
TOP10. 

Jakie książki najchętniej kupowali Polacy w 2019 r.? 

Na podstawie badań Nielsen BookScan/ Onet Kultura 

 

1.Olga Tokarczuk, "Bieguni" (Wydawnictwo Literackie) 

Książka "Bieguni" sprzedała się w 2019 r. w nakładzie 42 036 egzemplarzy. Zysk ze sprzedaży 

wyniósł 1 427 230 zł. 

Uhonorowana Literacką Nagrodą Nike, jedna z najgłośniejszych i najszerzej komentowanych powieści 

ostatnich lat. Co mamy wspólnego z biegunami – prawosławnym odłamem starowierców, ludźmi, którzy zło 

oswajają ruchem? Ile jest w nas z biegunów? 

2.Olga Tokarczuk, "Księgi Jakubowe" (Wydawnictwo Literackie) 

"Księgi Jakubowe" sprzedały się w 2019 r. w nakładzie 35 957 egzemplarzy. Zysk ze sprzedaży 

wyniósł aż 2 036 185 zł. 

Rok 1752. Do Rohatyna na Podolu przybywają kasztelanowa Katarzyna Kossakowska i towarzysząca jej 

poetka Elżbieta Drużbacka. Jednym z gości na powitalnej kolacji jest miejscowy proboszcz Benedykt 

Chmielowski, autor pierwszej polskiej encyklopedii. Ksiądz i poetka, osoby rozmiłowane w księgach, 

szybko znajdują wspólny język – rozpoczynają rozmowę, którą później kontynuować będą w listach. 

3.Blanka Lipińska, "365 dni" (Wydawnictwo Edipresse)  

Książka "365 dni" sprzedała się w 2019 r. w nakładzie 34 566 egzemplarzy. Zysk ze sprzedaży wyniósł 

993 674 zł. 

Laura wraz ze swoim chłopakiem Martinem i dwójką przyjaciół, wyjeżdżają na wakacje na Sycylię. 

Drugiego dnia pobytu – w swoje 29 urodziny, dziewczyna zostaje porwana.  

4. Blanka Lipińska, "Kolejne 365 dni" (Wydawnictwo Agora) 

"Kolejne 365 dni" to kontynuacja bestsellerowej serii Blanki Lipińskiej o Laurze Biel porwanej przez szefa 

sycylijskiej mafii. Poprzednie książki, "365 dni" i "Ten dzień", sprzedały się w nakładzie ponad 500 000 

egzemplarzy. Pełna erotyzmu i sensacyjnych zwrotów akcji powieść, porównywana do światowego 

bestsellera "50 twarzy Greya", podbiła serca polskich kobiet. 

5. Blanka Lipińska, "Ten dzień" (Wydawnictwo Edipresse) 

Książka "Ten dzień" sprzedała się w 2019 r. w nakładzie 34 102 egzemplarzy. Zysk ze sprzedaży 

wyniósł 989 529 zł. 

Kolejna część serii autorki. Jak zwykle w  powieśćci jest  wielka niewiadoma, wielka miłość, wielkie 

niebezpieczeństwo i wielka namiętność. 

 

 



6. Rafał Kosik, "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi" (Wydawnictwo 

Powergraph) 

Książka "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi" sprzedała się w 2019 r. w nakładzie 27 

724 sztuk. Zysk ze sprzedaży wyniósł 817 598 zł. 

Seria "Felix, Net i Nika" bawi czytelników i jednocześnie promuje pozytywne wartości w sposób łatwy do 

przyswojenia dla każdego dziecka.  

7. Heather Morris, "Tatuażysta z Auschwitz" (Wydawnictwo Marginesy) 

Książka "Tatuażysta z Auschwitz" sprzedała się w 2019 r. w nakładzie 23 117 egzemplarzy. Zysk ze 

sprzedaży wyniósł 585 914 zł. 

W 1942 r. do obozu w Auschwitz trafił 26-letni Lale Sokołow, jego zadaniem było tatuowanie numerów na 

przedramionach nowo przybywających do obozu więźniów.  

8. B.A. Paris, "Pozwól mi wrócić" (Wydawnictwo Albatros) 

Książka "Pozwól mi wrócić" sprzedała się w 2019 r. w nakładzie 21 596 egzemplarzy. Zysk ze 

sprzedaży wyniósł 537 301 zł. 

Thriller autorki bestsellera "Za zamkniętymi drzwiami". 

Ona zniknęła - Finn i Layla, młodzi i nieprzytomne w sobie zakochani, wyjeżdżają na wakacje do Francji. 

W drodze zatrzymują się w nocy na parkingu i kiedy Finn wraca z toalety, jego dziewczyny nigdzie nie ma. 

9. Olga Tokarczuk, "Opowiadania bizarne" (Wydawnictwo Literackie) 

"Opowiadania bizarne" sprzedały się w 2019 r. w nakładzie 19 503 egzemplarzy. Zysk ze sprzedaży 

wyniósł 661 948 zł. 

Czym jest poczucie dziwności i skąd ono pochodzi? Czy dziwność jest cechą świata, czy może jest w nas? 

Pochodzące z języka francuskiego słowo "bizarre" znaczy: dziwny, zmienny, ale też śmieszny i niezwykły.  

10. Agnieszka Antosiewicz, "Mądre bajki" (Wydawnictwo Greg) 

"Mądre bajki" sprzedały się w 2019 r. w nakładzie 19 310 egzemplarzy. Zysk ze sprzedaży wyniósł 

112 335 zł. 

To zbiór opowiadań, które przekazują ważne prawdy oraz traktują o wartościach. Dzieci dowiedzą się z tej 

książki o prawdziwej przyjaźni, sile miłości, tolerancji i akceptacji, o zrozumieniu dla innych i wierze w siebie, o 

wartości rodziny, ale także o niełatwych sprawach.  

Może przeczytacie którąś z tej listy? 

 

Polecam „Wasza Bibliotekarka” 

 


