
12.11– 24.11.2020

tom kultury

Wzbogać świat 
swoich bliskich
trafionymi prezentami! 



stałej zniżki 
w salonach Empik

do 20% specjalnej 
zniżki na empik.com

za dostawę kurierem
i do punktów odbioru

m.in. audiobooki i e-booki
za 0 zł

15%

20%

0 zł

Poznaj pakiet korzyści
Empik Premium

pakiet 
kulturalny

Superokazja!
Aktywuj Empik Premium 
w specjalnej cenie

Szczegóły na www.empik.com/
premium

zł/rok
7999

-50%3999

i korzystaj z pakietu 
benefitów

empik.com/premium

 do paczkomatów, salonów
 i innych punktów odbioru

 w salonach i na empik.com

 w Empik Go

pobierz aplikację
i korzystaj z superofert

w
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uczestnictwo  0 zł od 6,67 zł/miesiąc

KORZYŚCI

0 zł za dostawę
przy zakupie
za min. 40 zł

do paczkomatów, salonów

i innych punktów odbioru

kurierem —

zniżki
i promocje

oferty promocyjne

15% stałej zniżki w salonach —

do 20% zniżki na empik.com

na setki tysięcy produktów
—

cashback 3% zwrotu środków na zakupy —

Empik Music 6 miesięcy muzyki za 0 zł —

Empik Go audiobooki i ebooki za 0 zł setki tytułów ponad 13 000 tytułów

Empik Foto

50 odbitek w cenie 1 zł na start —

20% zniżki na cały asortyment —

kupon powitalny kupon 10 zł*

zwrot produktów
bez paragonu,

w ciągu 30 dni**

wsparcie bibliotek 
szkolnych

każdy zakup wspiera akcję

„Tysiąc powodów, by czytać”

aktualności
bieżące informacje

o nowościach i premierach

  * Kupon przyznawany jest tylko jeden raz za przystąpienie do jednego z dwóch wariantów usługi Premium w aplikacji Empik.
** Dotyczy tylko zwrotu produktów sprzedawanych przez Empik.

Empik Premium czy Empik Premium Free?
Wybierz wariant dla siebie:

pobierz
aplikację 
empik
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Beata Majewska

Pamiętaj, że byłam
Wydawnictwo Jaguar

Michelle Frances

Córka
Wydawnictwo Albatros

Przemysław Piotrowski

Piętno
Wydawnictwo Czarna Owca

2499

3790
oszczędzasz

34%

2499

3999
oszczędzasz

37%

2649

3990
oszczędzasz

33%

dla Premium /
Premium Free
z empik app*

* Oferta dla klientów Empik Premium / Empik Premium Free, 

w salonach nalicza się po okazaniu kodu klienta w aplikacji.

Piotr C.

Gwiazdor
Wydawnictwo Novae Res

  
Zofia Turowska

Osiecka. Nikomu
nie żal pięknych kobiet 
Wydawnictwo Marginesy 

Christopher Wylie 

Mindf*ck. 
Cambridge 
Analytica, czyli jak 
popsuć demokrację
Wydawnictwo Insignis

* Oferta ważna do 22.11.2020 lub do wyczerpania zapasu.

3099

4490
oszczędzasz

31%

3349

4499
oszczędzasz

25%

1999*

3999
oszczędzasz

50%
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5salony / online / aplikacja

Każdy Twój zakup z Premium / Premium Free wspiera czytelnicze pasje dzieci.

Razem zapełniamy półki w bibliotekach szkolnych! www.empik.com/biblioteki

Lucinda Riley

Dziewczyna z Neapolu
Wydawnictwo Albatros 

Regina Brett

Trudna miłość. Mama i ja
Wydawnictwo Insignis

Catherine Whitlock, Nicola Temple 

Poznaj swoje hormony
Wydawnictwo Insignis

Marta Kucińska

Joga piękna
Wydawnictwo Sensus

Agnieszka Maciąg

Smak wiecznej młodości. 
Jak zachować młodość 
i witalność w każdym 
wieku
Wydawnictwo Otwarte

2849

4290
oszczędzasz

33%
3649

4999
oszczędzasz

27%

w

Bella Swift

Mopsik, który chciał zostać jednorożcem
Wydawnictwo Wilga

1299

1999
oszczędzasz

35%

Suzanne Collins

Ballada ptaków i węży
Wydawnictwo Media Rodzina 

3549

4990
oszczędzasz

29%

Madeleine Roux

World of Warcraft: Przebudzenie cieni 
Wydawnictwo Insignis

2999

3999
oszczędzasz

25%

2999

3999
oszczędzasz

25%
3099

4490
oszczędzasz

31%
2999

3999
oszczędzasz

25%
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Różni wykonawcy

Mój Empik − mój winyl: Muzyka filmowa

dla Premium /
Premium Free
z empik app*

* Oferta dla klientów Empik Premium / Empik Premium Free, 

w salonach nalicza się po okazaniu kodu klienta w aplikacji.

Adele

25

Różni wykonawcy

Mój Empik – moja muzyka: New Romantic and more

Różni wykonawcy

Mój Empik – moja 
muzyka: Najlepsza 
muzyka na Święta vol. 4

Różni wykonawcy

Mój Empik – moja 
muzyka: Christmas vol. 3 

Mazowsze

Kolędy polskie

Różni wykonawcy

Best Christmas & The City

2500*

4999
oszczędzasz

49%
CD

1999

3999
oszczędzasz

50%
2 CD

1999

2499
oszczędzasz

20%
2 CD

1999

2499
oszczędzasz

20%
CD

2999

5999
oszczędzasz

50%
4 CD

3999

4999
oszczędzasz

20%
LP

1499

2499
oszczędzasz

40%
2 CD

* Oferta ważna do 22.11.2020 lub do wyczerpania zapasu.

TK21_Katalog-Xmass1_pazdziernik-2020_DRUK.indd   6 02-11-2020   16:37:58



Różni wykonawcy

Mój Empik – moja muzyka:
Winter Chillout

Różni wykonawcy

Mój Empik – mój winyl: Na święta 
Różni wykonawcy

Mój Empik – mój winyl: Na święta vol. 2 

1999

3999
oszczędzasz

50%
2 CD 3999

4999
oszczędzasz

20%
LP 3999

4999
oszczędzasz

20%
LP

Kolekcja 2 filmów: Kraina 
lodu 1-2 
2 DVD

Kłamstwo doskonałe
DVD

Wierzę w ciebie
DVD

Dżentelmeni
DVD

4499

5999
oszczędzasz

25%

1999

2999
oszczędzasz

33%

2599

4499
oszczędzasz

42%

1499

2999
oszczędzasz

50%
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8

książki
nowość

Olga Tokarczuk

Czuły narrator
Wydawnictwo Literackie

Wyjątkowe zaproszenie za kulisy własnej twórczości – 

pierwsza książka Olgi Tokarczuk po otrzymaniu Literac-

kiej Nagrody Nobla. W tym szeroko komentowana Mowa 

Noblowska.

4490

oprawa 
twarda

książki
nowość
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9salony / online / aplikacja

książki
nowość

3490

oprawa 
miękka

3990

oprawa 
twarda

Haruki Murakami

Pierwsza osoba liczby 
pojedynczej
Wydawnictwo Muza

W nowym zbiorze opowiadań Harukie-

go Murakamiego czytelnicy znajdą zna-

ne i lubiane motywy jego twórczości: 

tęsknotę za tym, co minęło, rozważania 

o muzyce, miłości oraz sensie życia. 

4990

oprawa 
twarda

4490

oprawa 
miękka

Szczepan Twardoch

Pokora
Wydawnictwo Literackie

„Pokora” to porywająca powieść o miłości, 

wojnie i rewolucji. Epicka historia o Berlinie 

i Śląsku, o Niemcach i Polakach, o podziałach 

społecznych i etnicznych. O pożądaniu, wła-

dzy, uległości i cenie, jaką płaci się w walce 

o godność.

Dostępne też wydanie w oprawie miękkiej 

w cenie 44,90.

Heather Morris 

Pakiet: Tatuażysta 
z Auschwitz / Podróż 
Cilki
Wydawnictwo Marginesy

Dwie niesamowite opowieści, które 

dają siłę nawet w najmroczniejszych 

czasach. Dwie powieści o cierpieniu, 

ale także o niezwykłej odwadze i har-

cie ducha w obliczu niesprawiedli-

wości i okrucieństwa. Dwie historie 

o niezłomności, człowieczeństwie 

i – przede wszystkim – nadziei, nawet 

w najgłębszych ciemnościach.

7990

oprawa 
twarda

Margaret Mitchell

Przeminęło z wiatrem
Wydawnictwo Albatros

Ilustrowane wydanie jednej z naj-

ważniejszych powieści XX wieku! 

Ilustracje wykonała Anna Halare-

wicz – artystka współpracująca m.in. 

z „Elle” i „Twoim Stylem”. Scarlett 

O’Hara z trzpiotki zaczyna zmieniać 

się w kobietę, kiedy w ogniu wojny ra-

tuje rodzinny majątek. I dojrzewa do 

prawdziwej miłości.

Szczepan Twardoch

Król
Wydawnictwo Literackie

Żydowski gangster. Polskie piekło. Warsza-

wa 1937. Serial na podstawie bestsellero-

wej powieści w Canal+. Piękne samochody, 

kobiety, zimna wódka i gorąca krew. Boks, 

dzielnice nędzy i luksusowe burdele, błoto 

Woli i eleganckie ulice Śródmieścia. Żydzi 

i Polacy. Getto ławkowe i walki uliczne.

4990

oprawa 
twarda

Katarzyna Nosowska

Powrót z Bambuko
Wydawnictwo Wielka Litera

Książka, która pobudza szare komórki, su-

mienie i „mięśnie śmiechowe”. Chociaż 

świat staje na głowie, a życie zmienia się 

z dnia na dzień, Nosowska zawsze znajdzie 

słowo, które doda otuchy. Gdy błądzimy 

przytłoczeni wątpliwościami, rozpala 

światełko nadziei. A gdy wydaje nam 

się, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy, 

zasieje ziarno niepewności. Kilkoma lek-

cjami, jakie dostała od życia, teraz dzieli się 

z nami i wytrwale tropi absurdy, którymi 

karmią nas „autorytety”. Życie, i w czasach 

dziwnej pandemii, i w czasach zwyczajnej 

codzienności, jest łatwiejsze, gdy ma się 

świadomość, że tacy ludzie jak Nosow-

ska roztrząsają te same dylematy. A gdy 

ktoś robi nas w bambuko, sięgamy po to 

samo koło ratunkowe – dystans i jeszcze 

raz dystans!

Dostępne też wydanie w oprawie miękkiej 

w cenie 39,90.

5490

pakiet

7280

4990

oprawa 
twarda

Jessie Burton

Wyznanie
Wydawnictwo Literackie

Miłość, która odurza i niszczy. Decyzja, która 

zmienia życie wielu osób. Słabość, która oka-

zuje się siłą. Trzy kobiety i jedna tajemnica, 

która je połączy. Powieść autorki bestsellerów 

„Miniaturzystka” i „Muza”, sprzedanych w na-

kładzie miliona egzemplarzy.

6490

oprawa 
twarda

Ken Follett

Niech stanie się światłość. 
Wydanie specjalne
Wydawnictwo Albatros

Prequel najgłośniejszej książki Kena Folletta, 
„Filarów ziemi”, sprzedanej w ponad 27 milio-
nach egzemplarzy. Anglia, która wychodzi 
z wieków barbarzyństwa, u zarania nowej epo-
ki. Najazdy wikingów, walki o władzę i zwykli 
ludzie, którzy muszą zmierzyć się z tym, co 
przynoszą im wyroki historii.
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10

książki
nowość

Piotr C.

Gwiazdor
Wydawnictwo Novae Res

Przyjaźń kontra sława, miłość kontra koks. 

Eskortki, modelki, celebrytki. Pieniądze, 

ścianki, prochy, social media i gwiazdy 

showbizu. Warszawa jest kobietą, która 

nocą pokazuje swoje tajemnice. Zobacz, 

komu zazdrościsz!

1999*

3999
oszczędzasz

50%

* Oferta ważna do 22.11.2020 lub do wyczerpania zapasu.

3990

oprawa 
miękka

Agata Przybyłek

Gdybym cię nie spotkała
Wydawnictwo Czwarta Strona 

Sara organizuje mikołajkową aukcję 

i przypadkiem poznaje mężczyznę na 

życiowym zakręcie. Czy dzięki niemu 

otworzy swoje serce? Uniwersalna, 

poruszająca opowieść o poświęceniu 

i sile miłości.

Beth O'Leary,
Olivia Beirne, Rachel Winters

Mała czarna kolekcja: 
Zamiana / Lista, która 
zmieniła moje życie /
Co powiesz na spotkanie?
Wydawnictwo Albatros

Najcieplejsze lektury tej zimy! 3 komedie 

romantyczne w stylu najlepszych filmo-

wych historii, takich jak „Zanim się pojawi-

łeś”, „Dziennik Bridget Jones” czy „Planeta 

Singli”. Są zabawne, czasami wzruszające, 

a zawsze – inteligentne i urocze. Przeczy-

tajcie trzy historie o miłości, przyjaźni 

i niesamowitych zbiegach okoliczności, 

które wnoszą w nasze życie trochę magii.

Guillaume Musso

Pakiet: Sekretne
życie pisarzy /
Ponieważ cię kocham / 
Będziesz tam?
Wydawnictwo Albatros

Pakiet trzech książek najbardziej kaso-

wego francuskiego pisarza! Guillaume 

Musso od prawie 10 lat znajduje się na 

1. miejscu listy najchętniej czytanych 

autorów we Francji. Poznajcie jego feno-

men i dajcie się wciągnąć jego książkom, 

z których każda jest niczym diabelski la-

birynt: nie sposób się z niego wydostać 

przed ostatnią stroną! Powieści Musso 

to jedyne w swoim rodzaju połączenia 

thrillera z nutą romantyzmu i – czasami – 

fantastyki. Tego stylu nie da się podrobić!

supercena

Magdalena Witkiewicz, 
Stefan Darda

Cymanowski chłód
Wydawnictwo Filia

Mistrzowskie połączenie powie-

ści obyczajowej i thrillera intryguje 

nieprzewidywalną fabułą i pory-

wa brawurowymi zwrotami akcji 

w kontynuacji bestsellerowej po-

wieści „Cymanowski Młyn”!

* Oferta ważna do 22.11.2020 lub do wyczerpania zapasu.

1999*

oprawa miękka

3990

7490

pakiet

11397

7490

pakiet

11530

2992

oprawa miękka

3990

2617

oprawa miękka

3490

2767

oprawa miękka

3690

2767

oprawa miękka

3690

2992

oprawa miękka

3990

2617

oprawa miękka

3490

2617

oprawa miękka

3490

wybrane tytuły autorki 25% taniej
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11salony / online / aplikacja

książki
nowość

3990

oprawa
miękka

Gabriela Gargaś

Zostań moim aniołem 
Wydawnictwo Czwarta Strona

Czy wizyta Anioła pomoże Marietcie od-

zyskać wiarę w drobne gesty? Kto spra-

wi, że Berenika znów odważy się zaufać? 

Poznaj historię sióstr, którym w te święta 

los podaruje kolejną szansę na szczęście!

3990

oprawa 
miękka

Gabriela Gargaś

Pakiet cynamonowy: 
Szczęście przy kominku / 
Magia grudniowej nocy
Wydawnictwo Czwarta Strona

Najpiękniejsze podarunki od losu dostajemy, 

gdy najmniej się tego spodziewamy. Przeżyj 

niezapomniane chwile razem z bohaterami 

świątecznych powieści Gabrieli Gargaś, cza-

rodziejki kobiecych uczuć.

Agata Przybyłek 

Pakiet imbirowy: Siedem 
cudów / Bądź moim 
światłem
Wydawnictwo Czwarta Strona 

Przepis na idealne święta? Ciepły koc, napar 

imbirowy i pakiet dwóch świątecznych hi-

storii od Agaty Przybyłek. Jej obyczajowe 

powieści przyniosą Ci zarówno chwile ra-

dości, jak i wzruszenia.

Natalia Sońska

Otwórz się na miłość
Wydawnictwo Czwarta Strona 

Anna ma obawy przed zimowym 

wyjazdem w góry ze znajomy-

mi. Czy komuś wreszcie uda się 

ją przekonać, aby otworzyła się 

na świat i pokonała grube mury, 

które budowała wokół siebie 

przez całe życie?

Natalia Sońska

Pakiet piernikowy: Słuchaj 
głosu serca / Uwierz 
w miłość, Calineczko
Wydawnictwo Czwarta Strona

Bestsellerowe książki Natalii Sońskiej prze-

niosą Cię w scenerię pięknych polskich gór 

przykrytych białym puchem. Usiądź wygod-

nie i zanurz się w ciepłej, otulającej historii 

z miłością w tle. 

5490

pakiet

7380

5490

pakiet

7380

5490

pakiet

7380

2767

oprawa miękka

3690

2767

oprawa miękka

3690

2767

oprawa miękka

3690

2767

oprawa miękka

3690

wybrane tytuły autorki 25% taniej
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książki
nowość

3990

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
miękka

3990

oprawa 
miękka

Joanna Szarańska

Kraina Zeszłorocznych 
Choinek 
Wydawnictwo Czwarta Strona

W listopadowy poranek swoje podwoje 

otwiera sklepik ze świątecznymi deko-

racjami o intrygującej nazwie Kraina Ze-

szłorocznych Choinek. Jest wyjątkowy; nie 

ma w nim dwóch takich samych ozdób oraz 

cen. To właśnie tutaj splatają się drogi i losy 

mieszkańców oraz przyjezdnych.  

Opracowanie zbiorowe

Wigilijne opowieści
Wydawnictwo W.A.B.

12 opowiadań i 12 przepisów na po-

pisowe świąteczne dania świetnych 

polskich autorów. Ktoś zginie otruty 

barszczem wigilijnym, czyjaś paczka na 

święta zgubi się w paczkomacie, ktoś 

upuści karpia na tory tramwajowe, ktoś 

się nieszczęśliwie zakocha, do kogoś 

w zastępstwie Mikołaja przyjdzie diabeł, 

a ktoś inny odkupi swoje winy bohaterskim 

czynem. To wszystko w niesamowitym 

zbiorze wigilijnych opowieści okraszone 

smakowitymi przepisami pasującymi do 

treści opowiadań. Smakowite historie na 

każdy dzień adwentu.

K.A. Figaro

Bez tchu
Wydawnictwo Lipstick Book

Pełne emocji, wzruszeń i gorą-

cego seksu zakończenie serii 

„Rozchwiani”. Czy Łucja i Dy-

mitr będą w końcu razem? Czy 

córeczka połączy ich drogi, czy 

może Łucja ułoży sobie życie na 

nowo i znajdzie szczęście u boku 

innego mężczyzny? Wybuchowa 

opowieść o wielkiej namiętności 

i miłości, która jest na końcu hi-

storii, a nie jak większość historii 

miłosnych się nią zaczyna.

Opracowanie zbiorowe

PS I życzę Ci dużo miłości
Wydawnictwo Muza

Najpopularniejsze polskie autorki literatury 

obyczajowej przygotowały dla swoich czy-

telniczek prawdziwą świąteczną niespo-

dziankę – tom najpiękniejszych opowieści 

o miłości, która narodziła się dzięki świą-

tecznej kartce.

3999

oprawa 
miękka

3690

oprawa 
miękka

Katarzyna Berenika Miszczuk

Ja, ocalona
Wydawnictwo W.A.B.

Była diablica i niedoszła anielica Wiktoria 

Biankowska powraca! Minęło dziesięć lat od-

kąd udało jej się wydostać z Tartaru i ocalić 

zaświaty, a także swoją miłość przed znisz-

czeniem. Wszystko powinno być pięknie, 

ale… jej związek się rozpada, a świat zmierza 

jak zwykle w stronę nieuchronnego końca. 

Wiktorii w żadnym razie to nie dziwi. 

Magdalena Majcher 

Najważniejszy
Wydawnictwo Pascal

Martyna jest młodą, samotną mamą. Nie 

może zrozumieć dlaczego jej każdy związek 

kończy się porażką. Kiedy ktoś z przeszło-

ści próbuje się do niej zbliżyć i wyjaśnić 

dlaczego ją opuścił, Martyna nie umie wy-

baczyć. Powoli jednak pojmuje, że może to 

właśnie w trudnej relacji z najważniejszym 

w jej życiu mężczyzną tkwi źródło wszyst-

kich niepowodzeń.

1943

oprawa miękka

2990

wybrane tytuły autorki 25% taniej

2774

oprawa miękka

3699

2774

oprawa miękka

3699

2774

oprawa miękka

3699

2774

oprawa miękka

3699
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książki
nowość

4990

oprawa 
twarda

3800

oprawa 
miękka

Laila Shukri

Uciekłam z arabskiego 
burdelu
Wydawnictwo Prószyński Media

Dalsze losy Julii znanej z kart „Byłam 

kochanką arabskich szejków”, o które 

czytelniczki pytały w mailach i recen-

zjach, dopiero teraz mogą ujrzeć światło 

dzienne. Mroczne tajemnice XXI wieku: 

handel ludźmi, w tym dziećmi, handel 

organami, obrzezanie kobiet oraz eks-

trawagancje i seksualne orgie najbo-

gatszych arabskich szejków. Przeraża-

jąca rzeczywistość, o której świat woli 

milczeć.

Agnieszka Lingas-
-Łoniewska

Pakiet: W szpilkach 
od Manolo / Kolacja 
z Tiffanym
Wydawnictwo Burda Media Polska

Komedie romantyczne, które bawią 

i wzruszają. Śmiesznie, czasem strasz-

nie i zagadkowo – te historie to petardy! 

Okazuje się, ze miłość jest siłą, która 

popycha do zbrodni, ale i ratuje z rąk 

przestępców. 

Aniela Wilk 

Pakiet: Figurantka / 
Ryzykant
Wydawnictwo Burda Media Polska

Namiętność i sensacja w doskonałym 

połączeniu! Brutalne śledztwo, naginają-

cy reguły agent FBI i niepokorna dziew-

czyna, która nie chce być tylko przynętą 

– powieści Anieli Wilk wciskają w fotel. 

3990

oprawa 
miękka

AJ Pearce

Droga pani Bird
Wydawnictwo Literackie

Jak pocieszyć przyjaciółkę po stracie 

narzeczonego? Czy pomiędzy nalota-

mi niemieckich bombowców można 

kochać, śmiać się i tańczyć fokstrota? 

Wojna oczami brytyjskich dziewczyn 

i kobiet. Cudownie optymistyczna 

i wzruszająca powieść.

2990

oprawa 
miękka

Agnieszka Błażyńska

Dorzuć mnie do prezentu
Wydawnictwo Wielka Litera

Dobre uczynki mają to do siebie, że im więcej 

ich robisz, tym szerzej się rozprzestrzeniają. 

Zbliżają się święta, ale nikt nie myśli o świa-

tełkach, prezentach i pierniczkach, gdy epi-

demia wywróciła życie do góry nogami. Jed-

nak jeden drobny gest może wywołać lawinę 

cudów, szczególnie w czasie, gdy chcemy się 

dzielić tym co najlepsze – sercem.

3990

oprawa 
miękka

Natasza Socha

Godzina zagubionych słów
Wydawnictwo Literackie

Czy godzina wystarczy, by przebaczyć, po-

kochać, zrozumieć? Historia, która pozwala 

odnaleźć nadzieję i dostrzec, że szczęście 

jest na wyciągnięcie ręki! Idealna na zimowy 

wieczór…

3742

oprawa twarda

4990

5490

pakiet

7980

5490

pakiet

7980

Lucinda Riley

Siostra Burzy. Siedem 
Sióstr. Wydanie specjalne
Wydawnictwo Albatros

Wyjątkowe wydanie w twardej oprawie 

i dużym formacie. Ally D'Aplièse otrzy-

muje wstrząsającą wiadomość o śmierci 

swojego adopcyjnego ojca. Dziewczyna 

jedzie do rezydencji Pa Salta, gdzie ma 

się spotkać z siostrami. Okazuje się, że 

ojciec zostawił córkom zaszyfrowane 

wskazówki, które pozwolą im poznać 

historię ich pochodzenia. 
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3990

oprawa 
miękka

3890

oprawa 
miękka

Harlan Coben

Pakiet: W głębi lasu / 
Nieznajomy
Wydawnictwo Albatros

Jeden z najpopularniejszych pisarzy 

na świecie – Harlan Coben – podbija 

Netflix! W 2020 roku na tę platformę 

trafiły dwa seriale oparte na jego książ-

kach – „Nieznajomy” i hitowy serial 

polskiej produkcji „W głębi lasu”. Co 

tak zachwyciło producentów Netflixa 

i miliony widzów na całym świecie?  

Przekonajcie się, sięgając po obie ze-

kranizowane książki! 

Paulina Świst

Paprocany
Wydawnictwo Akurat

Nowa intryga, nowi bohaterowie. Cała 

reszta – jak zawsze. Odlotowa. Pomó-

wiony o gwałt policjant na prośbę prze-

łożonego angażuje się w prywatne śledz-

two dotyczące tajemniczego zniknięcia 

18-letniej dziewczyny. Tropy wiodą nad 

jezioro Paprocany – popularne na Śląsku 

miejsce wypoczynku…

Harlan Coben

Chłopiec z lasu
Wydawnictwo Albatros

Harlan Coben, autor bestsellerowych thrillerów „Nieznajomy” i „O krok 

za daleko,” powraca z nową, trzymająca w napięciu powieścią. Mężczy-

zna, którego przeszłość osnuta jest tajemnicą, musi odnaleźć zaginioną 

nastolatkę, zanim jej zniknięcie wywoła katastrofalne konsekwencje dla 

lokalnej społeczności… 

4290

oprawa
twarda

4990

pakiet

7780

7990

pakiet

11680
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Alicja Sinicka

Pakiet: Służąca 
/ Stażystka / 
Obserwatorka
Wydawnictwo Kobiece

Wielkie obsesje i tajemnicze zbrodnie. 

Alicja Sinicka – królowa polskich thrille-

rów domestic noir. Pakiet zawiera naj-

nowszy tytuł „Służąca” oraz bestsellery 

„Stażystka” i „Obserwatorka”.

B.A. Paris i inni

Pakiet: Dublerka /
Dylemat
Wydawnictwo Albatros

Dwa bestsellery ze szczytów list naj-

chętniej kupowanych książek w Polsce. 

Nazwiska autorek, które są gwarancją 

rozrywki na najwyższym poziomie. 

A w środku? Rozgrywki między człon-

kami rodziny, intrygi i kłamstwa… także 

te w dobrej wierze. Powieść psycholo-

giczna B.A. Paris i thriller psychologicz-

ny kwartetu mistrzyń, które wiedzą, jak 

dozować czytelnikowi napięcie!

Zygmunt Miłoszewski

Pakiet: Bezcenny /
Kwestia ceny
Wydawnictwo W.A.B.

Dwa hity Miłoszewskiego w jednym 

pakiecie! „Bezcenny” – thriller przygo-

dowy i klasyk gatunku, który sprzedał 

się do tej pory w ponad 200 tysięcznym 

nakładzie, zapewniając Zygmuntowi 

Miłoszewskiemu miejsce wśród najpo-

pularniejszych współczesnych polskich 

pisarzy oraz „Kwestia ceny” – brawuro-

wa i błyskotliwa nowa powieść z Zofią 

Lorentz w roli głównej. Sprezentuj naj-

bliższym wielką czytelniczą przygodę!

4490

oprawa
miękka

4490

oprawa
miękka

4299

oprawa
miękka

Remigiusz Mróz

Pakiet Chyłka: Kasacja /
Zaginięcie
Wydawnictwo Czwarta Strona

Dwa pierwsze tomy najpopularniejszej pol-

skiej serii kryminalnej. Nieprzebierająca 

w środkach prawniczka Joanna Chyłka zrobi 

wszystko, by odnieść sukces w batalii sądo-

wej. Pomaga jej aplikant Kordian Oryński.

Jennifer Hillier

Małe sekrety
Wydawnictwo Muza

Marin ma idealne życie. Jej mąż prowadzi 

własną firmę, ona sama jest właścicielką 

kilku luksusowych salonów fryzjerskich. 

Są poważaną i podziwianą w Seattle parą, 

cieszącą się szczęśliwym życiem rodzinnym 

– do czasu, aż ich czteroletni synek zostaje 

porwany i cały ich świat wali się w gruzy…

Katarzyna Bonda

Lampiony
Wydawnictwo Muza

Hipnotyzująca Łódź, tajemnicze miasto, któ-

re nikomu, kto choć raz się w nim znalazł, nie 

da już o sobie zapomnieć. I Sasza Załuska, 

która będzie musiała stawić czoła szalone-

mu podpalaczowi.

Maryla Szymiczkowa,
Jacek Dehnel, Piotr Tarczyński

Złoty róg
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Profesorowa Zofia Szczupaczyńska i sen-

sacja na słynnym weselu! Czy przenikliwa 

detektywka amatorka odkryje, co tak na-

prawdę wydarzyło się na weselu w Brono-

wicach? Czy zobaczy tam więcej, niż opisał 

Wyspiański?

Alex North

Pakiet: Szeptacz / 
W cieniu zła
Wydawnictwo Muza

Wciągające, przerażające, hipnoty-

zujące. Te thrillery to uczta dla fanów 

opowieści z dreszczykiem! Alex North 

umiejętnie łączy warstwę psycholo-

giczną z trzymającymi w napięciu, 

intrygującymi historiami, które po-

chłaniają bez reszty. 

5490

pakiet

7989

4990

pakiet

7680

4990

pakiet

7980

7990

pakiet

11970

5999

pakiet

7989
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Alex Marwood,
Jenny Blackhurst

Pakiet: Zatruty ogród / 
Ktoś tu kłamie
Wydawnictwo Albatros

Alex Marwood i Jenny Blackhurst – 

dwie autorki, których thrillery zyskały 

międzynarodowe uznanie. Dwie ko-

biety, które po mistrzowsku opisują 

tajniki psychiki ludzkiej. Dwie książki, 

które sprawią, że nie zaśniesz, dopóki 

nie dowiesz się, jak to wszystko się 

skończyło!

Camilla Läckberg

Pakiet: Złota klatka /
Srebrne skrzydła
Wydawnictwo Czarna Owca

Historia wyrafinowanej kobiecej ze-

msty. Inteligentna i piękna Faye ma 

wszystko – idylliczne życie, ukochaną 

córeczkę i męża. Pozory jednak mylą – 

a najlepiej świadczy o tym kałuża krwi…

Tajemnicza historia w Styles
Wydawnictwo Dolnośląskie

Stara posiadłość, rodzinne niesnaski i skandale, spalony 

testament i wiele mylnych tropów. Kto z domowników miał 

motyw, by otruć właścicielkę rezydencji Styles Court? De-

biutancka powieść A. Christie.

Morderstwo w Boże Narodzenie
Wydawnictwo Dolnośląskie

Nadchodzi Boże Narodzenie. Senior rodu Simeon Lee do 

swej rezydencji zaprasza najbliższych krewnych. W ponurej 

atmosferze walki o spadek zebrani dowiadują się o zabój-

stwie złośliwego milionera. 

Dwanaście prac Herkulesa
Wydawnictwo Dolnośląskie

Herkules Poirot postanawia efektownie zakończyć karierę 

– stawia sobie za cel rozwiązanie dwunastu kryminalnych 

zagadek, z których każda ma związek z pracą jego mitycz-

nego imiennika.

Wojciech Chmielarz

Pakiet: Wyrwa / Żmijowisko / Rana
Wydawnictwo Marginesy

Mistrz thrillera psychologicznego w potrójnej dawce! Tragedia, która 

niszczy rodzinę. Czas, który nie leczy ran. Bliscy, skrywający mroczne 

tajemnice. Koniec, od którego nie ma ucieczki. Chmielarz tworzy świat 

gęsty od emocji, wciągający jak mazurskie bagnisko i nieprzewidywalny 

jak konsekwencje życiowych błędów.

8990

pakiet

11970

4990

pakiet

7880

5999

pakiet

7998

3990

oprawa
twarda

3990

oprawa
twarda

3990

oprawa
twarda

Kryminały Agathy Christie w ekskluzywnym jubileuszowym wydaniu
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Jakub Szamałek

Pakiet Ukryta sieć: 
Cokolwiek wybierzesz / 
Kimkolwiek jesteś /
Gdziekolwiek spojrzysz
Wydawnictwo W.A.B.

Okazuje się, że w świecie rządzonym 

przez nowe technologie nic nie jest 

takie jak dawniej, a przestępcy działają 

w nowy, nieznany wcześniej sposób. 

„Cokolwiek wybierzesz”, „Kimkolwiek 

jesteś”, „Gdziekolwiek spojrzysz” – trzy 

tomy bestsellerowej trylogii „Ukryta 

Sieć” Jakuba Szamałka w jednym boksie. 

Współczesne, inteligentne i wciągające 

thrillery, których nigdy nie zapomnisz.

Przemysław Piotrowski

Pakiet: Piętno / Sfora / Cherub
Wydawnictwo Czarna Owca

Mroczna i brutalna trylogia kryminalna. Igor Brudny woli nie wracać do 

swojej przeszłości. Dawne zbrodnie z klasztoru sióstr hieronimek zrodziły 

jednak nowe – i nie dadzą o sobie zapomnieć.  

7999

pakiet

11997

Michelle Frances

Pakiet: Córka / Ta druga / 
Ta dziewczyna
Wydawnictwo Albatros

Filmowa narracja i mocne postaci kobiece 

to znaki rozpoznawcze książek Michelle 

Frances. Ta autorka wie, jak sprawić, by co-

dzienność zaczęła przypominać koszmar, 

a zwykłe sytuacje okazały się elementem 

gry kłamstw i manipulacji. 3 bestsellerowe 

thrillery w jednym pakiecie!

Robert Małecki 

Pakiet: Skaza / Wada / Zadra
Wydawnictwo Czwarta Strona

Nagradzana i świetnie przyjęta seria o komi-

sarzu Bernardzie Grossie. Duszna atmosfera, 

makabryczne zbrodnie i genialny śledczy 

w pajęczynie kłamstw – mroczne powieści 

o złu w najczystszej postaci.

7490

pakiet

11470

7490

pakiet

11670

John Grisham 
Pakiet: Dzień Rozrachunku / 
Firma / Góra Bezprawia
Wydawnictwo Albatros

Król thrillera prawniczego jest tylko jeden. 
I jest w formie od lat! Przekonajcie się o tym 
sami, czytając trzy powieści Johna Grisha-
ma: nieważne, czy rzecz dzieje się na gorącym 
południu, wysoko w górach, czy w wielkim 
mieście – serwowane przez niego intrygi 
i procesy sądowe mają tę samą siłę i ładunek 
emocjonalny niezależnie od lokalizacji.

Kathryn Croft

Pakiet: Powrót / Poza 
kontrolą
Wydawnictwo Burda Media Polska

Fenomenalne thrillery bestsellerowej bry-

tyjskiej autorki. Ukrywane latami tajemnice, 

dziwne zniknięcia, emocje na najwyższym 

poziomie. Czy bohaterowie są tymi, za których 

się podają?

7999

pakiet

12370

5490

pakiet

8490

Jacek Galiński

Pakiet: Kółko się pani 
urwało / Komórki się pani 
pomyliły / Kratki się pani 
odbiły
Wydawnictwo W.A.B.

Pakiet trzech komedii kryminalnych z nie-

konwencjonalną babcią w rogli głównej...

Lee Child

Pakiet: Zgodnie z planem / 
Czas przeszły
Wydawnictwo Albatros

Clint Eastwood, Mel Gibson i Bruce Willis 

w jednym. Taki jest właśnie Jack Reacher – 

twardziel na miarę naszych czasów! Dwie 

najnowsze powieści o przygodach samot-

nego wilka, który nie zadaje zbędnych pytań. 

7499

pakiet

11697

4990

pakiet

7480

7999

pakiet

11997
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3990

oprawa 
miękka

Frank Herbert

Kapitularz Diuną. Kroniki 
Diuny tom 6
Dom Wydawniczy Rebis

„Kroniki Diuny tom 6”. Arcydzieło lite-

ratury science-fiction. Oszałamiające 

połączenie przygody oraz mistycyzmu, 

ekologii i polityki. Najnowszą ekraniza-

cję „Diuny” wyreżyserował Denis Ville-

neuve („Blade Runner 2049”, „Sicario”).

3999

oprawa 
miękka

Opracowanie zbiorowe

Cyberpunk Girls. 
Opowiadania
Wydawnictwo Uroboros

Polska literatura science fiction cyber-

punkiem stoi. Osiem premierowych 

opowiadań cyberpunkowych polskich 

autorek. I tych znanych, i docenionych, 

i tych jeszcze nieodkrytych. Poznaj za-

wiłe ścieżki wyobraźni cyberpunk girls 

i wybierz świat dla siebie. 

Remigiusz Mróz

Pakiet Mróz SF: Chór 
zapomnianych głosów /
Echo z otchłani
Wydawnictwo Czwarta Strona

Bestsellerowa space opera najpopu-

larniejszego polskiego autora. Załoga 

okrętu badawczego „Accipiter” jest 

pogrążona w kriostazie. Nieliczni 

świadomi są dramatu, który rozgrywa 

się na pokładzie. 

Rebecca F. Kuang

Republika smoka. 
Trylogia Wojen 
Makowych. Księga 2
Wydawnictwo Fabryka Słów

Gniew zmieniający duszę w rozszalały 

ogień, którego nigdy nie da się ugasić. 

Oto cały świat Rin. Chwyciła los za gar-

dło i wyrwała mu z trzewi swoją przy-

szłość. Tylko po to, by patrzeć, jak jeden 

po drugim umierają jej przyjaciele. By 

oglądać góry usypane z trupów swo-

ich rodaków. By stać się istotą, zdolną 

spalić cały naród najeźdźców w akcie 

niewyobrażalnej zemsty.

James Hibberd

Ogień nie zabije smoka
Wydawnictwo W.A.B.

James Hibberd, dziennikarz „Enterta-

inment Weekly”, przedstawia fascy-

nujące kulisy serialu „Gra o tron” i hi-

storię jego powstania: od pierwszych 

spotkań zespołu kreatywnego, po 

nagranie scen bitew, aż po niesamo-

witą inscenizację finału. Zrealizowany 

na podstawie bestsellerowego cyklu 

powieściowego George’a R.R. Martina 

serial został nagrodzony aż 59 statu-

etkami Emmy i stał się światowym 

fenomenem.

Opracowanie zbiorowe

Cyberpunk 2077: 
oficjalny kompletny 
poradnik. Edycja 
kolekcjonerska
Wydawnictwo Piggyback

Oficjalny kompletny poradnik do gry 

„Cyberpunk 2077” to księga zawierają-

ca wszystkie informacje o grze. Szcze-

gółowo opisuje wszelkie wyzwania 

i opcje, a także przedstawia uprosz-

czony przebieg całej przygody oraz 

imponującą wiedzę na temat każdej 

kluczowej funkcji rozgrywki.

5490

oprawa 
zintegrowana

5999

oprawa 
miękka

10999

oprawa 
twarda

5990

pakiet

7980
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Fantastyka – bestsellery 
2020 roku 
25% taniej

3225

oprawa miękka

4300

3592

oprawa miękka

4790

2999

oprawa miękka

3999

2999

oprawa miękka

3999

3150

oprawa twarda

4200

2999

oprawa miękka

3999

3742

oprawa twarda

4990

2992

oprawa miękka

3990

2999

oprawa miękka

3999

2999

oprawa miękka

3999

2999

oprawa miękka

3999

5242

oprawa twarda

6990

2999

oprawa miękka

3999

2992

oprawa miękka

3990

2242

oprawa miękka

2990

3374

oprawa miękka

4499

3367

oprawa twarda

4490

2992

oprawa miękka

3990

19salony / online / aplikacja
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Oficjalny przewodnik 
Fortnite. Królewska 
szafka
Wydawnictwo Insignis

Encyklopedia zawiera dane uporząd-

kowanych według sezonów przedmio-

tów oraz mnóstwo ciekawostek na 

ich temat. Jest to nieodzowne źródło 

wiedzy dla każdego fana „Fortnite’a”.

Oficjalny przewodnik 
Fortnite. Jak Rysować 2
Wydawnictwo Insignis

Dzięki tej książce, wystarczy, że 

uzbroisz się w kartkę i ołówek, 

a stworzysz rysunki, którymi na-

pędzisz przeciwnikom stracha. 

18 kultowych strojów, 5 niesamo-

witych broni, najbardziej kultowe 

plecaki i lotnie.  

Oficjalny przewodnik 
Fortnite. Stroje 2
Wydawnictwo Insignis

W całkiem nowej edycji kolekcjo-

nerskiej Epic Games prezentuje 

najbardziej ekscytujące style, 

jakie pojawiły się w ostatnich se-

zonach. Poznaj szczegóły strojów 

dzięki najciekawszym statystykom 

i faktom.

Oficjalny przewodnik 
Fortnite. Jak przetrwać 
Battle Royale
Wydawnictwo Insignis Media 

Oficjalna książka Epic Games, twórcy „Fortni-

te”. Poznaj liczne zakątki wyspy, szeroką gamę 

uzbrojenia, przydatne w walce sztuczki, zasa-

dy wznoszenia budowli, taktyki zespołowe 

i wiele więcej niezbędnych instrukcji. 

Fortnite. Oficjalny dziennik 
bojowy
Wydawnictwo Insignis Media 

Oficjalna książka Epic Games, twórców 

„Fortnite”. Chcesz zanotować historię swo-

ich najbardziej heroicznych bitew? W tym 

dzienniku zapiszesz postępy, by zawsze móc 

sprawdzić, jak się rozwinął twój sposób gry.

Oficjalny przewodnik 
Fortnite. Jak rysować
Wydawnictwo Insignis

Z tego oficjalnego poradnika Epic Games 

nauczysz się rysować dziesiątki kultowych 

strojów, broni, materiałów budowlanych 

i pojazdów, które znasz i lubisz dzięki grze 

„Fortnite”. 

Oficjalny przewodnik 
Fortnite. Stroje
Wydawnictwo Insignis

Przypomnij sobie najpopularniejsze stroje 

z „Fortnite”, poznaj ich historie, sprawdź swo-

ją wiedzę o rzadkich propozycjach i spraw, 

by twoja stylizacja w grze wyglądała wyjąt-

kowo! Edycja kolekcjonerska.

3999

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
miękka

Oficjalny kalendarz 
Fortnite na rok 2021 

Oficjalny kalendarz Fortnite na rok 2021 to najlepszy sposób na udekorowanie ściany w pokoju 

fana tej gry. Każdy miesiąc ilustrowany jest kultową postacią z ostatnich sezonów rozgry-

wek, znajdziesz w nim duże grafiki przedstawiające Koniokradkę, Naukowca, Katalizatora 

i dziewięć innych.

3499

1924

oprawa twarda

3499

2199

oprawa miękka

3999

2199

oprawa twarda

3999

1924

oprawa twarda

3499

poprzednie tytuły z serii 40% taniej
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Weronika Łodyga

Hurt/Comfort
Wydawnictwo Young

Artur nie lubi ludzi. W autobusie do szko-

ły zawsze udaje głuchego, by nikt nie 

wdawał się z nim w rozmowę. Dla Janka 

zagadanie do kogoś, kto mu się podoba, 

jest taką samą czarną magią, jak zadania 

z matematyki. Postanawia jednak zdobyć 

się na odwagę. To najlepsza decyzja, jaką 

podejmie w swoim życiu. Taka, która zmie-

ni wszystko. Na zawsze.

Catherine Rider

Pocałunki w Paryżu 
Wydawnictwo Feeria Young

Burzliwą podróż Sereny do Paryża ratuje 

Jean-Luc. W celu wzajemnej pomocy wy-

ruszają razem w zimną grudniową noc, któ-

ra rozgrzeje ich serca, tworząc wspomnie-

nia w pełnym świątecznej magii Paryżu.

Catherine Rider

Pocałunki w Londynie 
Wydawnictwo Feeria Young

Jason i Cassie przypadkiem poznają się 

w londyńskim teatrze. Po spektaklu ruszają 

w tętniące bożnonarodzeniową atmosferą 

miasto. Czy magia świąt będzie sprzyjała 

również magii serc?

Beth Reekles

Bez ciebie to nie Święta
Wydawnictwo Insignis Media

Świąteczne opowiadanie autorki bestsel-

lerów „The Kissing Booth”. Eloise nie może 

doczekać się Bożego Narodzenia. Z drugiej 

strony jej bliźniaczka, Cara, pracoholiczka, 

ma zamiar przepracować całe święta. Czy 

Eloise będzie w stanie przekonać siostrę do 

wspólnego świętowania?

Holly Black 

Pakiet: Okrutny książę / Zły 
król / Królowa niczego
Wydawnictwo Jaguar

Trylogia o zbrodni, podstępach i żądzy 

władzy w fascynującym świecie elfów. 

Znakomita lektura dla każdego miłośnika 

fantasy, co potwierdzają tysiące sprzeda-

nych egzemplarzy! 

2583

oprawa miękka

3690

Jenny Han

Pakiet: Do wszystkich 
chłopców, których 
kochałam / PS Wciąż 
Cię kocham / Zawsze i na 
zawsze
Wydawnictwo Young

Poznaj sercowe rozterki Lary Jean, którą 

pokochały miliony nastolatek na całym 

świecie! Trzy bestsellerowe powieści 

Jenny Han zekranizowane przez Netflix: 

„Do wszystkich chłopców, których ko-

chałam”, „PS Wciąż cię kocham”, „Zawsze 

i na zawsze”.

8590

pakiet

11570

7990

pakiet

10670

3490

oprawa 
miękka

3690

oprawa 
miękka

3499

oprawa 
miękka
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Jean-Christophe Derrien

Frigiel i Fluffy. 
Tom 1. Tajemnica 
zaginionych arbuzów 
Wydawnictwo Jaguar

Kto skradł transport arbuzów, na 

które czekał kupiec Korem? Fri-

giel i Fluffy udają się na wyprawę, 

towarzyszą im przyjaciele – Alice 

i Abel. Tak oto rozpoczyna się 

śledztwo w tej tajemniczej sprawie.

Jean-Christophe Derrien

Frigiel i Fluffy. Tom 2. 
Sami najlepsi
Wydawnictwo Jaguar

W Famouz odbywa się turniej 

gwiazd, a jego zwycięzca otrzy-

ma w nagrodę własną podobiznę 

ze złota. Aby zwyciężyć, będzie 

musiał stawić czoło najlepszym 

i najgorszym awanturnikom spod 

znaku Minecrafta.

2790

oprawa 
miękka

2790

oprawa 
miękka

René Goscinny,

Albert Uderzo

Złoty menhir. Asteriks
Wydawnictwo Egmont

„Złoty menhir” to historia wydana w 1967 roku w formie 

płyty z książką. Zgodnie z życzeniem Alberta Uderzo 

wreszcie jest dostępna dla miłośników Asteriksa w for-

mie komiksu!

2299

oprawa 
miękka
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Festiwal komiksu

30% taniej
wybrane tytuły

4899
oprawa twarda

6999

2449
oprawa twarda

3499

2449
oprawa miękka

3499

3703
oprawa

zintegrowana

5290

2449
oprawa miękka

3499

2093
oprawa miękka

2990

2799
oprawa miękka

3999

2793
oprawa miękka

3990

2449
oprawa miękka

3499

2449
oprawa twarda

3499

3493
oprawa twarda

4990

3493
oprawa twarda

4990

3493
oprawa miękka

4990

4193
oprawa miękka

5990

3493
oprawa twarda

4990

3493
oprawa miękka

4990

2449
oprawa twarda

3499

2793
oprawa miękka

3990

4193
oprawa miękka

5990

3493
oprawa twarda

4990

3843
oprawa miękka

5490

3843
oprawa twarda

5490

23salony / online / aplikacja
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4900

oprawa 
twarda

4990

oprawa 
miękka

Jan Tomkowski

Klan Wyspiańskich
Wydawnictwo Arkady

Na przełomie XIX i XX wieku wśród Wy-

spiańskich i spokrewnionych z nimi rodzin 

Rogowskich, Parvich czy Waśkowskich, 

talenty artystyczne nie były rzadkością. 

Geniusz zdarzył się tylko jeden – Stanisław 

Wyspiański, w jego cieniu pozostają do dziś 

pozostali bohaterowie tej książki.

Anna Protas

Beata Tyszkiewicz. 
Portret damy
Wydawnictwo Burda Media 

Polska

Przez długie i barwne życie uto-

czyła złotą kulę życiowej mądro-

ści. Namiętna palaczka. Babcia, 

siostra, córka. Nobliwa pani, która 

w torebce nosi żelki i piersiówkę… 

I to dopiero początek jej portretu. 

4499

oprawa 
twarda

4990

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
miękka

Andrzej Grabowski,
Jakub Jabłonka,
Paweł Łęczuk

Andrzej Grabowski. 
Jestem jak motyl
Wydawnictwo Agora

Barwna i z gawędziarskim talentem 

napisana autobiografia jednego 

z najbardziej wszechstronnych pol-

skich aktorów. Choć nazywa siebie 

„pierwszym komediantem kraju” i ko-

kieteryjnie stwierdza, że „oprócz tego 

Ferdka, to chyba niewiele w życiu za-

grał”, Andrzej Grabowski dobrze zna 

swoje różnorodne możliwości. Wy-

stępował w kabarecie, grał w wielu 

w filmach i spektaklach teatralnych, 

nagrał cztery płyty z piosenkami.

Woody Allen

À propos niczego. 
Autobiografia
Dom Wydawniczy Rebis

Szczery, soczysty i błyskotliwy auto-

portret jednego z największych arty-

stów naszych czasów! Allen prowadzi 

nas od dzieciństwa na Brooklynie, aż 

po pierwsze próby aktorsko-reżyser-

skie i rozkwit kariery w przemyśle 

filmowym.

Sebastian „Rahim” Salbert, 
Przemysław Corso

Rahim. Ludzie z tylnego 
siedzenia
Wydawnictwo SQN

Jest jednym z trzech twórców le-

gendarnego hip-hopowego składu 

Paktofonika. W tej książce przerywa 

milczenie, po raz pierwszy i ostatni 

komentując mity i legendy wokół 

zespołu i opowiadając o swojej mu-

zycznej drodze.

4990

oprawa 
twarda

Opracowanie zbiorowe

Freddie Mercury. 
The Great Pretender. 
Wielki mistyfikator. 
Życie w obrazach
Wydawnictwo Arti

Freddie Mercury – obraz ko-

lorowego życia jednego z naj-

większych showmanów świata: 

dziecka z Zanzibaru, piosenkarza 

legendarnego zespołu Queen, ar-

tysty solowego i ikony popkultury 

XX wieku. Wyjątkowe  fotografie 

i wnikliwy tekst.

Robert Lacey 

Pakiet: The Crown
Wydawnictwo Kobiece

Pakiet oficjalnych przewodników po seria-

lu „The Crown”! Odkryj sekrety brytyjskiej 

korony za zamkniętymi drzwiami Pałacu 

Buckingham i 10 Downing Street. Poznaj 

fascynujące historie, które są rozwinięciem 

serialowych wątków i zostały wzbogacone 

wieloma ekskluzywnymi fotografiami.

7490

pakiet

8990
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4490

oprawa 
miękka

4990

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
twarda

4699

oprawa 
twarda

5999

oprawa 
zintegrowana

Naval&Tylut

Strzelnica Navala
Wydawnictwo Bellona

Poradnik strzelecki napisany przez 

byłych operatorów GROM-u. Wszyst-

kie techniki i ćwiczenia oparte są na 

wiedzy i doświadczeniu, które zdo-

byli w trakcie szkolenia oraz działań 

bojowych.

Bezpieczeństwo Wybór broni 

Technika strzelania Trening perso-

nalny Amunicja Przechowywanie 

broni Szkolenie medyczne 

Dalajlama

Medytacje na każdy 
dzień. Ścieżka do 
spokoju
Dom Wydawniczy Rebis

Książka zawiera przemyślenia i przy-

powieści zaczerpnięte z nauk jednego 

z największych nauczycieli ducho-

wych świata. Cytaty, przedstawione 

w formie codziennych refleksji, od-

zwierciedlają całościową wizję świata 

Dalajlamy.

Józef Tischner 

Nadzieja mimo 
wszystko
Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak

Nieznane teksty ks. Józefa Tischnera 

o nadziei. Świat jest trudny, mamy za 

sobą bolesną historię, a przed sobą nie-

pewną przyszłość. Tym, co nas może 

przeprowadzić między jednym a dru-

gim jest nadzieja, która pomaga nam 

dokonywać właściwych wyborów.

Anna Rudnicka-Litwinek

Dziewczyny na
skrzydłach.
Polskie lotniczki, które
zdobyły niebo
Wydawnictwo Znak Horyzont

Przyszedł czas, by przypomnieć 

o odważnych, niezależnych, pełnych 

pasji lotniczkach – pionierkach i tych 

nam współczesnych. W czasach, gdy 

większość kobiet nie mogła nosić 

spodni, one założyły lotniczy kom-

binezon i zdobyły niebo. Oto losy 

dziewczyn, którym wyrosły skrzydła.

Adam Leszczyński

Ludowa historia Polski
Wydawnictwo W.A.B.

„Ludowa historia Polski”  to książka 

o tym, co wyparte z pamięci — dzieje 

Polski napisane z perspektywy „dol-

nych 90 proc.” mieszkańców naszego 

kraju. To historia instytucji za pomo-

cą których bogaci odbierali pieniądze 

i zasoby biednym, legalnie i nielegal-

nie, oraz historia buntów i oporu tych 

ostatnich. To także opowieść o tym, 

w jaki sposób elity w Polsce uzasad-

niały swoją władzę i swój przywilej 

oraz o przemocy, którą powszechnie 

stosowały.   

3990

oprawa
miękka

KAFIR, Łukasz Maziewski 

Weryfikacja
Wydawnictwo Bellona

W Polsce władzę przejmuje nowa 

prawicowa partia. Bierze na celownik 

WSI, a ich żołnierzy traktuje jak ban-

dytów.  Z tą rzeczywistością i nowymi 

wrogami musi zmierzyć się Radosław 

Sztylc, znany z „Hajlajfu”.
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3999

oprawa 
miękka

6990

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
twarda

Neil deGrasse Tyson

Listy od astrofizyka
Wydawnictwo Insignis Media

Dołącz do kosmicznych rozmów z Neilem 

deGrassem Tysonem – przeczytaj, jak od-

powiada na najdziwniejsze listy swoich 

fanów! Tyson zaprasza za kulisy sławy, 

ujawniając swoją korespondencję – są 

w niej pytania, wątpliwości, a także ostra 

polemika.

Yuval Noah Harari

Sapiens. Opowieść 
graficzna. Tom 1: Narodziny 
ludzkości
Wydawnictwo Literackie

Harari i jego najsłynniejsze dzieło. „Sa-

piens” – wielka opowieść o historii ludzkie-

go gatunku w nowej graficznej odsłonie. 

Z recenzji: „Fenomen”, „Brawo za odwagę!”, 

„Mistrzostwo”, „Oryginalne i niesamowite”. 

Must read!

Michał Rusinek

Zero zahamowań
Wydawnictwo Agora

Wyobraźmy sobie, że 

z podręczników szkol-

nych znikają wiersze Ada-

ma Mickiewicza, a na ich 

miejscu pojawiają się tek-

sty utworów śpiewanych 

przez Zenka Martyniuka 

czy zespołu Ich Troje. Co 

poeta chciał w nich po-

wiedzieć?

Tom Phillips

Pakiet: Ludzie.
Krótka historia o tym,
jak spieprzyliśmy wszystko 
/ Prawda. Krótka historia 
wciskania kitu
Wydawnictwo Albatros

Pakiet napakowany ciekawostkami i poczu-

ciem humoru! „Ludzie” to historia wielkich 

i małych porażek ludzkości, a „Prawda” – 

tych wszystkich sposobów na wciskanie 

kitu, jakie wypróbowaliśmy przez wieki. 

Pośmiejcie się z dziesiątek fakapów i wierut-

nych bzdur, które opanowały kiedyś masową 

wyobraźnię, i wyciągnijcie z nich nauczkę 

na przyszłość!

4499

oprawa 
twarda

Tomasz Michniewicz 

Chwilowa anomalia. 
O chorobach 
współistniejących naszego 
świata
Wydawnictwo Otwarte 

Znajomy negocjator policyjny powiedział mi 

kiedyś: „Obserwuj ludzi, gdy wszystko wo-

kół się wali. W chwilach kryzysu dużo można 

zobaczyć”. Gdy więc wybuchła pandemia, 

obserwowałem uważnie. I robiłem notatki. 

Sytuacja globalnego zagrożenia odsłoniła 

wiele chorób współistniejących, które trapią 

naszą cywilizację: ignorancję, komunikacyj-

ny chaos, destrukcyjną siłę fake newsów, 

nieprzygotowanie rządów i nas samych na 

kryzys, irracjonalne reakcje stadne, władzę 

w rękach nieodpowiedzialnych ludzi... Jak to 

wszystko się dla nas skończy?

d
o

 1
8

.1
1

.2
0

2
0

5990

pakiet

7998

poprzednie tytuły autora 25% taniej

2999

oprawa twarda

3999

2999

oprawa twarda

3999
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4499

oprawa 
miękka

Jung H. Pak

Kim Dzong Un. Historia 
dyktatora
Wydawnictwo W.A.B.

Jung Pak, była analityczka CIA i eks-

pertka ds. polityki na linii USA – Korea 

Północna, z reporterską dokładnością 

analizuje historię powstania dyktatu-

ry Kim Dzong Una: od jej początków, 

po brutalne czystki umacniające jego 

władzę, aż po nagły zwrot w kierunku 

zaangażowania dyplomatycznego, 

prowadzący do historycznych – choć 

wciąż słabo zrozumianych – spotkań 

z prezydentem Donaldem Trumpem. 

„Kim Dzong Un. Historia dyktatora” to 

wstrząsająca historia, ukazująca najbar-

dziej tajemniczą i niezwykle fascynują-

cą dyktaturę świata.

Marcin Wrona

Wroną po Stanach
Wydawnictwo Editio

Marcin Wrona, amerykański korespondent telewizji TVN, mieszka w Stanach Zjednoczonych 

od 2006 roku. Jego córka Maja mieszka tam od trzeciego roku życia, syn Jaś urodził się 

w USA. Cała rodzina uwielbia podróżować – kiedy tylko mogą, wsiadają do samochodu lub 

samolotu i odwiedzają kolejne zakątki tego wielkiego, pięknego i momentami wciąż dzikiego 

kraju. W ten sposób ze wszystkich stanów Ameryki Marcinowi Wronie do odwiedzenia 

został już tylko Oregon… O pozostałych czterdziestu dziewięciu mógłby nam opowiadać 

i opowiadać. Bez końca...

3990

oprawa 
miękka

4200

oprawa 
twarda

Tomasz Rezydent

Niewidzialny front. 
Zapiski lekarza 
z pierwszej linii walki 
z koronawirusem, 
strachem i paniką
Dom Wydawniczy Rebis

W moim dzienniku znajdziecie zarówno 

humor, niekiedy czarny, jak i tragiczne 

historie. Absurdy organizacyjne, zagadki 

medyczne, jak również jedyne w swoim 

rodzaju relacje pomiędzy personelem 

medycznym w akcji.

Beata Sabała-
-Zielińska

Pięć Stawów.
Dom bez adresu
Wydawnictwo Prószyński Media

Do Pięciu Stawów nie dojedziesz. I nie za-

wsze dojdziesz! Tu wciąż warunki dyktuje 

natura. To najwyżej położone schronisko 

w polskich Tatrach, a jednak rezerwacje robi 

się z rocznym wyprzedzeniem… bo przecież 

to legendarna „Piątka”. To nie tylko historia 

domu gdzieś na końcu świata z własnym 

duchem i tożsamością. To także opowieści 

o tym, co wszyscy kochamy w górach: o pa-

sji, braterstwie i pokorze. I punkcie, gdzie 

krzyżują się szlaki górskie i ludzkie.

2992

oprawa twarda

3990

4490

oprawa 
miękka

6999

oprawa 
twarda

Gary Susman, Jeannine 
Dillon, Bryan Cairns

Friends. Przyjaciele na 
zawsze. Ten o najlepszych 
odcinkach
Wydawnictwo SQN

Jedyny w Polsce oficjalny album o se-

rialu „Przyjaciele”. Bogato ilustrowany 

przewodnik, który bawi do łez, przypo-

minając najzabawniejsze sceny oraz 

zdradza ciekawostki zza kulis.
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Sportowe inspiracje prezentowe 
wydawnictwa SQN

6990

oprawa 
twarda

4999

oprawa 
twarda

4999

oprawa 
twarda

5999

oprawa 
twarda

4499

oprawa 
twarda

4999

oprawa 
twarda

4990

oprawa 
twarda

5499

oprawa 
miękka

3700

oprawa 
miękka

Roman Kosecki,
Dariusz Faron,
Dariusz Dobek

Kosa. Niczego nie żałuję
Wydawnictwo Ringier Axel Springer 

Polska

Roman Kosecki zawsze mówił, co my-

śli, nawet jeśli prawda była niewygod-

na. Były kapitan reprezentacji Polski 

zaprasza na fascynującą podróż. Od 

Konstancina, przez Turcję, Hiszpanię, 

Francję i USA.  

4299

oprawa 
miękka

Tomasz Hajto,
Cezary Kowalski

Tomasz Hajto. Ostatnie 
rozdanie. Autobiografia
Wydawnictwo SQN

Postać, której fanom piłki nożnej przed-

stawiać nie trzeba. Wybitny reprezentant 

Polski szczerze rozlicza się ze swoją prze-

szłością i nie unika trudnych tematów. 

Hajto szczery, jak nigdy dotąd...

d
o

 1
8

.1
1

.2
0

2
0
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David Sinden

Bullet Book. Bądź 
pięknie zorganizowana 
Wydawnictwo Insignis

Bullet Book to połączenie dzienni-

ka, organizera i notesu – to twórczy 

i efektywny system organizacyjny. 

Zacznij od zapisania w odpowied-

nim miejscu swoich tygodniowych 

i miesięcznych celów, specjalnymi 

symbolami oznacz ważne i długo-

terminowe zadania, a potem w cu-

downie prosty sposób monitoruj 

swoje postępy na przeznaczonych 

do tego stronach.

Anja Rubik

#sexedpl. Rozmowy Anji 
Rubik o dojrzewaniu, 
miłości i seksie
Wydawnictwo W.A.B.

Osiemnaście rozmów. Ogrom merytorycznej 

wiedzy. Zero pruderii. I jedna postać, rozpo-

znawalna na całym świecie: Anja Rubik. Teraz 

pora na sygnowaną nazwiskiem top modelki 

książkę skierowaną do młodych ludzi.

Vivienne Coleman

Szkoła rysunku
Wydawnictwo Buchmann

Nie musisz mieć opanowanych podstaw ani 

być ekspertem z zakresu rysunku i historii 

sztuki. Wystarczy, że chcesz się uczyć i lu-

bisz obserwować świat, a przede wszyst-

kim – dobrze się bawić! Z tą książką stwo-

rzysz swoje pierwsze dzieła krok po kroku.

Sylwia Majcher

Wykorzystuję, nie marnuję. 
52 wyzwania zero waste
Wydawnictwo Buchmann

Zmiana codziennych nawyków może być 

prosta i przyjemna! Rozpocznij pozytywne 

dla siebie i środowiska zmiany w swoim ży-

ciu.  Podejmij cotygodniowe ekowyzwania 

na cały rok. 

Katarzyna Sojka

Mieszkaj po swojemu
Wydawnictwo Buchmann

Książka autorki najzabawniejszego bloga 

wnętrzarskiego „Piąty pokój”. Poradnik, 

który ośmieli Polaków do urządzania miesz-

kania się po swojemu, a nie kupowania 

gotowych rozwiązań z katalogu sklepów 

meblarskich. W środku znajdziemy m.in. 

informacje o tym, skąd czerpać inspiracje, 

jak przestać bać się remontów. 

Lise Herzog

Rysowanie dla 
przyjemności. Krok po 
kroku dla dorosłych i dzieci
Wydawnictwo Feeria

W każdym z nas jest artysta. Wystarczy 

go obudzić... Dzięki skutecznej i łatwej do 

zastosowania metodzie przedstawionej 

w tej książce narysujesz wszystko, o czym 

marzysz. Wystarczy, że rozłożysz to na pod-

stawowe kształty, a potem zestawisz je ze 

sobą. Chcesz się dowiedzieć, jak to zrobić? 

Zofia Zaniewska-Wojtków,
Piotr Wojtków

Słuchając psa
Wydawnictwo Buchmann

Zofia Zaniewska-Wojtków oraz Piotr Wojt-

ków, profesjonalni trenerzy i behawioryści 

psów, krok po kroku pokazują, jak wyszkolić 

swojego czworonogiego przyjaciela i jak 

nawiązać z nim szczególną więź.

Jan Leśniak

Pakiet: Jak szyć spódnice 
i sukienki / Szyjemy torebki 
i akcesoria
Wydawnictwo Burda Media Polska

Szyć każdy może. Trochę lepiej lub trochę 

gorzej... I wcale nie musi być perfekcyjnie, 

a krzywe szwy czasami mogą wręcz dodać 

uroku.

Opracowanie
zbiorowe

Kamasutra 2.0
Wydawnictwo Buchmann

Współczesna wersja starożytnej Kama-

sutry „przetłumaczona” na język współ-

czesnych kochanków. Jest to kuszące 

zaproszenie do seksu i prezentacja 99 naj-

bardziej podniecających, pobudzających 

wyobraźnię pozycji erotycznych.

3999

oprawa 
twarda

1999

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
miękka

4999

oprawa 
miękka

4290

oprawa 
miękka

4699

oprawa 
miękka

8990

pakiet

12980

Mikołaj Marcela

Pakiet: Jak nie 
spieprzyć życia 
swojemu dziecku / Jak 
nie zwariować ze swoim 
dzieckiem
Wydawnictwo Muza

Wyjątkowy pakiet książek o edukacji 

twojego dziecka. Jaki model eduka-

cji wybrać? Co zrobić, żeby nauka 

nie nudziła? Jak się uczy dziecięcy 

mózg? Od czego zależy motywacja 

wewnętrzna? Jak tworzyć dzieciom 

warunki do uczenia się i rozwijać ich 

potencjał? To tylko kilka z wielu py-

tań, na które wyczerpująco, ale też 

w fascynujący sposób odpowiada 

Mikołaj Marcela.

4990

pakiet

6490
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3999

oprawa 
miękka

3990

oprawa 
twarda

Olga Mecking

Niksen. Holenderska sztuka 
nierobienia niczego
Wydawnictwo Prószyński Media

Niksen niczego od ciebie nie chce i nic nie 

wymaga. Nie musisz nic kupować, wprowa-

dzać żadnej diety, ustalać planu ćwiczeń. Po 

prostu zwolnij, usiądź wygodnie, odpręż się 

i skorzystaj z doświadczeń jednego z naj-

szczęśliwszych narodów na świecie.

Marek Kamiński

Power4Change. Sztuka 
osiągania celów
Wydawnictwo Onepress/Sensus

Metoda Biegun to autorskie rozwiązanie 

Marka Kamińskiego, oparte na przemy-

śleniach i doświadczeniach z jego nie-

zwykłych wypraw. Wspiera w rozwoju 

osobistym – przede wszystkim budując 

motywację i chroniąc przed jej utratą. 

Agnieszka Maciąg 

Twoja wewnętrzna 
moc. Jak żyć dobrze 
w niespokojnych 
czasach
Wydawnictwo Otwarte 

Życie nieustannie się zmienia i przy-

nosi mnóstwo nieoczekiwanych wy-

darzeń. We współczesnym świecie 

wszystko jest niepewne i nie zawsze 

idzie zgodnie z Twoim planem. To, że 

pada deszcz, nie oznacza, że musisz 

zmoknąć! Pragnę wyposażyć Cię 

w parasol Twojej własnej mocy.

Helen Russel

Atlas szczęścia
Wydawnictwo Insignis 

Nowe wydanie bestsellerowego „Atla-

su szczęścia” wzbogacone o rozdział 

poświęcony naszym rodzimym re-

ceptom na szczęśliwe życie. Odkryj 

je na nowo i dodaj koloru swojej co-

dzienności.

Gary John Bishop

Skończ z tym sh*tem
Wydawnictwo Insignis

Gary John Bishop, autor bestsellera 

„Unf*ck Yourself. Napraw się!”, pory-

wająco o autosabotażu, nawykowym 

myśleniu i destrukcyjnych wymów-

kach. „Skończ z tym sh*tem” – upomnij 

się o własne życie!

Gary John Bishop

Unf*ck Yourself. Napraw 
się!
Wydawnictwo Insignis

Cichy głos w twojej głowie wciąż 

powtarza ci, że jesteś leniwy, głupi, 

za słaby? Ta książka to policzek od 

wszechświata – ocknij się, doceń 

swój potencjał, przestań sobie dowalać 

i wkręć się w życie.

5999

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
twarda

2999

oprawa 
twarda

2499

oprawa 
twarda

Regina Brett

Rok pełen inspiracji
Wydawnictwo Insignis

52 tygodnie. Będziesz kochał, śmiał się, 

medytował. Pozwolisz sobie na chwile 

tylko dla siebie. Na zachwyt światem, 

na przygodę. Zaprosisz do swojego 

życia wdzięczność, empatię oraz po-

rozumienie – ze sobą samym i z Twoimi 

bliskimi. Unikalny kalendarz Reginy 

Brett na każdy rok. 

3999

oprawa
zintegrowana
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Dominik Spenst

Moc sześciu 
minut. Codziennik 
motywacyjny
Wydawnictwo Otwarte

W łatwych krokach – przez trzy mi-

nuty rano i trzy minuty wieczorem – 

możesz ulepszać każdy kolejny dzień. 

Skoncentruj się na tym, co pozytyw-

ne w tobie i wokół ciebie. Niech twoje 

dobre samopoczucie stanie się twoim 

osobistym projektem.

4999

oprawa 
twarda

Charlie Mackesy

Chłopiec, kret, lis i koń. 
Edycja limitowana
Wydawnictwo Albatros 

Ekskluzywne wydanie książki, która 

podbiła Wasze serca! Poznajcie histo-

rię niezwykłych przyjaciół i przygo-

tujcie się na najbardziej wzruszającą 

i uniwersalną lekcję życia! „Chłopiec, 

kret, lis i koń” przypominają, co napraw-

dę jest w życiu ważne. Ta książka jest 

iskierką nadziei w naszych niepewnych 

czasach.

4290

oprawa 
twarda

Kathryn Nicolai

Nic się nie dzieje
Wydawnictwo Insignis

Zapracowane i zabiegane umysły po-

trzebują odpoczynku. Niezależnie od 

tego, czy masz problemy z zasypia-

niem, czy budzisz się w środku nocy, 

czy po prostu odczuwasz niepokój 

w dzień – sięgnij po książkę „Nic się 

nie dzieje”. 

4499

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
twarda

4490

oprawa 
miękka

Celeste Headlee

Nie rób nic. Jak zerwać z prze-
pracowaniem i zacząć żyć
Wydawnictwo Buchmann

Poradnik, w którym znajdziemy odpowie-

dzi na pytania, jak skoncentrować się na 

swoich celach, jak przestać porównywać 

się z innymi, jak inwestować w czas bez-

czynności i co zrobić, by częściej przeby-

wać z przyjaciółmi i rodziną. 

Meik Wiking

Sztuka tworzenia 
wspomnień
Wydawnictwo Insignis

Meik Wiking na podstawie badań 

nad szczęściem pokazuje, jak może-

my kreować i lepiej zapamiętywać 

szczęśliwe chwile. Takie, które czynią 

nas tymi, kim jesteśmy.

Johann Hari

Jak odzyskać siebie 
i utracone więzi. Wyjść 
z depresji i odnaleźć nadzieję 
Wydawnictwo Feeria

Jak odnaleźć siebie: Skąd u nas depresja? 

Jak silny jest jej związek z zaburzonymi re-

lacjami międzyludzkimi? Dzięki tej książce 

znajdziesz spokój i nauczysz się szacunku 

dla swojego bólu.

3999

oprawa 
twarda

Antti Ervasti, Matti 
Pikkujämsä

CupOfTherapy. Jak 
dbać o siebie, by być 
szczęśliwym i dawać 
szczęście innym
Wydawnictwo Znak Emotikon

„CupOfTherapy” to twoje antidotum na zabiegany świat w duchu work-life balance. Bestseller 

z Finlandii, najszczęśliwszego kraju świata, może zmienić twoje życie na lepsze!
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6999

oprawa 
twarda

Jamie Oliver

7 sposobów
Wydawnictwo Insignis

Szukasz nowych inspiracji? Jamie 

przychodzi ci z pomocą! Z 18 ulu-

bionych składników w ponad 120 

niesamowitych przepisach wycza-

rowuje przepyszne dania. To maksi-

mum smaku przy minimum wysił-

ku! W książce znajdziesz mnóstwo 

inspirujących przepisów na dania 

z domowego bistro czy zapiekanki, 

ulubione potrawy dla całej rodziny 

i posiłki doskonale nadające się do 

mrożenia, które pomogą urozmaicić 

domowe menu.

6999

oprawa 
twarda

Sami Tamimi, Tara Wigley

Palestyna. Książka 
kucharska
Wydawnictwo Filo

Ta książka to list miłosny do Palesty-

ny, w którym z zachwytem opisano 

jej kuchnię, historię i ludzi – tworząc 

barwny kalejdoskop 110 przepisów 

i opowieści współautorów „Jerozoli-

my” i „Ottolenghi Prosto”.

4990

oprawa 
twarda

4490

oprawa 
miękka

Agnieszka Cegielska

Naturalnie dla zdrowia
Wydawnictwo Burda Media 

Polska

Żyjemy w zanieczyszczonym śro-

dowisku osłabiającym odporność 

i sprzyjającym rozwojowi chorób 

cywilizacyjnych. W książce znajdzie-

cie odpowiedź, co zrobić, żeby jak naj-

lepiej zadbać o siebie i najbliższych.

Svetlana Ovsyankina

Fit przepisy od 
Baletnicy. Sezonowo
Wydawnictwo Pascal

Dieta baletnicy musi być odżyw-

cza, dawać energię do treningów, 

a przy tym pozwalać na zachowanie 

smukłej sylwetki. Warto oprzeć ją 

na dostępnych w poszczególnych 

sezonach warzywach i owocach. 

Te pochodzące z lokalnych upraw są 

najlepszym źródłem witamin i mine-

rałów, a przy tym są tanie oraz łatwo 

dostępne. Korzystając z sezonowych 

produktów, przygotujesz zdrowe 

i urozmaicone potrawy o każdej 

porze roku.

Jan Kuroń, Aneta Kuroń

Przy jednym stole
Wydawnictwo Burda Media Polska

Nawet przy kompletnie odmiennym po-

dejściu do kuchni można z tych samych lub 

bardzo podobnych produktów przygotować 

posiłki, które wspólnie zjemy. Zaoszczędzi-

my tym sposobem pieniądze i czas. 

Fania Lewando

Dietojarska kuchnia 
żydowska
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Książka kucharska, która zaginęła w zawie-

rusze wojennej. Przepisy kuchni żydow-

skiej. Smaki, które pokochali Marc Chagall 

i wileńska bohema.

6990

oprawa 
twarda

5999

oprawa 
twarda

supercena

Jeffrey Hamelman

Chleb
Wydawnictwo Buchmann

Najlepsza wśród książek kuchar-

skich poświęconych pieczeniu 

chleba. Od prawie piętnastu lat 

znana na całym świecie jako „bi-

blia chleba”. Zawiera 140 przepi-

sów, od bagietek, poprzez różne 

rodzaje pełnoziarnistego chleba 

i po chleb z gruboziarnistej mąki 

pszennej typu semolina, aż po 

włoskie pieczywo drożdżowe 

typu focaccia.

* Oferta ważna do 22.11.2020 lub do wyczerpania zapasu.

2499*

oprawa miękka

4999
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Świąteczne 
inspiracje 

5249

oprawa twarda

6999

3742

oprawa twarda

4990

3742

oprawa twarda

4990

5242

oprawa twarda

6990

3742

oprawa miękka

4990

4349

oprawa twarda

5799

3742

oprawa twarda

4990

3742

oprawa twarda

4990

5249

oprawa twarda

6999

8925

oprawa miękka

11900

3749
oprawa

zintegrowana

4999

2617

oprawa miękka

3490

2246

oprawa twarda

2995

3742

oprawa twarda

4990

5999

oprawa twarda

7999

2999

oprawa miękka

3999

3150

oprawa twarda

4200

5249

oprawa twarda

6999

2992

oprawa miękka

3990

3742

oprawa twarda

4990

5242

oprawa twarda

6990

5249

oprawa twarda

6999

5242

oprawa twarda

6990

3749

oprawa twarda

4999

33salony / online / aplikacja

25% taniej
wybrana oferta
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9995

oprawa 
twarda

Opracowanie zbiorowe

Folklor Polski
Wydawnictwo SBM

Album prezentuje dziedzictwo 

materialne i duchowe wsi naj-

ważniejszych regionów etnogra-

ficznych Polski – architekturę, 

wzornictwo, stroje i sztukę ludo-

wą, a także bogaty świat dawnych 

tradycji, wierzeń i obyczajów. 

Ukazuje wieś codzienną i świą-

teczną, żyjącą w rytmie kolejnych 

pór roku.

9900

oprawa 
twarda

3990

oprawa 
miękka

3990

oprawa 
miękka
/ 1 egz.

3990

oprawa 
zintegrowana9900

oprawa 
twarda

Opracowanie zbiorowe

Homebook Design 
vol. 7
Wydawnictwo Homebook.pl

„Homebook Design vol. 7” to ze-

stawienie 30 projektów wnętrz 

domów, apartamentów i mieszkań 

autorstwa najlepszych polskich 

pracowni projektowych współ-

pracujących z Homebook.pl, któ-

re łączy idea odpowiedzialnego 

projektowania.

Opracowanie zbiorowe

Angielski. Mów śmiało. 
Poziom A2-B1
Wydawnictwo Edgard

Znasz podstawy języka angielskiego, ale 

brakuje ci biegłości, aby płynnie prowadzić 

rozmowę? Starasz się mówić, ale bariera ję-

zykowa wciąż daje o sobie znać? Uczysz się do 

egzaminu i zależy ci na szybkich postępach? 

Ten kurs jest dla ciebie!

Opracowanie zbiorowe

Planer językowy:
Czas na angielski Czas na hiszpański Czas na niemiecki

Wydawnictwo Edgard

Materiał planera dostosowany jest do początkujących użytkowników języka obcego, na poziomie 

A2-B1, szukających motywacji, natchnienia i pomysłów do dalszej nauki.

Opracowanie zbiorowe

Angielski. Słownik 
w obrazkach
Wydawnictwo Edgard

Wyjątkowa propozycja dla wszystkich zain-

teresowanych skuteczną nauką angielskiego 

w sposób niekonwencjonalny. Kurs sprawdzi 

się zarówno dla osób, które dopiero rozpoczy-

nają naukę, jak i dla tych, którzy chcą powtó-

rzyć lub uzupełnić zasób słownictwa.

Manfred Sellink

Bruegel. Zbliżenia
Wydawnictwo Arkady

Efektowny album przedstawia-

jący najbardziej znane obrazy, 

rysunki i ryciny Pietera Bruegla 

(1525 a 1530-1569), a zwłaszcza 

ich wyjątkowe detale, świadczące 

o mistrzostwie tego artysty.

Sir Paul Nurse

Czym jest życie? Biologia 
w pięciu krokach
Wydawnictwo Marginesy

Życie wokół jest bogate i różnorodne. To 

naprawdę cud. Ale co to właściwie znaczy 

i jak decydujemy, co jest życiem, a co nie? 

Laureat Nagrody Nobla podjął wyzwanie 

zdefiniowania tego, czym jest życie.

3490

oprawa 
twarda

Ben Collins

Jak prowadzić
Wydawnictwo Insignis

Niezrównany poradnik napisany przez byłe-

go stiga z Top Gear! Nieważne, czy jeździsz 

już od trzydziestu lat, czy dopiero co ode-

brałeś prawo jazdy, znajdziesz tu wszystko, 

o czym nie powiedział ci instruktor, czego 

zapomniał przekazać ci tato i o czym rze-

komo wiedzą twoi koledzy…

2999
oprawa

zintegrowana

5999

TK21_Katalog-Xmass1_pazdziernik-2020_DRUK.indd   34 02-11-2020   16:46:42



35salony / online / aplikacja

książki
nowość

Maluszkowe zadania:
Zabawki, owoce i warzywa Zwierzęta, pojazdy i kolory

Wydawnictwo Zielona Sowa

„Maluszkowe zadania” to seria idealna dla Twojego dziecka! Piękne ilustracje sprawiają, że 

nauka staje się czystą przyjemnością Duże naklejki i zaokrąglone rogi książeczki zapewniają 

bezpieczeństwo Twojemu maluchowi. 

Rhea Gaughan,
Mara van der Meer,
Natalie Munday,
Kylie Hamley

Mój pierwszy zegar. 
Akademia mądrego 
dziecka
Wydawnictwo Harper Collins

Książeczka jest doskonałym 

wprowadzeniem do rozmów 

o czasie. Przyłącz się do 4 przy-

jaciół i dopasuj godziny na zega-

rach. Oprócz zegara w środku 

znajdują się zadania i zagadki.

1599

oprawa 
miękka
/ 1 egz.

3299

oprawa 
twarda

Paulina Chmurska

Kołysanki zasypianki. Krok po kroku
Wydawnictwo Wilga

„Kołysanki zasypianki” to przytulna książeczka z wierszykami, które ideal-

nie sprawdzą się jako lektura tuż przed snem. Pomogą uspokoić malucha, 

wyciszyć go po całym dniu pełnym wrażeń i zapewnią mu wiele koloro-

wych snów.

Przeplatanki-rymowanki:
Zgraja Mikołaja Zwierzaki-cudaki

Wydawnictwo Zielona Sowa

Sztywnostronicowe książki, z których każda dzieli się na trzy ruchome części. 

Zabawa polega na łączeniu fragmentów ilustracji i wierszyka w dowolny 

sposób. Dzięki temu powstają śmieszne postaci i przezabawne historyjki.

2999

oprawa 
twarda

3299

oprawa 
twarda
/ 1 egz.
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Opracowanie zbiorowe

Bing. Pora spać. Moja pierwsza biblioteczka
Wydawnictwo Harper Collins

4 przesympatyczne kartonowe książeczki w pięknym etui to dobry pomysł na prezent dla 

kilkulatka. Każda książeczka jest poświęcona innej wieczornej czynności.

3499

pakiet Barbara Supeł

Gwiazdka. Nie 
przeszkadzać!
Wydawnictwo Zielona Sowa

Boguś i Anielka chcą włączyć 

się w świąteczne przygotowa-

nia, ale mimo chęci, nie zawsze 

wszystko robią dobrze. Ich sta-

rania obserwuje mysz i obawia 

się, że Mikołaj może pomyśleć, 

że są niegrzeczni i nie dostaną 

gwiazdkowych prezentów… 

Ellen DeLange

Przyjaciel na zawsze
Wydawnictwo Zielona Sowa

Wiewiórka zauważyła samotnego 

i drżącego z zimna bałwanka. Od 

tamtej pory nie mogła o nim zapo-

mnieć. Postanawia mu pomóc i po-

darowuje ciepły szalik. I tak zaczyna 

się wyjątkowa przyjaźń. Ale czy bę-

dzie ona trwała na zawsze? 

Tony Mitton

Śnieżny miś
Wydawnictwo Wielka Litera

Gdy zimno i ciemno na ze-

wnątrz, najlepiej jest we wła-

snym domu. A co jeżeli ktoś nie 

ma swojego miejsca na ziemi? 

Ta ponadczasowa opowieść 

o samotnym Misiu i dziewczyn-

ce, którzy odnajdują siebie, na 

pewno ogrzeje wasze serca nie 

tylko w zimowe dni.

Opracowanie zbiorowe

Mikołaje, pingwiny 
i inne zimowe obrazki. 
Rysowanie krok po kroku
Wydawnictwo Wilga

Oto kolejny tytuł z lubianej serii „Ry-

sowanie krok po kroku”. W książce 

znajdują się wesołe, sympatyczne 

obrazki na długie zimowe wieczory. 

Są to między innymi: pingwiny, morsy, 

święty Mikołaj, pierniczki, prezenty, 

ciepła herbatka i kawałek ciasta. Aby 

dobrze przygotować się do świąt i po-

czuć magię tych dni, w książce znalazł 

się również kalendarz adwentowy do 

kolorowania.  Pamiętaj! Kolorujemy 

tylko jeden obrazek każdego dnia!

Anna Włodarkiewicz

Cztery pory roku Toli
Wydawnictwo Zielona Sowa

Świat dookoła jest taki cieka-

wy, spójrzcie tylko na zmie-

niające się pory roku! Wiosna, 

lato, jesień, zima wpływają na 

całe nasze życie. Wraz z Tolą 

będziecie mieć okazję bliżej się 

im przyjrzeć. Czeka Was cały 

fantastyczny rok!

2999

oprawa 
twarda

2999

oprawa 
twarda

3490

oprawa 
twarda

1999

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
twarda
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Opracowanie zbiorowe

Masza i Niedźwiedź.
Książeczka z okienkami
Wydawnictwo Harper Collins

Wytrzymała kartonowa książeczka z ponad dwudziestoma otwieranymi 

okienkami. W każdym z nich czeka na malucha niespodzianka ze świata 

„Maszy i Niedźwiedzia”!

3699

oprawa 
twarda

Małgosia Piątkowska

Rok w górach 
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

„Rok w górach” pokazuje zmiany 

zachodzące w ciągu roku na trzech 

piętrach górskich, a także bogac-

two i różnorodność flory i fauny gór. 

Książka rozwija zdolność logicznego 

myślenia i umiejętność opowiadania.

Aniela Cholewińska-Szkolik

Misia i jej mali pacjenci:
Świąteczne opowieści
Opowieści o przyjaźni
Sekretnik przyjaciółki 

Misi
Wydawnictwo Zielona Sowa

Seria „Misia i jej mali pacjenci” to wzru-

szające, urocze i ciepłe historie, które 

na długo zapadną w pamięci dzieciom. 

Idealne do wspólnego czytania na do-

branoc, a idealnym dopełnieniem tek-

stów są ciepłe ilustracje.

Anna Ficner-Ogonowska

Wybryki papryki i inne 
historie o warzywach 
Wydawnictwo Znak Emotikon

Rozbrykane historie o warzywach! 

W kim podkochują się rzodkiewki? 

Ile ziarenek groszku mieści się w jed-

nym strączku? Pierwsza książka An-

ny Ficner-Ogonowskiej dla dzieci 

w wieku 2+. 

4490

oprawa 
twarda

4499

oprawa 
twarda

3490

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

2190

oprawa 
miękka
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Opracowanie zbiorowe

Encyklopedia obrazkowa:
Zwierzęta Przyroda

Wydawnictwo Wilga

Seria encyklopedii obrazkowych, z których każda zawiera 1000 haseł. Piękne, pełne detali 

obrazki przedstawiają zagadnienia związane z danym tematem. Dzięki podziałowi na kategorie, 

dzieciom łatwiej zapamiętać fakty i ciekawostki.

2999

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

3999

oprawa 
twarda

3299

oprawa 
twarda

Justyna Bednarek

Zielone piórko Zbigniewa. 
Skarpetki kontratakują!
Wydawnictwo Poradnia K

Nowy tom bestsellerowej, ukochanej przez 

dzieci serii o Skarpetkach Justyny Bedna-

rek! Detektyw Pinkerton powraca i prowa-

dzi kolejne śledztwo. Co odkryje tym razem? 

Czwarta odsłona niesamowitych przygód 

kultowych już bohaterek. Cykl książek o od-

ważnych i ciekawych świata Skarpetkach 

zilustrowany przez Daniela de Latoura stał 

się prawdziwym fenomenem, był wielokrot-

nie nagradzany i podbił już całą Europę. A to 

jeszcze nie koniec!

Opracowanie zbiorowe

Wiersze, wierszyki, 
rymowanki dla dzieci
Wydawnictwo Zielona Sowa

Wybór najpiękniejszych wierszy, wierszy-

ków, wyliczanek i rymowanek dla dzieci. 

W środku znajdziecie utwory najbardziej 

znanych autorów – Fredry, Jachowicza, 

Konopnickiej, Krasickiego, Bełzy, Tuwima. 

Justyna Bednarek

Basik Grysik i wrony
Wydawnictwo Literackie

Piękna i mądra opowieść nie tylko dla najmłodszych. Napisana przez Justynę Bednarek, 

autorkę niesamowitych, bestselerowych opowieści o skarpetkach i zilustrowana przez Elę 

Wasiuczyńską. 

Hans Christian Andersen, Jakub i Wilhelm Grimm

Księga najpiękniejszych baśni
Księga cudownych baśni

Wydawnictwo Wilga

Adaptacje najpiękniejszych i najbardziej znanych baśni braci Grimm i Hansa Christiana An-

dersena. To historie, które pokazują, że dobro, przyjaźń i miłość zwyciężają. Prosty język, 

którym zostały napisane baśnie trafi do małego odbiorcy, a całość została pięknie zilustrowana. 

Wspaniała, elegancka oprawa sprawia, że to doskonały prezent na każdą okazję.

2999

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

2660

oprawa twarda

3800

TK21_Katalog-Xmass1_pazdziernik-2020_DRUK.indd   38 02-11-2020   16:47:09



39salony / online / aplikacja

książki
nowość

1999

oprawa 
miękka

3499

oprawa 
twarda

René Goscinny,
Jean-Jacques Sempé

Mikołajek. Kochany 
Święty Mikołaju
Wydawnictwo Znak Emotikon

Spędź te święta wyjątkowo, bo 

z Mikołajkiem! Wielka kolekcja 

jego najlepszych przygód wywoła 

uśmiech na twarzy każdego. Bo 

psoty i wybryki wspomina się 

najdłużej!

Katarzyna Ryrych

List od… 4. Zmiana warty
Wydawnictwo Wilga

Linus, Rudolf i Majk powracają! Kolejna część przygód Linusa i jego przyjaciół. Do Bożego Naro-

dzenia zostały 24 dni. Ale czy święta w ogóle się odbędą, skoro każdego dnia w mieście dzieją się 

coraz dziwniejsze rzeczy? Wszystko wskazuje na to, że ktoś chce dać ludziom do zrozumienia coś 

bardzo ważnego. Ale czy oni zauważą to w codziennej pogoni za pieniędzmi i nowymi rzeczami…? 

Czy uda się wyleczyć przedświąteczną gorączkę, odrzucić niepotrzebny stres i zająć myśli tym, co 

naprawdę ważne? Przed Linusem, Rudolfem i ich nową koleżanką Bereniką nowa misja wyznaczona 

przez Świętego Mikołaja zwanego Majkiem – muszą uratować ducha świąt!

Bella Swift

Mopsik, który chciał zostać reniferem. Tom 3
Wydawnictwo Wilga

Zabawna i pełna ciepła opowieść o miłości i przyjaźni. Prosty tekst oraz urocze ilustracje 

sprawią, że idealnie sprawdzi się jako książka czytana do poduszki przez rodzica, a także 

pierwsza samodzielna lektura. Nadchodzą święta Bożego Narodzenia i przed mopsikiem staje 

nie lada zadanie! Rodzina, u której mieszka, zupełnie nie jest w świątecznym nastroju – straciła 

świątecznego ducha. Peggy jest tym faktem niezwykle zmartwiona i próbuje zrobić wszystko, 

by „jej ludzie” ten świąteczny nastrój odzyskali. Piesek żałuje, że nie może być reniferem, bo 

według niego to rozwiązałoby cały problem. Dla Peggy nie ma przecież rzeczy niemożliwych.

2499

oprawa 
twarda

1999

oprawa 
miękka

1299

1999
oszczędzasz

35%
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1999

oprawa 
miękka

Holly Webb

Zaopiekuj się mną.
Anuszka i przyjazna 
tygrysica
Wydawnictwo Zielona Sowa

Kiedy Ania znajduje figurkę tygrysa, prze-

czuwa, że tkwi w niej coś wyjątkowego. Gdy 

dziewczynka budzi się w nocy, okazuje się, 

że jest w zaśnieżonej wiosce. W okolicy 

widziano tygrysiątko i cała wioska wpada 

w panikę. 

4990

oprawa 
twarda

4499

oprawa 
twarda

3690

oprawa 
twarda

4499

oprawa 
twarda

3690

oprawa 
twarda

Emilia Dziubak 

Co budują zwierzęta?
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Zwierzęta to prawdziwi mistrzowie archi-

tektury! Emilia Dziubak przedstawia ich naj-

ciekawsze dokonania: budowle naziemne 

i podziemne, na wodzie i pod wodą, osiedla, 

domy przenośne i tymczasowe. 

Kimberlie Hamilton 

Opowieści o kotach, które 
rządziły światem. 30 kocich 
bohaterów, którzy dokonali 
niezwykłych rzeczy
Wydawnictwo Znak Emotikon

Koty rządzą światem i są na to dowody! Po-

znaj historie prawdziwych kocich bohate-

rów, którzy owinęli sobie świat wokół ogona. 

Jak tego dokonali?

Holly Webb

Zaopiekuj się mną. 
Wzruszające opowieści 
o kotkach
Wydawnictwo Zielona Sowa

Poznaj trzy niezwykłe historie kotków 

– Puszka, Rudka i Gucia w specjalnym wy-

daniu serii „Zaopiekuj się mną”! W środku 

znajdziesz trzy opowiadania, które idealnie 

sprawdzą się w podróży, na prezent lub do 

codziennego czytania. 

Kimberlie Hamilton 

Opowieści o psach, 
które ratowały świat. 31  
wiernych zwierzaków, które 
odcisnęły ślady swoich łap 
w historii
Wydawnictwo Znak Emotikon

Poznaj historie prawdziwych psich bohate-

rów, którzy przyłożyli łapę do tego, by świat 

był lepszy.

Holly Webb

Zaopiekuj się mną. 
Wzruszające opowieści 
o pieskach
Wydawnictwo Zielona Sowa

Poznaj trzy niezwykłe historie piesków 

– Oskara, Tytusa i Bariego w specjalnym 

wydaniu serii „Zaopiekuj się mną”! W środku 

znajdziesz trzy opowiadania, które idealnie 

sprawdzą się w podróży, na prezent lub do 

codziennego czytania. 
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Katarzyna Wierzbicka

Elf do zadań specjalnych.
24 opowiadania
Wydawnictwo Zielona Sowa

„Elf do zadań specjalnych” to 24 bardzo świąteczne opowiadania, które moż-

na czytać przez 24 grudniowe wieczory – od 1 grudnia do Wigilii – lub jak 

normalną książkę! Przygotuj się na świąteczną atmosferę w swoim domu!

Nela

Pakiet: Nela w krainie orek / Nela i polarne 
zwierzęta / Śladami Neli przez dżunglę, morza 
i oceany
Wydawnictwo Burda Media Polska

Nela podróżuje po całym świecie, nagrywa reportaże ze swoich wypraw, 

odkrywa egzotyczne kultury i zapierającą dech w piersiach przyrodę. Z czy-

telnikami dzieli się pięknymi zdjęciami i ciekawymi historiami.

Justyna Bednarek

Dobre Miastko. 
Najlepsze ciasto na 
świecie
Wydawnictwo Zielona Sowa

Madzia i Krzyś Wiśniewscy wprowa-

dzają się do Dobrego Miastka. Zaprzy-

jaźniają się z panem właścicielem pie-

karni, który mówi dzieciom o konkursie 

cukierniczym. Czy Wiśniewskim uda 

się zdobyć główną nagrodę?

2199

oprawa 
twarda

3499

oprawa 
twarda

7990

pakiet

4999

puszka

Opracowanie zbiorowe

LEGO Harry Potter. Zestaw 
książek z klockami LEGO
Wydawnictwo Ameet Polska

Książki oraz klocki LEGO® w oryginalnej 

metalowej puszce to gratka dla wszystkich 

prawdziwych fanów Harry’ego Pottera 

i jego przyjaciół. W zestawie znajdują się:

 4 pełne akcji książki z zadaniami

 4 arkusze naklejek

 minifigurka profesora Dumbledore’a

Dołącz do Harry’ego, Rona i Hermiony. 

Rozpocznij swoją niesamowitą przygodę 

w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Ho-

gwarcie! 
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Liz Pichon

Butne wojny
Wydawnictwo Zielona Sowa

Witajcie w Butecznie, mieście znanym z butów. Mieszkają w nim Ró-

ża i Misiek Stopczykowie. To rodzeństwo ma jedno zadanie: ochronić 

swego tatę, który jest projektantem butów, przed jego chciwą szefową 

– Kornelią Koturn.

Jeff Kinney 

Teraz Rowley. Ahoj, przygodo!
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Rowley Jefferson, najlepszy przyjaciel Grega Heffleya, zaczyna pisać 

swoją pierwszą książkę. Znajdziecie tu WSZYSTKO: i złego czarownika, 

i piękną elfkę… Trzymacie się mocno? Bo to dopiero początek! 

Stephanie Milton, 
Thomas McBrien

Minecraft. Złap 
Creepera
Wydawnictwo Harper Collins

Pięcioro z najbardziej nieustraszo-

nych śmiałków wyrusza na misję, 

której celem jest wytropienie nie-

uchwytnych mobów. Jednak łowy 

nie idą zgodnie z planem...

Tomasz Rożek

Nauka. To lubię
Wydawnictwo Wilga

Czy wydmy potrafią śpiewać? Od 

czego zależy kształt piorunów? Kto 

skonstruował najprecyzyjniejszy 

zegar na świecie? Dlaczego gorąca 

woda zamarza szybciej niż zimna? 

Zawsze się nad tym zastanawiali-

ście, ale wstydziliście się zapytać? 

Książka „Nauka. To lubię” autor-

stwa znanego, cenionego i lubia-

nego dziennikarza Tomasza Rożka 

odpowie na wszystkie te pytania. 

3699

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
miękka

2690

oprawa 
miękka
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Michelle Harrison

Odrobina czarów
Wydawnictwo Literackie

Autorka porywającej „Szczypty 

magii” zaprasza na kolejną zapie-

rającą dech w piersiach przygodę 

sióstr Wspacznych, która sprawi, 

że nawet największy niedowiarek, 

uwierzy w czary.

Julie Pike

Ostatnia tchnąca 
magią
Wydawnictwo Dwukropek

Meleri jest Ostatnią Tchnącą 

Magią. Używa Magii Słów, aby 

chronić rodzinną wioskę. Jej cór-

ka Rayne nie chce takiego życia 

– nie cierpi zwojów pergaminu 

i kłapiących Błotołaków, które 

siedzą w cennej Księdze matki. 

Gdy Meleri opuszcza wioskę, osa-

motniona Rayne popełnia błąd, 

który pozbawia wioskę ochrony 

przed potworami. Czy Rayne uda 

się wszystko naprawić?

Przemysław Hytroś

Pieśni zaginionego 
kontynentu
Wydawnictwo Dwukropek

Pewien podróżnik odkrywa Zagi-

niony Kontynent. Zafascynowany 

historiami opowiadanymi przez 

mieszkańców, po powrocie do 

domu spisuje swoje wspomnie-

nia w formie dwunastu baśni. Za-

warte są w nich pytania o cel życia 

i wierność przekonaniom. Narrator 

konfrontuje własne wybory z po-

stawami bohaterów, którymi są za-

równo górskie trolle, leśne nimfy, 

smoki, jak i mieszkańcy zwykłych 

miasteczek.

Wojciech Mikołuszko

Wielkie przygody 
w świecie przyrody
Wydawnictwo Agora

Wojciech Mikołuszko to znany i lu-

biany dziennikarz naukowy, autor 

popularnych książek dla dzieci, 

w których rozwiązuje zagadki 

przyrody. Tym razem opowiada 

o niezwykłych ludziach, którzy 

związali swoje życie z przyrodą.

Monika Utnik- Strugała

Idą święta! O Bożym 
Narodzeniu, Mikołaju 
i tradycjach 
świątecznych na 
świecie
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Czy można wyobrazić sobie zimę 

bez Bożego Narodzenia, pełnego 

niezapomnianych tradycji? Nie! 

Ale czy rzeczywiście wszystkie je 

znacie? Przekonajcie się, sięgając 

po to nowe poprawione i rozsze-

rzone wydanie.

Peter Frankopan

Jedwabne szlaki. 
Nowa historia świata
Wydawnictwo Wilga

Przygotowana specjalnie dla mło-

dych czytelników skrócona wersja 

bestsellerowych „Jedwabnych 

szlaków” świetnego brytyjskiego 

historyka Petera Frankopana. Hi-

storia ukazana w książce została 

przedstawiona z nowej perspekty-

wy, ze świeżym spojrzeniem, dzię-

ki czemu przypadnie do gustu nie 

tylko dzieciom zainteresowanym 

historią.

3990

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
twarda

5499

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
twarda

4490

oprawa 
twarda

4999

oprawa 
twarda
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AC/DC
Power Up
Zespół AC/DC wraca po 6 latach przerwy! Ich 17 w karierze album 
nosi nazwę „Power Up”. 7 października zespół podzielił się z fanami 
pierwszym singlem „Shot In The Dark”. Z zespołem przy najnowszej 
płycie współpracował znany wszystkim fanom producent – Brendan 
O’Brien. Ten sam, którego możemy kojarzyć z „Black Ice” z 2008 roku 
i „Rock Or Bust” z 2014 roku. Najnowsze wydawnictwo składa się 
z 12 utworów, w których usłyszymy charakterystyczne brzmie-
nie legendarnego zespołu. Album „Power Up” zostanie wydany 
w wielu wersjach, co z pewnością zadowoli muzycznych kolekcjo-
nerów. Ciekawostką jest limitowana edycja Deluxe, która zawiera 
specjalny neonowy napis i wbudowany głośnik, z którego będzie 
można usłyszeć piosenkę „Shot In The Dark”, wewnątrz znajdziemy 
m.in. książeczkę z unikatowymi zdjęciami.

6499

CD + gadżet
12999

LP (czerwony winyl)
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Metallica
...And Justice For All

Metallica
Master of Puppets

Metallica
S&M

Metallica
Ride the Lightning

1999

CD

3999

1999

CD PL

4999

1999

CD

3999

1999

2 CD

5999

superoferta

Adele
25
„25” to trzeci album studyjny brytyjskiej piosenkarki 
Adele. Wydawnictwo ukazało się 20 listopada 2015  roku.
Tytuł albumu, podobnie jak dwa poprzednie „19” oraz „21”, 
nawiązuje do wieku artystki w trakcie jego powstawania.

Oferta obowiązuje w dniach 9-22.11.2020 lub do wyczerpania zapasu.

2500

4999
oszczędzasz

49%
2 CD
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Wojciech Mann
Wojciech Mann 
prezentuje: 
Nieprzeboje 
z gwiazdką

Wojciech Mann
Wojciech Mann 
prezentuje: 
Nieprzeboje. Krok 1

Wojciech Mann
Wojciech Mann 
prezentuje: 
Nieprzeboje. Krok 2

Wojciech Mann
Wojciech Mann 
prezentuje: 
Nieprzeboje. Krok 3

2999

2 CD

Marek Sierocki
Marek Sierocki przedstawia: I Love Polska vol. 3
Sony Music przedstawia trzecią część kompilacji „I Love Polska” wydanej na czarnym krążku. 
Kolejna porcja wielkich polskich przebojów, które zostały wyselekcjonowane przez Marka 
Sierockiego. Na płycie znalazły się hity m.in. Urszuli, Kayah, Piotra Cugowskiego czy Darii 
Zawiałow. Winyl „Marek Sierocki przedstawia: I Love Polska vol. 3” ukaże się w ramach su-
peredycji sygnowanej pieczątką „Tylko Hity”.

Marek Sierocki
Marek Sierocki przedstawia: I Love Christmas Hits
„Marek Sierocki przedstawia: I Love Christmas Hits” to zbiór najsłynniejszych świątecznych 
przebojów. Na dwóch płytach CD znalazło się prawie 40 najpopularniejszych piosenek, których 
nie może zabraknąć w Boże Narodzenie. Od znanych klasyków takich jak José Feliciano i „Feliz 
Navidad”, Céline Dion i „Happy Xmas (War Is Over)” czy Shakin' Stevens w utworze „Merry 
Christmas Everyone”, aż po nowoczesne wersje świątecznych hitów prosto od Britney Spears 
czy Fifth Harmony. Album ukaże się w ramach multiplatynowej serii wydawniczej „Marek 
Sierocki Przedstawia: I Love...” sygnowanej pieczątką „Tylko Hity”.

6499

2 LP
3999

2 CD

PREMIERA 13.11.2020

2999

2 CD

4999

2999

2 CD

4999

2999

2 CD

4999
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6999

CD DELUXE

Andrea Bocelli
Believe (Deluxe Edition)
Uwielbiany na całym świecie włoski tenor Andrea Bocelli prezentuje nowy, przepełniony kojącą 
muzyką, album „Believe”. Wydawnictwo zawiera: niepublikowaną wcześniej kompozycję nieżyją-
cego już wielkiego włoskiego kompozytora Ennio Morricone, utwór „Gratia Plena” –  z cieszącego 
się uznaniem krytyków filmu „Fatima”, dwa duety ze słynną mezzosopranistką Cecilią Bartoli, 
nagrane po raz pierwszy przez Andreę Bocellego własne interpretacje pieśni „Ave Maria” i „Padre 
Nostro” oraz znane i uwielbiane przez publiczność „Hallelujah”, „You’ll Never Walk Alone” i „Amazing 
Grace”. Wersja deluxe zawiera 3 dodatkowe utwory.

4999

CD PL

PREMIERA 13.11.2020

Ariana Grande
Positions
„Positions” to szósty studyjny album Ariany Grande, 
którego premiera miała miejsce 30 października 2020. 
Głównym singlem promującym wydawnictwo jest 
utwór tytułowy. Na krążek trafiło 14 utworów, w tym 
duety z Doja Cat, The Weeknd oraz Ty Dolla $ign.

5999

CD

Dostępne również pozostałe 
albumy artystki

2499

CD / 1 szt.
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sanah
Królowa dram (Final edition)
Jeden z najpopularniejszych krążków roku 2020 – debiutancki album sanah „Królowa dram” 
doczekał się swojej ostatecznej edycji. „Królowa dram (Final edition)” to wydawnictwo podsu-
mowujące ten etap kariery artystki, który przyniósł takie radiowe hity jak „Szampan” i „Melodia”, 
jak również uwielbiane przez fanów „Siebie Zapytasz”, „Proszę pana” czy „Solo”. Po raz pierwszy 
na CD ukazują się tu niedostępne wcześniej: debiutancki singiel sanah „Bez słów”, nagrane 
w domu demo „róże” i medley uwielbianego przez nią Dawida Podsiadło – „projekt niezna-
jomy nie kłamie”, za który otrzymała nominację do Fryderyka w kategorii Najlepsze Nowe 
Wykonanie. Era „Królowej…” nie byłaby kompletna bez zapisu występów, które w serwisie 
YouTube/Vevo osiągnęły prawdziwe rekordy popularności – akustyczny „Szampan” dla Radia
MUZO.FM i domowe wersje „Siebie zapytasz” i „Invisible Dress” (czyli „Królowej dram” po 
angielsku) z sesji VEVO DSCVR at Home. Nie lada gratką dla fanów jest też zupełnie nowa 
kompozycja studyjna – „Pora roku zła”.

Little Mix
Confetti
„Confetti” to szósty studyjny album Little Mix. Płytę promują single „Break Up Song” oraz 
„Holiday”. Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock oraz Jade Thirlwall osiągnęły 
status najpopularniejszej kobiecej grupy na świecie. Sprzedały ponad 50 milionów albumów 
w wielu krajach, posiadają 17 milionów słuchaczy na Spotify, na platformie YouTube zgroma-
dziły ponad 3 miliardy wyświetleń oraz łącznie 12 miliardów odtworzeń na całym świecie. 
W 2019 roku Little Mix po raz drugi wygrały Brit Award, tym razem za teledysk do „Woman 
Like Me” w kategorii Best British Video. Zdobyły również Global Award w kategoriach Best 
Group oraz Best Song, niedługo po otrzymaniu nagrody na czwartej edycji EMA Award.

Różni wykonawcy
Wesele Disco Polo
Wydawnictwo disco polo to utwory grane często na weselach, a wśród 
wykonawców: Bayer Full, Bobi, MIG, Andre, Gesek, Jesica, Bayera i wielu 
innych.

Adam Nowak i Akustyk Amigos
Pół płyty
Adam Nowak i Akustyk Amigos to solowy projekt gitarzysty, autora tekstów, wokalisty 
i lidera zespołu Raz Dwa Trzy.  

Z grupą Adam Nowak i Akustyk Amigos wokalista wyrusza w nową muzyczną podróż zainspi-
rowaną połączeniem doświadczeń i dokonań wytrawnych muzyków: Karima Martusewicza 
(Voo Voo) i Jarka Trelińskiego (Raz Dwa Trzy).

4999

CD

6499

CD (Limited 
edition)

4999

2 CD

2999

2 CD
2999

CD
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Różni wykonawcy
Anawa 2020
50 lat temu ukazała się jedna z najważniej-
szych polskich płyt – Marek Grechuta. 
Anawa (1970). Okrągły jubileusz wymaga 
szczególnego uczczenia i takim właśnie 
jest album pt. „Anawa 2020” zespołu Voo 
Voo z gościnnym udziałem: Katarzyny No-
sowskiej, Krzysztofa Zalewskiego, Huberta 
„Spiętego” Dobaczewskiego i Katarzyny 
Piszek „Kasai”.

Lunatic Soul
Through Shaded Woods
„Through Shaded Woods” to kolejne mu-
zyczne otwarcie Lunatic Soul, z pewnością 
najbardziej „dopieszczony” i najbardziej 
bogaty brzmieniowo album, ale również 
najjaśniejszy i najbardziej „pozytywny” 
w całej dyskografii.

Turbo
Greatest Hits
Kompilacja najważniejszych utworów Turbo 
wydana z okazji 40-lecia zespołu. Na płycie 
znajdziemy kompozycje, które zapisały się 
w historii polskiej muzyki rockowej, w tym 
„Dorosłe dzieci”, „Szalony Ikar”, „Fabryka 
keksów” i „Smak ciszy”.

Bruce Springsteen
Letter To You
„Letter To You” to nowy studyjny album 
Bruce'a Springsteena z E Street Band. To 
rockowa płyta napędzona brzmieniem sy-
gnowanym przez uwielbiany przez fanów 
Bossa zespół. Wszystkie kompozycje zo-
stały zarejestrowane w domowym studiu 
Bruce'a w New Jersey. To już 20 album stu-
dyjny Springsteena.

Różni wykonawcy
Polski Top Wszech Czasów 2018
„Polski Top Wszech Czasów 2018” to dwupłytowy album 
podsumowujący tworzone przez słuchaczy Trójki zestawie-
nia najlepszych piosenek z historii polskiej muzyki. Pierwsza 
emisja Polskiego Topu miała miejsce w 2008 roku.

Różni wykonawcy
Zapraszamy do Trójki
Album „Zapraszamy do Trójki” to muzyczna esencja radio-
wej Trójki. Tracklista ułożona została przez Piotra Metza na 
podstawie listy polskich i zagranicznych utworów, zawiera 
utwory artystów znanych i debiutujących, które w tym czasie 
były najczęściej grane na antenie Trójki.

Różni wykonawcy
Polski Top Wszech Czasów vol. 2
„Polski Top Wszech Czasów vol. 2” to kontynuacja przebo-
jowej serii. Baron, Metz i Stelmach w kolejnym muzycznym 
natarciu.

Luxtorpeda
Anno Domini MMXX
„Patyna, miedź, metal, czasami rdza, to taka muzyka, ten rodzaj muzyki 
gramy” – tak najnowszy krążek Luxtorpedy zapowiada Robert „Litza” 
Friedrich.

Na album Luxtorpedy fani musieli czekać 4 lata. W tym czasie zostało zbu-
dowane całkowicie nowe profesjonalne studio OKOLITZA, a pierwszym 
albumem tam zrealizowanym jest właśnie Luxtorpeda „Anno Domini 
MMXX”.

Na płytę „Anno Domini MMXX” składa się 12 nowych kompozycji. Wy-
jątkowy dodatek do każdego albumu CD stanowić będzie płyta DVD 
ze wszystkimi utworami zarejestrowanymi w studio granymi na żywo 
oraz dokument o powstawaniu studia OKOLITZA, a także specjalny kod 
do pobrania mp3 albumu, wersji instrumentalnych oraz wielu różnych 
niespodzianek i niepublikowanych materiałów. Na albumie pojawiło się 
grono znakomitych gości: Joszko Broda, Piotr Fronczewski, Maciej Jahnz, 
Deep (52).

4999

LTD CD
3999

CD

6499

2 CD 4999

2 CD

3699

2 CD
4499

2 CD
4999

4 CD

5499

CD + DVD
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Różni wykonawcy
Mój Empik – mój winyl: Na Święta vol.2
„Mój Empik – mój winyl: Na Święta vol. 2” – to już druga odsłona 
wspaniałej kolekcji utworów na winylu, które kojarzą się nam z ma-
gią Świąt Bożego Narodzenia. Idealna muzyczna odskocznia w ten 
niezwykły czas. Czas spokoju, pojednania, spędzony z najbliższymi. 
Queen, Ella Fitzgerald, Sam Smith i inni, zabiorą nas w magiczną 
świąteczną podróż!

Najlepszy Winyl na najpiękniejsze Święta.

Różni wykonawcy
Empik prezentuje: Best Christmas Hits 4
Poczuj magię Świąt!  

„Empik prezentuje: Best Christmas Hits 4” to zestawienie największych 
świątecznych przebojów, których nie może zabraknąć w Boże Narodzenie. 
Na 2 płytach CD znalazły się hity takich artystów jak: Kenny G, Doris Day, 
Dolly Parton, Leona Lewis, Pentatonix, Tony Bennet czy Robbie Williams.

Najlepsza płyta na najpiękniejsze Święta.

Różni wykonawcy
To właśnie Święta
„To właśnie Święta” – wyjątkowy album, na którym usłyszeć można naj-
większe świąteczne przeboje i kolędy w wykonaniu polskich gwiazd. Na 
albumie między innymi takie gwiazdy jak: Viki Gabor, Anika Dąbrowska, 
Zuza Jabłońska, Natalia Zastępa, Lanberry, Carla Fernandes, Marcin Sójka, 
Alicja, 4Dreamers i wielu innych! 

Różni wykonawcy
Mój Empik – moja muzyka: Winter chillout
„Mój Empik – moja muzyka: Winter chillout” – 36 utworów przygo-
towanych specjalnie na długie zimowe wieczory! Składanka, która 
przeniesie Was do świata relaksu, ukoi zmęczenie i rozgrzeje Wasze 
domowe zacisze! Zimowa herbata i nasza „zimowa składanka” to 
idealne połączenie.

3999

2 CD

3499

CD

3999

4999
oszczędzasz

20%
LP

1999

3999
oszczędzasz

50%
2 CD
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Magiczne Święta w supercenie

2999 

CD
2999 

CD

1999 

CD

1999 

CD
2499

CD

1999

CD
3499

CD
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1999 

CD
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Kultowe wydawnictwa
wielopłytowe -20%

Madonna
The Complete Studio
Albums (1983-2008)

Maanam
Simple Story

Wilki
Wilki Box

Green Day
The Studio Albums

ZZ Top
The Complete Studio
Albums 1970-1990

Phil Collins
Take a look at me now...

The Doors
A collection

ZAZ
Coffret

Marek Grechuta
Świecie nasz

Republika
Komplet

T.Love
Story

Voo Voo
30 lat Voo Voo cz. 2

Jacek Kaczmarski
Mała Arka Noego

Grzegorz Ciechowski
Kolekcja

Jacek Kaczmarski
Syn Marnotrawny

Jacek Kaczmarski
Suplement
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Zestaw 5 płyt Twojego ulubionego 
artysty w supercenie  

3999

5 CD / 1 szt.

6999

Alice Cooper

Faith No More

Miles Davis

Rod Stewart

Aretha Franklin

Fleetwood Mac

New Model Army

Simply Red

Aretha Franklin

Jethro Tull

Nickelback

Testament

A-Ha

Chicago

Lou Reed

Ray Charles

The Sisters of Mercy

Alanis Morissette

Chris Rea

Madonna

Roberta Flack

ZZ Top
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Różni wykonawcy
Winyloteka: Agnieszka Osiecka
„Winyloteka: Agnieszka Osiecka” to kolejna część odsłony wyjątkowej serii winyli 
wydawanych przez Warner Music Poland. Dotychczasowe edycje serii dedykowane 
były najważniejszym gatunkom muzycznym oraz wybitnym artystom polskiej sceny, 
takim jak np. zespół Republika, Wojciech Młynarski czy Czesław Niemen. Ten krążek 
to zbiór piosenek, do których słowa napisała Agnieszka Osiecka. Wszystkie pozycje 
z serii „Winyloteka” to czarne krążki, które miłośnicy dobrej muzyki powinni posiadać 
w swojej kolekcji. Jakość dźwięku idzie w tym przypadku w parze z wysublimowaną 
oprawą graficzną serii.

4999

LP
/ 1 szt.
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KOLOROWE WINYLE
Wyjątkowa kolekcja z muzyką największych artystów!
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Bedoes 
Opowieści z Doliny Smoków
Nadszedł moment premiery najdojrzalszej płyty Bedoesa w jego dotychczasowej karierze. 
Trzecia legalna płyta jednego z największych objawień muzycznych ostatnich lat.

„Opowieści z Doliny Smoków” to bezkompromisowa wycieczka po uczuciach człowieka 
doświadczonego przez zepsuty świat. Na płycie kipi od kontrastów. Miłość i poszukiwanie 
szczęścia staje naprzeciw złym ludziom, dużym pieniądzom i dziewczynom bez zahamowań.

Bedoes startuje z bardzo wysokiego poziomu muzycznego, mając za sobą współpracę z naj-
większymi ksywami rapowego świata. Młody, ale doświadczony przez branżę, zaczyna eks-
perymentować z muzyką, szukając nowych ścieżek rozwoju, szlifując zarazem styl znany 
z poprzednich krążków.

Płomień 81
Szkoła 81
Płomień 81 wraca z albumem po 14 latach od wydania płyty „Historie z sąsiedztwa”. Nowe 
wydawnictwo to kilkanaście premierowych kompozycji, do części których zwrotki i refreny 
dograli weterani sceny, jak i przedstawiciele nowej szkoły rapu.

„Tytuł płyty oddaje to, co chcieliśmy zrobić. Mamy swoje lata i staż na scenie, ale nie chcieliśmy 
robić oldschoolowej płyty. Z drugiej strony mamy 2019, ale nic na siłę, nic wbrew sobie i nic 
dlatego, że tak teraz brzmi newschool. Chcieliśmy zrobić naszą szkołę, taką, w której dobrze 
się czujemy, taką, którą się jaramy – Szkołę 81” – mówi Onar.

White 2115
Rockstar: Do zachodu słońca
Po doskonale przyjętych singlach, „Morgan” oraz „Papieros”, które nadały 
brzmienie tegorocznym wakacjom, White 2115 zapowiada swój trzeci 
studyjny album „Rockstar: Do zachodu słońca”, który ukazał się 28 sierpnia.

Białas
H8M5
H8M5, czyli 30 płyta w dorobku Białasa.

3999

CD
3999

CD

3999

CD

4499

CD
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Beteo  
Hoodie
Po dwóch latach od premiery ostatniego solowego wydawnictwa, Beteo powraca z nowym 
albumem. „Hoodie” to post-osiedlowa historia o życiu w rozdarciu pomiędzy środowiskiem 
małomiasteczkowego podwórka, z którego wywodzi się artysta, a wielkomiejskim światem, 
w którym chcąc nie chcąc musiał się odnaleźć. Choć jego otoczenie ulega ciągłym zmianom, 
Beteo pozostaje wierny ludziom oraz wartościom, które go ukształtowały, mając jednak 
świadomość, że osiedlowa przeszłość zostanie z nim na zawsze jak blizna.

Kult
Pol’and’rock 2019 
Niezwykły występ formacji Kult podczas „Pol’And’Rock Festival 2019” (dawniej Przysta-
nek Woodstock) doczekał się wydawnictwa – podwójnego albumu CD wraz z DVD. Na 
płytę składają się największe przeboje Kultu, uwielbiane przez całe pokolenia słuchaczy
– m.in.: „Baranek”, „Polska”, „Arahja” czy „Gdy nie ma dzieci”. Muzycy zagrali także nowsze 
numery, jak „Prosto” czy „Wstyd”. Podczas swojego występu zgromadzili rekordową publicz-
ność – o to jeden z największych koncertów w historii Polski.

Kazik
Zaraza
Muzyczna zapowiedź albumu – utwór „Twój ból jest lepszy niż mój” – wstrząsnęła Polakami 
i stała się niemalże symbolem.

Na płytę złożyło się piętnaście premierowych kompozycji, w tym wręcz legendarny już utwór 
„Twój ból jest lepszy niż mój”, który w ciągu kilku dni od premiery w serwisie YouTube zebrał 
prawie 8 milionów odsłon, a także zyskał gigantyczny odzew mediów i słuchaczy.

Rufuz 
Design
Album Rufuza „Design” stanowi swoiste zamknięte starych spraw, a zarazem początek nowej, 
lepszej i dojrzalszej drogi artysty. Nagrania powstające w okresie 2019-2020 stanowią klamrę 
kompozycyjną do pierwszego nielegalnego wydawnictwa warszawskiego rapera z 2010 roku.

To pierwszy solowy legal Rufuza, który zaznaczył się w historii polskiego rapu pięcioma świet-
nymi albumami nagranymi razem z Małachem. Niekonwencjonalne podejście do składania 
rymów, soczyste produkcje, nietuzinkowi goście i coraz rzadziej spotykany w polskim rapie 
przekaz wartości – tak w skrócie można opisać „Design”.
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Kolorowe winyle  
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Winyle w supercenie
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Najpiękniejsza muzyka na Święta 
na CD   
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Najpiękniejsza muzyka na Święta 
na Winylu
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20%
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Najpiękniejsze kolędy
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   CD w supercenie

   LP w supercenie
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Świąteczna wyprzedaż CD
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Świąteczna wyprzedaż Winyli
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Niepodległość

„Niepodległość” – niezwykły film na 100-le-

cie odzyskania przez Polskę wolności. Po 

123 latach niewoli spełnił się sen Polaków 

o wolnym kraju. Dzięki żmudnej i wielolet-

niej pracy archiwistów i filmowców zebrane 

z całego świata bezcenne archiwalia z lat 

1914-1923 zostały zrekonstruowane cyfro-

wo, pokolorowane i udźwiękowione. 

Na głęboką wodę

Claire i Donald Crowhurst to szczęśliwe 

i zakochane w sobie małżeństwo z trójką 

dzieci. Gdy biznes Donalda splajtuje, by za-

pewnić byt rodzinie, mężczyzna decyduje 

się na ryzykowny krok i postanawia wziąć 

udział w żeglarskim wyścigu dookoła świata 

– „Sunday Times Golden Globe”.

Pavarotti

Niezwykle poruszająca historia ukochanego 

śpiewaka operowego wszech czasów. Pa-

varotti: prawdziwa gwiazda rocka w opero-

wych wydaniu, nieziemski głos, wspaniały 

człowiek, legenda, tylko on mógł nakłonić 

Lady Dianę do tego, by słuchała go moknąc 

w deszczu, tylko on jeździł po świecie z wła-

snym jedzeniem, wiadomo – Włoch!

Serce nie sługa

„Serce nie sługa” to film o poszukiwaniu mi-

łości. To zabawne i przejmujące spojrzenie na 

współczesne związki. Związki ludzi, którzy 

przestali wierzyć w miłość, choć w głębi du-

szy właśnie na taką prawdziwą miłość cze-

kają. Nie jest jednak łatwo odnaleźć swoją 

drugą połówkę. 

Podły, okrutny, zły

Niewinna twarz Teda Bundy'ego skrywała 

tajemnice brutalnych mordów, w które Liz 

Kloepfer długo nie chciała uwierzyć. To była 

miłość od pierwszego wejrzenia. Ted szybko 

zdobył serce Liz, która samotnie wychowy-

wała córkę. Przez parę lat tworzyli sielankową 

rodzinę. Ideał runął, gdy Ted został areszto-

wany pod zarzutem makabrycznych zbrodni. 

Przystojny, czarujący, charyzmatyczny czy 

podły, okrutny, zły?

999

DVD

3999

999

DVD 999

DVD

999

DVD

999

DVD

9999

DVD / 1 szt.

Oficer i szpieg
Owacje na stojąco, świetne recenzje i najwyższe oceny dla filmu Romana 

Polańskiego od czasów „Pianisty”. Epicki thriller „Oficer i szpieg” na pod-

stawie bestsellerowej powieści Roberta Harrisa to jedno ze szczytowych 

osiągnięć w karierze polskiego reżysera, wyróżnione Wielką Nagrodą Jury 

na festiwalu w Wenecji.

„Oficer i szpieg” opowiada opartą na faktach historię Alfreda Dreyfusa, 

francuskiego oficera skazanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny 

i zesłanego na wygnanie. Georges Picquart, nowy szef wywiadu, wkrótce 

po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu zo-

stały spreparowane. Wbrew swoim przełożonym Picquart postanowi za 

wszelką cenę ujawnić prawdę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie 

rozpoczęta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodowy skandal, który 

zmieni bieg historii. W rolach głównych występują nagrodzony Oscarem 

Jean Dujardin („Artysta”, „Wilk z Wall Street”), Louis Garrel („Marzyciele”) 

i Emmanuelle Seigner („Wenus w futrze”). Autorem zdjęć jest wybitny 

polski operator Paweł Edelman, od filmu „Pianista” na stałe współpracu-

jący z Polańskim.

3999

DVD 
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Scooby-Doo!

Hit kinowy! W filmie o przygodach zawsze głodnego 

czworonoga, zobaczymy początki przyjaźni Scooby-

-Doo i Kudłatego oraz najbardziej zawiłe śledztwo 

w historii Tajemniczej Spółki. Strachliwy psiak i je-

go paczka staną w obliczu największego wyzwania, 

odkryją nieznane sekrety z przeszłości Scooby-Doo 

i poznają jego wspaniałe przeznaczenie.
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Bajkowe kolekcje
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supercena

Joker
Prawie 2 mln widzów w kinach! Fenomenalna rola Joaquina Phoenixa! Oryginal-

na wizja historii niesławnego łotra z uniwersum DC! Bezrobotny komik Arthur 

Fleck, wałęsając się ulicami Gotham City w stroju klauna, spotyka brutalnych 

zbirów. Odrzucony przez społeczeństwo, popada w obłęd, przeistaczając się 

w geniusza zbrodni znanego jako Joker.

1999*

DVD

4499

* Oferta obowiązuje do 22.11.2020 lub do wyczerpania zapasu.
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Kino europejskie w supercenie
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PREMIERA GRY 10.12.2020

Gra Xbox One / PC / PS4

Cyberpunk 2077
To rozgrywająca się w otwartym świecie przygoda, której 

akcja toczy się w Night City, megalopolis rządzonym przez 

obsesyjną pogoń za władzą, sławą i przerabianiem własnego 

ciała. Nazywasz się V i musisz zdobyć jedyny w swoim rodzaju 

implant – klucz do nieśmiertelności. Stwórz własny styl gry i ru-

szaj na podbój potężnego miasta przyszłości, którego historię 

kształtują twoje decyzje.
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Opracowanie zbiorowe

Cyberpunk 2077: oficjalny kompletny 
poradnik. Edycja kolekcjonerska
Wydawnictwo Piggyback

Oficjalny kompletny poradnik do gry „Cyberpunk 2077” to księga za-

wierająca wszystkie informacje o grze. Szczegółowo opisuje wszelkie 

wyzwania i opcje, a także przedstawia uproszczony przebieg całej 

przygody oraz imponującą wiedzę na temat każdej kluczowej funkcji 

rozgrywki.
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Cyberpunk 2077
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Gra PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X 

Call of Duty®: Black Ops Cold War

Kultowa seria „Black Ops” powraca z „Call of Duty®: Black Ops Cold War”, bezpośrednią 

kontynuacją gry, od której wszystko się zaczęło – „Call of Duty®: Black Ops”. Tytuł wrzu-

ca graczy w sam środek dynamicznego zimnowojennego konfliktu z początku lat 80. 

W emocjonującej kampanii dla jednego gracza trafisz w sam środek globalnego spisku 

u boku znanych bohaterów, takich jak Woods, Mason i Hudson oraz nowych agentów, 

by stawić czoła snutej od dekad intrydze. Poza kampanią „Black Ops Cold War”oferuje 

też nowe odsłony trybów wieloosobowego i Zombie.

Gra PC / Xbox One

The Falconeer

Lata toksycznych decyzji i zdrad wirują 

w powietrzu, gdy wrogie frakcje ścierają 

się ze sobą. Wzbij się w przestworza jako 

Falconeer, sokolnik kontrolujący niszczy-

cielskiego, potężnego Warbirda. Odkryj 

tajemnice zagubione w morzu, dołączając 

lub sprzeciwiając się różnym frakcjom i 

klanom, rozsianym po tajemniczym świe-

cie Wielkiego Ursee. Wypróbuj wiele klas 

sokolnictwa z różnymi statystykami, bro-

niami i ptakami bojowymi, które możesz 

ulepszać poprzez wygrywanie bitew, wy-

konywanie zadań, odkrywanie tajemnic 

lub wykorzystanie mutagenów i pieśni. 

Wykorzystaj kominy termiczne i energię, 

żeby nurkować, robić uniki i beczki oraz 

skręcać – wszystko, aby uzyskać prze-

wagę w walce.

Gra  PC / PS4 / Xbox One

Farming Simulator 19 – nowości

Nie posiadasz jeszcze gry „Farming Simulator 2019”? Sięgnij po Edycję Premium, która zawiera 

podstawową grę, 2 rozszerzenia, 8 DLC oraz artbook! Edycja „Rolnictwo Alpejskie” to bogate 

rozszerzenie, które wzbogaci podstawową grę o 2 obszerne mapy oraz 300 pojazdów i narzędzi!

Gra PS4 / NS

Let's Sing 2021

Śpiewaj jak lubisz i osiągnij szczyt! Podbij 

listy przebojów samodzielnie lub zmierz 

się z przyjaciółmi! Wymieszaj wszystko 

i baw się we własnym stylu w najnowszej 

odsłonie serii gier karaoke Let’s Sing. 

Pozwól, żeby muzyka tobą zawładnęła 

i zatrać się w hitach takich jak „Bad Guy” 

Billie Eilish czy „Dance Monkey” Tones and 

I. Zostań gwiazdą estrady z klasycznymi 

utworami jak „Kiss From A Rose” Seala lub 

„I Can’t Dance” grupy Genesis. Zaśpiewaj 

też światowe hity, w tym „High Hopes” Pa-

nic! at the Disco czy „Thank U, Next” Ariany 

Grande. Wszystkie te piosenki i wiele in-

nych składają się na bogatą składankę 30 

przebojów. W „Let’s Sing 2021” znajdzie się 

coś dla każdego!
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7999

PC 

11999

9999

NS

15999

7999

Xbox One
/ PS4 

15999

15999

NS

19999

5999

PS4

7999

9999

 Xbox One / 
PS4 / PC

15999

11999

PC

19999

15999

PC

21999

15999

 Xbox One / 
PS4

22999

11999

 Xbox One / 
PS4 / NS

15999

11999

 Xbox One / 
PS4 /PC

15999

15999

 Xbox One / 
PS4 /PC

22999

11999

 Xbox One / 
PS4 / PC

15999

11999

 Xbox One / 
PS4 / PC

15999

11999

 NS / Xbox One / 
PS4 / PC

15999

9999

Xbox One
/ PS4

15999

7999

Xbox One / 
PS4 

11999

7999

Xbox One / 
PS4 

11999

17999

Xbox One / 
PS4 

25999

6999

Xbox One / 
PS4 

11999

7999

Xbox One / 
PS4 

15999

6999

PC

11999

6999

PC

11999

11999

PC

19999

6999

PC

8999

8999

 Xbox One / 
PS4

11999

11999

NS / PC

15999

15999

 Xbox One / 
PS4

19999

11999

PC 
+ Steelbox

19999

17999

Xbox One
+ Steelbox

25999

17999

PS4
+ Steelbox

25999

74

TK21_Katalog-Xmass1_pazdziernik-2020_DRUK.indd   74 02-11-2020   17:31:24



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

Assassin’s Creed® Valhalla
W „Assassin’s Creed® Valhalla” grasz jako Eivor, zaciekły wiking, który 

wychowywał się wśród opowieści o bitwach i chwale. Eksploruj ta-

jemniczy, piękny, otwarty świat ukształtowany w brutalnych czasach 

angielskich mrocznych wieków. Najeżdżaj na swoich wrogów, roz-

wijaj osadę i wzmacniaj swoje wpływy polityczne, walcząc o miejsce 

wśród bogów w Walhalli.

„Assassin’s Creed Valhalla” wykorzystuje technologię Smart Delivery 

– kup grę jeden raz i graj w nią na Xbox One albo na Xbox Series X, gdy 

pojawi się zarówno konsola, jak i dedykowana jej wersja „Assassin’s 

Creed Valhalla”.

24999

PS4 / PS5 / 
Xbox One / Xbox 
Series X

20999

PC
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Gra  PC / PS4 / Xbox One 

Watch Dogs Legion
Najwyższy czas, by odzyskać Londyn. Każdego, kogo zobaczysz 

w tym kultowym mieście możesz zrekrutować do swojego ruchu 

oporu. Ludzie są uciśnieni przez skorumpowanych oportunistów i to 

do Ciebie będzie należało odzyskanie miasta i oddanie go z powrotem 

w ich ręce. Z całą populacją potencjalnych rekrutów i technologią 

miasta na wyciągnięcie ręki, będziesz hakować, infiltrować i walczyć 

o uwolnienie Londynu. Witaj w Ruchu Oporu.

24999

PS4 / Xbox One
20999

PC

76

gry
nowość
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Nowy komentarz: 
Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski

77salony / online / aplikacja

gry
nowość

Gra PC / PS4 / Xbox One

Fifa 21 – Edycja 
Standardowa

Wygraj jako zespół w EA SPORTS™ „FIFA 

21” na PlayStation®4, Xbox One i PC dzięki 

nowym sposobom wspólnej zabawy i wy-

każ się na ulicach i stadionach. „FIFA 21” 

jest oparta na silniku graficznym Frostbite™, 

który podnosi poprzeczkę dzięki nowym 

funkcjom zapewniającym jeszcze większe 

zwycięstwa w trybach VOLTA FOOTBALL 

i FIFA Ultimate Team™, nowy poziom reali-

zmu gry, który wynagradza za kreatywność 

i kontrolowanie sytuacji, a do tego pozwala 

wykorzystać każdą chwilę w Trybie kariery 

i doświadczać niezrównanej autentyczności 

gry piłkarskiej.

20999

PC
22999

PS4 / Xbox One

* W przypadku konsoli bez napędu optycznego wymagana jest cyfrowa wersja gry. Obowiązują 

warunki i ograniczenia. Więcej informacji na stronie 

https://www.ea.com/pl-pl/games/fifa/fifa-21/news/dual-entitlement-terms-and-conditions.

Gra PS4 / Xbox One

FIFA 21 – Edycja
Mistrzowska

Edycja Mistrzowska gry „FIFA 21”

zawiera dodatkowo:

  nawet 12 złotych paczek rzadkich kart

    (jedną tygodniowo przez 12 tygodni),

  Kyliana Mbappé na wypożyczeniu

    na 5 meczów FUT,

  ambasadora FUT na wypożyczeniu – jeden

    z trzech piłkarzy (Trent Alexander-Arnold,

   João Félix, Erling Haaland) na 3 mecze FUT,

  lokalny talent w trybie kariery,

  wyjątkowe stroje i dekoracje

     stadionowe FUT.

30999

PS4 / Xbox One

Gra NS / PS4 / Xbox One / PS5

Just Dance 2021
Zbierzcie się i udostępnijcie swoje popisy całemu światu: czas ruszyć do 

tańca w „Just Dance 2021”! Muzyczna seria gier wideo nr 1 wszech czasów, 

która sprzedała się już w ponad 70 milionach kopii, wraca tej jesieni. Kolejna 

odsłona „Just Dance” to 40 nowych utworów i światów – pozostaniecie 

w ruchu przez cały rok!

24999

PS4 / Xbox One

20999

NS / PS5

Obejmuje wersję 
na konsolę nowej generacji*
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13999

PC / PS4 / Xbox One

19999

PC

17999

PC
20999

PC

18999

PC
16999

PS4 / Xbox One

Gra PC / PS4 / Xbox One  

The Sims™ 4 Star Wars™: Wyprawa na Batuu

Zestaw zawiera: grę podstawową „The Sims 4” oraz pakiet rozgrywki „The Sims 4 Star 

Wars™: Wyprawa na Batuu”. Stwórz wyjątkową historię „Star Wars™” swojego Sima. Prze-

mierzaj odległy świat inspirowany atrakcją Galaxy’s Edge w parkach Disneyland ® i Disney 

World ®. Oto „The Sims™ 4 Star Wars™: Wyprawa na Batuu”.  Czy Twój Sim przyłączy się do 

Ruchu Oporu? Zdecyduje się poznać od środka świat kosmicznych przestępców? A może 

połączy siły z Najwyższym Porządkiem? To wszystko zależy tylko od Ciebie! Poprawiaj 

reputację Sima, aby odblokowywać kolejne zadania, kup własny miecz świetlny oraz 

droida i poznawaj kultowe postacie ze świata „Star Wars™”, takie jak Rey czy Kylo Ren.

Gra PC / PS4 / Xbox One 

Zestaw: The Sims 4 
+ Psy i koty 

Gra PC

Zestaw: The Sims 4 
+ Zostań gwiazdą

Gra PC / PS4 / Xbox One

The Sims 4

Gra PC 

Zestaw: The Sims 4 
+ Wyspiarskie życie

Gra PC 

Zestaw: The Sims 4 
+ Uniwersytet

17999

PS4 / Xbox One /
PC

Gra PC

Dodatek. The Sims™ 4: 
Śnieżna eskapada

Przygotuj się na ekscytujące sporty zimowe, 

odpręż się w naturalnym, gorącym źródle 

i zaprojektuj swój dom w stylu japońskim 

w Dodatku „The Sims™ 4: Śnieżna eskapa-

da”! Odkryj nowe przygody w świecie góry 

Komorebi — rzuć swoim Simom wyzwa-

nie i wyślij ich na wyprawę wspinaczkową, 

podczas której będą mieli szansę zacieśnić 

więzi. Nieważne, czy Twoi Simowie uwiel-

biają jazdę na sankach lub snowboardzie, 

czy wolą siedzieć nad ognistym kociołkiem 

przy stoliku kotatsu — każdy, niezależnie od 

stylu życia, znajdzie tu dla siebie doskonałą 

rozrywkę.

13999

PC
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Gra PC / PS4 / Xbox One

Need for SpeedTM Heat

Gra PS4 / Xbox One

Need For Speed: Hot Pursuit Remastered 

Gra PC / PS4 / Xbox One

Star Wars Jedi: Upadły zakon

Gra PC / PS4 / Xbox One

Plants vs. Zombies™: Bitwa 
o Neighborville

Gra PC / PS4 / Xbox One 

Battlefield V

Gra PC / Xbox One / PS4

Star Wars™: Squadrons

Opanuj sztukę walki myśliwców i poczuj autentyczne doświadczenie pilotażu w „Star 

Wars™: Squadrons”. Zapnij pasy i poczuj adrenalinę w wieloosobowych kosmicznych 

pojedynkach – z perspektywy pierwszej osoby i razem z twoją eskadrą. Piloci, którzy się 

zrekrutują, zasiądą za sterami myśliwców zarówno z Nowej Republiki, jak i imperialnej 

floty, walcząc w strategicznych kosmicznych bitwach 5 na 5. Modyfikuj swój myśliwiec 

i dostosowuj kompozycję eskadry, aby dopasować się do zmiennych stylów gry i zniszczyć 

przeciwników. Piloci będą zwyciężać wraz zespołem i wykonywać zadania taktyczne 

na znanych i dotąd nieprzedstawianych polach bitew, jak gazowy olbrzym Yavin Prime 

i potrzaskany księżyc Galitan. Gra w polskiej wersji językowej (napisy).

14999

PS4 / Xbox One
/ PC

20999

PC
20999

PC

11999

PC

24999

PS4 / Xbox One

14999

PS4 / Xbox One

24999

PS4 / Xbox One

13999

PC / PS4 / Xbox One
16999

PS4 / Xbox One
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Płatności w internecie

Dzięki paysafecard możesz szybko i bezpiecznie zapłacić gotówką za swoje 

aktywności w internecie. Już nie musisz posiadać konta w banku ani karty 

kredytowej, by móc swobodnie operować pieniędzmi w wirtualnym świecie!

Paysafecard jest dostępny w formie eVouchera o wartości 20, 30, 50, 100 

lub 200 zł. 

Doładowania Google Play
Uzyskaj dostęp do bonusów i dodatkowych treści w ponad milionie aplikacji i gier w Google 

Play – największej na świecie platformie gier mobilnych. Wykorzystaj kod podarunkowy 

Google Play, by zdobywać kolejne poziomy w swoich ulubionych grach, takich jak Clash 

Royale czy Pokémon GO. Możesz też wykorzystać kartę, by kupić najnowsze aplikacje, 

filmy, muzykę, książki i inne treści. Nie potrzebujesz karty kredytowej, a saldo nigdy nie 

traci ważności. Odwiedź Google Play i już dziś spraw prezent sobie lub komuś innemu.

Najlepszy prezent 
dla gracza
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superoferta

2999

PC 

19999

4999

 Xbox One / 
PS4 

19999

3999

PC

9999

4999

PC

9999

3999

PC

4999

10999

PC

12999

15999

PS4

19999

8999

PC

13999

PS4

19999

3999

 Xbox One / 
PS4 / PC

8999

5499

PC

7999

7999

PC

16999

3900

PC

8999

2999

PC

10999

8999

 Xbox One / 
PS4 /PC

16999

2999

 Xbox One / 
PS4

8999

12999

 Xbox One / 
PS4

21999

2999

PC / NS

8999

7999

PC

12999

4999

 Xbox One / 
PS4 / PC

12999

3999

PS4 / PC

12999

7999

PS4

16999

2499

PC

3999

6999

 Xbox One / 
PS4

25999

5999

PC

9999

3999

PC

8999

5999

PC

10999

8999

 Xbox One / 
PS4

16999

82
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pomysły na prezent

supercena

* Oferta obowiązuje do 22.11.2020

   lub do wyczerpania zapasu.

5999

/ 1 szt.

3999

/ 1 szt.

5999

3999

11999

XBLITZ
alkomat Spirit

9999

14999

17999

9999

wideorejestrator
Xblitz Z3

6999

/ 1 szt.

Pendrive Hama Fancy
USB 2.0, 32 GB 

1999*

/ 1 szt.

4999

Powerbank

Powerbanki o pojemności 

250 0 mAh w kształcie 

kultowych czarnych cha-

rakterów.

Philips Everplay 3900

Moc 4 W, 8 godz. pracy  Daleki zasięg łączności Bluetooth 

Wodoodporna konstrukcja odporna na pył  Dołączony pasek USB

Philips Everplay BT6900
 10 W, 10 godz.   Daleki zasięg łączności Bluetooth
 Wodoodporna konstrukcja odporna na pył   Opcja szybkiego ładowania

Philips Everplay BT7900
14 W, 10 godz.  Daleki zasięg łączności Bluetooth
Wodoodporna konstrukcja odporna na pył  Opcja szybkiego ładowania

Powerbank

Powerbanki o pojemności 2000 mAh w kształcie przeuroczych postaci. Idealne by dodać 

energii Twojemu telefonowi. 

Kable z multikońcówkami

Są kompatybilne z różnymi modelami telefonów.

Retro gry video na TV

Daj się ponieść nostalgii z tymi minigrami 

TV! Po prostu podłącz kontroler do swoje-

go telewizora i rozpocznij przygodę. Kon-

troler gier video zawiera 200 wgranych 

8-bitowych gier. 

Uchwyt Leniwa Ręka

Elastyczne uchwyty do smartfonów oraz tabletów. Idealne do oglądania filmów, prowa-

dzenia rozmów video oraz śledzenia przepisów kulinarnych. Łatwe do przytwierdzenia do 

większości powierzchni.

Moja muzyka nigdy się nie kończy. Przenośny głośnik bezprzewodowy EverPlay 
umożliwia odtwarzanie bez przerw dzięki silnemu połączeniu Bluetooth i intui-
cyjnym opcjom ładowania. Specjalny materiał, którym jest pokryty, nadaje mu 
piękny wygląd i niezwykłą wytrzymałość.
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3499

/ 1 szt.

4499

Słuchawki SONY WI-C200, Bluetooth 

Wygodne, uniwersalne i praktyczne słuchawki bezprzewodowe WI-C200 łatwo dopasują się 

do Twojego stylu życia. Idealne słuchawki bezprzewodowe – dłuższe odtwarzanie, nawet do 

15 godzin pracy akumulatora, przetwornik akustyczny 9 mm zapewniający wyraźne dźwięki 

i lekka konstrukcja dla maksymalnej wygody.

10999

/ 1 szt.

14999

Słuchawki nauszne MDR-ZX310

Słuchawki SONY 
MDR-ZX110AP 

Słuchawki MDR-ZX110 są wy-

posażone w 30-milimetrowe 

przetworniki akustyczne typu 

dynamicznego, które zapewniają 

czyste, zrównoważone brzmie-

nie niezależnie od miejsca słu-

chania. Wygodniejsze użytko-

wanie to także zasługa miękkich 

nauszników. Słuchawki wyposa-

żone w mikrofon na przewodzie.

Słuchawki SONY WH-CH510 WHCH510

Słuchawki WH-CH510 zaprojektowano z myślą o życiu w ruchu. Mają lekką konstrukcję 

i są w pełni bezprzewodowe. Dzięki baterii działającej do 35 godzin możesz słuchać 

muzyki przez cały dzień.

7699

/ 1 szt.

10999

-30%

Słuchawki sportowe douszne 
MDR-AS210, MDR-AS210AP

   Stabilne mocowanie (regulowane pałąki)

   Dynamiczny dźwięk z przetworników

13,5 mm

   Szerokie pasmo przenoszenia 17–22 000 Hz

   Słyszalne dźwięki otoczenia

(otwarta konstrukcja słuchawek)

   Zawiera mikrofon

-30%

4549

/ 1 szt.

6499

5599

z mikrofonem
/ 1 szt.

7999

Słuchawki  WH-CH500B

   Bezprzewodowa, strumieniowa 

transmisja przez łącze Bluetooth

   Do 20 godzin pracy na jednym łado-

waniu baterii

   Łatwe telefonowanie bez użycia rąk 

i korzystanie z asystenta głosowego

12599

/ 1 szt.

17999

-30%

Głośnik przenośny
SRS-XB10
  EXTRABASS

  Wodoodporna konstrukcja

  Do 16 godzin pracy akumulatora

  Bluetooth® z NFC™

12599

/ 1 szt.

17999

-30%

15999

/ 1 szt.

19900

Słuchawki SONY MDREX15AP

   Lekkie słuchawki z silikonowymi wkładkami dousznymi

    Neodymowe, 9-milimetrowe przetworniki akustyczne

   Wbudowany mikrofon

5999

/ 1 szt.

7999
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2–4 wiek

5+Monopoly Junior

Nowe „Monopoly Junior” to klasyczna gra 

ekonomiczna dla najmłodszych! Specjalna 

wersja zachęca dzieciaki do liczenia i zabawy 

na stylowej planszy „Monopoly”, na której 

kupujemy miasta. Gra zawiera m.in. cztery 

klasyczne pionki „Monopoly” w wersji Junior. 

Czas na rodzinną grę.

7999
9999

2+ wiek

5+
Monopoly Junior 
SuperZings

Patroluj ulice miasta, odwiedzaj siedziby 

główne drużyn SuperZings i szukaj Kazoom! 

Ale uważaj, Superzłoczyńcy chcą ukraść 

Krystalinę! 

Sprawdź wszystkie miejsca na planszy. 

Może uda Ci się odkryć sekretną kryjów-

kę? Wybierz jedną z czterech limitowanych 

figurek SuperZings – Wondershine, Lock 

Down, Lucky Ace lub Silver Dice i rozpocznij 

ekscytująca przygodę w tej specjalnej edycji 

„Monopoly Junior SuperZings”!

9999
12999

2–6 wiek

8+Monopoly Dla pechowców

Jedyna taka gra „Monopoly”, w której opłaca się przegrywać! Przegrana to dopiero początek. 

Pech tym razem może zagrać na Twoją korzyść! Po zebraniu czterech specjalnych żetonów 

otrzymasz Pionek Pechowca, który może Ci przynieść dodatkowe korzyści. Grając Pionkiem 

Pechowca, to inni gracze płacą Ci czynsz jak wejdziesz na ich pole nieruchomości, a wyrzucając 

taką samą liczbę oczek na obu kostkach – otrzymujesz dom za darmo. Pechowcy już nigdy nie 

będą poszkodowani! 

2–8 wiek

8+Monopoly Cheaters Edition

Kultowa gra doczekała się zupełnie nowej, odmienionej edycji,  w której dozwolone są wszyst-

kie ruchy! Wykradnij pieniądze z banku, oszukaj rzut kością i nie opłać czynszu...  Jeżeli Ci 

się uda, zostaniesz nagrodzony! Pamiętaj jednak, że w chwili, w której ktoś przyłapie Cię na 

kłamstwie...słono za to zapłacisz!

10999
12999

11999
14999

2–6 wiek

8+
Monopoly Queen

Obowiązkowa pozycja dla fanów legendarnego 

zespołu Queen! Prawdopodobnie trafisz na jed-

ną z lokalizacji – miejsce koncertu lub kultowy 

singiel, które będziesz mógł zakupić, gdy tylko 

okażą się dostępne, a Ciebie będzie na nie stać! 

Poza tym możesz wejść na pole oznaczone jako 

„A kind of Magic” bądź „Lap of the Gods” – weź 

jedną z tych kart i zastosuj się do podanej na 

niej instrukcji.

15999 14999

2–4 wiek

8+Monopoly wydanie na 85-lecie

Specjalna, limitowana edycja celebrująca 85-lecie istnienia znanej marki „Monopoly”. Grę 

uatrakcyjnia wyjątkowe, rocznicowe opakowanie i unikatowe pionki w złotym kolorze.

16999

2–8 wiek

14+Monopoly Stranger Things

Zwiedzaj świat znany z serialu „Stranger Things”! Wybierz jeden z 8 pionków znanych z serialu 

(4 normalne i 4 do góry nogami) i przemierzaj planszę z miejscami z serialu!

18999

Monopoly Avengers

Zbierz drużynę bohaterów, aby pokonać przeciwników. Bądź tym, który przejmie kontrolę 

nad wszechświatem!

2–6 wiek

8+
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3999 5999

7999

6999

5999

4999

7999

2–5 wiek

7+Samolub w kosmosie

Dryfujecie w przestrzeni kosmicznej, a wasze zasoby tlenu szybko się kończą. Przeżyje tylko 

pierwszy na statku! Oszczędzanie tlenu nic nie da, masz go zdecydowanie za mało, by dotrzeć 

bezpiecznie do statku kosmicznego. W czarnej otchłani kosmosu nie ma przyjaciół, są tylko prze-

ciwnicy. Musisz być kosmicznie samolubny, inaczej nie masz szans w starciu z laserami, tunelami 

czasoprzestrzennymi i, przede wszystkim, podłymi zagrywkami swoich byłych przyjaciół!

2–5 wiek

7+Samolub zombie

Trwa apokalipsa zombie. Kończą się wam zapasy, a potwory są coraz bliżej. Przeżyje tylko ten, 

kto jako pierwszy dotrze do helikoptera i ucieknie z tego przeklętego miejsca! Oszczędzanie 

zasobów nic nie da, masz ich zdecydowanie za mało, by dotrzeć bezpiecznie do helikoptera.

Jeśli umrzesz, nie zaznasz spokoju. Zamieniasz się w zombie, zdeterminowanego, by pozostali 

również nie wyszli z tego żywi! Czy okażesz się wystarczająco sprytny i bezwzględny, żeby 

przetrwać i zająć jedyne wolne miejsce w helikopterze?

2+ wiek

6+Pumpkin Smash

Zbierz zwycięstwo podczas karcianych żniw! 

Gra na refleks i spostrzegawczość, w której 

staramy się pozbyć jak najszybciej swoich kart, 

obserwując symbole na trzech wierzchnich 

kartach – jeżeli trzy symbole pasują do siebie 

należy jak najszybciej ogłosić „Smash!”– kto 

uczyni to ostatni zbiera wszystkie karty. 

Bądź pierwszym graczem, który pozbędzie 

się wszystkich swoich kart.

7999

3+ wiek

8+Myśl Szybko

Impreza, na której Ty już znasz wszystkie odpowiedzi! Podzielcie się na drużyny i przystąpcie 

do najszybszego quizu! W każdej rundzie odpowiedzi będą te same, ale pytania coraz krótsze- 

aż zostanie tylko jedno słowo! Masz tylko 30 sekund na odpowiedź, więc lepiej Myśl Szybko, 

jeżeli chcesz wygrać!

tylko w empik

2–4 wiek

12+Koniec języka

Myśl szybko i powiedz to! Pytania wydają się bardzo łatwe, a nawet banale, ale… czy jesteś w stanie 

odpowiedzieć na nie w ciągu 2 sekund? Nie połam języka! W pudełku znajduję się licznik czasu, 

który jednocześnie podtrzymuje karty osobie czytającej pytania.

3+ wiek

12+Czytaj w myślach

Gra, w której musicie nadawać na tych samych falach! 

Stwórz własne zakończenie wylosowanego zdania, 

a następnie zrób wszystko, aby odgadł je tylko wybra-

ny gracz. Uważaj! Twoi przeciwnicy będą próbowali 

przechwycić odpowiedź, żeby odebrać Ci punkty. Czy 

uda Ci się przekazać wskazówki w taki sposób, żeby 

przechwytujący ich nie zrozumieli? Myśl szybko, działaj 

kreatywnie i twórz najlepsze skojarzenia – nie przebieraj 

w słowach!

2–6 wiek

8+WTF (Weź Tę Flądrę!)

„WTF” to szybka gra karciana, w której wszyscy gra-

ją jednocześnie i rywalizują w bezwzględniej walce 

o przetrwanie. Czasem muszą jednak współpracować, 

żeby to rybka przeciwnika połknęła haczyk! Wygrasz, 

jeśli nieczyste zagrania, podstępy i blef sprawiają, że 

poczujesz się jak ryba w wodzie!

2+ wiek

18+Nieczysta gra

Gra dla bardzo niegrzecznych dzieci! Rzuć kośćmi i stwórz 

zdania. Słowa nie mogą być nieczyste, ale Twoje myśli już 

tak! Jak daleko posuniesz się, aby zaliczyć zwycięstwo? Gra 

zawiera 23 kostki ze słowami.
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2–8 wiek

6+
Dobble Harry Potter

„Dobble Harry Pottrer” łączy kultowy świat 

magii i czarodziejstwa wraz z jedną z najpo-

pularniejszych gier rodzinnych w Polsce. 

6999

6999

3499

3999

TOP

2+ wiek

4+Piggy Pop

Nie pękaj, Prosiaczku! Panowie i Panie, ile 

hamburgerów Prosiaczek jest zjeść w sta-

nie? Każdy połknięty hamburger powodu-

je, że puchnie mu brzuch. Rzut kostką – łap 

hamburgera – przełknij – teraz Twój ruch! 

Rosną emocje i puchnie mu brzuszek. Kto 

przesadzi, spowoduje, że pęknie fartuszek? 

Humorystyczna zabawa z wielkimi emocja-

mi i salwami śmiechu dla małych i dużych 

dzieci w wieku od 4 lat.

2+ wiek

10+
Z kwiatka na kwiatek

Strategia pełna motyli! Starasz się stworzyć 

jak największe kwietne rabatki. Do kwiatów 

przylatują różnokolorowe motyle. Im więcej 

motyli przyleci, tym więcej punktów zdo-

będziesz! Uważaj, aby rywale nie zabrali ze 

straganu kwiatów, na których ci zależy. Są 

2 poziomy trudności: możesz grać z kartami 

dającymi dodatkowe sposoby zdobywania 

punktów lub bez tych kart.

9999
12999

2+ wiek

5+
Kot Simona – Latający obiad, Pora karmienia, Wielki bałagan

Uroczy, psotny, wiecznie głodny i spragniony dobrej zabawy – taki jest bohater serii gier „Kot 

Simona”. Zabawne gry na refleks i spostrzegawczość dla całej rodziny!

2999

/ 1 szt.

4999

2–5 wiek

8+Draftozaur

Światowy hit! Jedna z najlepszych gier 

o dinozaurach. Dinozaury wędrują w po-

szukiwaniu najlepszych terenów. Posta-

raj się, aby na twojej planszy znalazły się 

dinozaury, za które zdobędziesz najwięcej 

punktów. Nie będzie to takie łatwe, bo na 

każdym polu planszy dostajesz punkty za 

inne gatunki!

7499

wiek

2+Puzzle Pucio – różne rodzaje

Wreszcie są! Długo wyczekiwane, mądre i piękne zabawki z PUCIEM! Uwielbiany przez dzieci 

i rodziców bohater bestsellerowej serii Marty Galewskiej-Kustry, fenomenalnie ilustrowanej przez 

Joannę Kłos, w końcu wykracza poza karty książek i pojawia się także na puzzlach! Zapraszamy 

do wspólnej zabawy i nauki!

2–4 wiek

4+
SuperZings. Zbierz Drużynę

Zbierz swoją drużynę i poprowadź ją do 

zwycięstwa! Wybierz postać oraz rozłóż 

przed sobą 4 kolorowe karty z ukrytymi 

bohaterami Twojej drużyny. 

6999
9999

2–4 wiek

7+Zombie Kidz

Pierwsza gra typu Legacy stworzona specjal-

nie z myślą o dzieciach! Zombie wkroczyły 

do waszej szkoły nieoczekiwanie, blokując 

wszelkie wyjścia i drogę do klas. Waszym za-

daniem jest pokonanie ich oraz zamknięcie 

wszystkich wejść do budynku. Gra zawiera 

system naklejek z trofeami, które pozwalają 

śledzić rozwój misji oraz koperty, które za-

wierają nowe moce, bohaterów i podnoszą 

poziom wyzwania.

/ 1 szt.

5999
7999
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2–5 wiek

8+

Wsiąść do pociągu: Europa

„Wsiąść do pociagu: Europa” to druga część 

niezmiernie popularnej serii o wielkiej, ko-

lejowej przygodzie. Gracze zbierają karty 

przedstawiające wagony i używają ich, by 

budować dworce, pokonywać tunele, wsia-

dać na promy i zajmować trasy kolejowe, jak 

Europa długa i szeroka.

TOP

3–4 wiek

10+
Catan. Edycja jubileuszowa

Odkryj wielki świat CATANU! Jubileuszo-

wa edycja zawiera podstawową wersję gry, 

uwielbiane rozszerzenie „Żeglarze” i 2 nowe 

scenariusze pełne miejsc do zasiedlenia!

1–5 wiek

12+

14999

Terraformacja Marsa 

Ludzkość rozpoczęła ekspansję w Układzie 

Słonecznym. Na Marsie założono już kilka 

niewielkich kolonii. Ich mieszkańcy są odgro-

dzeni od naturalnego środowiska straszliwie 

zimnej, suchej i niemal pozbawionej atmos-

fery planety. Zwiększenie odsetka imigracji 

z Ziemi wymaga terraformacji Marsa, czyli 

dostosowania jego środowiska, aby ludzie 

mogli w nim przeżyć bez sprzętu ochron-

nego i aby zminimalizować śmiertelność 

w wyniku drobnych wypadków. 

Ubongo

Światowy hit, gra wydana w 20 językach! 

Każdy gracz dostaje planszę i 12 elementów 

układanki. Każda plansza ma inny wzór! Je-

den z graczy przekręca klepsydrę i rzuca 

kostką wskazując, z których elementów gra-

cze będą korzystać w tej rundzie. Wszyscy 

gracze jednocześnie starają jak najszybciej 

zasłonić puste pola na swoich planszach. 

Każdy, kto zdąży to zrobić, zanim skończy 

się czas, zdobywa klejnot. Wygrywa gracz, 

który w ciągu dziewięciu rund zbierze naj-

cenniejsze klejnoty!

1–4 wiek

8+

8999
10999 20999

24999

12999
15999

1–4 wiek

10+
Osadnicy: Narodziny 
Imperium

Karciana gra, która pozwala graczom wcie-

lić się w role przywódców czterech wspa-

niałych cywilizacji. W ciągu 5 rund gracze 

będą odkrywać nowe tereny, wznosić bu-

dowle, wytwarzać i handlować surowcami, 

najeżdżać wrogów, a wszystko po to, aby 

zdobywać punkty zwycięstwa.

Lost Cities: Pojedynek

Pojedynek ekspedycji badawczych. Przy 

pomocy kart zorganizujecie ekspedycje 

badawcze, które wyruszą do najdalszych, 

owianych tajemnicą krańców Ziemi: na 

wieczną zmarzlinę, do lasów deszczowych, 

na pustynię, do wulkanicznej jaskini oraz 

pod wodę. Waszym celem jest ukończenie 

wypraw w jak największej chwale! Jeśli 

któryś z was jest pewny swojego sukcesu, 

może założyć się, że ekspedycja się powie-

dzie. Jednak jak każdy zakład, niesie to ze 

sobą pewne ryzyko. Gracz z największą 

liczbą punktów po trzech partiach zostaje 

zwycięzcą.

2–4 wiek

8+
Kingdomino
Wciel się w rolę władcy i rozwiń najwspa-

nialsze królestwo! „Kingdomino” to kolo-

rowa gra dla całej rodziny, która bazuje 

na znanej wszystkim mechanice domino. 

Stwórz własne królestwo, powiększaj je 

o pola z koronami, które musisz ułożyć tak, 

aby przyniosły jak najwięcej punktów!

5999
7999

5999
7999

10999
13999

2 wiek

12+

Słup ognia

Anglia, rok 1558. Katedra w Kingsbridge 

wciąż jeszcze dumnie wznosi się nad mia-

stem. Jednak konflikt między katolikami 

i protestantami dogłębnie dzieli Europę. 

Pół kontynentu zmaga się z zamieszkami. 

Sprytnie wykorzystując religijny układ sił, 

gracze starają się nawiązywać kontakty 

z ważnymi osobistościami europejskiego 

społeczeństwa i poszerzać swoje wpływy. 

Nieustannie dochodzi do próby sił, a ci, 

którzy przegrają, nierzadko są zmuszani do 

opuszczenia swojego kraju.

2–4 wiek

12+

12999
15999
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2–8 wiek

18+
Gierki Małżeńskie

Wiecie o sobie wszystko? Jesteście parą 

idealną? Porozumiewacie się bez słów? 

Czy tworzycie zgrany zespół? Sprawdźcie 

się w rozmaitych zadaniach i porównajcie 

z innymi parami. Udowodnijcie sobie na-

wzajem, że jesteście dla siebie stworzeni. 

2+ wiek

16+
Kariera polityczna

W naszym kraju każdy zna się na polityce. 

Czy aby na pewno? Kariera polityczna wy-

maga niesamowitej intuicji, inteligencji, 

umiejętności i wytrwałości. Zapraszamy 

na sejmowe korytarze: błyszcz charyzmą 

i oryginalnością, udzielaj kwiecistych wy-

powiedzi, obiecuj wyborcom raj na ziemi 

i walcz o utrzymanie się w polityce. 

2–8 wiek

18+
Grunt to zdrowie

Grunt to zdrowie, a to właśnie twoje zdrowie 

jest w tej rozgrywce najważniejsze. Sprawdź, 

czy Ty lub ktoś z Twojej rodziny bądź znajo-

mych nadajecie się do długiego stania w ko-

lejkach do lekarza!

2–8 wiek

16+Korporacja

Marzysz o pracy w korporacji? Jesteś gotów 

piąć się po szczeblach kariery? Już za chwi-

lę siedziba firmy stanie się twoim drugim 

domem. Przygotuj się na najgorsze: wyma-

gającego dyrektora, napięte terminy, trudne 

decyzje i nieobliczalnych kolegów z biura, 

którzy bez mrugnięcia okiem skłonni są 

podłożyć ci świnię. 

7999
13999

7999
13999

8999
13999

7999
13999

10999 9999

8999

Podaj dalej! Bez cenzury

Bestsellerowa gra imprezowa powraca, 

tym razem w wersji dla dorosłych! Tu hasła 

kojarzą się tylko z jednym i są jeszcze trud-

niejsze do narysowania. Niezależnie, czy uda 

się Wam przekazać słowa dalej, czy też po 

drodze Wasze myślenie skręci w zupełnie 

nieznane rejony – z pewnością czeka Was 

mnóstwo śmiechu i doskonałej zabawy!

Odjechane Jednorożce: Bez cenzury

Bezkonkurencyjna gra imprezowa powraca, tym razem w znacznie bardziej niegrzecznej wersji! 

„Odjechane Jednorożce: Bez cenzury” to strategiczna karcianka pełna śmiechu i destrukcji, 

złośliwych zagrywek i radosnego rżenia! Każdy z nas zacznie z uroczym, małym jednorożkiem, 

który stanowi zalążek pełnoprawnej armii zniszczenia. Zwyciężymy, jeśli będziemy umiejętnie 

wykorzystywać wpływające na siebie efekty kart i mądrze wybierzemy cele, które zaatakujemy.

Tajniacy Bez cenzury 

Dwie drużyny, którym przewodzi dwóch Szefów 

Wywiadu, próbują jak najszybciej nawiązać kon-

takt ze wszystkimi swoimi agentami. Problem leży 

w tym, że Szef Wywiadu może podawać swojej dru-

żynie tylko jedno hasło na turę, którym powiąże ze 

sobą kilka widocznych dla wszystkich kryptonimów. 

Drużyna musi domyślić się, który z prezentowanych 

kryptonimów należy do agentów ich drużyny, omi-

jając cudzych agentów. Ale uwaga! Jeden z krypto-

nimów należy do zabójcy... Hasła są wieloznaczne, 

skojarzenia również – owocuje to rozgrywką pełną 

śmiechu i emocji. 

Dylemat wagonika

„Dylemat wagonika” to imprezowa gra karciana przeznaczona dla osób pełnoletnich. Łączy 

filozoficzne rozważania z krwawą jatką i zmusza uczestników do podejmowania trudnych 

moralnie decyzji. 

4–8 wiek

18+

2–8 wiek

18+

3+ wiek

18+

2–8 wiek

18+

4999
6499
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Puzzle Cat lover's / Dog lover's – 1000 elementów 

Ciesz się godzinami zabawy z najlepszymi przyjaciółmi człowieka. Firma Ridley’s poprosiła 

swoich pracowników, aby przesłali zdjęcia swoich ukochanych zwierząt, które następnie 

zostały zilustrowane.Idealny prezent dla miłośnika psów i kotów.

Puzzle – 1000 elementów 

Różne motywy

Puzzle Whisky lover's – 500 elementów 

Te 500-elementowe puzzle są idealnym prezentem dla każdego miłośnika whisky. Na grafice 

znajdziesz zestawienie regionów produkujących whisky, smaków oraz koktajli na bazie tego 

wyjątkowego trunku.

5999
/ 1 szt.

4999
/ 1 szt.

5999

Puzzle 1000 elementów 

„A to Polska właśnie” – puzzle z rysunkiem Andrzeja Mleczki

5999
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Tor z kulką

Zbuduj swój własny tor z drewnianych elementów i obserwuj, jak kulki pokonują ten skomplikowany system kół zębatych i zakrę-

tów pełen szalonych zwrotów akcji. Precyzyjna konstrukcja przekładni zapewnia płynne poruszanie się kulek po torze, a każde 

okrążenie to okazja, by zobaczyć coś nowego.

Ruchomy kalendarz

Drewniany model kalendarza z do-

kładnym wskazaniem daty od 2018 

do 2040 roku. Idealny dla począt-

kujących w budowaniu zestawów 

mechanicznych. Odpowiednio do-

pasuj tarcze i ustaw swoją własną 

strefę czasową, w tym rok, miesiąc, 

dzień i tydzień. Zestaw składa się 

z 52 drewnianych, laserowo wycię-

tych elementów, których złożenie 

zajmuje od 1 do 2 godzin.

Łazik

Pojazd na energię słoneczną. Łazik 

został zaprojektowany z detalami 

łazika planetarnego. Zbudowanie 

każdej jego części zainspiruje Twoją 

wyobraźnię. Nie wymaga baterii. 

Zaawansowane technologicznie 

cięcie laserowe zapewnia precy-

zyjne i gładkie krawędzie.

wiek

8+

Pierwszy parowóz

Drewniane puzzle 3D w kształcie 

lokomotywy. Do złożenia tego 

modelu nie jest potrzebny żaden 

klej! Wszystkie elementy zostały 

laserowo przycięte. Wystarczy je-

dynie delikatnie oddzielić części od 

ramki, na której się znajdują. W ra-

zie potrzeby zestaw zawiera kawa-

łek papieru ściernego. Obrazkowa 

instrukcja jest przejrzysta i sprawia, 

że montaż jest łatwy i przyjemny.

wiek

14+
wiek

14+

wiek

14+

Łazik Navitas

Pojazd na energię słoneczną. Łazik 

NAVITAS został zaprojektowany 

z detalami łazika planetarnego. 

Zbudowanie każdej jego części 

zainspiruje Twoją wyobraźnię. 

Nie wymaga baterii – jest w 100% 

zasilany energią słoneczną. Aby 

uzyskać najlepszy efekt działania, 

możesz ustawić panele słoneczne 

w kierunku słońca.

wiek

8+

Drewniane puzzle 3D

Do złożenia tych modeli nie jest potrzebny żaden klej! Wszystkie elementy zostały laserowo przycięte. Wystarczy jedynie delikatnie oddzielić części od ramki, na której się znajdują. W razie 

potrzeby zestawy zawierają kawałek papieru ściernego. Obrazkowe instrukcje są przejrzyste i sprawiają,że montaż jest łatwy i przyjemny. Miniatury z tej serii zostały ciekawie zaprojektowane 

i posiadają dużą ilość detali co sprawia,że będą interesującym dodatkiem do każdego pokoju lub biura. Znakomity upominek na każdą okazję zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych 

w składaniu drewnianych modeli.

wiek

14+
wiek

8+
wiek

8+

/ 1 szt. 39993999 4999

12499
14999

6999
8999

8999
10999

8999
10999

5999
7999
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5999
pluszak z rzęsami 

25 cm
/ 1 szt. 

3499
pluszak, 30 cm

/ 1 szt. 

2999
pluszak, 23 cm

/ 1 szt. 

2799
pluszak, 25 cm

/ 1 szt. 2799
pluszak, 21 cm

/ 1 szt. 

4999
pluszak, 22 cm, 

z dźwiękiem

2999
wysokoość 

10 cm

4999
wysokoość 

20 cm

6499
wysokoość 

27 cm

na drugiego, tańszego

pluszaka z serii Chinchilla

-30%

L.O.L. Surprise! 
O.M.G. Remix

7499
8999

14999

/ 1 szt.

1699916999

/ 1 szt.

19999

L.O.L. Surprise! 
Laleczka Remix

L.O.L. Surprise! 
O.M.G. Głowa 
do stylizacji
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Ting: Kosmos, Mapa świata, Ciało człowieka, Mapa Polski

W gry możecie grać zarówno z mówiącym długopisem, jak i bez niego. Ale rozgrywka z użyciem długopisu będzie na pewno 

bardziej atrakcyjna. 

2+ wiek

6+

Mówiący długopis Ting
Mówiący długopis Ting podbił serca dzieci 

i rodziców oraz rynek zabawek (tytuł „Zabaw-

ki Roku 2017”). Ting po przyłożeniu do książek 

i gier z serii, skomunikuje obraz z dźwiękiem, 

pobudzając kreatywność u dziecka.

5999*

/ 1 zestaw

7999

-25% na zestawy uzupełniające Ting przy zakupie długopisu Ting

13999
16990

* Cena 59,99 obowiązuje przy zakupie długopisu Ting.
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opis

1. Kalendarz adwentowy piramidki, 24,99; 2. Ornamenty drewniane, 45 szt., 17,99; 3. Zestaw taśm 5 szt., 24,99; 4. Szopka DIY, 9,99;  5. Zestaw ornametnów filcowych, 9 szt., 
9,99;   6. Papierowe kształty, 12,99; 7. Naklejki 3D postacie, 11,99; 8. Naklejki gwiazdki z numerkami, 11,99; 9. Zestaw drewnianych ornamentów, 14 szt , 9,99;  10. Papier 

do scrapbookingu 15x15 cm, 14,99;  11. Wianek wiklinowy 23 cm, 17,99

4499
/ pistolet 

do kleju
1999

/ wkład 
do kleju

1299
// dziurkacz, 
różne wzory

i rozmiary 16 mm, 25 mm, 
32 mm

2999
// zestaw papierów
do scrapbookingu, 

20 x 20 cm

4999
// zestaw papierów
do scrapbookingu, 

30 x 30 cm4999
// stemple

silikonowe

4499
// stemple

silikonowe

1999
// papierowe

kształty, 
różne zestawy

799
//papier 
ryżowy 
rozmiar 

A4 lub A3

1799
// szablony 
Mix Media

różne rozmiary

499
// naklejki, 

różne wzory

od

od

od

1.

2.

7.

10.

11.

8.

9.

4.

6.

6.

5.

3.

WWWWykkoonnajj wwłasssnnnooręęęęcczznnne 
oozzddoobbbyy śwwwiąteeecczzzneee

SSppęędzzzaj śwwiięta kkkreeeaatyyywwwniee 
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art&craftaaaaaa
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1. pojedyncze witrażyki w zestawie z farbkami do malowania, 7,99; 2. kalendarz adwentowy, 29,99; 3. zestaw 4 witrażyków na blistrze, 19,99; 4. zestaw 4 taśm, 14,99;  5. 
cekiny, różne zestawy, 4,99; 6. zestaw 18 miniwitrażyków z farbkami do malowania, 24,99; 7. zestaw pomponów 3 rozmiary, 60 szt. 6,99; 8. filcowe zawieszki do uszycia, 
11,99; 9. zestaw pomponów 3 rozmiary 83 szt., 6,99; 

999
// dzwoneczki

699
// drewniane 

dekoracje
799

// konfetti
płatki śniegu

1799
// wianek

wiklinowy
23 cm

999
// drewniane

klamerki
z dekoracją

1499
// plastikowe

i styropianowe 
bombki do 

dekoracji

699
// filcowe
gwiazdki

lub choinki

999
// ozdoby na 

druciku, 1 zestaw

699
// naklejki,

różne wzory

699
// anielskie

włosy

1499
// papierowe 
paseczki do 

łańcucha

2499
// zestaw 

kreatywny:
druciki kreatywne, 

pompony i ruchome 
oczy

1.

2.

3.

4.

9.

5.
6.

7. 8.

8.

8.

699
// naturalne

elementy
dekoracyjne

od

699
// szyszki

do dekoracji, 
różne zestawy

od

699
// bombki 

z plastiku, różne 
rodzaje

od

1299
// wianek

wiklinowy
15 cm
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699
/ naklejki żelowe, 

różne rodzaje

2499
/ naklejki żelowe 

z LED

2499
/ naklejki żelowe 

z LED

1999
/ śnieżynki

999
// zestaw 

3 taśm

699
// kuleczki

do dekoracji

599
// szablony na okno

699
// sztuczny 

śnieg,
1000 ml – 79,92 

699
// figurki styropianowe,

różne rodzaje

999
// List do Świętego Mikołaja, 

różne wzory

1499
// zestaw

kreatywny, 2  wzory

799
// naklejki, różne

wzory

od

odod

od

1999
// piankowa 

choinka DIY
999

// kokardki złote 
lub srebrne

699
// bombka 

przezroczysta

1299
// spray dekoracyjny,

różne rodzaje,
1000 ml – 103,92

779999
różne

wzory
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art&craftaaaaaa
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Zestaw do rysowania Creadu

Zawiera 48 elementów: 24 kredki bezdrzewne, 18 kredek 

w drewnianej obudowie, 2 wiszery, bloczek do ostrzenia, 

gumkę chlebową, temperówkę. Całość zamknięta w ele-

ganckim drewnianym pudełku.

9999

3999
// zestaw

kredek

9999
// zestawy 

do rysowania
i malowania, różne 

rodzaje

11900
// zestaw 

do malowania

8999
// zestaw 

ECO, różne 
rodzaje

9999
// zestaw 

farb akrylowych

9999
// zestaw 

farb akwarelowych

9999
// zestaw 

do szkicowania

Zestaw do akwareli z kredkami Creadu

Zestaw zawiera 44 elementy: 24 kolory farb akwa-

relowych w półkostkach, 12 kredek akwarelowych, 

2 pędzle, paletkę, gąbkę, bloczek do ostrzenia, gumkę 

chlebową, temperówkę. Całość zamknięta w eleganc-

kim drewnianym pudełku.

99999

Kreatywne wydrapywanki

Zestaw zawiera 40 arkuszy pokry-

tych czarną warstwą zdrapki, którą 

za pomocą dołączonych patyczków 

można zdrapywać i tworzyć rozma-

ite wzory i rysunki. 

Zestaw do uszycia własnej maskotki

W zestawie znajdziemy: filcowe i materiałowe wykroje, wypełnienie, kolorowe nici, metalową igłę 

i instrukcję.

Kreatywna torba

Zestaw zawiera ponad 200 elementów: klej PVA, klej 

brokatowy, druciki kreatywne, drewniane patyczki, 

pompony, karty i koperty, ruchome oczy, piankowe 

elementy, piankowe arkusze, filcowe arkusze, papier 

kolorowy, krepinę, bibułkę, tekturę falistą, plastikowe 

koraliki, elastyczną gumkę, piórka i naklejki.

ZZeeesttaawwyy kreaaatyyywwwwnnee

1999 5999

2499
/ zestaw

2999 2999
/ zestaw

Zestaw do malowania ze 
sztalugą

Idealny pomysł na prezent dla bliskiej 

osoby. Zestaw zawiera: 12 farb akry-

lowych o pojemności 12 ml, 3 pędzle, 

szpachelkę malarską, paletkę, ołówek, 

temperówkę, gumkę, podobrazie, 

drewnianą sztalugę. 
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1999
// 1 szt. 118 ml

1000 ml – 169,41

6499
// zestaw farb 

akwarelowych

3799
// manekin, 

30 cm 4999
/ kredki 

ołówkowe, 
12 kolorów

4999
// kredki akwarelowe,

12 kolorów

2499
/ /ołówki grafitowe

2H, HB, 2B, 4B, 6B, 8B,
6 sztuk 

3499
// zestaw 

do szkicowania, 
6 sztuk 

999
// cienkopis,

1 szt.

1299
// Promarker, 

1 szt., różne kolory

Farba akrylowa Liquitex
Szeroki wybór kolorów, 118 ml

Bloki
Różne rodzaje i wymiary 

1799
// pędzle, 

różne rodzaje

od

2299
// szt.

od

37900

Promarker, 
48 kol.

44900

1999

Promarker, 
2 kolory

2299

6499

Promarker, 
6 kolorów

7999

13900

Promarker, 
12 kolorów

14900

24900

Promarker, 
24 kolory

28900

Pomysł na prezent



Piękny prezent
karta prezentowa Empik

karta prezentowa Empik Premium

Karta prezentowa do aktywacji usługi Empik 
Premium na 6 lub 12 miesięcy.
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prasa

KUP  
I ODBIERZ

400
PUNKTÓWKUP  

I ODBIERZ
400

PUNKTÓW

2999
planer 2021,

A6 / 1 szt.

3999
planer 2021,

A5 / 1 szt.

3999
planer 2021,

A5 / 1 szt.

3999
planer 2021,

A5 z długopisem
 / 1 szt.

art. biuroweweeeeeeeeeeeeeeeeeeee

290

Saszetka  
z naklejkami
(5 naklejek)

1900 

Zestaw startowy
(album na naklejki, 
25 naklejek)

2999 

Puszka Kolekcjonera 
(50 naklejek) 

22
P
(

OFICJALNA NAKLEJKOWA KOLEKCJA

Nowość
Aplikacja Panini Collectors 
do kolekcjonowania i zabawy!

Kup produkty Leitz WOW 
i odbierz supernagrody! 

Promocja ważna do 31.03.2021.

KUP 
I ODBIERZ

1. Kupuj produkty WOW

3. Odbierz wspaniałe nagrody!

2. Zarejestruj się 
na stronie promocji  www.leitz.com/colours 

i załaduj swój dowód zkupu.

za
250 zł

za
500 zł

za
1200 zł

LEITZ WOW POKAŻ SWOJE KOLORY



4999
/ zestaw 

prezentowy
różowy 

lub srebrny

9999
/ My Stationery 

Box

9999
/ My Surprise 

Box

5499
/ Paste Dream 

Box

9999
/ pióro 

kulkowe
Sheaffer

w pudełku

12900
/ pióro 

wieczne
Sheaffer

w pudełku

9999
/ długopis

Sheaffer
w pudełku

7499
/ zestaw długopis

i ołówek 
Penac

w pudełku

11900
Parker Jotter Duo 

długopis + pióro

39900
Waterman pióro 

z etui

19900
Parker długopis 
czarny + portfel

19900
Parker długipis 

z etui
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art. biuroweweeeeeeeeeeeeeeeeeeee
nowość

9999
/ zestaw 

prezentowy Castelli
notes + długopis

5999
/ zestaw 

prezentowy:
notes, piórnik 

i zakładki

4999
/ zestaw 

prezentowy:
długopis, 

piórnik 
i zakładki

9999
/ zestaw 

upominkowy Milan

9999
/ zestaw 

upominkowy Milan

12900
/ zestaw 

upominkowy Milan

4999
/ zestaw 

prezentowy:
długopis, 

piórnik 
i zakładki

4999
/ zestaw 

prezentowy:
długopis, 

notes 
i zakładki
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kalendarzekk
nowość

4499
kalendarz 

luksusowy B6
/ 1 szt.

3999
kalendarz 

B6
/ 1 szt.

2499
kalendarz A6

/ 1 szt.

3499
kalendarz B6

/ 1 szt.

2299
kalendarz A6

/ 1 szt.

Wiele wzorów do wyboru.

Wiele wzorów do wyboru.

Wiele wzorów do wyboru.
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kalendarzezzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeee
nowość

4999
organizer 

podróżnika
/ 1 szt.3499

kalendarz 
książkowy

z długopisem 
/ 1 szt.

4999
kalendarz 

książkowy
 / 1 szt.

3999
/ 1 szt.

4199
/ 1 szt. 8999

/ 1 szt.

Kalendarz książkowy 2021

Okładka wykonana z miękkiego materiału z połyskiem, doskonale nadająca 

się do znakowania, wnętrze zamszowe w kolorze okładki. 

Wymiary 8,5 x 14,5 cm, układ tygodniowy, 160 stron.

Kalendarz-organizer Podróżnika 2021

Wersja podstawowa posiada: kalendarz 2021, notes w linię, 2 sztuki 

etui trzyklatkowego na wizytówki, etui zamykane na suwak, etui na 

karteczki. Dodatkowo można zakupić: notes gładki, w kratkę, w linię 

oraz notes z perforacją.

Wymiary 12,5 x 20 cm, oprawa skóra ekologiczna, 64 strony.

Kalendarz książkowy pies / kot 2021

Wymiary 14,5 x 21  cm, oprawa miękka z papieru ekolo-

gicznego, 144 strony.

Kalendarz książkowy 2021

Wymiary 14,1 x 20,7  cm, układ dzienny, oprawa miękka 

z papieru ekologicznego, 352 strony.

Kalendarz książkowy Cambridge 2021

Błyszcząca okładka imitująca naturalną skórę. Termowrażliwy materiał idealnie nadaje 

się do znakowania. Wykończenie wewnątrz zamszem. Zapięcie magnetyczne. W środku 

miejsce na długopis.

Wymiary 8,5 x 14,5 cm, układ tygodniowy, 160 stron.

Kalendarz książkowy Cambridge 2021

Błyszcząca okładka imitująca naturalną skórę. Termowrażliwy materiał idealnie nadaje się do 

znakowania. Wykończenie wewnątrz zamszem. Zapięcie magnetyczne. 

Wymiary 15 x 22cm, układ dzienny, 368 stron.
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kalendarzekk
nowość

Kalendarz książkowy 2021

Kot Simona na cały rok

Kalendarz nie tylko dla miłośników 

kotów!

Bohaterem rysunków jest znany 

i lubiany kot Simona – w swoich 

słynnych pozach i z całą gamą ko-

cich min. Z pewnością każdego dnia 

uśmiechniecie się do tego kociego 

czarusia.

Wymiary: 16 x 22 cm, układ tygo-

dniowy, oprawa twarda, 184 strony.

supercena

2499*
3499

* Oferta obowiązuje do 22.11.2020 lub do wyczerpania zapasu.

Kalendarz książkowy 2021

Ewy Chodakowskiej

Wymiary 14 x 20,3 cm, układ tygodniowy, posiada treningowe i dietetyczne wyzwanie 

na każdy miesiąc. 

3999

/ 1 egz. 

Kalendarz książkowy 2021

Create Yourself 2021

W tym roku postaw na rozwój!

Dr Mateusz Grzesiak ma dla Ciebie niezwykłą propozycję — kalendarz „Create Yourself” będący jednocześnie poradnikiem rozwojo-

wym i planerem.

Z jego wykorzystaniem będziesz pracować po kolei nad najważniejszymi obszarami Twojego życia. Od usprawnienia metod planowania 

w styczniu, przez poprawę relacji z ludźmi w czerwcu, po lepszą komunikację w grudniu — codziennie, krok po kroku, będziesz podnosić 

swoje kompetencje w życiu prywatnym i zawodowym.

Korzystaj w pełni z tego kalendarza — czytaj, analizuj, notuj, wykonuj zadania. W środku znajdziesz konkretną dawkę wiedzy z zakresu 

psychologii, zarządzania, marketingu i coachingu oraz innych dziedzin przydatnych w samorozwoju.

Oprawa: twarda, język wydania: polski, format: A5.

4550
/ 1 szt.

4900
/ 1 szt.

Kalendarz książkowy 2021

Spotkania. Paulo Coelho

-

-

do 18.11



999
zawieszki 

choinkowe

od

999
świece

od

599
figurki

od

5999
wianek 

dekoracyjny

1999
skarpeta 

na prezenty

9999
renifer

14900
duży bałwan 
dekoracyjny 

499
pudełka i torebki 

prezentowe

od

1999
skarpety 

prezentowe
/ 1 szt.

4999
myszka 

siedząca

2999
figurka

14900
bałwan 

skaczący

1999
dekoracja xmas

7999
renifer 

stojący

108

kolekcja
nowość

49
myszka

siedząca
y

1
deko



7999
wianek 

dekoracyjny 14900
renifer dekoracyjny 

7999
anioł 

siedzący

3999
aniołek

7999
anioł stojący

999
kartki 

świąteczne,
1 szt.

999
bombki /

 zawieszki

od

599
figurki

od999
świece 

/ świeczniki

od

499
pudełka i torebki 

prezentowe

od

14900
anioł

 dekoracyjny 

9999
miś

 dekoracyjny 
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kolekcjakk
nowość



2999
czapka 

z pomponem

999
długopisy 

świąteczne
/ 1 szt.

4999
krawat 

świąteczny

4999
kapcie

3999
rękawiczki

4999
termofory

od
2999

kubki
od

499
pudełka i torebki 

prezentowe

od

999
ogrzewacze

od

1999
skarpeta na 

prezenty

110

kolekcja
nowość
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nowość
gadżety

5999
butelka

/ 1 szt.

2999
brelok 
/ 1 szt.

2499
set magnesów 

/ 1 szt.

4999
set kubek + 
podkładka

5999
kubek termiczny 

6999
parasol

4999
zegar ścienny 6999

kubek ceramiczny
5499

kubek retro

999
brelok 

Central Perk

2999
brelok 
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kolekcja
nowość

4999
kubek 

i skarpetki

4999
kubek 

i skarpetki
/ zestaw

6999
koc

4999
koc

składany
/1 szt.

2999
skarpety 

z pomponem
/1 para

5999
kalendarz 

adwentowy

4999
koc w gwiazdki

4999
kubek 

z zaparzaczem
/ 1 szt.

4999
czapka i mitenki

4999
termofor

/ 1 szt.
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kolekcjakk
nowość

5999
Dyfuzor 

cementowy 110ml
/ 1 szt.

2499
Świeca 

cementowa S
/ 1 szt.

1999
Świeca 

zapachowa S
/ 1 szt.

2999
Świeca 

zapachowa L
/ 1 szt.

3999
Świeca 

cementowa M
/ 1 szt.

3499
Świeca ceramiczna 

z pokrywką M
/ 1 szt.

5999
Świeca ceramiczna 

z pokrywką L
/ 1 szt.

Dostępne zapachy: mango, granat, wanilia, melon, amber
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kolekcja
tylko w empik

od

4999
termos

3999
świeca

2999
świeca

2999
szkicownik

1999
szkicownik

1499
osłonka jeż

1999
talerz dekoracyjny 

3499
świeca 

w koszyczku

2999
wazon

9999
zestaw 

do herbaty

3999
puzderko

1999
kubek ceramiczny

4999
budzik 

drewniany

4499
wazon

2999
kosmetyczka

1999
osłonka

4999
plecak
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prasa
nowość

Zestaw startowy

Saszetka z figurką Magazyn

1499

1299499
Club Room

Blister Blister

1199

5499 3999

MojiPops Party Series

MojiPops chcą się bawić jak nigdy dotąd! Ponad 90 postaci do zebrania w różnych kolorach, 

a wśród nich brokatowe (glitter). Do tego 12 nowych wyrazów twarzy z lekko wypukłym, 

perłowym efektem. Odkryjcie różne grupy postaci: Gardeners, Foodies, Fruttis, Crafties, 

Homies i Cuties. Oprócz tego możecie znaleźć 6 MojiPops z perłowym wykończeniem. 

A może uda wam się trafić na Poppy Celebrity? To celebrytka, którą jest bardzo trudno znaleźć. 

To najrzadsza z postaci i jako jedyna ma wykończenie w złotym kolorze!





Jak głosować w konkursie 
dla bibliotek szkolnych:

1. Pobierz darmową aplikację 
mobilną Empik

2. Uruchom aplikację i zaloguj 
się lub zarejestruj w programie 
Empik Premium / Premium Free

3. Wybierz szkołę, 
na którą chcesz 
zagłosować

4. Głosuj codziennie 
od 2.11 do 2.12

5. Sprawdzaj na bieżąco 
wyniki głosowania 
w aplikacji mobilnej

Szczegóły: empik.com/biblioteki
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premiera 
online

Dołącz do premierowych spotkań z twórcami

Transmisje i pełen program wydarzeń: 
Facebook.com/empikcom

Naszymi gośćmi byli już m.in.:

 Anne Applebaum
 Jo Nesbø
 Camilla Läckberg
 Marek Niedźwiecki
 Ken Follett

 Wojciech Chmielarz
 Rafał Pacześ
 Jakub Szamałek
 Wojciech Mann
 Radek Rak
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Harlan Coben  
Chłopiec z lasu

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

Oficer i szpieg

Myśl Szybko
Gra towarzyska

Ariana Grande  
Positions

5999

CD

3999

DVD

AAriana Grande  nd
Positions

595 999

Redakcja: Redakcja „Tomu Kultury”,  
 ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa
 tel. (22) 551_33_33, e-mail: tom.kultury@empik.com
Dział reklamy: e-mail: marketing@empik.com 

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

Oferta ważna w dniach  12–24.11..2020 lub do wyczerpania zapasów. 
Regulaminy dostępne na stronie internetowej 
http://www.empik.com/regulaminy-empiku. 
Dostępność produktów objętych ofertą zgodnie z asortymentem salonu. 
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