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Przemek Staroń 
Szkoła bohaterek i bohaterów 2,  
czyli jak radzić sobie ze złem

4499
oprawa 
twarda



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.



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

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



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.

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 żałuję jego decyzji o rezygnacji z aktorstwa, ale 
chyba potrafię go zrozumieć. Gadaliśmy kiedyś, i Marek, smutny, mówi do mnie: „Andrzej, ja 
tak bardzo marzę, żeby jakiś reżyser mnie zrugał. Tymczasem przychodzę na plan i wszyscy 
mnie tylko poklepują po ramieniu. Powtarzają, że wspaniale, właśnie o to chodziło. Gdyby 
powiedział, że 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
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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
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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

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…
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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.
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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.
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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!
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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. 
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więcej na empik.com/wirtualne-targi-ksiazkina wydarzenia na ClickMeeting obowiązuje rejestracja

DATA MIEJSCE WYDARZENIE SCENA

13.10, godz. 1800 Facebook.com/Empikcom Jerzy Bralczyk, Michał Ogórek /PREMIERA/ GŁÓWNA

13.10, godz. 1900 ClickMeeting Paulina Młynarska /WEBINAR/ ROZWÓJ

13.10, godz. 2000 Facebook.com/Empikcom Cezary Łazarewicz, Jan P. Matuszyński, Tomasz Ziętek /PREMIERA/ APOSTROF

14.10, godz. 1800 Facebook.com/Empikcom Magdalena Wolińska-Riedi /PREMIERA/ APOSTROF

14.10, godz. 1900 ClickMeeting Natalia de Barbaro /WEBINAR/ ROZWÓJ

14.10, godz. 2000 Facebook.com/Empikcom Katarzyna Bonda /PREMIERA/ GŁÓWNA

15.10, godz. 1800 Facebook.com/Empikcom Przemek Staroń /PREMIERA/ GŁÓWNA

15.10, godz. 2000 Facebook.com/Empikcom Jacek Dehnel /PREMIERA/ APOSTROF

16.10, godz. 1200 Facebook.com/Empikcom John Flanagan /PREMIERA/ GŁÓWNA

16.10, godz. 1400 Facebook.com/Empikcom Katarzyna Stoparczyk, Marcin Szczygielski, Justyna Dżbik-Kluge /SPOTKANIE/ PRZECINEK I KROPKA

16.10, godz. 1500 Instagram.com/Empikcom Sebastian Kulis/Rośinne porady /PREMIERA/ ROZWÓJ

16.10, godz. 1600 Facebook.com/Empikcom Maia Sobczak/Qmam kaszę /PREMIERA/ ROZWÓJ

16.10, godz. 1700 Instagram.com/Empikcom Katarzyna Berenika Miszczuk /PREMIERA/ GŁÓWNA

16.10, godz. 1800 Facebook.com/Empikcom Anna Kamińska /PREMIERA/ APOSTROF

16.10, godz. 1900 Instagram.com/Empikcom Marcel Moss/Zwierzenia /PREMIERA/ GŁÓWNA

16.10, godz. 2000 Facebook.com/Empikcom Ałbena Grabowska /PREMIERA/ GŁÓWNA

17.10, godz. 1400 Facebook.com/Empikcom Alicja Rokicka/Wegan Nerd /PREMIERA/ ROZWÓJ

17.10, godz. 1500 Instagram.com/Empikcom Mateo Zielonka/Matt Zielonka /PREMIERA/ ROZWÓJ

17.10, godz. 1600 Facebook.com/Empikcom Sigríður Hagalín Björnsdóttir /PREMIERA/ APOSTROF

17.10, godz. 1700 Instagram.com/Empikcom Daniel Muniowski /PREMIERA/ GŁÓWNA

17.10, godz. 1800 Facebook.com/Empikcom Anna Janko /PREMIERA/ APOSTROF

18.10, godz. 1200 ClickMeeting Igor Brejdygant, Justyna Mazur, Paweł Heba /WEBINAR/ FORUM

18.10, godz. 1400 ClickMeeting Edyta Kocemba, Piotr Kuśmierek, Kacper Kubiak /WEBINAR/ FORUM

18.10, godz. 1800 Facebook.com/Empikcom Iza Michalewicz /PREMIERA/ GŁÓWNA

18.10, godz. 1900 ClickMeeting Joanna Keszka /WEBINAR / ROZWÓJ

18.10, godz. 2000 Facebook.com/Empikcom Dominika Słowik /PREMIERA/ APOSTROF

19.10, godz. 1200 ClickMeeting Agnieszka Adaszewska /WEBINAR/ FORUM

19.10, godz. 1400 ClickMeeting Beata Nowalska, Radosław Przybyłek /WEBNAR/ FORUM

19.10, godz. 1800 Facebook.com/Empikcom Graham Masterton /PREMIERA/ GŁÓWNA

19.10, godz. 1900 ClickMeeting Jacek Santorski, Paweł Oksanowicz  /WEBINAR/ ROZWÓJ

kalendarz 
spotkań



więcej na empik.com/wirtualne-targi-ksiazkina wydarzenia na ClickMeeting obowiązuje rejestracja

DATA MIEJSCE WYDARZENIE SCENA

19.10, godz. 2000 Facebook.com/Empikcom Karolina Lewestam, Maja Ostaszewska, Joanna Longić (Tęskno)  /PREMIERA/ APOSTROF

19.10, godz. 2200 Facebook.com/Empikcom Edyta Folwarska, K. N. Haner /SPOTKANIE/ GŁÓWNA

20.10,  godz. 1200 ClickMeeting Marek Jankowski /WEBINAR/ FORUM

20.10,  godz. 1400 ClickMeeting Szymon Holcman, Michał „Śledziu” Śledziński, Paweł Heba /WEBINAR/ FORUM

20.10,  godz. 1800 Facebook.com/Empikcom Wojciech Chmielarz /PREMIERA/ GŁÓWNA

20.10,  godz. 1900 Instagram.com/Empikcom Marta Hennig-Kruk/Codziennie fit /PREMIERA/ ROZWÓJ

20.10,  godz. 2000 Facebook.com/Empikcom Alex Michaelides /PREMIERA/ GŁÓWNA

21.10, godz. 1200 ClickMeeting Iga Bałos, Zygmunt Miłoszewski /WEBINAR/ FORUM

21.10, godz. 1800 Facebook.com/Empikcom Ken Follett /PREMIERA/ APOSTROF

21.10, godz. 1900 Instagram.com/Empikcom Stefano Terrazzino, Ewa Anna Baryłkiewicz /PREMIERA/ GŁÓWNA

21.10, godz. 2000 Facebook.com/Empikcom Charlie LeDuff /PREMIERA/ APOSTROF

22.10, godz. 1200 ClickMeeting Łukasz Walczuk /WEBINAR/ FORUM

22.10, godz. 1400 ClickMeeting Anna Jędrzejak /WEBINAR/ FORUM

22.10, godz. 1800 Facebook.com/Empikcom Peter V. Brett /PREMIERA/ GŁÓWNA

22.10, godz. 1900 Instagram.com/Empikcom Agnieszka Niedziałek/Na piękne włosy /PREMIERA/ ROZWÓJ

22.10, godz. 2000 Facebook.com/Empikcom Zygmunt Miłoszewski, Krzysztof Czeczot /PREMIERA/ APOSTROF

23.10, godz. 1200 Facebook.com/Empikcom Wioleta Błazucka/Pierogi z kimchi /PREMIERA/ ROZWÓJ

23.10, godz. 1400 Facebook.com/Empikcom Sylwia Chutnik  /PREMIERA/ PRZECINEK I KROPKA

23.10,  godz. 1500 Instagram.com/Empikcom Bartek Kieżun/Krakowski makaroniarz /PREMIERA/ ROZWÓJ

23.10, godz. 1600 Facebook.com/Empikcom Wojciech Drewniak/Historia bez cenzury /PREMIERA/ GŁÓWNA

23.10, godz. 1700 Instagram.com/Empikcom Łukasz Sakowski/To tylko teoria /PREMIERA/ GŁÓWNA

23.10, godz. 1800 Facebook.com/Empikcom Magdalena Witkiewicz /PREMIERA/ GŁÓWNA

23.10, godz. 1900 Instagram.com/Empikcom Michał Rusinek /PREMIERA/ GŁÓWNA

23.10, godz. 2000 Facebook.com/Empikcom Siri Hustvedt /PREMIERA/ APOSTROF

24.10,  godz. 1200 Facebook.com/Empikcom Martyna Wojciechowska /PREMIERA/ PRZECINEK I KROPKA

24.10,  godz. 1400 Facebook.com/Empikcom Agnieszka Maciąg /PREMIERA/ ROZWÓJ

24.10,  godz. 1500 Instagram.com/Empikcom Karolina Pisarek /PREMIERA/ ROZWÓJ

24.10,  godz. 1600 Facebook.com/Empikcom Marek Krajewski /PREMIERA/ GŁÓWNA

24.10,  godz. 1700 Instagram.com/Empikcom Dagmara Chmurzyńska-Rutkowska/Mama pediatra /PREMIERA/ GŁÓWNA

24.10,  godz. 1800 Facebook.com/Empikcom Beata Sabała-Zielińska /PREMIERA/ APOSTROF

24.10,  godz. 2000 Facebook.com/Empikcom Tess Gerritsen, Gary Braver /PREMIERA/ GŁÓWNA
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Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
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