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Sally

Sally Rooney 
Normalni ludzie
Wydawnictwo W.A.B.

Joan Didion 
Rok magicznego 
myślenia
Grupa Wydawnicza Relacja

Joanna Mokosa-Rykalska 
Matka siedzi z tyłu. 
Opowieści z d**y wzięte 
Wydawnictwo Wielka Litera

Sally Rooney 
Rozmowy z przyjaciółmi
Wydawnictwo W.A.B.

3990

cena
regularna

4299

cena
regularna

3999

cena
regularna

4490

cena
regularna

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

Madeline Miller
Pieśń o Achillesie
Wydawnictwo Albatros

* Oferta obowiązuje do 24.10.2021 lub do wyczerpania zapasu.

Co nas śmieszyło, a co nas śmieszy?
Rozmowa z Jerzym Bralczykiem
i Michałem Ogórkiem

Profesor Jerzy Bralczyk i Michał 
Ogórek powracają z kolejną, wspólną 
książką. „A bodaj Ci nóżka spuchła, 
czyli co śmieszyło i śmieszy” 
to wyjątkowa podróż przez 
cały przekrój tematów 
związanych z dowcipem. 

TOP 5 książek kucharskich
dla wegetarian

Kuchnia włoska, dania z ziemniaka, 
a także potrawy dla dzieci.

 Zobaczcie jakie książki warto 
kupić, by nie nudzić się 

w wege kuchni.

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

-40%

-30%

1999*

4490
oszczędzasz

55%

Najlepsze książki tej jesieni. 
Na które premiery czekamy?

Czytaj więcej na empik.com/pasje

Poznaj pełen inspiracji magazyn online

Trudno wyobrazić sobie lepszą porę na 
czytanie książek, niż jesień. Ciepły 

kocyk, kubek rozgrzewającej 
herbaty i wygodna kanapa. 

Rozsiądź się wygodnie, a my 
podamy ci książkę, która 

doskonale się w ten 
klimat wkomponuje.



Sally

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

Nina Majewska-Brown
Ostatnia „więźniarka” 
Auschwitz
Wydawnictwo Bellona

Fran Lebowitz 
Nie w humorze
Wydawnictwo Znak Literanova

Paweł Stachnik 
Chwile przełomu
Wydawnictwo Bellona

Marcin Scelina 
Zanim wyjedziesz w Bieszczady
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

4499

cena
regularna

4490

cena
regularna

4990

cena
regularna

3990

cena
regularna

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%
dla Klientów

dla Klientów

wybrana
książka

wybrana
książka -30%*

rabat dotyczy wybranej oferty książkowej

*Promocja obowiązuje w salonach Empik.
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Michał Nogaś 
Z niejednej półki
Wydawnictwo Agora

Peter Frankopan
Jedwabne szlaki
Wydawnictwo W.A.B.

/

4999

cena
regularna

6999

cena
regularna

-40%
druga książka

-60%

-40%
druga książka

-60%

Tom Phillips
Ludzie. Krótka historia o tym, 
jak spieprzyliśmy wszystko
Wydawnictwo Albatros

Tom Phillips
Prawda. Krótka historia 
wciskania kitu
Wydawnictwo Albatros

Daniel Tudor 
I Love Korea
Wydawnictwo Mova

Charlotte Link 
Bez winy
Wydawnictwo Sonia Draga

3499

cena
regularna

3699

cena
regularna

4490

cena
regularna

4290

cena
regularna

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%



Nicholas Sparks 
Prawdziwy cud
Wydawnictwo Albatros

Barbara Wysoczańska
Narzeczona nazisty
Wydawnictwo Filia

Ałbena Grabowska 
Doktor Anna. 
Uczniowie 
Hippokratesa
Wydawnictwo Marginesy

3890

cena
regularna

4490

cena
regularna

4490

cena
regularna

A.C. Cobble 
Beniamin Ashwood. Tom 1
Wydawnictwo Fabryka Słów

Stephen King 
Mroczna połowa
Wydawnictwo Albatros

Brian Tracy 
Zrób to teraz! Przejmij 
kontrolę nad swoim czasem 
i życiem
Wydawnictwo Onepress

5490

cena
regularna

4490

cena
regularna

3990

cena
regularna

Marcin Mortka 
Nie ma tego złego
Wydawnictwo SQN

Jarosław Gibas 
Nie daj sobie spieprzyć życia
Wydawnictwo Onepress

Sylwia Lipka 
Mery Majka
Wydawnictwo Insignis

Bill Eddy 
5 typów osobowości, które 
mogą zniszczyć ci życie
Wydawnictwo Znak Koncept

Holly Black 
Okrutny książę
Wydawnictwo Jaguar

3899

cena
regularna

4900

cena
regularna

3999

cena
regularna

4499

cena
regularna

3990
cena
regularna
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-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

Riley Sager 
Wróć przed zmrokiem
Wydawnictwo Mova

Lisa Gardner 
W ukryciu
Wydawnictwo Albatros

4290

cena
regularna

3990

cena
regularna



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

Katarzyna Świątkowska 
Jedz mądrze
Wydawnictwo Buchmann

Katarzyna Dziurska 
SIBO. Jak z nim żyć, 
jak je leczyć?
Wydawnictwo Słowne
(Dawniej Burda Media Polska)

David Sinden 
Bullet Book. Bądź 
pięknie zorganizowana
Wydawnictwo Insignis

4299

cena
regularna

4990

cena
regularna

3999

cena
regularna

Opracowanie zbiorowe
Duży słownik 
obrazkowy. Angielski 
polski
Wydawnictwo Klett Polska 

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

3490

cena
regularna

6500

cena
regularna

Opracowanie zbiorowe
Angielska gramatyka 
obrazkowa
Wydawnictwo Klett Polska

Kath Stathers 
Bucket list. 1000 
pomysłów na przygody 
życia
Wydawnictwo Publicat

Krzysztof Jaroszyński 
Półprzewodnik po 
Polsce. 100 miejsc, 100 
osobistych historii
Wydawnictwo Pascal

Dionisios Sturis 
Kalimera. Grecka 
kuchnia radości
Wydawnictwo Wielka Litera

Maciej Rożen 
Jaga i dom na orlich nogach. 
Strażnicy wrót
Wydawnictwo Zielona Sowa

Beata Sarnowska 
Koci Zaułek. Tom 1
Wydawnictwo Wilga

Julian Tuwim 
365 wierszy i rymowanek na 
każdy dzień
Wydawnictwo Wilga

4490

cena
regularna

9900

cena
regularna

4990

cena
regularna

5990
cena
regularna

3499
cena
regularna

2299
cena
regularna

5999
cena
regularna

Stephanie Stansbie 
Pewnego dnia, niedźwiadku
Wydawnictwo Wilga

3699
cena
regularna
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-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

-40%

-30%

Opracowanie zbiorowe
Makarony. Pyszne, 
proste i zakręcone
Wydawnictwo Buchmann

2999

cena
regularna



Andrea Bocelli
Concerto: One Night
In Central Park

Chuck Mangione
Children of Sanchez

Różni wykonawcy
Empik Winyl Collection: 
Muzyka rockowa

Różni wykonawcy
Empik Winyl Collection: 
Duety

4499

4999
oszczędzasz

10%
LP 4499

4999
oszczędzasz

10%
LP

Zbigniew Wodecki
Empik Winyl Collection: 
Zbigniew Wodecki

Papa Dance
Empik Winyl Collection: 
Papa Dance

Różni wykonawcy
Empik Winyl Collection: 
Love is Love

Różni wykonawcy
Empik Winyl Collection: 
Muzyka filmowa

Różni wykonawcy
Empik Collection: Jazz

Różni wykonawcy
Empik Collection: 
Muzyka polska 

Różni wykonawcy
Empik Collection:
Classics

Andrea Bocelli
Vivere: The Best
Of Andrea Bocelli

Andrea Bocelli
Romanza (20th 
Anniversary Edition) PL
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4499

4999
oszczędzasz

10%
LP4499

4999
oszczędzasz

10%
LP

1999

2999
oszczędzasz

33%
2 CD

2299

6499
oszczędzasz

64%
CD

4499

4999
oszczędzasz

10%
LP

2699

7999
oszczędzasz

66%
CD

1999

4699
oszczędzasz

57%
CD

1999

2999
oszczędzasz

33%
2 CD

1999

2999
oszczędzasz

33%
2 CD

4499

4999
oszczędzasz

10%
LP

2299

6999
oszczędzasz

67%
CD

PREMIERA 15.10.2021



Nad Niemnem
DVD

40-latek
DVD

Czterej pancerni i pies
DVD

/

3999
4999

oszczędzasz

20%

8499
10999

oszczędzasz

23%

6999
9999

oszczędzasz

30%



książki
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Dominika Słowik
Samosiejki
Wydawnictwo Literackie

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

Joanna Bator
Japoński wachlarz
Wydawnictwo Znak

Japoński wachlarz to zapis spotkań, zachwy-
tów i olśnień, ale też próba odpowiedzi na 
pytania, które rodzą się w codziennych 
spotkaniach z Innym. Książka – niezwykły 
osobisty przewodnik, bez którego nie sposób 
zrozumieć współczesnej Japonii.

C Pam Zhang
Ile z gór tych złota
Wydawnictwo Echa

Elektryzujący debiut nominowany do Na-
grody Bookera. Po śmierci ojca Lucy i Sam 
muszą uciekać z ogarniętego gorączką złota 
górniczego miasteczka. Czy uda im się uciec 
od przeszłości?

Anna Janko
Finalistka
Wydawnictwo Literackie

Najnowsza powieść Anny Janko to 
wielki powrót Hanki – ukochanej przez 
czytelników bohaterki „Dziewczyny 
z zapałkami” i „Pasji według św. Han-
ki”. „Finalistka” to proza nietuzinkowa, 
wybitna, potrzebna.

3990

oprawa 
twarda

5499

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
twarda

4490

oprawa 
miękka

Piotr Stankiewicz
Pamiętam
Grupa wydawnicza Relacja

O Polsce lat osiemdziesiątych, dziewięć-
dziesiątych i dwutysięcznych jeszcze nikt 
tak nie napisał. Wspomnienia lakoniczne 
i nietrwałe tworzą niepowtarzalne świa-
dectwo przeszłości, w której cząstkę siebie 
odnajdzie każdy, czyj PESEL zaczyna się od 
cyfry „8”. I nie tylko.

3990

oprawa 
twarda

Dorota Pająk-Puda
Złota królowa. Elżbieta 
Łokietkówna
Wydawnictwo MG

Elżbieta Łokietkówna – córka Władysława 
Łokietka, siostra Kazimierza Wielkiego, 
królowa Węgier, babka Jadwigi Andega-
weńskiej. Zna smak miłości i żałoby, moc 
pieniędzy i władzy. Najpotężniejsza Polka.

4490

oprawa 
twarda

Karolina Lewestam
Mała Księżniczka 
Wydawnictwo W.A.B.

Poetycka baśń dla dzieci i dorosłych o tym, co w życiu najważniejsze. 
Mała Księżniczka spotyka na swojej drodze zaginioną w tajemniczych 
okolicznościach legendarną amerykańską pilotkę, Amelię Earhart. Ale 
zanim dadzą sobie wzajemnie lekcję siostrzeństwa, bohaterka przemie-
rzy kosmos, próbując lepiej zrozumieć swój ukochany kwiat – i napotka 
przy tym mnóstwo dziwacznych i pięknych postaci. Dzięki niej czytelnicy 
przeżyją cudowną przygodę, która rozwinie im skrzydła i doda odwagi. 
No i wreszcie dowiemy się, co naprawdę stało się z Amelią Earhart, która 
zaginęła podczas pionierskiego lotu nad Pacyfikiem…

3999

oprawa 
twarda
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Fiodor Dostojewski
Biesy
Wydawnictwo MG

Diaboliczna opowieść o tym, jak szlachetne 
idee wolności w umysłach ludzi na wolność 
niegotowych, wychowanych w uściskach 
carskiego samodzierżawia, przeradzają się 
w idee nihilizmu i terroryzmu. 

E.T.A. Hoffman
Dziadek do orzechów
Wydawnictwo MG

Książka, utrzymana w fantastycznej kon-
wencji, opowiada o przygodach małej Kla-
ry w świecie, w którym zabawki ożywają, 
a księciem ich królestwa zostaje tytułowy 
Dziadek do Orzechów.

Silvia Moreno-Garcia 
Mexican Gothic
Wydawnictwo Mova

Noemi przyjeżdża do Wysokiego Dwo-
ru wezwana dramatycznym listem ku-
zynki, która twierdzi, że słyszy głosy 
dochodzące ze ścian i widzi martwych 
ludzi. Wkrótce także Noemi zaczyna 
doświadczać niepokojących wizji. Od-
krywa pokłady przemocy i szaleństwa 
i poznaje przerażającą historię, która 
sięga kilkuset lat wstecz.

Aleksander Dumas 
Hrabia Monte Christo
Wydawnictwo MG

Genialne dzieło Dumasa to wciąż 
niedościgniony pierwowzór opo-
wieści o wielkiej intrydze, sile ze-
msty, potędze przyjaźni i triumfie 
człowieka w walce o honor.

Daphne du Maurier
Moja kuzynka Rachela
Wydawnictwo Albatros

Literacka zagadka z mistrzowsko poprowadzoną narracją. Klasyczna au-
torka, jedna z najważniejszych pisarek na świecie, w Polsce wciąż jeszcze 
nienależycie doceniona. Mistrzyni suspensu, bez której nie byłoby Stephe-
na Kinga i Alfreda Hitchcocka takich, jakich znamy.

4990

oprawa 
twarda

3490

oprawa 
twarda

4290

oprawa 
twarda

7990

oprawa 
twarda

4490

oprawa 
miękka

Francis Scott Fitzgerald
Wielki Gatsby
Wydawnictwo Świat Książki 

Powieść uznana za jedną z najważniej-
szych w XX wieku. Autor ukazał despe-
rację i zagubienie młodych Ameryka-
nów w okresie prosperity po I wojnie 
światowej.

3990

oprawa 
twarda

3217

oprawa twarda

4290
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Po więcej promocji zapraszamy na Empik.com

3217

oprawa twarda

4290

4117

oprawa miękka

5490

2992

oprawa miękka

3990

3749

oprawa twarda

4999

3367

oprawa miękka

4490

3367

oprawa miękka

4490

3242

oprawa miękka

4299

3367

oprawa twarda

4490

2992

oprawa miękka

3990

2850

oprawa miękka

3800

3374

oprawa miękka

4499

3217

oprawa miękka

4290

4499
oprawa

zintegrowana

5999

3749

oprawa miękka

4999

4492

oprawa twarda

5990

2992

oprawa miękka

3990

3149

oprawa miękka

4199

3217

oprawa miękka

4290

3374

oprawa miękka

4499

4124

oprawa twarda

5499

3374

oprawa twarda

4499

3442
oprawa

zintegrowana

4590

3367

oprawa twarda

4490

5242

oprawa twarda

6990
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* Oferta ważna do 24.10.2021 lub do wyczerpania zapasu.

Madeline Miller
Pieśń o Achillesie
Wydawnictwo Albatros

Opowieść o bogach, królach, nieśmiertelnej sławie i ludzkich 
uczuciach. „Pieśń Achillesa” to opowiedziana na nowo historia 
życia greckiego herosa, który pod piórem Madeline Miller staje 
się człowiekiem z krwi i kości.

Kazuo Ishiguro, brytyjski pisarz japońskiego pochodzenia, znany z takich powieści, jak „Okruchy dnia” i „Kiedy byliśmy sierotami”, został wybrany lau-
reatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 2017 rok. W uzasadnieniu Akademia Szwedzka napisała, że nagroda należy się Kazuo Ishiguro, „który 
w swych powieściach o wielkiej emocjonalnej sile odsłonił otchłań pod naszym iluzorycznym poczuciem łączności ze światem”. W krótkim wywiadzie 
udzielonym tuż po ogłoszeniu wyników stała sekretarz Akademii, Sara Danius, powiedziała, że proza Ishiguro to „połączenie Jane Austen z Franzem 
Kafką i domieszką Marcela Prousta”.

1999*

4490
oszczędzasz

55%

4290

oprawa 
twarda

4190

oprawa 
twarda

4190

oprawa 
twarda

3142

oprawa twarda

4190

3142

oprawa twarda

4190

3367

oprawa twarda

4490
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Jerzy Bralczyk,
Michał Ogórek
A bodaj Ci nóżka 
spuchła, czyli co 
nas śmieszyło 
i śmieszy
Wydawnictwo Agora 

Rozmowa rzeka znanej i lu-
bianej pary Jerzy Bralczyk 
– Michał Ogórek. Z czego 
śmieją się Polacy, a co było 
zabawne dla starożytnych 
Greków? Autorzy przeko-
marzają się i dyskutują 
o humorze specyficznie
narodowym, regionalnym, 
charakterystycznym dla 
profesorów, aktorów, a na-
wet dla Pana Boga.

4499

oprawa 
twarda

Anna Sakowicz
Czas goryczy.
Jaśminowa Saga. Tom 3
Wydawnictwo Poradnia K

Porywający finał „Jaśminowej sagi” przeno-
si nas do wydarzeń marca 1968. Siostry Ja-
śmińskie są coraz starsze, a na scenę wkra-
cza młodsze pokolenie. Historia rodziny 
urywa się w dramatycznym roku 2019, gdy 
z rąk zamachowca ginie prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz.  

4999

oprawa 
miękka

Marcel Proust
W cieniu zakwitających 
dziewcząt
Wydawnictwo MG

Drugi tom quasi-autobiograficznego 
cyklu „W poszukiwaniu straconego 
czasu”. Autor wnikliwie ukazuje rela-
cje międzyludzkie. Główny bohater 
wchodzi w wiek, gdy najważniejsze 
stają się dziewczęta…

4990

oprawa 
twarda

Khaled Hosseini
Chłopiec z latawcem
Wydawnictwo Albatros

Uniwersalna opowieść o przyjaźni, zdradzie i próbie naprawienia błędów 
przeszłości. Wstrząsający obraz Afganistanu – od obalenia monarchii, 
przez sowiecką inwazję, aż do przejęcia rządów przez talibów.

4190

oprawa 
miękka

2999

oprawa miękka

3999

3749

oprawa miękka

2999

2999

oprawa twarda

3999

3374

oprawa twarda

4499
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Cameron Bloom, Bradley Trevor Greive
Penguin Bloom. Ptak, który ocalił rodzinę
Wydawnictwo Media Rodzina

Życie Sam Bloom legło w gruzach, odkąd została sparaliżowana w wypad-
ku. Gdy straciła wszelką nadzieję, na jej drodze pojawiło się ranne pisklę 
sroki, które zmieniło wszystko. Prawdziwa, inspirująca historia o sile walki 
i mocy przyjaźni.

Agnieszka Lingas-Łoniewska
Zasypani zakochani
Wydawnictwo Słowne

Ona uczy się, jak zarządzać pensjonatem babci. On jest stałym gościem, 
który nic, tylko wymaga i narzeka. Kiedy śnieżyca odetnie ich od świata, 
będą musieli poznać się lepiej – czy tego chcą, czy nie. 

3990

oprawa 
twarda

4290

oprawa 
miękka

Agnieszka Olejnik
Zupełnie inny cud
Wydawnictwo Filia

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

Agnieszka Siepielska
Pętla kłamstw
Wydawnictwo Akurat

Ava i Mitchell są małżeństwem od czterech 
lat, ale ich związek przechodzi poważny kry-
zys. Kiedy w życie kobiety wkraczają bracia 
Bennett, Ava wdaje się w gorący romans 
z jednym z nich. Mężczyzna wprowadza ją 
w zupełnie inny wymiar...

4290

oprawa 
miękka

3990

oprawa 
miękka

Fernando J. Múñez
Kucharka z Castamar
Wydawnictwo Znak Literanova

Historia, która uwiedzie twoje zmysły. 
Hiszpański serial na NETFLIX. Clara 
zostaje kucharką w Castamar. Co się 
stanie, gdy między nią a księciem 
zrodzi się uczucie, od którego nie ma 
odwrotu?

4999

oprawa 
miękka
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Małgorzata Gutowska-
-Adamczyk
Osiedle Sielanka. Sąsiedzi
Wydawnictwo Prószyński Media

Drugi tom nowej powieściowej serii Małgo-
rzaty Gutowskiej-Adamczyk. Małe osiedle 
na obrzeżach Warszawy, gdzie ścierają się 
lokalsi i przyjezdni, władza i obywatele, 
zwyczajni ludzie i krezusi, starzy i młodzi, 
samotni i ci w związkach. Czy w Sielance na-
stanie spokój i przyjazna atmosfera? Barw-
na, zabawna historia utkana z codziennego 
życia. Rysunki Joanny Klimaszewskiej są jej 
dodatkowym atutem.

Laila Shukri
Jestem córką szejka
Wydawnictwo Prószyński Media

Córki szejków od najmłodszych lat 
otoczone są niewyobrażalnym luk-
susem i liczną służbą. Wiodą bajkowe 
życie, nie martwiąc się o sprawy dnia 
codziennego. Laila Shukri opowiada 
historię najlepszej przyjaciółki swojej 
córki. Jak wygląda życie córek szej-
ków? Czy są one szczęśliwe? Jakie se-
krety skrywają? I jaką cenę przychodzi 
im płacić za życie w luksusie?

3999

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
miękka

Małgorzata Warda
Dziewczyna z gór. Śniegi
Wydawnictwo Prószyński Media

Ofiara porwania, Nadia, po wielu latach decyduje się ujawnić policji swoją 
tożsamość. W wyniku tego następuje ciąg dramatycznych zdarzeń. Śnieżna 
burza pogrąża w chaosie górskie miasteczko, utrudniając prowadzenie 
śledztwa, a w tym czasie Nadia musi stawić czoła mediom i policji. Poja-
wiają się wątpliwości, czy jest ofiarą porwania, czy może od lat świadomie 
kieruje własnym losem. 

3999

oprawa 
miękka
/ 1 egz.

Ałbena Grabowska
Stulecie Winnych. 
Początek
Wydawnictwo Zwierciadło

W swojej najnowszej książce 
Ałbena Grabowska ukazuje 
pierwsze dekady historii ro-
du Winnych. Życie toczy się 
dzień po dniu, Winnych spo-
tykają troski i radości, ale nikt 
nie spodziewa się, że nieba-
wem spadną na nich nie tylko 
ogromne osobiste tragedie, ale 
i wojenna zawierucha. 

3990

oprawa 
miękka

2850

oprawa miękka

3800

2767

oprawa miękka

3690

7492

pakiet

9990

6675

pakiet

8900

5242

oprawa twarda

6990

2992

oprawa miękka

3990

2992

oprawa miękka

3990

2992

oprawa miękka

3990

poprzednie tytuły z serii 25% taniej
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Katarzyna Nowakowska
Żądze
Wydawnictwo Słowne

Trzecia część bestsellerowego cyklu 
topowej polskiej autorki. Julia Widaw-
ska, bohaterka „Skandalu” i „Femme 
fatale”, znowu zawróci w głowie nie-
jednemu mężczyźnie. Będzie gorąco, 
wzruszająco i zaskakująco.

Anna H. Niemczynow
Sen na pogodne dni
Wydawnictwo Luna

Leonie i Helmut są idealnym małżeń-
stwem. Liza przed kilkunastu laty zmu-
szona była wyemigrować do Ameryki. 
Martin po latach życia na obczyźnie 
utracił wszelkie nadzieje na to, że je-
go małżeństwo da się uratować. Losy 
tych czworga przetną się w zupełnie 
niespodziewanym dla każdego z nich 
miejscu…

Maya Frost
Klub pani M.
Wydawnictwo Lipstick Books

Po gorących przygodach w Klubie 
Nieziemskich Doznań i burzliwym 
zakończeniu przygody z Gabrielem, 
Milena wpada na szalony pomysł 
założenia własnego ekskluzywnego 
klubu. Wspiera ją w tym przyjaciółka. 
Kobiety będą w nim mogły spełniać 
swoje najdziksze seksualne fantazje. 

Magdalena Kordel
Zanim wyznasz mi miłość
Wydawnictwo Znak

Nowa powieść Magdaleny Kordel jest jak 
kojący balsam na skołatane nerwy albo pla-
sterek na zranioną duszę.

Magdalena Kordel 
Ty albo żadna
Wydawnictwo Znak

„Ty albo żadna” to niezwykłe połączenie 
mrocznych sekretów, wibrujących emocji 
i odrobiny magii z prawdziwym życiem. 
Magdalena Kordel po raz kolejny udowadnia, 
że jak nikt potrafi opowiadać historie, które 
poruszają do głębi serca.

4290

oprawa 
miękka

3990

oprawa 
miękka

3990

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
miękka

Anna H. Niemczynow
Bluszcz
Wydawnictwo Luna

Z pozoru zwyczajne życie Julity 
Snarskiej rozpada się, kiedy jej mąż 
przekracza, zdawałoby się, nieistnie-
jącą granicę akceptacji u swojej żony. 
Zdesperowana, wraz z dziećmi ucie-
ka do swojej przyjaciółki Elżbiety. 

2774

oprawa miękka

3699

Edyta Świątek
Przeklęci. Niepołomice. 
Tom 2
Wydawnictwo Skarpa Warszawska

Porywająca historia rodzin na tle wyda-
rzeń, które zmieniły losy Polski. Czy miłość 
szlachcianki i kupca ma szansę na pokonanie 
piętrzących się trudności? Edyta Świętek 
udowadnia, że odnajduje się w historycz-
nych realiach epoki.

Anna Purowska
Kiedy spada gwiazda
Wydawnictwo Zwierciadło

To powieść o ludziach, którzy spełnili swo-
je marzenia lub wciąż dążą do ich realizacji. 
O konfrontacji i zderzeniu z rzeczywistością, 
kiedy pragnienia faktycznie udaje się zreali-
zować. O zatrzymaniu w pędzie życia i o lo-
dzie, który topnieje pod dotykiem ciepła.

Edyta Świątek

4199

oprawa 
miękka

3990

oprawa 
miękka
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John Grisham
Czas łaski
Wydawnictwo Albatros

Miasteczko Clanton w stanie Missisipi znów jest podzielone, a adwokat 
Jake Brigance ponownie staje w centrum wydarzeń. Zabicie znanego 
w całym hrabstwie zastępcy szeryfa, Stuarta Kofera, elektryzuje ca-
łą społeczność Clanton. Jeśli ktoś może uratować szesnastoletniego 
sprawcę przed komorą gazową, to tylko Brigance. 

4490

oprawa 
miękka

4490

oprawa 
miękka

4490

oprawa 
miękka

Iwona Banach
Królowa Śniegu nie żyje
Wydawnictwo Dragon

Komedia kryminalna mistrzyni gatun-
ku, Iwony Banach. W ekskluzywnym 
ośrodku w Wigilię zamordowana 
zostaje znana pisarka. Podejrzani są 
wszyscy – mąż, siostra, współpracow-
nicy, a nawet… siły nadprzyrodzone.

Marcel Moss
Idealna para
Wydawnictwo Filia

Nowy thriller psychologiczny autora 
szokujących bestsellerów! Cierpiąca 
po rozstaniu Aneta Herbik otrzymuje 
propozycję zostania twarzą aplikacji 
randkowej Mytholovic. W ramach 
promocji miałaby udawać przed całą 
Polską związek z zatrudnionym przez 
producenta aktorem. 

Agatha Christie
Wigilia Wszystkich 
Świętych
Wydawnictwo Dolnośląskie

Mała Joyce ginie podczas hallowe-
enowej zabawy, bo powiedziała, że 
kiedyś była świadkiem morderstwa. 
Poirot ma więc do rozwiązania spra-
wę zabójstwa sprzed kilku dni i... kilku 
morderstw sprzed lat.

3995

oprawa 
miękka

4290

oprawa 
miękka

3990

oprawa 
twarda
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Hanna Greń
Śmiertelna dawka 
Wydawnictwo Czwarta Strona

W Bystrzycy Wielkiej znaleziono ciało 
nastolatki. Sprawą zajmuje się Dioniza 
Remańska. Jak się okazuje, tuż przed 
śmiercią dziewczyna pomagała przy-
jaciółce złapać podglądacza, który od 
dawna ją niepokoił.

3990

oprawa 
miękka

Mike Omer
Pajęcza sieć
Wydawnictwo Świat Książki 

Niezwykły thriller autora światowego best-
sellera „Umysł zabójcy”. Na ulicach grasuje 
zabójca. Śledzi i atakuje na pozór przypad-
kowe młode kobiety, zawsze jednak je uprze-
dza tuż przed śmiercią.

Nicole Trope
Gdzie jesteś, synku?
Wydawnictwo Filia 

Pełen napięcia i niedający chwili wytchnie-
nia thriller psychologiczny. To także chwy-
tająca za serce, zapierająca dech książka, 
która pokazuje, co dzieje się za zamknięty-
mi drzwiami i jak sekrety mogą zniszczyć 
rodzinę. 

3990

oprawa 
miękka

4290

oprawa 
miękka

Katarzyna Bonda
Balwierz
Wydawnictwo Muza

Wraz z ostatnią kroplą, która wypłynęła z żyły dziecka, narodził się ON. 
Balwierz z Narwi. Z ciała martwego Tymka upuszczono krew, a w pobliżu 
torów snajper położył trupem księdza Donata. Kim jest morderca i co 
go łączy z miejscowymi notablami? Hubert Meyer szuka odpowiedzi.

3990

oprawa 
miękka

supercena

Paulina Świst
Chechło
Wydawnictwo Akurat

Zapraszamy nad Chechło. Piaszczyste 
plaże, trawy i trzcinowiska przyciągają lu-
dzi spragnionych wypoczynku. Oraz tych, 
którzy z dala od wielkomiejskiego gwaru 
prowadzą tu swoje ciemne interesy. Wy-
gląda na to, że nikt nie będzie się nudzić…

* Oferta ważna do 24.10.2021 lub do wyczerpania zapasu.

1999*

oprawa miękka

3990 2992

oprawa miękka

3990

2617

oprawa miękka

3490

2992

oprawa miękka

3990

2992

oprawa miękka

3990
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Zygmunt Miłoszewski
Ziarno prawdy
Wydawnictwo W.A.B.

Prokurator Teodor Szacki, wykończony 
nudą, z trudem tuszuje ekscytację, kiedy 
tuż po Wielkanocy pod murami starej sy-
nagogi zostają znalezione pozbawione krwi 
zwłoki powszechnie szanowanej działaczki 
społecznej. Małomiasteczkowe śledztwo 
budzi najgorsze demony polskiej historii...

Zygmunt Miłoszewski
Gniew
Wydawnictwo W.A.B.

Prokurator Teodor Szacki układa sobie 
życie w jesiennym Olsztynie. Wierzy, że 
zbrodnia to wybór, że nie da się jej uspra-
wiedliwić emocjami. Nie spodziewa się, 
że niewinny początek – odnalezienie sta-
rych niemieckich zwłok – doprowadzi 
go do sytuacji, kiedy gniew przejmie 
nad nim kontrolę i zmusi do wyborów 
ostatecznych.

4199

oprawa 
miękka

Zygmunt Miłoszewski
Uwikłanie 
Wydawnictwo W.A.B.

Prokuratora Teodora Szackiego łatwo po-
znać na miejscu zbrodni. W zbyt dobrym 
jak na urzędnika garniturze, przedwcześnie 
posiwiały, zdegustowany faktem, że ludzie 
znowu postanowili zrobić sobie krzywdę...

Caroline Kepnes
Ty kochasz mnie 
Wydawnictwo W.A.B.

Joe Goldberg ma dość zgiełku miast. 
Dostaje pracę w bibliotece na małej wy-
spie, tam poznaje: Mary Kaye DiMarco. 
Joe nie będzie się wtrącał, nie popadnie 
w obsesję. Zdobędzie ją w staroświecki 
sposób... Sęk w tym, że Mary Kaye ma 
już swoje życie i jest... zajęta.

Leszek Herman
Krzyż Pański
Wydawnictwo Muza

Dwa stare kufry z tajemniczym dopiskiem 
IIWW 45–47 POLAND, znalezione przy-
padkiem w piwnicy brytyjskiego Archi-
wum Narodowego, zapoczątkują śledztwo, 
które obejmie pół Europy. Gdzie znajduje 
się trzecia zaginiona skrzynia?

Anne Frasier
Znajdź mnie
Wydawnictwo Muza

Emocjonujący thriller, pełen rodzin-
nych tajemnic, które mrożą krew 
w żyłach. Seryjny morderca, który od 
trzydziestu lat odsiaduje wyrok w wię-
zieniu, postanawia wskazać policji 
miejsca, gdzie ukrył ciała swoich ofiar. 
Stawia jednak warunki prowadzącemu 
sprawę detektywowi. Najważniejszy 
z nich to obecność jego córki, byłej 
agentki i profilerki FBI.

Alex Michaelides 
Boginie
Wydawnictwo W.A.B. 

Dla terapeutki Mariany Andros Cam-
bridge to miejsce, gdzie poznała swojego 
męża. W murach uniwersytetu, gdzie 
ożywają bolesne wspomnienia, Mariana 
poznaje tajne stowarzyszenie młodych 
dziewczyn –  Boginie. Jego członkinie 
są wstrząśnięte zabójstwem jednej 
z koleżanek. Grupa jest pod wpływem 
enigmatycznego profesora Edwarda 
Foski. Fosca ma alibi, ale Mariana jest 
pewna, że kłamie...

4299

oprawa 
miękka

4990

oprawa 
miękka

4490

oprawa 
miękka

4290

oprawa 
miękka

3149

oprawa miękka

4199

3742

oprawa miękka

4990

3742

oprawa miękka

4990

3742

oprawa miękka

4990

3742

oprawa miękka

4990

3149

oprawa miękka

4199
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Konrad Chęciński 
Zło w Cmentarnej górze
Wydawnictwo Dwukropek

W Cmentarnej Górze, niewielkiej 
wsi ukrytej pośród lasów, znika An-
toni Pietrasik. Ale nie tylko on. Czy 
wszystkie samobójstwa i zniknięcia 
w Cmentarnej Górze to nieszczęśliwe 
zbiegi okoliczności? Co wspólnego ma 
z tym tajemniczy kult, który rozwinął 
się pod nosem mieszkańców?

3990

oprawa 
miękka

Izabela Janiszewska
Niewybaczalne
Wydawnictwo Czwarta Strona

Trzyletni chłopiec znika bez śladu w cen-
trum handlowym. Wkrótce potem śledczy 
odnajdują na pobliskich łąkach trzy ofiary 
przerażającej zbrodni. Ktoś bardzo stara się, 
by prawda nie ujrzała światła dziennego.

Elina Backman
Kiedy umiera król
Wydawnictwo Czarna Owca

Dziennikarka próbuje rozwikłać zagadkę 
śmierci nastolatki sprzed lat, do której 
doszło w niewielkiej Hartoli. Tymczasem 
w Helsinkach Jan Leino rozpoczyna śledz-
two w sprawie rytualnego morderstwa. 

3990

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
miękka

supercena

Katarzyna Bonda
Nikt nie musi wiedzieć
Wydawnictwo Muza

Hubert Meyer postanawia samotnie spę-
dzić 13-dniowy urlop. Jego plan szybko 
legnie w gruzach. Już pierwszego dnia 
jest bombardowany esemesami od nie-
znajomej kobiety. Wkrótce odwiedzają 
go znajomi policjanci… Zamiast spokoj-
nych wakacji czeka go najbardziej ryzy-
kowna i trudna do rozwikłania sprawa 
w całej jego karierze.

* Oferta ważna do 24.10.2021 lub do wyczerpania zapasu.

1999*

oprawa miękka

3990

Wojciech Chmielarz
Dług honorowy
Wydawnictwo Marginesy

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

4290

oprawa 
miękka

3217

oprawa miękka

4290

2992

oprawa miękka

3990

2992

oprawa miękka

3990

2992

oprawa miękka

3990

2992

oprawa miękka

3990

2992

oprawa miękka

3990

2842

oprawa miękka

3790
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Christina Henry
Czerwona Królowa
Wydawnictwo Vesper

Teren poza Starym Miastem miał 
być zielony, bujny, pełen otuchy. 
Miał być miejscem, w którym 
Alicja w końcu mogła odpocząć, 
gdzie nie byłaby już ani zabawką 
Królika, ani pionkiem Cheshire’a, 
ani zdobyczą Dżaberłaka. Ale owe 
zielone pola okazały się być tylko 
popiołem, i nigdzie nie można było 
znaleźć nadziei…

Richard A. Knaak
Diablo. Wojna Grzechu  
Wydawnictwo Insignis Media

Siły dobra toczą sekretną wojnę z si-
łami zła o dusze śmiertelników. Oto 
opowieść o Wojnie Grzechu – kon-
flikcie, który już na zawsze zmieni 
przeznaczenie człowieka. Wydanie: 
trzy tomy w jednej książce.

Peter V. Brett
Pustynny Książę.
Księga 1. Cykl Zmroku
Wydawnictwo Fabryka Słów

„Cykl Zmroku”, który rozpoczyna tom 
„Pustynny Książę”, to zupełnie nowa 
przygoda osadzona w dobrze znanym 
świecie „Cyklu Demonicznego”. Od 
zejścia Wybawiciela do Otchłani mi-
nęło piętnaście lat. Nowy świat stał 
się miejscem względnie bezpiecznym, 
a ludzie prawie zapomnieli, czym jest 
prawdziwy strach przed Nocą. Dzieci 
tych, którzy wygrali wojnę z demona-
mi, dorastają w cieniu niemożliwych do 
spełnienia oczekiwań. 

Alexander Freed
Star Wars. Eskadra 
Alfabet
Wydawnictwo Olesiejuk

Śmierć Imperatora spowodowała 
chaos. Mimo zwycięstwa Sojuszu 
Rebeliantów w bitwie o Endor, siły 
imperialne nie złożyły broni. Nowa 
Republika musi nie tylko stworzyć 
struktury administracyjne, ale tak-
że zażegnać zagrożenie militarne. 

4490

oprawa 
twarda

11999

oprawa 
twarda

6990

oprawa 
twarda

4499

oprawa 
miękka

Frank Herbert
Tom 1. Kroniki Diuny
Dom Wydawniczy Rebis

Arrakis, zwana Diuną, to jedyne we wszechświecie źródło melanżu. Z roz-
kazu Padyszacha Imperatora planetę przejmują Atrydzi, zaciekli wrogowie 
władających nią dotychczas Harkonnenów. Zwycięstwo księcia Leto 
Atrydy jest jednak pozorne – przejęcie planety ukartowano. W odpowiedzi 
na atak Imperium i Harkonnenów dziedzic rodu Atrydów Paul staje na czele 
rdzennych mieszkańców Diuny i sięga po imperialny tron. Oszałamiające 
połączenie przygody oraz mistycyzmu, ekologii i polityki.

3990

oprawa 
miękka
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John Flanagan
Ucieczka z zamku Falaise. Zwiadowcy. Tom 16
Wydawnictwo Jaguar

Próba uwolnienia gallijskiego księcia pomimo starannie przygotowanego 
planu zakończyła się katastrofalną porażką. Teraz to Will oraz jego uczennica, 
Maddie, stali się więźniami w Chateau des Falaises.

3990

oprawa 
miękka

4490

oprawa 
twarda

poprzednie tytuły autora 25% taniej

2775
3700

2775
3700

2775
3700

2842
3790

2842
3790

2842
3790

2842
3790

2992
3990

2992
3990

2992
3900
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w sprzedaży również poprzednie tytuły z serii

Ransom Riggs
Plagi na Diabelskim Poletku. Osobliwy dom pani 
Peregrine. Tom 6
Wydawnictwo Media Rodzina

Oto decydująca bitwa o świat osobliwców! Szósty, finałowy tom best-
sellerowych powieści o osobliwych dzieciach pani Peregrine. Epickie 
zwieńczenie serii skrywa tradycyjnie wiele niecodziennych zdjęć.

4990

oprawa 
twarda

Blue Jeans
Niewidzialna 
dziewczyna
Wydawnictwo Finebooks

Aurora Ríos nie ma przyjaciół i nie 
może znieść, że inni ją obmawiają. 
Pewnego wieczoru zostaje znale-
ziona martwa w licealnej szatni… 
Magnetyczny thriller dla miłośni-
ków seriali takich jak „Riverdale” czy 
„Szkoła dla elity”.

Paulina Hendel
Wisielcza Góra 
Wydawnictwo We need YA

Paulina Hendel zabiera nas do zakąt-
ka w samym środku kraju, odcina od 
internetu i zmusza do niebezpiecznej 
zabawy z wyobraźnią. Uwierzcie w to, 
co nierealne i niesamowite! Przeżyjcie 
przygodę życia!

4990

oprawa 
miękka

3990

oprawa 
miękka

Danielle Jawando
A gwiazdy niech płoną
Wydawnictwo YA!

Powieść o mrocznych stronach dora-
stania w dobie social media i aktualny 
temat prześladowania przez rówie-
śników, którego doświadcza wielu 
nastolatków.

3999

oprawa 
miękka
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Przemek Staroń
Szkoła bohaterek 
i bohaterów 2, czyli jak 
radzić sobie ze złem
Wydawnictwo Agora 

Życie nastolatka nie jest łatwe. Na 
szczęście młodzi mają po swojej 
stronie Przemka Staronia! Zaczyna-
my drugi rok nauki w SZKOLE BO-
HATEREK I BOHATERÓW!

Giovanni Di Gregorio, 
Alessandro Barbucci
Sen Sary. Siostry 
Niezapominajki. Tom 1
Wydawnictwo Egmont

Początek wzruszającej historii 
o trzech niezwykłych siostrach, ich 
wspaniałej mamie i tajemnicy sprzed 
lat. Sara uważa siebie i obie swoje sio-
stry za osoby nieco... dziwne. 

Janusz Christa
Złota Kolekcja. Kajko 
i Kokosz. Tom 1
Wydawnictwo Egmont

„ZŁOTA KOLEKCJA” – edycja z okazji 
50-lecia serii. Kolekcja składa się z 6 
tomów, w których zebrane zostaną 
wszystkie komiksy „Kajko i Kokosz” 
– w kolejności chronologicznej i pod-
dane renowacji kolorystycznej. 

4499

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
twarda

3999

oprawa 
twarda

9999

oprawa 
twarda

4499

oprawa 
miękka

5999

oprawa 
twarda

3499

oprawa 
miękka

Adam Kay
Twoja anatomia
Wydawnictwo Insignis Media

Czy zastanawiasz się czasami, jak dzia-
ła twoje ciało? W tej książce znajdziesz 
odpowiedź na wszystkie nurtujące cię 
w tej kwestii pytania.

Małgorzata Musierowicz, 
Emilia Kiereś 
Na Jowisza 2! Nadal 
uzupełniam Jeżycjadę
Wydawnictwo Harper Collins Polska

„Na Jowisza! 2 Nadal uzupełniam Jeży-
cjadę” to kontynuacja bestsellerowego 
kompendium wiedzy o Borejkach, ich 
krewnych i znajomych, a także o oko-
licach, w których toczy się akcja 22 
powieści cyklu.

Marcin Przewoźniak
Na100latki, czyli jak 
przetrwać, mając naście 
lat
Wydawnictwo Wilga

Czy czujesz się jak transformers, który 
nie panuje nad swoimi podzespołami? 
Wydaje ci się, że tracisz tożsamość? 
Spokojnie, po prostu dorastasz! Propo-
nujemy lekturę tej książki, by łatwiej 
było i TOBIE, i IM (rodzicom, dziadkom, 
nauczycielom, rodzeństwu) przetrwać 
twoją transformację. 

4199

oprawa twarda

5999
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Damian Hadaś
Alaska. Przystanek na 
krańcu świata
Wydawnictwo Poznańskie

Poznaj Alaskę pełną kontrastów! Wi-
tajcie na Alasce, gdzie żyje się w oto-
czeniu dzikiej przyrody. Damian Hadaś 
opowiada o jej kontrastach, trudnej 
historii rdzennych mieszkańców, fe-
nomenie „Wszystko za życie”, o tym, 
jacy są Alaskijczycy i czy naprawdę 
jest tu tak zimno, jak myślimy.

Dan Carlin  
Koniec zawsze jest 
blisko
Wydawnictwo Literackie

Czy któregoś dnia nasza cywilizacja 
upadnie, a miasta legną w gruzach? 
Wpływowy podcaster i komentator 
polityczny zaprasza w hardcorową po-
dróż w przeszłość, aby dowiedzieć się, 
co naprawdę się wydarzyło, co mogło 
się wydarzyć i co nas czeka.

Łukasz Lamża
Połącz kropki
Wydawnictwo Copernicus Center 
Press

Wejdź do świata nowych technolo-
gii, by sprawdzić, jak może wyglądać 
przyszłość! Łukasz Lamża zabierze Cię 
w podróż po najnowszych odkryciach 
naukowych i opowie, jak zmienią one 
nasze życie.

4290

oprawa 
twarda

4990

oprawa 
zintegrowana

4990

oprawa 
twarda

Magdalena Wolińska-Riedi
Z Watykanu w świat. Tajemnice papieskich 
podróży
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Magdalena Wolińska-Riedi jako reporterka polskich mediów wielokrot-
nie towarzyszyła papieżowi w pielgrzymkach. Teraz zdradza kulisy ich 
organizacji.

4299

oprawa 
miękka

Szymon J. Wróbel
Humorem
i (u)śmiechem
Wydawnictwo MG

Prawdopodobnie najpoważniejsza 
książka o humorze, jaka do tej pory 
powstała. Składają się nań wyjątko-
we wywiady, przeplatane kultowymi 
żartami i zapomnianymi słowami po-
mnikowych mentorów. 

4990

oprawa 
twarda
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Opracowanie zbiorowe
W zakamarkach mózgu
Dom Wydawniczy Rebis

Wybitni naukowcy o fascynujących 
funkcjach ludzkiego mózgu. Profesor 
Linden i zaproszeni przez niego auto-
rzy otwierają świat rozwijającej się 
neuronauki. Lektura zarówno dla pro-
fesjonalistów, jak i miłośników nauki.

4990

oprawa 
miękka

Peter Conradi
Krwawy rzeźnik
Wydawnictwo Filia

Przyprawiające o dreszcze wejrzenie 
w obłąkany umysł potwora. Wyczer-
pujący i szokujący zapis prawdziwych 
zbrodni jednego z najniebezpieczniej-
szych morderców XX wieku oraz hi-
storia prób jego ujęcia.

Danuta Augustyniak
30 lat za kratami. 
Osobista opowieść 
dyrektorki polskiego 
więzienia
Wydawnictwo Feeria

Dziś dyrektorka liceum, kiedyś szefo-
wa więzienia gromadzącego najgroź-
niejszych przestępców w historii 
Polski. Danuta Augustyniak odsłania 
świat kryjący się za więziennymi 
murami.

Jakub Gończyk
Pies 2
Wydawnictwo Akurat

Dalszy ciąg zapisków policjanta. 
Do bólu szczere, robione na gorąco, 
z brutalną otwartością pokazują pracę 
funkcjonariusza oddziałów prewencji 
– ciężką, niebezpieczną, niewdzięczną.

Christopher Berry-Dee
Rozmowy z seryjnymi 
mordercami. Stalkerzy
Wydawnictwo Czarna Owca

Morderstwo to jedynie ostatni akt dłu-
giego polowania. W kolejnym tomie 
mrożących krew w żyłach rozmów 
Christopher Berry-Dee zdradza, co 
kryje się w umysłach stalkerów.  

Iza Michalewicz
Kryminalny Wrocław
Wydawnictwo W.A.B.

Zabójstwo Miss Polski, pięć ofiar Skor-
piona, dziennikarka w zaawansowanej 
ciąży utopiona w wannie, chora na 
miłość lekarka zabójczyni czy pisarz 
skazany za morderstwo z zazdrości. 
Te i inne wstrząsające historie Iza 
Michalewicz opisuje z właściwą so-
bie dociekliwością, kreśląc wnikliwe 
portrety psychologiczne zarówno 
sprawców, jak i ofiar. 

4490

oprawa 
miękka

4690

oprawa 
miękka

3990

oprawa 
miękka

3499

oprawa 
miękka

4999

oprawa 
twarda

2992

oprawa miękka

3990
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Honorata Zapaśnik
Dziwny jest ten 
świat. Opowieść 
o Waldemarze
Milewiczu
Wydawnictwo Otwarte

Fascynujący portret jednego z naj-
bardziej znanych polskich reporterów 
i korespondentów wojennych. Jakim 
człowiekiem był Waldemar Milewicz?

Małgorzata Czapczyńska
Moje wyspy. Kobiecość
w stylu vintage ironicznie
i na serio
Wydawnictwo Pascal

Zapraszamy na urokliwą podróż w czasie. 
Piękno fotografii w stylu vintage oraz histo-
rie w nich zaklęte, opatrzone pełnym humoru 
i ironii komentarzem. Poznaj historię m.in. Poli 
Negri, Marleny Dietrich i Charlie Chaplina...

5499

oprawa 
twarda

5490

oprawa 
twarda

Jacek Wakar
Pierwsze życie Marka Kondrata
Wydawnictwo Czerwone i Czarne

Jacek Wakar, autor bestsellerowej książki o Januszu Gajosie „Przyczajony geniusz”, rozmawia 
z kolegami aktorami i reżyserami o Marku Kondracie. Rozmowy skrzą się od anegdot z planów 
filmowych i teatralnych garderób. Bardzo ż ałuję  jego decyzji o rezygnacji z aktorstwa, ale 
chyba potrafię  go zrozumieć . Gadaliś my kiedyś , i Marek, smutny, mó wi do mnie: „Andrzej, ja 
tak bardzo marzę , ż eby jakiś  reż yser mnie zrugał. Tymczasem przychodzę  na plan i wszyscy 
mnie tylko poklepują  po ramieniu. Powtarzają , ż e wspaniale, właś nie o to chodziło. Gdyby 
powiedział, ż e do dupy, fatalnie, jeszcze bym z siebie coś  wykrzesał, a tak?”. Andrzej Grabowski

3990

oprawa 
miękka

David Gardner 
Tom Hanks. Enigma
Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak

Hollywoodzki aktor, który jeździ 
maluchem, podbił serca polskich wi-
dzów już dawno temu. Teraz możemy 
poznać jego nieopowiedzianą dotąd 
historię.

Artur Barciś, Kamila Drecka
Aktor musi grać, by żyć
Wydawnictwo Otwarte 

Kim jest Artur Barciś? Niemal wszyscy 
znają go z serialu Ranczo, gdzie brawu-
rowo zagrał Czerepacha. Nieco starsi 
zapamiętali jego role w cyklu „Deka-
log” Krzysztofa Kieślowskiego oraz 
płochliwego Tadeusza Norka z „Mio-
dowych lat”. Tylko nieliczni wiedzą, 
jakim jest człowiekiem, gdy zmywa 
charakteryzację.

4999

oprawa 
miękka

4999

oprawa 
miękka

Emil Ludwig
Lincoln
Wydawnictwo MG

Poznać Lincolna to zrozumieć Amerykę. Ja-
ko prezydent wyznaczył drogę: „Przyszłość 
naszą musi opanować chłodny rozum, skru-
pulatnie wszystko obliczający”. I rzeczywiście 
Stany poszły tą drogą.

4990

oprawa 
twarda
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Żaneta Gotowalska
Zanim pójdę. Długa 
droga zespołu Happysad
Wydawnictwo Agora 

Który zespół rockowy w Polsce naj-
częściej koncertuje, ma najliczniej-
szą publiczność i najwięcej odsłon 
na YouTubie? W czołówce takiej listy 
zawsze będzie Happysad. Z okazji 
swoich 20. urodzin zespół ze Skar-
żyska-Kamiennej opowiada własną 
historię z pomocą dziennikarki Żanety 
Gotowalskiej.

Chiara Pasqualetti Johnson
Coco Chanel. Rewolucja 
stylu
Wydawnictwo Słowne

Coco Chanel stworzyła niepowta-
rzalny styl. Jej projekty przeszły do 
legendy i stały się ikonami. Jej bo-
gato ilustrowana biografia ukazuje 
ją jako ucieleśnienie ponadczasowej 
elegancji.

Małgorzata Szczepańska
Świat wnętrz. Elle 
decoration
Wydawnictwo Słowne

Apetyt na piękne życie, sztukę i dobry 
design... oraz piękne wnętrza! Dobry de-
sign poprawia jakość życia, a w harmo-
nijnym wnętrzu, urządzonym zgodnie z 
naszymi potrzebami i upodobaniami ży-
je się po prostu lepiej. Zapraszamy wraz 
ze stylistami, architektami, fotografami 
i oczywiście właścicielami w podróż do 
świata wnętrz ELLE Decoration. Czy 
odkryjecie przepis na idealnie skrojoną 
przestrzeń? Przekonajcie się sami!

Krzysztof Kozak,
Hubert Kęska
Za drinem drin, za kreską 
kreska. Perypetie hip-
-hopowej wytwórni RRX
Wydawnictwo SQN

Krzysztof Kozak uważany jest za oj-
ca chrzestnego polskiego rapu. W tej 
książce opowiada o powstaniu i spekta-
kularnej działalności swojej wytwórni 
RRX, w który wydawali Peja, Sokół, Tede, 
Pezet, Borixon, Onar czy Wzgórze Ya-Pa 
3. Wóda, koks i rap wylewają się z kartek
tej biografii.

Stefano Terrazzino,
Ewa Anna Baryłkiewicz
W chmurach. Taniec, 
moje życie
Wydawnictwo Editio

Stefano Terrazzino. Znacie go 
z pewnością jako tancerza i osobo-
wość telewizyjną. Odkąd pojawił się 
w „Tańcu z gwiazdami”, jest obecny 
na naszych ekranach. Jego tanecz-
ne partnerki mogą być pewne, że 
Stefano ich nie zawiedzie. Zawsze 
(w przenośni i dosłownie) mogą się 
na nim wesprzeć.

4499

oprawa 
twarda

7990

oprawa 
twarda

11900

oprawa 
twarda

4299

oprawa 
miękka

5900

oprawa 
zintegrowana

Daniel Keyes
Człowiek o 24 twarzach
Wydawnictwo Wielka Litera

Wstrząsająca historia, którą przedstawia 
serial dokumentalny Netflixa „24 twarze 
Billy’ego Milligana”. Genialny aktor czy 
ofiara własnej psychiki? Najcięższy 
przypadek rozszczepienia osobowości 
w dziejach.

4490

oprawa 
miękka



książki

28 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com28 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. Kliknij i sprawdź cenę na Empik.com

Peter Frankopan
Nowe jedwabne szlaki
Wydawnictwo W.A.B.

„Nowe Jedwabne Szlaki” – Petera 
Frankopana, autora bestsellerowych 
„Jedwabnych szlaków”, to świeże spoj-
rzenie na sieć relacji, jakie tworzą się 
dziś wokół dawnych szlaków handlo-
wych łączących Wschód z Zachodem.

Andrzej Nowak 
Żywoty równoległe
Wydawnictwo Literackie

Wybitne postacie naszej historii w in-
trygujących zestawieniach. Czarto-
ryski i Mickiewicz, Lechoń i Iwasz-
kiewicz, Piłsudski i Dmowski, Pilecki 
i Sendlerowa, Gierek i Wyszyński…

Rafał A. Ziemkiewicz
Strollowana 
rewolucja
Wydawnictwo Fabryka Słów

Ziemkiewicz bierze pod lupę 
społeczeństwo, które zachły-
śnięte wybuchającymi na Za-
chodzie rewolucjami, rewolucje 
te przeszczepia na grunt polski. 
Oderwani od rzeczywistości, 
żyją w bańce wyimaginowanych 
problemów, tworząc społeczeń-
stwo „zero ryzyka”. Stąd już krok 
do takiego świata, który będzie 
ostatecznym. 

Krystian Wójcik „Wójo”
#StaraPaka NO. 3
Wydawnictwo Bellona

Operacje specjalne, w których ocierali 
się o śmierć, zasadzki na terrorystów, 
odbijanie zakładników, ochrona VIP-
-ów, pamiętny „dzień wpierdolu kar-
balskiego” i inne akcje komandosów 
z 1. PSK/JWK pokazują prawdziwe ob-
licze wojny. Bezpardonowa szczerość, 
ekstremalne warunki, okrucieństwo 
wojny i historia przyjaźni, która połą-
czyła w boju „samców alfa”.

Rosalie Gilbert
Tajemne życie 
seksualne kobiet 
w średniowieczu
Dom Wydawniczy Rebis

Seks, miłość i średniowiecze 
– sprawdź, co działo się za za-
mkniętymi drzwiami sypialni
setki lat temu. Oto seksowny, 
barwny i rzeczywisty obraz 
najbardziej tajemniczej epoki 
w dziejach.

4999

oprawa 
twarda

5990

oprawa 
twarda

4490

oprawa 
twarda

3990

oprawa 
miękka

4990

oprawa 
miękka

wybrane tytuły autora 25% taniej

3667

oprawa twarda
/ 1 egz.

4490
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4499

oprawa twarda

5999

2617

oprawa miękka

3490

3374

oprawa miękka

4499

2992

oprawa miękka

3990

2249

oprawa miękka

2999

2775

oprawa twarda

3700

3742

oprawa twarda

4990

3142
oprawa

zintegrowana

4190

2999

oprawa miękka

3999

3742

oprawa twarda

4990

2999

oprawa miękka

3999

2992

oprawa miękka

3990
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Po więcej promocji zapraszamy na Empik.com

2999

oprawa miękka

3999

2842

oprawa miękka

3790

3224

oprawa miękka

4299

2624

oprawa twarda

3499

2249

oprawa miękka

2999

5242

oprawa twarda

6990

3742

oprawa miękka

4990

4492

oprawa twarda

5990

4499

oprawa miękka

5999

2999

oprawa miękka

3999

3524

oprawa miękka

4699

2999

oprawa miękka

3999

2617

oprawa miękka

3490

2992

oprawa miękka

3990

2617

oprawa twarda

3490

2999

oprawa miękka

3999

2992

oprawa miękka

3990

4492

oprawa miękka

5990

4192

oprawa twarda

5590

3224

oprawa miękka

4299

2992

oprawa miękka

3990

2625

oprawa miękka

3500

3742

oprawa miękka

4990

3367

oprawa twarda

4490
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Robert Greene
Sztuka uwodzenia
Wydawnictwo Czarna Owca

Istnieje 9 typów uwodzicieli – którym z nich 
jesteś? Poznasz strategię i techniki, które 
pomogą ci roztaczać czar i dodadzą twojej 
sztuce uwodzenia finezji.

Robert Greene
48 praw władzy
Wydawnictwo Czarna Owca

Trzy tysiące historii lat władzy – od Sun 
Tzu przez Machiavellego po Clausevita – 
ujęte w formie 48 niepodważalnych reguł. 
Obowiązkowa lektura dla tych, którzy chcą 
przejąć kontrolę. 

Joseph Murphy
Sekretny klucz do sukcesu 
i szczęścia
Wydawnictwo Świat Książki 

To naturalne, że każdy pragnie być szczęśli-
wy, bogaty, żyć pełnią życia i doświadczać 
wszystkich wspaniałości świata. Joseph 
Murphy, twórca bestsellerowej „Potęgi 
podświadomości”, w przystępny sposób 
wyjaśnia, jak tego dokonać.

Scott Tannenbaum,
Eduardo Salas
Skuteczne zespoły
Dom Wydawniczy Rebis

Dlaczego jedne zespoły osiągają świetne 
wyniki, a inne borykają się z trudnościami? 
Czy można być gwiazdą o doskonałych in-
dywidualnych osiągnięciach i jednocześnie 
wspaniałym graczem zespołowym?

David Brown
Wojny biznesowe
Wydawnictwo SQN

Dlaczego niektóre firmy triumfują, a inne 
upadają? David Brown, autor popularnego 
podcastu „Business Wars”, przedstawia ku-
lisy największych rywalizacji biznesowych 
w historii. Co stoi za sukcesami i porażkami 
marek, które wpływają na nasze życie?

Renee Engeln
Obsesja piękna. Jak 
kultura popularna niszczy 
dziewczynki i kobiety
Wydawnictwo W.A.B.

Żyjemy w świecie, w którym wmawia się 
kobietom, że ich największą wartością jest 
piękny wygląd. Wiele z nas cierpi z powo-
du atakującej nas z każdej strony obsesji 
piękna.

3999

oprawa 
twarda

3490

oprawa 
twarda

5990

oprawa 
twarda

4999

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
twarda

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

Prof. Dominika Dudek i prof. Bogdan 
de Barbaro w rozmowie z Piotrem Ża-
kiem dyskutują o tym, co nas otacza. Ta 
książka to ciekawy portret człowieka 
w drugiej dekadzie XXI wieku, pełnego 
lęku i strachu o przyszłość, ale także 
nadziei.

Sally M. Winston,
Martin N. Seif
Uwolnij się od natrętnych 
myśli i wspomnień
Wydawnictwo Feeria

Ponure myśli i wspomnienia powracają 
do ciebie jak bumerang, a ty nie umiesz 
się ich pozbyć mimo rozpaczliwych 
prób? Teraz odmienisz swój sposób my-
ślenia. Odważ się pokonać niepokojące 
cię demony.

Michał Niewęgłowski
Polubić poniedziałki, 
czyli bliżej siebie nie tylko 
w weekendy
Wydawnictwo Zwierciadło

To książka o autentycznym lubieniu po-
niedziałków poprzez drogę poznania 
i polubienia siebie. Przez przytulenie 
własnej prawdziwości. Przez usłysze-
nie siebie pośród zgiełku i tempa współ-
czesnego świata. Bez względu na to, czy 
szukamy tylko sposobów na redukcję 
stresu i patentu na bezsenność, czy 
czujemy potrzebę głębszego wglądu 
w siebie.

4490

oprawa 
miękka

4290

oprawa 
miękka

4490

oprawa 
twarda
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Ulrike Döpfner
Jak nie stracić kontaktu 
z dzieckiem i dogadać 
się w każdej sprawie
Wydawnictwo Feeria

Ta książka, napisana przez doświad-
czoną psycholożkę, pokazuje, jak 
umiejętnie słuchać swojego dziecka 
i prowadzić z nim znaczącą rozmowę, 
a także poznać jego marzenia, pragnie-
nia i lęki.

Ana Krysiewicz
Naturalna odporność. 
Radzi Matka Aptekarka
Wydawnictwo Muza

Jak przez dwanaście miesięcy w roku 
wspierać układ odpornościowy całej 
rodziny. Autorka przedstawia m.in. li-
stę naturalnych wspomagaczy odpor-
ności i wskazuje, które z nich działają, 
a które mogą zapewnić efekt placebo. 
Pomaga odróżnić mity od faktów. 

Kot Nieteraz, Pies Nierusz 
Kot kontra Pies. Czyli 
dlaczego zwierzęta są 
lepsze od ludzi
Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak

Na odwieczne pytanie filozoficzne – 
KOT czy PIES – odpowiedź jest jedna: 
TAK.

Kaja Muszak
Coś pięknego! Poznaj 
haft i naucz się 
wyszywać krok po kroku
Wydawnictwo Otwarte

Pierwsza w Polsce tak duża, współcze-
sna publikacja o hafcie. Znajdziesz tu 
m.in. kilkadziesiąt ściegów, sposoby 
na wyszywanie napisów. A przede 
wszystkim doświadczysz relaksującej 
mocy haftu!

4290

oprawa 
miękka

4490

oprawa 
miękka

3999

oprawa 
miękka

2999

oprawa 
miękka

5999

oprawa 
twarda

Agnieszka Niedziałek
Robię włosing, czyli jak 
świadomie i skutecznie 
dbać o włosy
Wydawnictwo Buchmann

Twoje włosy zasługują na piękno! 
Książka Agnieszki Niedziałek „Robię 
włosing” jest idealna zarówno dla po-
czątkujących włosomaniaczek, jak i dla 
tych, którzy chcą ugruntować i usyste-
matyzować wiedzę o włosingu.

Anna Drozd,
Beata Łańcuchowska
Ty też potrafisz! Poradnik 
dekorowania wnętrz
Wydawnictwo Septem

Stwórz z nami niepowtarzalne wnętrze! 
W domu spędzamy sporą część życia. To 
przestrzeń przeznaczona przede wszyst-
kim dla nas – w niej się budzimy i zasy-
piamy. Tutaj odpoczywamy po pracy, 
gościmy przyjaciół, pielęgnujemy swoje 
pasje, tu dorastają nasze dzieci. To, jak się 
czujemy we własnym domu, ma ogrom-
ny wpływ na jakość życia – naszego i bli-
skich. Nic dziwnego, że większość z nas, 
niezależnie od zajmowanego metrażu 
i wielkości budżetu, stara się zaaranżo-
wać mieszkalną przestrzeń tak, aby była 
nie tylko funkcjonalna, ale i dopasowana 
do naszego stylu. Każdy z nas jest domo-
wym dekoratorem wnętrz – nawet jeżeli 
ogranicza się do przestawienia mebli 
i odświeżenia ścian.

4999

oprawa 
zintegrowana

6900

oprawa 
miękka

zapowiedź


P

R
E

M
IE

R
A

10
.1

1.
20

21

PREMIERA 27.10.2021



33

książki

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

Fiszki Plus
3490

/ 1 egz.

6990

oprawa 
miękka

8990

oprawa 
miękka

9990

oprawa 
miękka

Polska Atlas 1:300 tys.
Polska Atlas 1:250 tys. 
Polska Atlas 1:250 tys. + Pierwsza pomoc
Wydawnictwo ExpressMap

Atlas samochodowy – niezbędnik w aucie każdego kierowcy. Proponowany 
w dwóch formatach i skalach. W każdym z nich przedstawiono 82 000 miej-
scowości, 365 000 km dróg, 23 000 atrakcji turystycznych, drogi w budowie 
i te planowane oraz tranzytowe mapy miast. Większy z atlasów zawiera 
dodatkowo część poświęconą Europie, można go nabyć także w pakiecie 
z laminowaną i ilustrowaną broszurą „Pierwsza pomoc krok po kroku”.
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Anna Jones
Jeden garnek, jedna planeta. Jak gotować dla 
siebie, rodziny i Ziemi
Wydawnictwo Filo

Wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków. Chcesz odciążyć naszą 
planetę? W ponad 200 pomysłach na szybkie, zdrowe wegetariańskie 
posiłki, autorka Anna Jones zużywa minimum składników i naczyń. Pod-
powiada, jak małymi krokami zmienić nasze nawyki i wykorzystać to, co 
zbyt często trafia do kosza. Anna uważa, że warzywa powinny zajmować 
naczelne miejsce na każdym stole. Wierzy, że jedzenie potrafi budzić radość 
i zmieniać codzienne życie. Ta książka przysłuży się naszemu zdrowiu, 
kieszeni i Ziemi. 

Jamie Oliver 
Razem
Wydawnictwo Insignis Media

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

Impreza taco, wyżerka na luzie, a może rodzinny piknik lub kolacja we dwo-
je? W każdym rozdziale „Razem” znajdziecie specjalnie przygotowany 
zestaw niesamowitych potraw, które w dużej mierze można przygotować 
wcześniej, a nie na ostatnią chwilę. Jamie Oliver postawił sobie za cel, 
byście nie tkwili samotnie w kuchni, lecz cieszyli się jedzeniem wraz ze 
swoimi gośćmi.

6999

oprawa 
twarda

7999

oprawa 
twarda
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David Wishart
Whisky. Leksykon smakosza
Wydawnictwo RM

Książka opisuje autorską klasyfikację whisky typu single malt według profili 
i nut smakowych, jednocześnie prezentując ponad 100 destylarni ze Szkocji, 
Irlandii i Walii. Pozycja klasyczna dla smakoszy whisky single malt.

5999

oprawa 
twarda

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

Mateo Zielonka, nazywany Pasta-
manem, potrafi przyrządzić nie-
zwykłe makaronowe cuda. Makaron 
w paski, w kropki, czerwono-zielo-
no-czarny, w każdym możliwym 
kształcie. W swojej książce Mateo 
podpowiada, jak zrobić makaron 
własnoręcznie. To także 40 po-
mysłów na pyszne sosy i dania na 
kolacje, którymi można zachwycić 
gości. Przepisom towarzyszą piękne 
zdjęcia i jasne instrukcje.

Marek Zaremba 
Wzmocnij odporność 
w 7 tygodni
Wydawnictwo Pascal

Odporność organizmu zawsze była 
ważna, ale nigdy nie potrzebowa-
liśmy jej tak bardzo jak w czasach 
globalnej pandemii. Przekonaj się, że 
nóż i widelec są najlepszymi narzę-
dziami do odzyskania zdrowia i ener-
gii. Pokonaj przewlekłe zmęczenie 
i odzyskaj upragnioną koncentrację.

5499

oprawa 
twarda

5990

oprawa 
twarda

Dionisios Sturis
Kalimera. Grecka kuchnia 
radości
Wydawnictwo Wielka Litera

Słońce, ludzie i jedzenie – oto kwintesencja 
smaku Grecji! Dionis Sturis odkrywa sekre-
ty najlepszych greckich potraw w barwnej 
opowieści o swojej drugiej ojczyźnie. Jest 
to nietypowa książka kucharska, w której 
przewodnik po krainie smaków i zapachów 
zmienia się w piękną opowieść o rodzinie 
i miłości do gotowania.

Opracowanie zbiorowe
Makarony. Pyszne, proste 
i zakręcone 
Wydawnictwo Buchmann 

Makarony cieszą się niebywałą popular-
nością, bo są nie tylko smaczne, ale także 
łatwe do zrobienia. Włoską pastę można 
przyrządzić z sosem pomidorowym, pe-
sto czy z całą gamą warzyw i ziół… Dodaje 
się do niej m.in. mieloną wołowinę, kur-
czaka, tuńczyka i owoce morza. Opcji jest 
wiele. Znajdziesz tu mnóstwo pomysłów, 
jak z makaronu o różnych kształtach wy-
czarować pyszne danie w wersji mięsnej, 
rybnej lub wegetariańskiej.

5990

cena
regularna

2999

cena
regularna

-40%

-30%

-40%

-30%
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Paulina Chmurska
Emocje.
Krok po kroku
Wydawnictwo Wilga

Książka, która uczy dzieci, jak nazywać 
emocje i o nich rozmawiać. Proste, rymo-
wane teksty i pogodne ilustracje zachęcają 
dziecko do zabawy. Idealne do wspólnego 
czytania.

Paulina Chmurska
1, 2, 3 liczymy!
Krok po kroku
Wydawnictwo Wilga

Wesołe rymowanki, które zachęcą dzieci do 
nauki liczenia. Pogodne ilustracje zapraszają 
dziecko do zabawy. Idealne do wspólnego 
czytania i liczenia.

1499

oprawa 
twarda

1499

oprawa 
twarda

Paulina Chmurska
Krok po kroku:  Elementarz 2-latka  Elementarz 3-latka

 Ćwiczenia 2-latka  Ćwiczenia 3-latka
Wydawnictwo Wilga

W elementarzach z serii „Krok po kroku” oraz uzupełniających je ćwiczeniach dziecko znajdzie 
wiele informacji oraz ciekawych i kolorowych zadań, które pomogą mu połączyć zabawę 
z nauką. Razem z bohaterami będzie odkrywało tajemnice otaczającego świata i zdobywało 
potrzebną wiedzę, rozwijając koncentrację, sprawność manualną, zręczność, a także umie-
jętność wypowiedzi.

3699

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

1999

oprawa 
miękka
/ 1 egz.

Akademia mądrego dziecka. Pierwsze puzzle:
•Kolorowy autobus • Arka Noego • Zwierzęta w podróży 
Wydawnictwo Harper Collins Polska

Nowa seria „Pierwsze puzzle” to kolorowe książeczki uczące nowych słów. Duże kartonowe 
strony oraz duże puzzle ułatwiają dziecku przerzucanie stron.

3499

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

Błażej Przygodzki 
Zaczarowane 
przygody Tosi 
i Franka
Wydawnictwo Wilga

Zbiór ciepłych i pozytywnych 
opowiadań z życia pewnego ro-
dzeństwa. Tosia i Franek prze-
żywają fascynujące przygody... 
A wszystko dzięki niezwykle 
bujnej wyobraźni, która sprawia, 
że dzieci podróżują po świecie 
i spotykają na swojej drodze nie-
samowite postacie i przedmioty, 
takie jak: dinozaury, magiczne 
monety, statek kosmiczny i wie-
le, wiele innych.

2999

oprawa 
twarda
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Emma Yarlett
Gryzak: • Łap potworka • Książkopotworek • Księga 
dinozaurów
Wydawnictwo Wilga

Gryzak to wyjątkowy potworek, który wprost uwielbia żuć, chrupać i zatapiać ząbki we wszyst-
kim, co znajdzie się w jego zasięgu! W każdej części swoich przygód wygryza sobie drogę ze 
swojej książki do innych opowieści. Czy uda ci się go złapać i umieścić z powrotem w jego 
historii? Unoś skrzydełka i klapy, zaglądaj przez otwory w stronach i weź udział w pościgu 
za książkopotworkiem!

Książka z otwieranymi okienkami:
• Masza i Niedźwiedź • 100 słów. Bing
• Przygody Misia Paddingtona • Tomek i przyjaciele
Wydawnictwo Harper Collins Polska

Postacie są ukryte w otwieranych okienkach! Wspólne poszukiwanie elementów i otwieranie 
klapek rozwija zdolności manualne. Książka zawiera proste teksty i zabawne komentarze.

3999

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

3299

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

Opracowanie zbiorowe
Dokąd tupta nocą 
zwierz?
Wydawnictwo Trefl 

Nocą w przyrodzie dzieją się 
niezwykłe rzeczy! Czy wiecie, 
że noc wcale nie jest taka czar-
na? A kto pracuje, kiedy śpimy? 
Rodzina Treflików przedstawia 
ciekawostki o nocy – przeko-
najcie się, co świeci, lata, tupie 
i piszczy w ciemności.

Opracowanie zbiorowe
Co tam słychać? 
Zagadkowa księga 
dźwięków
Wydawnictwo Wilga

Jak szczeka pies? Kto mówi: 
miau? Jakie dźwięki wydaje auto? 
Sztywnostronicowa książeczka 
dla najmłodszych z uroczymi 
ilustracjami. Zawiera 11 zabaw-
nych wierszyków-zagadek, dzięki 
którym maluch dowie się, jakie 
odgłosy wydają różne zwierzęta, 
przedmioty czy obiekty. Na każ-
dej stronie także interaktywne 
zadanie dla malucha.

3699

oprawa 
twarda

2499

oprawa 
twarda
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poprzednie tytuły z serii 25% taniej

1874

oprawa twarda

2499

1874

oprawa twarda

2499

1874

oprawa twarda

2499

Opracowanie zbiorowe
365 baśni i opowiastek 
na każdy dzień
Wydawnictwo Wilga

Zbiór klasycznych, ponadczasowych 
i mądrych baśni, bajek i opowiastek, 
na których wychowały się pokolenia 
dzieci. Zamieszczono w nim utwory 
z różnych stron świata opowiadane 
z pokolenia na pokolenia, a także baśnie 
spopularyzowane przez braci Grimm, 
Andersena, Peraulta i wielu innych...

Opracowanie zbiorowe
Niezwykłe przygody
Wydawnictwo Papilon

Książka pod patronatem Fundacji 
ABCXXI – Cała Polska czyta dzie-
ciom. Opowiadania nagrodzone 
w Konkursie Literackim im. Astrid 
Lindgren. Piękne historie z mądrymi 
przesłaniami.

5999

oprawa 
twarda

5999

oprawa 
twarda

4990

oprawa
twarda

5999

59
oprawa 
twarda

Marta Krzemińska
Co i jak? Jak działa ciało 
człowieka?
Wydawnictwo Wilga

Ile mamy kości? Dlaczego musimy 
jeść? Dlaczego krew jest czerwona? 
Co się dzieje w naszym mózgu? Odpo-
wiedzi na te i wiele innych pytań czy-
telnicy znajdą w tej książce. A wszyst-
ko napisane językiem zrozumiałym 
dla dzieci i bogato zilustrowane.

Julian Gough
Królik i Misia. Nie 
taki Król straszny
Wydawnictwo Zielona 
Sowa

Do Doliny zamieszkanej 
przez Królika i Misię przy-
bywa ogromny niedźwiedź 
polarny! Nowy przybysz jest 
wielki, zły i pragnie zostać 
królem całej Doliny. Czy 
Królik i Misia znajdą sposób 
na poskromienie samozwań-
czego Króla? 

Marcin Mortka
Drużyna oka. Misja: 
Foka szara
Wydawnictwo Zielona Sowa

Trójka przyjaciół zostaje wybrana 
przez Oko do wykonania misji. Zagro-
żone są foki szare. Dzieci teleportują 
się na plażę i odstraszają hałaśliwych 
plażowiczów. Niweczą też paskudne 
plany profesora Spróchnialskiego.

2499

oprawa 
twarda

2499

oprawa 
twarda

2199

oprawa 
miękka

3742

oprawa twarda

4990
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J.K. Rowling
Gwiazdkowy Prosiaczek
Wydawnictwo Media Rodzina

Nowa, podnosząca na duchu książka autorki
„Harry'ego Pottera” dla dzieci. Jack jest bardzo 
przywiązany do swojej przytulanki. Kiedy pew-
nego dnia prosiaczek ginie, chłopiec wyrusza 
na wyprawę, by ocalić najlepszego przyjaciela!

3990

oprawa 
miękka

4990

oprawa 
twarda
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Bella Swift
Mopsik, który 
chciał zostać dynią
Wydawnictwo Wilga

Kolejne przygody kochanego 
przez dzieci mopsika Peggy. 
Tym razem piesek zostaje za-
proszony na przyjęcie z okazji 
Halloween… jednak wcale nie 
ma ochoty brać w nim udzia-
łu! Dlaczego? Choć Chloe nie 
może się doczekać Halloween, 
jej suczka, Peggy, boi się cza-
rownic, potworów i duchów!

Mike Lowery
Totalnie wszystko o:
• dinozaurach i innych prehistorycznych bestiach
• kosmosie i innych galaktycznych faktach
• rekinach i innych podwodnych stworach
Wydawnictwo Kropka

Tak zwariowanej, kolorowej i komiksowej książki o dinozaurach jeszcze nie było! Dowiesz 
się z niej wszystkiego, co należy wiedzieć o dinozaurach i innych prehistorycznych bestiach, 
nauczysz się też rysować dinozaury i poznasz obłędne jurajskie żarciki…

1999

oprawa 
miękka

poprzednie tytuły z serii 25% taniej

poprzednie tytuły z serii 25% taniej

2624

oprawa twarda

3499

2624

oprawa twarda

3499

1499

oprawa miękka

1999

1499

oprawa miękka

1999

1499

oprawa miękka

1999

4490

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

3499

oprawa 
twarda

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

Lena to roztrzepana piłkarka, zawodnicz-
ka klubu sportowego. Jest roztargniona, 
wiecznie coś gubi. To przekłada się na jej 
oceny w szkole. Rodzice stawiają jej wa-
runek: albo weźmie się za siebie, albo ko-
niec z piłką. Lena zaczyna więc prowadzić 
dziennik, by jej życie było mniej chaotycz-
ne. Któregoś dnia jednak jej dziennik ginie.

Lucy Maud 
Montgomery
Ania na 
uniwersytecie
Wydawnictwo Wilga

Nowa odsłona klasyki literatury. 
Przygody rudowłosej Ani od lat 
podbijają serca czytelniczek na 
całym świecie. To nowe piękne 
wydanie wszystkich historii Ani 
powinno znaleźć się na półkach 
każdego miłośnika dobrej lite-
ratury. Ania opuszcza Zielone 
Wzgórze i rozpoczyna naukę 
w Redmond. Studia to dla niej 
czas wypełniony pracą, ale też 
zabawą, nowymi przyjaźniami 
i podróżami. Z temperamentnej 
dziewczynki o niewyparzonym 
języku Ania przeradza się w doj-
rzałą młodą kobietę.

2299

oprawa
miękka

22
oprawa
miękka

22
oprawa
miękka

2299

cena
regularna

-40%

-30%
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Thomas McBrien, Craig Jelley
Minecraft: • Podręcznik kreatywności
• Podręcznik wojownika
Wydawnictwo Harper Collins Polska

„Minecraft”: „Podręcznik kreatywności” i „Podręcznik wojownika” w specjalnym wydaniu 
ze złotą folią na okładce. Książki zawierają zupełnie nową treść. 96 stron wiedzy, której nie 
znajdziesz nigdzie indziej.

3499

oprawa 
twarda
/ 1 egz.

Brandon Mull
Wojna cukierkowa
Wydawnictwo Wilga

Nate ma 10 lat. Przed początkiem no-
wego roku szkolnego wraz z rodzica-
mi przeprowadza się do miasteczka 
Colson. Tam wstępuje do klubu po-
szukiwaczy przygód i odkrywa sklep 
z niezwykłymi słodyczami. Cukierki 
okazują się magiczne: pozwalają uno-
sić się w powietrzu, zmieniać wygląd 
czy przechodzić przez lustra…

Ana Cristin Herreros
Nieunikniona. Baśnie 
Matki Śmierci z całego 
świata
Wydawnictwo Dwukropek

„Baśnie Matki Śmierci” to zbiór opo-
wieści zaczerpniętych z wielu kultur, 
których bohaterką jest Śmierć. Wy-
łania się z nich obraz Śmierci towa-
rzyszącej ludziom od chwili narodzin. 
Śmierć jest przedstawiona w różnych 
odsłonach (jako sprawiedliwa, przy-
jaciółka czy zakochana).

Kasia Keller
Tomasz Niefart. Gacie 
na łopacie
Wydawnictwo Zielona Sowa

Wakacje się skończyły, czas wrócić 
do szkoły. Dla Tomasza Niefarta – 
urodzonego pechowca – oznacza to 
tylko jedno – nowe pasmo szkolnych 
i towarzyskich porażek! Totalna kom-
promitacja i publiczna żenada tylko 
czekają, by podłożyć mu nowy kolec!

Amanda Wood, Mike Jolley
Świat człowieka
Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Wyrusz w ekscytującą podróż śla-
dami człowieka od czasów prehisto-
rycznych do współczesności i poznaj 
fascynujące cywilizacje oraz kultury, 
które tworzyły nasz świat. Przeżyj 
wielką przygodę w świecie wiedzy!

3999

oprawa 
miękka

5999

oprawa 
twarda

2499

oprawa 
miękka

6990

oprawa 
twarda

Brandon Mull
Spirit Animals. 
Opowieści upadłych 
bestii
Tom specjalny popularnej serii, do 
której autorów zalicza się bestselle-
rowy pisarz fantasy – Brandon Mull! 
Upadłe Wielkie Bestie – niegdyś naj-
bardziej potężne stworzenia Erdasu, 
które zdradziły inne Wielkie Bestie 
i których knowania kosztowały ży-
cie tysięcy istot – odradzają się jako 
zwierzoduchy wyjątkowych dzieci. 
Grozi im jednak wielkie niebezpie-
czeństwo. 

3699

oprawa 
twarda
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Frank Sinatra
Duets: 20th Anniversary PL (Deluxe Edition) 
Specjalne jubileuszowe wydanie albumu Franka Sinatry „Duets”. Na albumie znalazł się 
wybór nagrań z nagranych wcześniej albumów „Duets I” oraz „Duets II”. Nie zabrakło 
również dodatkowych utworów.

Matt Dusk 
Sinatra with Matt Dusk vol.2
Album „Sinatra with Matt Dusk vol.2” to kontynuacja albumu „Sinatra with Matt Dusk”, który 
uzyskał status złotej płyty. Na najnowszym albumie wystąpi plejada znakomitych gości 
specjalnych – Kuba Badach, Andrzej Piaseczny, Natalia Kukulska oraz Ewa Bem! Matt Dusk 
to dobrze znany kanadyjski wokalista, który od lat czaruje swoimi jazzowo-swingującymi 
piosenkami pochodzącymi z kilku złotych („Good News”, „JetSetJazz”, „Sinatra”) i platynowych 
albumów („Just The Two of Us”, „My Funny Valentine”, „Old School Yule”).  

Ralph Kaminski 
Kora
Ralph Kaminski podbił polską scenę muzyczną i zdobył serca słuchaczy, wydając dotychczas 
dwa albumy – „Morze” i „Młodość”. Nowa płyta artysty rozpoczyna kolejny rozdział w jego 
karierze. Ralph sięga po ponadczasową twórczość Kory i grupy Maanam, by zaprezentować 
ją na swój oryginalny sposób, a towarzyszą mu w tym wyjątkowi muzycy: Bartek Wąsik, 
Michał Pepol, Wawrzyniec Topa, Paweł Izdebski i Wiktoria Bialic. Album jest hołdem dla 
Kory i fantazją na jej temat. Wybór piosenek nie jest przypadkowy – są ilustracją autorskiego 
spektaklu Ralpha o tym samym tytule, którego premiera odbyła się w czerwcu br. podczas 
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.

RALPH KAMINSKI 

KORA
BARTEK WĄSIK MICHAŁ PEPOL

PAWEŁ IZDEBSKI WAWRZYNIEC TOPA
WIKTORIA BIALIC
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Cradle Of Filth
Existence Is Futile
Nowy, trzynasty studyjny album Cradle Of Filth, „Existence Is Futile”, to kolejna monumentalna 
podróż przez ciemność. Album opowiada o egzystencjalnym lęku i strachu przed nieznanym. 
Według zespołu „Existence Is Futile” jest z najpotężniej brzmiącą płytą Cradle Of Filth. Album 
odważny, pomysłowy, a przy okazji niezwykle ciężki, zadowoli wszystkich fanów ekipy Dani’ego 
Filtha. Jak zwykle w przypadku zespołu z Suffolk, na nowym wydawnictwie nie zabraknie 
pięknych melodii, oszałamiającego tempa i charakterystycznych partii wokalnych. 

6999

LTD
6499

CD
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Szczyl
Szczyl
Szczyl to dwudziestoletni reprezentant Gdyni. Pierwszą rozpoznawalność przyniósł mu utwór 
„Druga dekada”, który zapewnił mu udział w akcji SBM Starter. Wypuszczane podczas niej 
debiutanckie single „Banda” i „Toast Toast” świetnie przyjęły się wśród słuchaczy, osiągając 
milionowe wyświetlenia. Od czasu ich publikacji słuchacze spekulowali, gdzie wyda swój 
debiutancki album. Finalnie Szczyl postawił na Sony Music Entertainment Poland, fundując 
fanom jeden z ciekawszych transferów na rapowej scenie ostatnich lat. W czerwcu ogłosił, 
że jego nadchodzący krążek będzie nosić tytuł „Polska Floryda”, na której pojawią się między 
innymi Tymek, Pezet i Piotr Rogucki. 

3999

CD

Cochise
The World Upside Down
Nowa płyta Cochise – „The World Upside Down”, która ukaże się 15 października, to, tradycyjnie: 
zaangażowane teksty oraz energetyczne riffy gitarowe. Na albumie, oprócz premierowego 
materiału,  znalazł się także cover utworu „Gimme Danger”, The Stooges. Cochise wysyłają 
światu sygnał, że chcą podtrzymać pozycję jednego z topowych zespołów grających alter-
natywny rock w Polsce. 

3999

CD

LaNinia
Tyrant
Metalowy debiut roku! Muzyka zespołu inspirowana jest twórczością takich grup, jak: Slayer 
(na płycie znajduje się przeróbka utworu „Mandatory Suicide”), Sepultura, Vader, Biohazard 
i Acid Drinkers. „Tyrant” dostarczy niezapomnianych wrażeń wszystkim miłośnikom ciężkiego, 
gitarowego grania! 

3499

CD
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w supercenie 
22,99

wybrane
płyty zepołu

2299

CD 
1 egz.

5999
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Kizo
Jeszcze pięć minut
„Jeszcze pięć minut” to nowy długogrający album Kizo. Jest to 
zróżnicowany materiał, na którym każdy znajdzie coś dla siebie. 
Tytuł nawiązuje do stylu życia artysty. Kizo ma wytatuowane na 
kolanie „Jeszcze pięć minut” – hasło, które towarzyszy mu na każdej 
imprezie.

Goście: Lubin, Major SPZ, Pusher, Kabe, Oki, Berson, Janusz Wal-
czuk, Wac Toja

4999

CD

 PREMIERA 22.10.2021

Kali
Ganja Mafia. Kali – 20 lat na scenie
Kali to raper działający na scenie już od 20 lat. Początkowo był 
członkiem zespołu Firma. Od 2009 roku współtworzy kolektyw 
Ganja Mafia. „Hip-hopowe wydarzenie dekady” – takimi słowami 
Kali zapowiedział imprezę z okazji 20-lecia pracy scenicznej. XXGM 
odbyło się pod koniec lipca 2021. Budżet był ogromny – pół miliona 
złotych, a scena powiększona do 36 metrów. Przy organizacji wyda-
rzenia pracowało około 200 osób, żebyście mogli doświadczyć epic-
kiego eventu, który jeszcze długo wszyscy będziemy wspominać.

 PREMIERA 22.10.2021

5999

2 CD



muzyka

46 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. 

Winyle w supercenie 54,99

Agnieszka Osiecka
Bardowie i poeci

Andrzej Zaucha
Byłaś serca biciem

Anna Jantar
Nic nie może wiecznie trwać

Różni wykonawcy
Ballady rockowe

KSU
Okrutny świat

Różni wykonawcy
The Best: Lata 70'

Różni wykonawcy
The Best: Lata 80'

Lech Janerka
Historia podwodna

Brygada Kryzys
The Best: To co czujesz, to 
co wiesz

Ira
Ira

Klaus Mitffoch
Klaus Mitffoch

Krzysztof Krawczyk
The Best: Rysunek na szkle

Obywatel G.C.
Obywatel G.C.

Perfect
UNU

Robert Chojnacki i...
Sax & Sex

Siekiera
Nowa Aleksandria

Sztywny Pal Azji
Europa i Azja

Tilt
Tilt

Top One
The Best: Biały miś

Zbigniew Wodecki
The Best: Zacznij od Bacha
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Różni wykonawcy
Empik Winyl Collection: Krzysztof Krawczyk
„Empik Winyl Collection” to nowa i ekskluzywna seria kompilacji typu best of. Płyty wy-
dawane w tym cyklu są dostępne wyłącznie w salonach Empik oraz na Empik.com. Z kolei 
artyści i zespoły, którym poświęcone są kolejne części, to absolutny top muzyki popularnej. 
Wydawnictwo, które właśnie widzisz, poświęcone jest jedynemu w swoim rodzaju Krzyszto-
fowi Krawczykowi i jest hołdem dla jego wspaniałej twórczości. Wśród wyselekcjonowanych 
utworów znalazły się takie niezapomniane przeboje jak: „Parostatek”, „Rysunek na szkle”, „Jak 
minął dzień”, „Pokochaj moje marzenia” oraz „To co dał nam świat”.

Różni wykonawcy
Empik Winyl Collection: Michał Bajor
„Empik Winyl Collection” to nowa i ekskluzywna seria kompilacji typu best of. Płyty wydawane 
w tym cyklu są dostępne wyłącznie w salonach Empik oraz na Empik.com. Z kolei artyści i zespo-
ły, którym poświęcone są kolejne części, to absolutny top muzyki popularnej. W tym przypadku 
w roli głównej występuje twórczość Michała Bajora. Na płycie znalazły się najpiękniejsze 
utwory z bogatego repertuaru artysty, w tym takie piosenki jak: „Ogrzej mnie”, „Chciałbym”, 
„Nasza niebezpieczna miłość”, „Nathalie”, „Nie chcę więcej” oraz „Moja miłość największa”. 

4999

LP
4999

LP
4999

LP
4999

LP

PREMIERA 15.10.2021PREMIERA 15.10.2021

Różni wykonawcy
Empik Collection: Classics 
„Empik Collection: Classics” to kolejna składanka z nowej serii Empi-
ku. Dwupłytowy album wypełniony po brzegi najpopularniejszymi 
utworami wybitnych kompozytorów, takich jak: Richard Wagner, 
Wolfgang Amadeusz Mozart, Jan Sebastian Bach, Antonio Vivaldi 
czy Johannes Brahms. Na albumie nie zabrakło światowej sławy 
muzyków i kompozytorów: George Szell, Philippe Entremont, Le-
onard Bernstein oraz Yo-Yo Ma.
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Muzyka poważna & Jazz
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TO, CO NAJPIĘKNIEJSZE

Hela
Na swój kształt 
„Na swój kształt” to debiutancka EPka Heli, wrażliwej i utalentowanej artystki tworzącej 
muzykę z pogranicza indie-folku i folk-popu. Po wielu latach spędzonych w szkole muzycznej 
i doskonalenia warsztatu sięgnęła po gitarę i zaczęła pisać własne piosenki. Podobnie jak 
w debiutanckim singlu, jedną nogą jest w Londynie, gdzie studiuje songwriting, a drugą w War-
szawie, skąd pochodzi i gdzie najchętniej tworzy swoją muzykę. Szlify zbierała w prestiżowej 
brytyjskiej szkole o profilu muzycznym BIMM,  którą ukończyli m.in. James Bay i George 
Ezra. Idąc w ich ślady Hela zaprezentowała światu bezpretensjonalne single „Jedną nogą”, 
„Na opał” oraz „Na swój kształt”.  

Jan Borysewicz 
Wszystkie oblicza Jana Borysewicza
„Wszystkie oblicza Jana Borysewicza” to album nietuzinkowy – album dokumentujący 
50-letnią działalność kompozytorską Jana Borysewicza. Ponadczasowe utwory z udziałem 
znakomitych artystów: Piotr Fronczewski, Igor Herbut, Piotr Cugowski, Izabela Trojanowska, 
Piotr Rogucki, Ewa Bem, Bracia, Kasia Kowalska, Katarzyna Nosowska, Anna Wyszkoni oraz 
hit „Wciąż bardziej obcy” w nowej odświeżonej wersji, a ponadto dwa premierowe utwory 
„Zawsze przy Tobie” i „Pocztówka”.
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Muzyka polska w supercenach

2999

CD

4999

2999

CD

3999

2999

CD

4999

1999

CD

2499

CD

3999

1999

CD

1999

CD

1999

CD

4499

1999

DVD

1999

CD

3999
2 CD 

+ DVD

4999

3499

CD

4499

2999

CD

3999

2499

CD

3999

2999

CD

51Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. 

muzyka



muzyka nowość

52 Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. 

4299

CD

4499

CD

3999

CD

3999

CD

4499

CD

6699

CD

2499

CD

4499

CD

4699

CD

5299

CD

5299

CD

5599

CD

4299

CD

4499

CD

4499

CD

4299

CD

3999

CD

2499

CD

2999

CD

4499

CD

Bonsoul

Taco Hemingway Taco HemingwayTaco Hemingway Taco HemingwayTaco Hemingway Taco Hemingway

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

Przy zakupie 3 tytułów, zapłać 9,99 za każdy z nich

Alternatywa w supercenie

Hip-hop w supercenie!
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Mazowsze

Czerwone Gitary

SBB Urszula Dudziak

Tadeusz WoźniakStanisław Grzesiuk Dwa plus jeden

KOLOROWE WINYLE - edycja limitowana tylko w Empiku

Natalia Kukulska Niemen

Anna Jantar Mira Budka Suflera

JUBILEUSZOWE WYDANIA NA 
CZARNEJ PŁYCIE CD
z okazji 65-lecia Polskich Nagrań

3999

/ 1 egz.

Krzysztof Krawczyk
Jak minął dzień

Krzysztof Krawczyk
Niki w krainie techniki

Krzysztof Krawczyk
Dla mojej dziewczyny

Andrzej Zaucha
Wszystkie stworzenia 
duże i małe

Zespół Pieśni i Tańca Śląsk 
Śląsk vol. 2

Krzysztof Krawczyk
Byłaś mi nadzieją

Grzegorz Markowski
Kolorowy telewizor

Jerzy Połomski
Bo z dziewczynami

Urszula Sipińska
Zabaw się w mój świat

Breakout 
Blues

53Prezentowane ceny obowiązują w salonach Empik. 

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

Oscars 
Zwycięzca: Najlepszy Film Międzynarodowy

3499
DVD
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Jeden gniewny człowiek
Jason Statham jako bezlitosny mściciel w najnowszym filmie Guya Rit-
chiego, twórcy „Dżentelmenów”, „Przekrętu” i „Porachunków”. 

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

Wolka
Annie zostają ostatnie dni odsiadki, 
a to oznacza, że nadchodzi czas rozli-
czenia się z przeszłością. Gdy opuszcza 
więzienne mury, jej głównym celem 
jest odnalezienie Doroty, z którą ma 
rachunki do wyrównania. Szybko 
okazuje się, że to nie jest takie proste, 
a w nowej rzeczywistości może liczyć 
tylko na siebie. Poszukiwania sprowa-
dzają ją na Islandię, gdzie, podając się 
za przyjaciółkę Doroty, szybko zysku-
je zaufanie jej rodziny. Tylko one dwie 
wiedzą o co toczy się gra. Jak długo 
potrwa ta sielanka?

Spirala. Nowy rozdział 
serii Piła
Młody arogancki detektyw Ezekiel „Ze-
ke” Banks i jego nowy policyjny partner 
prowadzą śledztwo w sprawie sady-
stycznych morderstw, które przypo-
minają serię krwawych zbrodni sprzed 
lat. Przekonany o swojej przenikliwości 
Zeke nie zdaje sobie sprawy, że krok po 
kroku daje się wciągnąć w wyszukaną 
i przemyślaną grę. W szalonym umyśle 
mordercy zrodził się plan tak okrutny, że 
nawet policyjni weterani nie wyobrażają 
sobie tego, co nadchodzi…

Cwaniaki z Hollywood
Producent filmowy Max Barber od wie-
lu lat zajmuje się kręceniem, nie tylko 
filmów. Nawet po największej klapie 
(czyli zawsze) udaje mu się jakoś wyjść 
na swoje. Tym razem jednak sytuacja 
jest podbramkowa, bo Max winien jest 
forsę mafii i szansa na szczęśliwe za-
kończenie niepokojąco się oddala. Krót-
ko mówiąc – albo znajdzie się kasa, albo 
to Max się znajdzie… w betonowych bu-
tach na dnie oceanu. Z nożem na gardle 
niektórzy okazują się wyjątkowo kre-
atywni. Max wpada na genialny, choć 
odrobinę wątpliwy moralnie pomysł...

Kraina Smoków
Zaciszna Smocza Dolina, czyli spokojna 
przystań wszystkich smoków, jest zagro-
żona –  wiele bowiem wskazuje na to, że 
zażegnany przed wiekami konflikt mię-
dzy ludźmi i smokami może rozgorzeć 
na nowo. W tej sytuacji dzielny srebrny 
smok Lung, wiedziony wiarą w legendę 
o smoczym raju, postanawia wyruszyć 
na jego poszukiwanie. Jest przekonany, 
że to właśnie tam wszystkie smoki bę-
dą już na zawsze bezpieczne. Bez zgody 
Smoczych Mędrców wymyka się z Do-
liny w towarzystwie zaprzyjaźnionego 
leśnego skrzata. Po drodze dołącza do 
nich pewien chłopiec, który uważa się 
za „smoczego jeźdźca”, choć do tej pory 
smoki oglądał tylko na obrazkach.

7999

3999
   DVD

3999
   DVD

3999
   DVD

2999
   DVD

2999
   DVD
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Osiecka
Fascynująca biografia poetki, Agnieszki Osieckiej. Serial przedstawia jej życie od 
wczesnej młodości, przypadającej na lata pięćdziesiąte, aż do śmierci, czyli lata dzie-
więćdziesiąte XX wieku.

Tłem tej biograficznej opowieści są artystyczne, obyczajowe oraz polityczne realia tam-
tych czasów, poczynając od edukacji w komunistycznej szkole przez studia w Szkole Fil-
mowej w Łodzi i kolorowy świat studenckich teatrzyków – warszawskiego STS- u i gdań-
skiego Bim-Bomu. To opowieść o spektakularnych sukcesach i porażkach Osieckiej, 
zarówno w walce z cenzurą, jak i wynikających z trudnych życiowych wyborów.

3999
DVD

 2
6.
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02
1
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In the Heights: Wzgórza 
marzeń
Poprawiony opis: Oszałamiający film, prze-
pełniony muzyką i tańcem. Adaptacja słyn-
nego broadwayowskiego musicalu. W po-
wietrzu unosi się aromat cafecito caliente, 
a cała okolica tętni muzyką. W tej barwnej 
scenerii mieszka sympatyczny, obdarzony 
magnetyczną osobowością właściciel skle-
piku, który śpiewając o nadziejach, odkłada 
każdy grosz, aby zrealizować swoje plany.

Ostatni Komers
Akcja „Ostatniego Komersu” rozgrywa się 
w ostatnim tygodniu szkoły w gimnazjum 
w małym polskim miasteczku. W oczekiwaniu 
na imprezę (komers) grupa uczniów spędza 
czas na miejskim basenie. W ciągu kilku dni 
zasmakują zauroczeń, odrzucenia i pierwszych 
zawiedzionych nadziei. Zapis ich doświadczeń 
jest zwieńczeniem okresu gimnazjalnego 
i portretem współczesnej młodzieży poszu-
kującej tożsamości, przynależności i więzi. 

Ci, którzy życzą mi 
śmierci
Doskonały thriller z Angeliną Jolie 
w roli głównej. Nagrodzona Oscarem 
aktorka wciela się w rolę Hannah, 
strażaczki rozpamiętującej śmierć 
trzech osób, których nie zdołała ura-
tować przed ogniem. Pewnego dnia 
na swej drodze spotyka roztrzęsione-
go dwunastoletniego chłopca, który 
był świadkiem morderstwa, a teraz 
sam jest ścigany przez zabójców. 

Małe rzeczy
Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, 
Joe Deacon (Denzel Washington), 
zostaje wysłany do Los Angeles 
z prostym z pozoru zadaniem ze-
brania dowodów rzeczowych. Na 
miejscu jednak wikła się w poszu-
kiwania seryjnego zabójcy, który 
terroryzuje miasto. Prowadzący 
obławę miejscowy sierżant Jim 
Baxter, pozostający pod wraże-
niem policyjnego nosa Deke’a, nie-
oficjalnie angażuje go do pomocy. 

@2021 Disney

Cruella

Emma Stone wciela się w rolę jednego z najbardziej 
znanych i stylowych czarnych charakterów kina – 
Cruelli de Mon. Młoda i kreatywna oszustka Estella 
(Stone), marząca o karierze wziętej projektantki 
mody, aby przetrwać na ulicach Londynu łączy siły 
z parą podstępnych złodziei. Kiedy jej talent zwraca 
uwagę legendy mody – baronowej von Hellman 
(Emma Thompson) – Estella zmienia się w nieokieł-
znaną i żądną zemsty „Cruellę”.

© 2021 20th Century Studios

Nomadland

Ten „znakomity film” (Joe 
Morgenstern, „The Wall 
Street Journal”) opowiada 
o Fern (Frances McDor-
mand), która po zamknię-
ciu kopalni gipsu i upadku 
robotniczego miasteczka 
w Nevadzie pakuje swo-
jego vana i rusza przed 
siebie. Prowadząc życie 
współczesnej koczowniczki poza ramami konwencjonalnego 
społeczeństwa, Fern odkrywa w sobie nową siłę i zaradność. 
Po drodze spotyka innych nomadów, którzy stają się jej prze-
wodnikami po rozległych przestrzeniach amerykańskiego 
Zachodu. 

8499

8999

8999 8999

3999
   DVD

3999
   DVD

3999
   DVD

3999
   DVD

3999
   DVD

3499
   DVD

2999

DVD / 1 szt.

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999
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DVD

4499

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

2499

DVD

2999

1999

DVD

5499

BD

5999

3999

BD

4499

5499

BD

5999

5499

BD

5999
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ZBIERZ KOLEKCJĘ TWOICH ULUBIONYCH 
FILMÓW I SERIALI DC

-50% na drugi 
film*

™ & © 2021 DC and WBEI. All Rights Reserved

* oferta ważna tylko online 
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Kino domowe 
z rabatem -30%
SETKI TYTUŁÓW DO WYBORU

do

3399

DVD

4499

3399

DVD

4499

3399

DVD

4499

3399

DVD

4499

3399

DVD

4499
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DVD

3999

3399

DVD

4499

2399

DVD

2999

2799

DVD

3499

2799

DVD

3499

1799

DVD

1999

1799

DVD

1999

1799

DVD

1999

1799

DVD

1999

1799

DVD

1999

1799

DVD

1999

1799

DVD

1999

1799

DVD

1999

4899
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6499

2099

DVD
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Kino domowe 
z rabatem -30%
SETKI TYTUŁÓW DO WYBORU

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

20999
PC

24999
PS4 /PS5 / 
 Xbox One
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Gra PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X / NS 
FIFA 22
Oto moc futbolu – EA SPORTSTM „FIFA 22” jeszcze bardziej przybliża grę do  
tego, co widzimy na prawdziwych boiskach, dzięki fundamentalnym ulepszeniom 
w rozgrywce i nowemu sezonowi innowacji we wszystkich trybach.

20999
PC

23999
PS4 / Xbox One

14999
NS



63

grynowość

27999
PS5 / 

Xbox  Series X

*WYMAGANE SĄ GRA FIFA 22 (SPRZEDAWANA ODDZIELNIE), ZAINSTALOWANIE WSZYSTKICH 
JEJ AKTUALIZACJI, POŁĄCZENIE Z INTERNETEM I KONTO EA. KORZYSTANIE Z PUNKTÓW FIFA 
POINTS JEST OPCJONALNE. NIE SĄ ONE WYMAGANE DO GRY W FIFA ULTIMATE TEAM.
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3999
PC / 2 egz.

superoferta

POMARAŃCZOWA 
KOLEKCJA KLASYKI 

za 2 gry z serii
3999 

Gra PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X 
Riders RepublicTM

Dołącz do ogromnego wieloosobowego placu zabaw „Riders Republic™”! 
Spotykaj się i rywalizuj z innymi graczami oraz podejmij ekscytujące ak-
tywności, takie jak jazda na rowerze, narty, snowboard, wingsuit i rakie-
towy wingsuit.

Spełnij swoje sportowe fantazje i przemierzaj ogromny, tętniący życiem 
otwarty świat, zawsze pełen innych graczy wokół ciebie. Ruszaj do kul-
towych amerykańskich parków narodowych, takich jak Bryce Canyon, 
Yosemite Valley czy Mammoth Mountain. One czekają na twój przyjazd!

Dołącz do znajomych i rywalizuj w różnych trybach dla wielu osób – poczuj 
pęd zjazdów, dominuj na mapach w zawodach rywalizacji albo spróbuj sił 
w epickich wyścigach PvP z więcej niż 50 graczami.

zapowiedź

 PREMIERA 28.10.2021



65

gry

superoferta
Oferta ważna  w dniach 14.10 - 31.10.2021

Gra PC / PS4 / Xbox One / PS5 / NS
Immortals Fenyx Rising

Gra  PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X 
Assassin’s Creed® Valhalla

Gra PC / PS4 / PS5 / Xbox One 
Watch Dogs Legion

11999
14999

PS4 /  
Xbox One 

14999
24999

PS4 /  
Xbox One 

11999
14999

PS5 / NS

10999
13999

PC

11999
14999

PS4 / PS 5 / 
Xbox One 

14999
25999

PS5

10999
13999

PC
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The Sims 4TM + 
Uniwersytet

The Sims 4TM + 
Wyspiarskie życie

The Sims 4TM + 
Psy i koty

Need for Speed: 
Payback

FIFA 21 Ultimate Team 
Points

Star Wars: Battlefront 2

Rocket Arena – 
Edycja Mityczna

Battlefield 1: 
Rewolucja

15999
PC

20999

12999
PC

19999

4499
PC

7499

5999
PC

7999

2999
PC

4999

7999
PC

11999

12999
PC

17999

14999
PS4 

16999

4499
PS4 

7499

11999
Xbox One

16999

11999
Xbox One

16999

7999
Xbox One / 

PS4 

12999

2999
Xbox One / 

PS4 

4999

Podaruj rozrywkę 
w prezencie.

Płatności w internecie
Dzięki paysafecard możesz szybko 
i bezpiecznie zapłacić gotówką za 
swoje aktywności w internecie. Już 
nie musisz posiadać konta w ban-
ku ani karty kredytowej, by móc 
swobodnie operować pieniędzmi 
w wirtualnym świecie!

Paysafecard jest dostępny w for-
mie 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.

PlayStation Plus
Subskrypcja na 12 miesięcy

24000

Najlepszy prezent dla gracza
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Gra PC / PS4 / Xbox One
Biomutant®

„Biomutant®” to postapokaliptyczna gra RPG kung-fu w otwartym świecie, z niepowtarzalnym 
systemem wschodnich sztuk walki, w którym możesz łączyć ataki wręcz, strzelanie i zdolności 
mutantów. W całej krainie szaleje epidemia, a drzewo życia krwawi śmiercią z korzeni. Plemiona 
są podzielone. Zdecyduj o losie tego świata – czy będziesz zbawicielem, czy poprowadzisz 
go ku jeszcze większemu mrokowi?

Gra PS4 / Xbox One
Grand Theft Auto V – 
Premium Edition
Edycja Premium „Grand Theft Auto V” za-
wiera wszystkie elementy fabularne „Grand 
Theft Auto V”, bezpłatny dostęp do stale 
ewoluującego świata „Grand Theft Auto 
Online” i wszystkich ulepszeń rozgrywki 
oraz dodatkowej zawartości, w tym Skoku 
na koniec świata, Dozbrojenia, Przemytu, 
Motocyklistów i nie tylko. Otrzymasz także 
Zestaw początkującego kryminalisty, który 
jest najszybszym sposobem, aby rozkrę-
cić swoje przestępcze imperium w „Grand 
Theft Auto Online”.

Gra PC
Mafia: Trylogia
Od mistrzów narracji ze studia Hangar 
13 prosto w ręce graczy nadciąga „Mafia 
Trylogia” – jedyna w swoim rodzaju inte-
raktywna seria, pozwalająca graczom po-
smakować gangsterskiego życia w trzech 
różnych epokach zorganizowanej przestęp-
czości w Ameryce.

„Mafia Trylogia” zawiera: „Mafia: Edycja 
ostateczna”, „Mafia II: Edycja ostateczna”, 
„Mafia III: Edycja ostateczna”.

Gra PS4 / Xbox One
Red Dead Redemption II
Ameryka, 1899. Era Dzikiego Zachodu chyli 
się ku końcowi. Gdy napad w położonym na 
zachodzie mieście Blackwater kończy się 
katastrofą, Arthur Morgan i gang van der 
Lindego są zmuszeni uciekać. Na plecach 
czują oddechy stróżów prawa i najlepszych 
łowców nagród, więc muszą napadać, kraść 
i walczyć z całych sił, aby przetrwać w su-
rowym świecie w samym sercu Ameryki. 
Coraz głębsze wewnętrzne spory grożą 
rozłamem gangu, a Arthur musi dokonać 
wyboru między ideałami a lojalnością wo-
bec ludzi, którzy go wychowali.

Gra PS4
NBA 2K22
Graj ulubionymi drużynami i gwiazdami 
NBA oraz WNBA. Doświadcz autentycz-
ności profesjonalnej koszykówki na najwyż-
szym poziomie. Dzięki najlepszej w swojej 
klasie prezentacji wizualnej i sztucznej in-
teligencji zawodników, aktualnym składom 
i historycznym drużynom, a także wielu in-
nym elementom, gra jeszcze nigdy nie była 
tak realistyczna i kompletna jak w „NBA 2K”. 
Poczuj energię tłumu, intensywność rywa-
lizacji i niekończącą się rozrywkę w jednym 
z najbardziej wciągających współczesnych 
produktów sportowych.

Gra PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X
Back 4 Blood – Special Edition (Edycja specjalna) 
Zawiera: Ekskluzywne metalowe opakowanie

„Back 4 Blood” to porywający FPS kooperacyjny autorstwa twórców po-
pularnej serii „Left 4 Dead”. Jesteś w samym środku wojny przeciwko 
przerażającym stworom, które niegdyś były ludźmi, a teraz przeobrażone 
przez zabójczego wirusa, pragną pochłonąć resztki cywilizacji. Gdy los 
ludzkości wisi na włosku, musisz razem ze znajomymi wyruszyć do walki 
z nieprzyjacielem, unicestwić go i odzyskać świat. Walcz w 4-osobowej 
kooperacyjnej kampanii fabularnej, w której gracze muszą ze sobą współ-
pracować, aby przetrwać kolejne, coraz trudniejsze misje. 

14999
PC / PS4 
/ Xbox One

25999
PS4

nowa niższa cena
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Oferta ważna od 22.10.2021

23999
27999

PS4 /  
Xbox One 

8999
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Xbox One 

26999
27499

PS5

26999
27499

Xbox Series X /
Xbox One 

12999
18999

PS4 /  
Xbox One 
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elektronika

14999
PC / PS4 
/ Xbox One

12999
22999

8999

6999

11999 16999

23999

26999

4990
Ładowarka Bezprzewodowa QI Xiaomi 
Mi Wireless Fast Charger Stand (20 W)

Myszka komputerowa Mi Dual Mode 
Wireless 

Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Mi 
True Wireless Earbuds Basic 2

Przenośny głośnik bezprzewodowy 3W 
Harry Potter

Aparat do fotografii natychmiastowej 
FUJIFILM Instax Mini 9

Papier fotograficzny Xiaomi Mi 
Portable Photo Printer Paper, 
20 szt. 

Drukarka foto Xiaomi Mi 
Portable Photo Printer 

Ładowarka Xiaomi Fast charger with Gan 
Tech Mi 65w 3a white 

Głośnik przenośny XIAOMI 
Mi Portable

Przystawka Smart TV 
XIAOMI Mi Box S 4K

8990

Xiaomi, Mi Band 5, czarny 

Słuchawki JBL TUNE 500 BT, 
Bluetooth

Słuchawki JBL Tune 
600 ANC, Bluetooth

Słuchawki
JBL TUNE 500 

Słuchawki JBL T215, 
Bluetooth 

Słuchawki JBL T110BT, 
Bluetooth

Słuchawki JBL Tune 
115BT, Bluetooth 

Głośnik JBL Go 2, 
Bluetooth 

Słuchawki JBL 
T115TWSBLK, 
Bluetooth

Słuchawki 
JBL FREE 2,
Bluetooth 

12999
/ 1 szt.

16999

10999
/ 1 szt.

12999

11999

/ 1 szt.

14999

28999
35999

29999
34999

29999
42999

17999
/ 1 szt.

21999

17999

10999
/ 1 szt.

18999

superoferta

3 za 2*

kup 3, zapłać za 2

* Promocja 3 za 2 obowiązuje 
dla wkładów 10 sztuk, 

promocje nie łączą się.

3499
4999

24999
27999

/ 1 szt.

/ 1 szt.
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Na barana
Kooperacyjna gra dla całej rodziny! W sło-
neczny, wiosenny poranek rodzinka Szta-
pelków ma ochotę na podwórkową zabawę 
z balonikiem i puszczenie latawca. O nie! Wy-
gląda na to, że w nocy wiatr zwiał wszystkie 
zabawki na drzewo! Pomóżcie rodzince poru-
szać się po ogrodzie i wspinać się wzajemnie 
na barana, żeby przed zachodem słońca zdjąć 
wszystkie zabawki z drzewa. Ale które zbie-
rać jako pierwsze? Balon, piłkę czy latawiec? 
Kto z rodziny ma wspiąć się na barana? Sami 
zadecydujcie, co będzie najlepsze i pozbieraj-
cie pogubione przedmioty. 

1–6 wiek

3+

Ubongo Junior 3D
Łamigłówka 3D dla dzieci. Szybko! Prosto! 
Ubongo! „Ubongo Junior 3D” to doskonała 
gra dla najmłodszych fanów gier planszo-
wych! Ma łatwe zasady rozwijające spostrze-
gawczość, logiczne myślenie oraz zdolności 
manualne. Można w nią zagrać także w po-
łączeniu z „Ubongo 3D”, aby zrównoważyć 
szanse młodszych i starszych graczy. 

2–6 wiek

5+

11999
14999

6999
8999

nowość

7489

2–4 wiek

5+Dżungla
Wyjątkowe połączenie gry i puzzli! Plansza 
przedstawia dżunglę budzącą się do życia. 
W trakcie gry, wraz z dokładanymi przez gra-
czy płytkami zwierząt, promienie słońca 
sięgają coraz wyżej, ujawniając kolejnych 
mieszkańców dżungli. 

2–4 wiek

5+Dragomino
Nadszedł ten wielki dzień! Dołączyłeś do 
grona Smoczych Jeźdźców! Możesz teraz 
udać się na tajemniczą wyspę, gdzie bę-
dziesz szukał tych niesamowitych stwo-
rzeń. Pamiętaj tylko, że nie będziesz jedy-
nym Jeźdźcem w tych stronach. Kto z was 
odnajdzie najwięcej smoczątek? Odkrywaj 
nowe krainy w poszukiwaniu przesłodkich 
smoczątek!

8999

Stary niedźwiedź / Chciwy 
potwór   
Tata Miś zapadł w zimowy sen, ale nieste-
ty zapomniał i w koszyczku przed jaskiną 
i zostawił swoje zapasy na zimę. Głodne 
niedźwiadki nie zmarnują takiej okazji. 
Zdobądź zawartość koszyka zanim Tata 
Miś się obudzi! / Uratuj zabawki z języka 
Chciwego Potwora zanim będzie za późno! 
Grę wygrywa gracz, który uratuje najwięcej 
zabawek. Uwaga! Chciwy potwór rusza się 
i chowa swój język!

2–4 wiek

4+

11999
/ 1 szt.

2+ wiek

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

8999
/ 1 szt.

2+ wiek

4+
Super MarioTM: Fire Mario Stadium, 
Air Hockey 
Gry zręcznościowe „Super Mario™” od EPOCH zapewnią 
świetną zabawę dla całej rodziny! Trzeba mieć szczęśli-
wą rękę i wykazać się dużą zręcznością, żeby nie odpaść 
z gry. Wysokiej jakości figurki kolekcjonerskie bohaterów 
„Super Mario™” w każdym zestawie! Gry oznaczone logo 
Link System można łączyć ze sobą, żeby zabawa była 
jeszcze ciekawsza!

14249
18999

/ 1 szt.
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gry planszowe

2–4 wiek

6+

2499

2+ wiek

6+
Top Trumps Quizy –
różne rodzaje

5999
/ 1 szt.

Dziennik Cwaniaczka: 10 sekund challenge; gra karciana
Zbuduj najdłuższy łańcuszek kart – które się nie powtarzają (kolor ani postać nie mogą się powtórzyć na sąsiednich kartach).  Zostań mistrzem Cwaniacz-
ków, wykonując ekscytujące wyzwania, zanim skończy się czas! Szybka, aktywna rozgrywka angażuje wszystkich. Zawiera 90 kart do gry z oryginalnymi 
ilustracjami autora Jeffa Kinneya.

11999

2–4 wiek

7+
Superfarmer & Bocian
Cóż to za przyjemny klekot dochodzi z Wa-
szej farmy? To bociany założyły gniazdo 
na jej dachu. Ich obecność przynosi super-
farmerom mnóstwo szczęścia, zatem nic 
dziwnego,  że na farmie zaczęły rodzić się 
bliźnięta. Wersja „Superfarmer & Bocian” 
to kolejna odsłona kultowej serii gier. Dzięki 
pomocy bociana wasze farmy będą rozwijać 
się jeszcze prężniej.

8999
9999

7999

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.



72

gry planszowe

1–6 wiek

8+
Talisman: Legendarne 
opowieści 
„Talisman: Legendarne opowieści” to wer-
sja kultowej gry „Talisman: Magia i Miecz” 
stworzona z  myślą o najmłodszych, którzy 
chcą wyruszyć na poszukiwania magicznych 
artefaktów. Jako nieustraszeni Poszukiwacze 
sprzymierzyliście się, aby wyruszyć na wy-
prawę, której celem jest odzyskanie wszyst-
kich pięciu Talizmanów i uniemożliwienie 
złym siłom wzięcia świata we władanie. Jeśli 
będziecie ze sobą współpracować i mądrze 

nowość

15999
18999

2–4 wiek

8+
Fiesta Mexicana
Sabrina i Pedro organizują wielką rodzinną 
uroczystość na cześć zmarłych, a Ty zamie-
rzasz im pomóc. Zaproszono wielu gości, 
a menu jest niezwykle obfite. Czas zakasać 
rękawy, niech ta uczta zakończy się sukce-
sem! W trakcie gry opiekujesz się jednym ze 
stołów. By wygrać, musisz zaprezentować 
jak najwięcej dań, w możliwie jak najatrak-
cyjniejszy sposób.

8999

Monopoly edycja MEGA  
Każdy uwielbia „Monopoly”, a ta unikalna 
edycja „MEGA” pozwoli Ci inwestować 
jeszcze więcej, budować jeszcze wyżej 
i zgarniać stosy gotówki! Jeśli umiesz już 
grać w klasyczną wersję „Monopoly”, to no-
we zasady poznasz w zaledwie kilka minut 
i błyskawicznie rozpoczniesz grę, która prze-
niesie Cię na zupełnie nowy poziom zabawy!

2–8 wiek

8+

12999
14999

4–16 wiek

7+
Okulary Czary-Mary / Okulary Czary-Mary. Rodzice vs. 
dzieci
Kalambury i rebusy to świetna zabawa, ale łatwizna. Spróbujcie wyzwania, jakim jest ryso-
wanie w magicznych okularach! Różne rodzaje soczewek to różne rodzaje deformacji. Kto 
wygra tym razem?

13999

9999
12999

Najlepsza gra w 3 edycji konkursu
„Stwórz grę i wskocz na półkę Empiku”

5499

Wtopa
„Wtopa” to bardzo emocjonująca, karciana gra towarzysko-imprezowa. 
Gracze wcielają się w odważnych kapitanów okrętów podwodnych wal-
czących o tytuł Króla Oceanu. Manewrują w głębinach oceanu, ostrzeli-
wując się potężnymi torpedami, by zatopić okręty swoich przeciwników.

Planuj swoje ruchy, używaj umiejętności specjalnych i pozostań ostatnim 
na placu boju.

2–5 wiek

8+

4+ wiek

8+
Kalambury De Luxe + Kim 
jest Janusz? 
Dwie kultowe gry towarzyskie w jednym 
pudełku! „Kalambury De Luxe” oraz „Kim 
jest Janusz?” to wyjątkowe połączenie gwa-
rantujące świetną zabawę w gronie rodziny 
i znajomych.

Obie gry polegają na jak najszybszym odga-
dywaniu haseł. Czy dacie radę zrobić to pod 
presją czasu odmierzanego przez klepsydrę?

13999
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TERRA
Jak dobrze znasz świat? Światowy best-
seller w nowej odsłonie „TERRA” to impre-
zowo-familijna gra, która już zdobyła serca 
polskich graczy. Teraz wraca w nowej szacie 
graficznej i ze zaktualizowanymi zadaniami. 
„TERRA” to idealna gra na spotkanie z ro-
dziną i przyjaciółmi. Ma proste reguły, za-
pewnia emocjonującą rozrywkę i dostarcza 
mnóstwo ciekawych informacji. 

3–5 wiek

10+
Bardzo Przeciętny Quiz  
W „Bardzo Przeciętnym Quizie” chodzi o wpaso-
wanie się, bycie gdzieś pośrodku – po prostu bycie 
asem zwyczajności. Rywalizuj w serii zadań, ale 
celuj odpowiedziami w sam środek, bo w tej grze 
to najbardziej przeciętna osoba wygrywa! Dzięki 
ścieralnym kartom, 200 zadaniom i poręcznemu 
przeciętnomierzowi do oceniania odpowiedzi – ten 
„Bardzo Przęciętny Quiz” gwarantuje ponadprze-
ciętną rozrywkę!

9999

2–4 wiek

10+Moje Miasto 
Rozwijaj swoje miasto od osady do tętniącej 
życiem metropolii. Ta wielokrotnie nagradza-
na gra znanego na całym świecie autora – 
Reinera Knizi – czeka, by dostarczyć Ci wielu 
niezapomnianych partii. Na przestrzeni 24 
odcinków kampanii będziesz otwierał koper-
ty zawierające nowe komponenty, wprowa-
dzał w życie modyfikacje istniejących zasad 
i dbał, by Twoje miasto (z wymyśloną przez 
Ciebie nazwą i wybranym herbem!) rosło 
w siłę.

3–6 wiek

10+

9999
12999

14999
16999

11999

4+ wiek

10+
Jesteś wyciszony
Czy uda Ci się przekazać co masz na myśli, 
gdy masz wyłączony mikrofon? Pokaż przez 
powiększający ekran swoje usta i udzielaj 
wskazówek współgraczom próbującym 
czytać z ruchu Twoich warg.

12999

2–4 wiek

10+Decipher
Czy uda Ci się odgadnąć zaszyfrowane hasło? 
„Decipher” to gra dla miłośników gier słow-
nych oraz imprezowych. Dzięki kolorowej 
oprawie graficznej oraz niebanalnemu syste-
mowi szyfrowania pokochasz tę grę od razu!

Monopoly Grzybobranie 
Zobacz, co kryje wyjątkowa edycja gry 
„Monopoly Grzybobranie”. Grzybobranie 
czas zacząć! Tym razem nie będzie to jed-
nak zwykłe zbieranie grzybów, jakie znacie 
z dzieciństwa – o nie! Bądź pierwszy w lesie 
i znajduj najlepsze grzybowe miejscówki 
– teraz możesz je kupować i sprzedawać! 
Komu sprzedać zagajnik pełen borowi-
ków? A może lepiej kupić polankę usianą 
rydzami? 

2–6 wiek

8+

11999

Dwergar
Gra z gatunku worker placement. Gracze 
wcielają się w przywódców krasnoludzkich 
klanów, wydobywają z kopalni surowce i wy-
twarzają z nich różne przedmioty. Gra trwa 
10 rund. Zwycięzcą jest gildia krasnoludów 
z największą liczbą punktów zwycięstwa! Seria 
GRANNA EXPERT. 

2–4 wiek

12+

14999
16999

2–4 wiek

10+
Miasto w chmurach
Władze miasta zapraszają Cię do uczestni-
czenia w nowym, ekscytującym projekcie. 
Chcą rozwijać metropolię, budując kom-
pleks wieżowców i podniebnych przejść 
w chmurach.Jesteś architektem, który 
walczy o to, by to właśnie jego projekt zo-
stał zatwierdzony przez władze i zrealizo-
wany! Stwórz najwspanialszy model miasta 
w chmurach i wygraj!

13999



74

gry planszowe

1–5 wiek

16+
Wiedeński Łącznik
„Wiedeński Łącznik” to kooperacyjna gra szpiegowska. To doświadczenie, które pozwoli ci 
razem z przyjaciółmi wcielić się w rolę szpiegów prowadzących tajne operacje w historycznych 
czasach zimnej wojny! Gra zawiera cztery unikatowe misje, których akcja toczy się w Europie, 
w tym w Wiedniu, Pradze i Berlinie!

nowość

13999
15999

2+ wiek

18+Ego Duo
„Ego Duo” to połączenie dwóch wersji znanej i lubianej gry towarzyskiej – tym razem w edycji 
dedykowanej dla dorosłych graczy! W pudełku znajdziecie aż 385 kart z 770 pytaniami, dzięki 
którym będziecie mogli rozegrać jeszcze więcej partii! Wylosuj pytanie i odczytaj je na głos. 
W tajemnicy zaznacz swoją odpowiedź. Pozostali gracze spróbują odgadnąć Twój wybór. W za-
leżności od tego, jak bardzo są pewni odpowiedzi, obstawiają odpowiednią liczbę żetonów. Gracz, 
który najlepiej rozpracuje przeciwników, zostaje zwycięzcą!

13999

11999

3–6 wiek

14+Ego Gold
„Ego Gold” to zupełnie nowy tytuł w serii gier „Ego”, stanowiący świetną okazję do jeszcze 
lepszego poznania siebie i innych. W „Ego Gold” gracze wspólnie zastanawiają się nad różnymi 
aspektami codziennego życia: Popcorn czy wata cukrowa? Kto z nas był najbardziej rozpieszczony 
jako dziecko? Jak bardzo tęsknię za „starymi, dobrymi czasami”?

2–6 wiek

15+iKNOW (2021) 
Zaktualizowana odsłona kultowej gry quizowej „iKNOW”! Reedycja obejmuje łącznie połowę 
zawartości merytorycznej, czyli 4000 pytań, sugestii i odpowiedzi. Wyjątkowa. Dynamiczna. 
Wciągająca. „iKNOW” jest grą planszową, w której istotną rolę odgrywa interakcja. Wiedza, 
umiejętności taktyczne oraz szczęście składają się w jej przypadku na niepowtarzalną całość. 

9599
11999

13999

2+ wiek

14+Londyn
Wciel się w postać jednego z czołowych londyńskich architektów, a twoje projekty niech przy-
wrócą miastu dawną świetność. Czekają na ciebie trudne wybory: monumentalne budowle 
przyniosą ci prestiż, ale zbyt dynamiczny rozwój może przyczynić się do zwiększenia ubóstwa. 
Twoi przeciwnicy nie ustają w wysiłkach, żeby pokonać cię w walce o sławę.

3+ wiek

18+
5 sekund: Po bandzie  
Reguły każdy złapie w mig! Jedna osoba czyta 
pytanie, druga odpowiada i ma na to tylko 5 
sekund. Zasady są proste, lecz wymienienie 
w pięć sekund trzech poprawnych odpo-
wiedzi to nie lada wyzwanie. Raz, dwa, trzy, 
cztery, pięć i już! Czas ucieka! Nawet pozor-
nie proste pytania potrafią wprawić gracza 
w osłupienie.

6499
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PRZY ZAKUPIE ZESTAWU 

Gra Ting  + Długopis Ting
19492

25989

-25%

zestaw:
gra + długopis

-25%

7999
/ 1 szt.

17990

Ting: Kosmos, Mapa świata, Ciało człowieka, Mapa Polski
W gry możecie grać zarówno z mówiącym długopisem, jak i bez niego. Ale rozgrywka z użyciem 
długopisu będzie na pewno bardziej atrakcyjna. 

2+ wiek

6+
Mówiący długopis Ting
Mówiący długopis Ting podbił serca dzieci i rodziców oraz 
rynek zabawek (tytuł „Zabawki Roku 2017”). Ting po przyło-
żeniu do książek i gier z serii, skomunikuje obraz z dźwiękiem, 
pobudzając kreatywność u dziecka.

Laboratorium Mechaniki – różne rodzaje
Zestawy Laboratorium Mechaniki składają się z wielu elementów, dzięki którym możesz odkryć mechanizmy konstrukcji. Składaj w pełni funkcjonalne 
modele wyposażone w dźwignie i przekładnie zębate i poznawaj tajniki ich działania.

wiek

8+

3999
4999

/ 1 szt.
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łamigłówki

Łamigłówki MENSA

Najlepsze łamigłówki od MENSA, która tworzy łamigłówki już od 1946 roku. To obowiązkowe pozycje dla każdego, 
kto uwielbia testować umiejętności logicznego myślenia.

2999
3999

1499
/ 1 szt.

2999
49993999

6499

3999
6499

3999
5499

3999
5499

Łamigłówka
z piramidą, z cząsteczkami
Każda łamigłówka uczy i rozwija nas za pomocą 
zabawy: ważnych odkryć, teorii, przełomowych 
wydarzeń z historii naszego świata. I ty spróbuj 
odkryć jedną z tajemnic.

Jajo ewolucji Darwina
Łamigłówka Jajo ewolucji Darwina przypomina swoim 
kształtem jajko, nawiązując do teorii ewolucji wybitnego 
uczonego. Łamigłówka wykonana została z drewna. Mimo 
pozornie złożonego wyglądu, rozwiązanie łamigłówki nie 
powinno sprawić zbyt dużych problemów.

3999
5999

5999
7999

3999
5499

5999
7999

4999
6999

8999
10999

6999

/ 1 szt.

8999

3999
4999

2999
4499

3499
4999
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pluszaki

Przytul 
pluszaka

3999
/ maskotka,

1 szt.

1999
/ maskotka,

1 szt.

2999
/ maskotka

kotek,
1 szt.

2999
/ maskotka

piesek,
1 szt.
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gry na Halloween

9999
/ 1 szt.

2999
4499

13499

3999

/ 1 szt.

5999

7999
9999

19999
21999

2999

/ 1 szt.

3999
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figurki

Figurka Funko Pop!

różne rodzaje

6999
/ 1 szt.
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artykuły szkolno-biurowe

Wszyscy, którym na sercu leży dobro naszej planety, w salonach Empik i na 
empik.com znajdą coś dla siebie wśród certyfikowanych, ekologicznych przy-
borów szkolnych. Szukaj produktów oznaczonych certyfikatami:

499
/ ołówek, 2 szt. 

499
/ ołówek, 3 szt. 

2499
/ zestaw: ołówek 
+ temperówka + 

gumka, 1 opak. 

2499
/ zakreślacz, 

4 kolory, 1 opak. 

429
/ zeszyt A5, 

60 kartek, 1 szt. 

1999
/ taśma klejąca, 

19 mm x 20 m, 1 szt. 

3499
/ flamastry,  

8 kolorów, 1 opak. 

3499
/ zeszyt A5, 

120 kartek, 1 szt. 

2999
/ kredki 

ołówkowe, 
12 kolorów, 

1 opak. 

2499
/ teczka, 1 szt. 

3499
/ pojemnik na 

dokumenty, 1 szt. 

3299
/ segregator, 

1 szt. 

2499
/ karteczki 

samoprzylene, 
6 bloczków x 100 

kartek, 1 opak. 

2999
/ kredki 

ołówkowe, 
18 kolorów, 

1 opak. 

1999
/ długopis, 2 szt.

4999
/ długopis,  

8 kolorów, 1 opak. 

4999
/ długopis, 2 szt. 
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Artykuły szkolne 
LEGO®

3999
/ zakreślacze, 

3 kolory, 
1 opak. 

6799
/ flamastry, 
12 kolorów, 

1 opak. 

2499
/ ołówek 

mechaniczny 
z minifigurką, 

1 opak. 3999
/ długopisy 

żelowe, 
3 kolory, 

1 opak. 

2299
/ temperówka, 

2 szt., 1 opak. 

1999
/ długopis żelowy, 

różne kolory,
 1 szt. 

1499
/ długopis żelowy, 

różne kolory, 
1 szt. 

6499
/ notatnik A5, 

48 kartek + 
długopis, 1 opak. 

4799
/ linijka 

z klocków 
z minifigurką, 

1 opak. 

7999
/ długopisy 

żelowe, 
12 kolorów, 

1 opak. 

4499
/ kredki z klockiem 

mocującym, 
12 kolorów, 1 opak. 

4299
/ piórnik bez 

wyposażenia, 1 szt. 

3999
/ piórnik bez 

wyposażenia, 1 szt. 

7499
/notatnik, 

16 x 16 cm, 
88 kartek, różne 

kolory + długopis, 
1 opak. 

3499
/ zestaw szkolny: 

Minifigurka, 
4 ołówki, 

klocek do 
mocowania,

 temperówka, 
gumka do 

ścierania, 1 opak. 
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399
/ naklejki
na dynie

999
/ naklejki

999
/ tatuaże

rany, 1 szt.

599
/ dekoracja, 

1 zestaw

1299
/ zestaw

do makijażu

1499
/ kredki

do malowania
twarzy

1999
/ farby

do malowania
twarzy

899
/ pajęczyna 
z pająkiem

699
/ straszne

minki

1499
/ piankowe

naklejki,
1 zestaw

1499
/ zestaw

bursztyn

1299
/ rafia

799
/ dekoracja,

1 zestaw

1499
/ spray

świecący
w ciemności

999
/ spinacze

8999
/ zestaw

kreatywny

799
/ patyczki

499
/ szablony

na dynie

1499
/ zęby

do dyni
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999
/ naklejki,

1 zestaw

1199
/ stemple 
akrylowe

999
/ papierowe 

kształty 

1499
/ zestaw 4 taśm 

papierowych

1499
/ papier do

scrapbookingu, 
15 x 15 cm

1199
/ naklejki 

puffy

1199
/ papierowe 

kształty, 
154 sztuki

2499
/ papier do

scrapbookingu, 
30 x 30 cm

od

799
/ taśma Washi,

1 szt.

2499
/ dwustronne

pisaki,
12 szt.

1199
/ blok A4,

kolorowy,
1 szt.

999
/ naklejki 

metalizowane,
1 zestaw

2999
/ tusz

do stempli,
8 kolorów

4999
/ dwustronne

pisaki,
24 szt. 4499

/ album
na spirali, 

30 x 30 cm

3499
/ album

na spirali, 
20 x 20 cm

3499
/ album

na spirali, 
z okienkiem

20 x 20 cm

2499
/ stemple,

1 zestaw
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superoferta

na drugi, tańszy
produkt

2499
portfelik

panda

3999
torebka

panda

2999
torebka

na ramię panda

2999
portfelik

panda

Zestawy do samodzielnego uszycia

Interaktywny zestaw do 
modelowania Hey Clay
Do każdego opakowania dołączony jest unikalny kod 
do aplikacji Hey Clay, która poprowadzi Cię krok po 
kroku „jak stworzyć” wspaniałe, inspirujące i pełne 
pomysłów kolorowe postacie. To przewodnik, który 
uczy dzieci pracy manualnej i pobudza kreatywność!

AQUABEADS Dzień na farmie 
Zestaw do zabaw kreatywnych Aquabeads Dzień na farmie zawiera 3500 koralików w 30 róż-
nych kolorach i kształtach, podkładkę do układania, dwa stojaczki dekoracyjne Aquabeads, na 
których można umieścić gotowe kreacje, spryskiwacz, szablony z motywami oraz wyjątkową 
scenerię. Wszystko jest zapakowane w wygodne, poręczne pudełko, które zmieści niezbędne 
do zabawy akcesoria.

3499
Hey Clay,

mały zestaw

9999
Hey Clay,

duży zestaw

17900
/ zestaw

9999
/ zestaw

startowy

2999
/ minizestaw

9999
Kinetic Sand 

Koparka i burzenie

14900
Kinetic Sand 

Walizka z piaskiem

Baw się z 

6999
Kinetic Sand 

Zestaw Tęczowych 
narzędzi 3499

Kinetic Sand 
Zaginiony skarb 

-40%
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1299
/ Promarker,

1 szt.

2299
/ szkicownik
A6, na spirali

7999
/ kredki 

akwarelowe,
24 szt. + pędzelek

6499
/ kredki 

akwarelowe,
24 szt. + pędzelek

3999
/ kredki akwarelowe

12 szt. + pędzelek
2999 

/ zestaw pisaków,
żelowych,

3 szt.

7999 
/ zestaw pisaków,

żelowych,
12 szt.

2299
/ szkicownik

A6

2999
/ szkicownik
A5, na spirali2999

/ szkicownik
A5

4999
/ szkicownik
A4, na spirali4999

/ szkicownik
A4

7999
/ szkicownik
A3, na spirali

7999
/ szkicownik

A3

12900
/ kredki, 50 szt.

7999
/ kredki, 24 szt.

4999
/ kredki, 24 szt.

2999
/ kredki, 24 szt.
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Markery Twin
Ścięta, szeroka końcówka służy do wypełniania dużych obszarów. Mniejsza, okrągła 
końcówka służy do nanoszenia detali. Dostępne wersje: odcienie skóry 12 szt., pastelowe 
12 szt., mix 12 szt., mix 24 szt.

3999

/ 12 szt.

6999

4999

/ 12 szt.

7999

9999

/ 24 szt.

14900

3999

/ 12 szt.

6999

11900
/ zestaw, 

24 kolory

Zestaw markerów Fine

Zestaw do malarstwa 
akrylowego
Zestaw zawiera: 12 farb akrylowych o pojemności 
12 ml, 3 pędzle, szpachelkę malarską, paletkę, ołó-
wek, temperówkę, gumkę, podobrazie, drewnianą 
sztalugę. 

11900
/ zestaw

Zestaw do malarstwa akrylowego
Nowa odsłona zestawu do malowania w walizce z przezroczystą 
paletką w roli zamknięcia. Zestaw zawiera: 12 farb akrylowych po 
12 ml, 3 pędzle, nóż malarski, paletę malarską, ołówek, gumkę do 
ścierania, temperówkę.

Zestaw do malarstwa akwarelowego
Zestaw zawiera: 12 farb akwarelowych o pojemności 12 ml, 
3 pędzle, ołówek, szpachelkę, temperówkę, gumkę, przezro-
czystą podkładkę z klipsem. 

9999
/ zestaw

9999
/ zestaw

2999
zestaw farb 

akwarelowych, 
14 elementów

2999
zestaw farb 

akrylowych, 
14 elementów

3999
zestaw farb 

akwarelowych, 
24 elementy

Farby akrylowe Vivace
Szeroki wybór kolorów.

1499
/ kolor 

podstawowy,
60 ml, 1l – 249,83zł

1799
/ kolor 

metaliczny, 
60 ml, 1l – 299,83zł

1799
zestaw 

pędzli

od

799
pędzle 

gąbkowe,
4 szt. 999

noże malarskie,
5 szt.

2999
pędzle, 4 szt.

/ 1 szt.od

od

399
paletki 
do mieszania 
kolorów

599
tablica malarska, 
różne rozmiary, 
2 szt. w opako-
waniu

6999
/ zestaw, 

12 kolorów

3999
kredki akwarelowe,

12 szt. + pędzelek

5999
kredki akwarelowe,

24 szt. + pędzelek
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od399
paletki do 

mieszania 
kolorów

/ 1 szt.

Pędzle artystyczne

Różne rodzaje i rozmiary.
/ 1 szt.

299
od

Markery z farbą akrylową
Markery akrylowe, szybkoschnące. Posiadają fibrowaną końcówkę 
2,5 mm.  Przeznaczone do malowania obrazów, ozdabiania ścian i de-
korowania mniejszych przedmiotów.  Bezzapachowa farba bez ksyleny. 
Markery odporne na wodę i blaknięcie. 

1499
/ 1 szt.

2299
/ farby akrylowe,

1 szt.

11900
zestaw

farb akrylowych
40 x 20 ml 

9999
/ zestaw farb
akrylowych,

20 elementów

3499
zestaw farb 

akrylowych, 
17 elementów

3499
farby akrylowe,

12 kolorów

4999
farby akrylowe,

24 kolory

999
podobrazia, różne 

wymiary

od

1499
minisztaluga, 

wys. 24 cm
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Kalendarz ścienny i książkowy
Autorski kalendarz z rysunkami Andrzeja Tylkowskiego na 2022 rok
Osobisty. Barwny. Emocjonalny. Opowiada o miłości – tej, o której marzymy i tej osadzonej w drobnych 
chwilach codzienności. Na rysunkach kalendarza to co zwykłe i to co wymarzone splata się w jedną spójną 
całość, ukazując przed nami niezwykłą opowieść o pięknie bliskiej relacji. Warto znaleźć w domu kawałek 
pustej ściany dla tej inspirującej opowieści! 

Kalendarz dostępny także w zestawie z kalendarzykiem książkowym Wydawnictwa Ilustris!

• kalendarz ścienny na spirali o wymiarach 47 x 30 cm

• kalendarz książkowy o wymiarach 11,5 x 16,6 cm

5999
/ kalendarz

ścienny

8999
/ zestaw

kalendarz 
ścienny  

+ książkowy
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wyprzedaż

wybrane 
kalendarze szkolne

-50%
1499

/ 1 szt.

2999

1499

/ 1 szt.

2999

1499

/ 1 szt.

2999

1499

/ 1 szt.

2999

1499

/ 1 szt.

2999

1499

/ 1 szt.

2999

1249

/ 1 szt.

2499

1499

/ 1 szt.

2999

1649

/ 1 szt.

3299

Kalendarz książkowy
Love yourself – Ewa Chodakowska
W kalendarzu znajdziesz m.in.:

–  treningowe, dietetyczne i pielęgnacyjne wyzwanie na każdy 
miesiąc,

–  zdrowe przepisy stanowiące zamienniki słodkich deserów,

–  tabelki do spisywania swoich wymiarów,

–  miejsce na notowanie swoich postępów, marzeń i osiągnięć.

Tylko od Ciebie zależy, jak wykorzystasz ten rok !

3999
  

3999
  

4999
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Kalendarz książkowy
Rok z Naturą
Seria 7 wyjątkowych kalendarzy z oryginalnymi grafikami ukazującymi piękno świata roślin i zwierząt. 
Dodatkowo cytaty – na każdy miesiąc, a także otwierające i zamykające kalendarz – opisujące niezwy-
kłość przyrody. Te piękne publikacje pozwolą Ci wrócić do źródła natury.
Wymiary: 13,5 x 20,5 cm, 208 str., układ tygodniowy, oprawa półpłócienna.

ROK Z NATURĄ

3999
/ 1 szt.
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499
/ torebka

prezentowa
z dedykowanej 

kolekcji 
Frida Kahlo

699
/ balony 

z neonowym 
nadrukiem,

 5 szt. 

699
/ balony 

z nadrukiem,
 5 szt. 

1299
/ kapelusz 
wiedźmy 1299

/ balon foliowy, 
nietoperz 

699
/ balon foliowy, 

figurka 

599
/ maski Monster 

party 

999
/ kapelusz 

czarownicy

3799
/ peruka 
diablica

999
/ metalizowane

 rogi diabła 

1199
/ świecące rogi 

diabła 

1999
/ sztuczna 

krew w sprayu

799
/ pudełko

prezentowe
z dedykowanej 

kolekcji Frida Kahlo

od

od



Kubki
i termosy 

na jesienne 
wieczory

5999
/ kubek

 z zaparzaczem,
1 szt.

5999
/ butelka 

termiczna,
1 szt.

5999
/ kubek 

termiczny,
1 szt.

2999
/ kubek 

zmieniający 
kolor, 1 szt.

kolekcjanowość
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2999
/ kubek 

ceramiczny,
1 szt.

2999
/ dynia 

dekoracyjna,
1 szt.

3999
/ poduszka 

dekoracyjna,
1 szt.

6999
/ świeca

3999
/ ogranicznik 

drzwi

2999
/ skarbonka

2999
/ skarbonka

4999
/ termofor 5999

/ skarpetki

2999
/ kubek 

ceramiczny

2499
/ dynia ceramiczna

5999
/ lampion

4999
/ nauszniki

od

92

kolekcja nowość

2999
/ kosmetyczka



kolekcjanowość
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2999
/ kosmetyczka

2499
/ skarpetki

2499
/ skarpetki

4999
/ poduszka 
40 x 40 cm

4999
/ czapka

4999
/ czapka

4499
/ nerka

3999
/ kubek

3999
/ kubek

3499
/ torba materiałowa 

5499
/ torba materiałowa 

2499
/ torba na książkę

4499
/ lunchbag



4999
/ kubek 

z zaparzaczem

5999
/ filiżanka 4999

/ zestaw szklanek 4999
/ planner 

z długopisem
2499

/ notes z gumką

2499
/ kubek ceramiczny,

1 szt.

4499
/ album 

kieszeniowy

1999
/ piórnik

4499
/ lunchbag

2499
/ świeca

1499
/ mała 

kosmetyczka

4999
/ podkładka pod 

laptopa

4999
/ szkatułka

94

kolekcja nowość
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prasanowość

Poczuj na własnej skórze emocje wyścigów samo-
chodowych dzięki T-Racers! Jest ośmiu różnych kie-
rowców wyścigowych do zebrania! Otwórz 5 sasze-
tek ukrytych w T-Wheel, aby odkryć część i złożyć 
Twój samochód. Pamiętaj, że każdą część można 
wymieniać z innymi T-Racersami: przód, tył, kabinę, 
kierowcę, koła. W serii 2. jest ponad 500 możliwych 
kombinacji. Czy uda Ci się znaleźć ultrarzadkiego 

Golden Krakena? To najgroźniejszy kie-
rowca w Turbo City!

Poznaj KookyLoos! W kolekcji czeka 12 superstylowych 
i zabawnych mini laleczek, które jednym ruchem mogą 
zmienić swój wyraz twarzy! Każda KookyLoos jest inna, 
ma własną osobowość i hobby. Ale to im nie przeszkadza 
przyjaźnić się ze sobą i świetnie się ze sobą dogadywać! 
To optymistki, które uwielbiają się bawić, mieć wspólne 
tajemnice, odkrywać świat i przeżywać tysiące przygód. 
Każda KookyLoos należy do jednej z „ekip”, ale najlepiej 
bawią się, gdy są wszystkie razem!

1499
Magazyn dla 
dzieci

4999
Laleczka

9999
Zestaw 
Fashion 
Challenge

9999
Zestaw 
Mystery 
Menu

19999
Zestaw Dragon 
Loop

13999
Zestaw Wave 
Race

3999
Turbo Wheel 



gadżety

4999
/ kubek 

ceramiczny

4999
/ kubek 

ceramiczny

4999
/ kubek 

ceramiczny

4999
/ kubek 

ceramiczny

4999
/ kubek 

ceramiczny
4999

/ kubek 
ceramiczny

5999
/ zestaw kubków

2499
/ wizytownik

4999
/ kubek 

ceramiczny

9999
/ pościel 

140 x 200 cm

9999
/ torba 

kurierska

9999
/ torba 

kurierska

7999
/ kosmetyczka

5999
/ portmonetka 4999

/ szklanka

5999
/ zestaw 

kubków do 
espresso

2499
/ przybornik 

na karty

4999
/ szklanka

4999
/ szklanka

5999
/ miseczka



Kizo
Jeszcze pięć minut

FIFA 22 
Gra PS4 

Na Rauszu

Jamie Oliver 
Razem

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

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

Oferta ważna w dniach 13–26.10.2021  lub do wyczerpania zapasu. 
Regulaminy dostępne na stronie internetowej 
http://www.empik.com/regulaminy-empiku. 
Dostępność produktów objętych ofertą zgodnie z asortymentem salonu. 

7999
 

oprawa 
twarda

4999
 

CD
3499

 
DVD

nowość

Wtopa
Gra towarzyska

5499

23999
PS4
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