozwiń swój artystyczny 
talent 
Wydawnictwo Wilga 

Rysowania to hobby, które można zacząć w każdym wieku. Nie tylko 
rozwija wrażliwość, poczucie estetyki, ale rozbudza kreatywność 
i zmysł obserwacji. „Szkoła rysowania” to poradnik dla początkujących 
artystów. Książka wprowadza w świat rysunku od podstaw. Każdy roz-
dział poświęcony jest innemu zagadnieniu oraz wzbogacony o przejrzy-
ste przykłady rysunków krok po kroku. Nauczysz się, jak realistycznie 
narysować futro, jak wydobyć walor w pejzażu czy oddać anatomię 
i ruch ludzkiego ciała.

2099*
oprawa
twarda

najniższa cena 
z 30 dni 34,99

4999**

John Bradshaw
Psy. Zrozumieć naj-
lepszego przyjaciela
Wydawnictwo ToTamto

Oto idealna książka dla każ-
dej rodziny, która żyje z psem 
pod jednym dachem lub ta-
kiej, która myśli o przygar-
nięciu pierwszego pupila. 
Po dniu spędzonym z Ru-
stim będziesz już wiedzieć, 
jak zostać najlepszym przy-
jacielem swojego psa.

Mathilda Masters
101 nieziemsko nud-
nych faktów
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Czy wiesz, że siedzenie na słupie 
jest dziedziną sportu, co piąty czło-
wiek sika do basenu, a pierwszy te-
lefon komórkowy ważył kilogram? 
Te i wiele innych ciekawostek mo-
żesz przeczytać w tej NUUUUUD-
NEJ – ale przede wszystkim prze-
zabawnej – książce!

John Bradshaw
Koty. Zrozumieć wą-
satego przyjaciela
Wydawnictwo ToTamto

Oto idealna książka dla każdej 
rodziny, która żyje z kotem pod 
jednym dachem lub takiej, 
która myśli o przygarnięciu 
pierwszego pupila. Spędź 
dzień z Libby i poznaj wszyst-
kie sekrety swojego wąsatego 
przyjaciela!

Jessica Miller
Republika Ptaków
Wydawnictwo Świetlik

Olga jak nikt inny zna się na 
starożytnych księgach, ma-
pach i… magii. Kiedy ptasia 
armia porywa jej siostrę, 
dziewczyna wie, że tylko ona 
może udać się do Republiki 
Ptaków, by ją uratować. Czy 
Olga będzie potrafiła odbloko-
wać swoją ukrytą magię i uda 
jej się uratować siostrę? 

3499
oprawa  
miękka

6499
oprawa  
twarda

3499
oprawa  
miękka

4990
oprawa  
twarda

**cena regularna
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https://www.empik.com/101-nieziemsko-nudnych-faktow-masters-mathilda,p1355175687,ksiazka-p
https://www.empik.com/psy-bradshaw-john,p1353364922,ksiazka-p
https://www.empik.com/koty-bradshaw-john,p1353361527,ksiazka-p
https://www.empik.com/szkola-rysowania-rozwin-swoj-artystyczny-talent-berlik-natalia,p1309857544,ksiazka-p
https://www.empik.com/republika-ptakow-jessica-miller,p1355171858,ksiazka-p


Dołącz do premierowych spotkań 
z twórcami najważniejszych premier 
książkowych i muzycznych!

Program wydarzeń i nagrania spotkań: 
empik.com/premieraonline

premiera online 




