
KOMIKSY SĄ SUPER!
Serie komiksowe dla dzieci



Szanowni Państwo!
Komiksy dziecięce stają się w Polsce coraz popularniejsze.

Dorośli czytelnicy od dekad znają klasyczne serie takie, jak: „Kajko i Kokosz”, „Jonka, Jonek i Kleks”, 

„Tytus, Romek i A’Tomek”, „Asteriks”, „Hugo” czy „Lucky Luke”. Dzięki obecnym na księgarskich półkach 

wznowieniom mogą wspólnie ze swoimi dziećmi, nowymi czytelnikami, przeżywać przygody ulubionych 

bohaterów i budować międzypokoleniowe więzi. Tom „Kajko i Kokosz – Szkoła latania” trafi ł nawet na listę 

lektur szkolnych.

Wydawnictwo Egmont proponuje czytelnikom także serie z zupełnie nowymi bohaterami – światowe 

bestsellery, komiksy zabawne, świetnie narysowane i mądre. W specjalnej kolekcji KOMIKSY SĄ SUPER! 

publikujemy serie takie, jak: „Studio Tańca”, „Ernest i Rebeka”, „Lou”, „Ptyś i Bill”, „Fibi i Jednorożec”, 

„Kasia i jej Kot” i „Kamila i konie”. Składają się one z krótkich, jednostronicowych historyjek oraz z dłuższych 

epizodów. To opowieści o dzieciach – ich perypetiach szkolnych, relacjach z przyjaciółmi i rodzicami, 

ulubionych zwierzakach i pasjach. O codziennym życiu, ale też o przygodach przeżywanych dzięki fantazji.

Od lat piszą i rysują dla nas także polscy autorzy, laureaci „Konkursu im. Janusza Christy na komiks 

dla dzieci”. Wydajemy tu serie dla czytelników w różnym wieku, różnorodne tematycznie i plastycznie. 

Opublikowaliśmy już w tej linii kilkadziesiąt komiksów, a tym razem szczególną uwagę chciałbym zwrócić 

na serie, których bohaterami są kilkulatkowie – rówieśnicy potencjalnych czytelników: „Oto Tosia”, 

„Maja i Minizaury”.

W roku 2020 rozbudowujemy ofertę dziecięcą o kolejną linię wydawniczą – pełnometrażowe opowieści, 

gdzie każdy tom zawiera jedną dłuższą fabułę. To komiksy pięknie narysowane, z inteligentnymi 

i wciągającymi młodego czytelnika historiami, wydane w eleganckiej, twardej oprawie. „Pamiętniki Wisienki”, 

„Śledztwa Enoli Holmes” i „Czarolina” to trzy pierwsze serie w tej linii (każda seria składa się z kilku tomów). 

Ich bohaterkami są aktywne i ciekawskie dziewczyny, które uczestniczą w niesamowitych przygodach 

i podróżach, rozwiązują zagadki kryminalne, zawierają nowe przyjaźnie.

Nasza oferta to kapitalne komiksy o dzieciach dla dzieci (i ich rodziców). Miłej lektury!

Tomasz Kołodziejczak

Redaktor Naczelny Klubu Świata Komiksu

Egmont Polska
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CZAROLINA 
Scenariusz: Sylvia Douyé

Rysunki: Paola Antista

Tłumaczenie: Maria Mosiewicz

Komiksowa opowieść o legendarnych stworach, magii oraz poszukiwaniu 

prawdy o samym sobie.

Czarolina przybywa na wyspę Vorn, żeby wziąć udział w letnim kursie 

na temat istot fantastycznych, czyli kryptyd. Wraz z innymi nastolatkami 

rozpoczyna naukę pod nadzorem profesora Balzara i tajemniczej Madame C. 

Wkrótce na wyspie zaczynają się dziać niepokojące rzeczy. 

Czarolina i jej koleżanka Willa rozpoczynają śledztwo, aby wyjaśnić, 

co jest przyczyną strasznych zdarzeń.

Nie przypuszczają jednak, że na każdego uczestnika kursu czyha wielkie 

niebezpieczeństwo!

Tom 1, premiera – czerwiec 2020 r.

Tom 2
Premiera – listopad 2020 r.



Dotarłam na wyspę Vornwyspę Vorn! Wszystko tutaj 
wydaje się smutne, ponure i straszne. 

Jednym słowem... jest świetnie! Dokładnie 
tak, jak tego oczekiwałam...
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Nazywam się CzarolinaCzarolina. 
Przybyłam tu, aby uczyć się 
kryptozoologiikryptozoologii. Mówi wam  

to coś?

To nauka o kryptydach, czyli zwierzętach zwierzętach 
mitycznychmitycznych i legendarnychlegendarnych, których istnienia 

ludzkość nie chce uznać.

Wyszukałam letni kurs prowadzony przez 
Archibalda BalzaraArchibalda Balzara, zoologa specjalizującego się

 w istotach fantastycznych.

Będę się uczyła, jak odróżnić elfa od wróżki...

...gdzie można
 znaleźć jednorożcajednorożca...

...oraz jak działa system wzniecania  system wzniecania 
ogniaognia w gardłach smoków.

Myślę, że dowiemy się też, 
czym żywią się kryptydy!

?

003_048_CZAROLINA_01.indd   4 22/01/2020   15:54



Przybyliś-
cie tu pełni 

zapału...

...BO marzycie 
o tym, aby zostać 

specjalistami od 
legendarnych 

zwierząt...

...Jednak przyjrzyjcie się 
uważnie sąsiadom, bo WKRÓTCE 

będziecie z nimi współ-
zawodniczyć.

...Wybiorę najlepsze 
z was na mojego  

asystenta. Ale naj-
pierw musicie poznać 

kilka zasad.

Po wielu dniach, 
które spędzimy razem...

Zasada  
numer 
JEDEN.

Nigdy nie 
spóźniajcie się 

na zajęcia!

5

003_048_CZAROLINA_01.indd   5 22/01/2020   15:54

5



BARDZO 
PRZEPRASZAM... 

YyY...
Mój prze-

wodnik... YyY... 
Właściwie prze-
woźnik... Został 

zjedzony 
przez...

Pomyśl, co by 
się stało, gdyby ja-
kieś potrzebujące 

pomocy stworzenie 
umarło, bo nie zdą-

żyłaś przybyć 
na czas!

Nikogo nie będzie 
obchodziła przyczyna twojego 

spóźnienia! Zajmij 
miejsce! Profesorze! 

Szybko!

Zasada numer DWA: 
w nagłych wypadkach zostawiacie 

wszystko i idziecie 
za mną!

6
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Co się 
stało?

Znalazłam 
tutaj gorgonę.

 Jest nieprzytomna
 i odwodniona.

Czy ktoś wie, 
co należy robić 
w przypadku tej 

istoty?

Najpierw trzeba 
zasłonić gorgonie oczy, 
bo jej spojrzenie jest 

śmiertelnie niebezpieczne: 
zamienia w kamień.

Brawo, 
młodzieńcze! 
Zyskałeś prawo 
zajęcia się tym 

stworzeniem ra-
zem ze mną.

Tamta kobieta 
jest wampirem, 

a mimo to światło dnia 
w ogóle jej nie 

szkodzi!!!

Cała reszta ma 
patrzeć! Obserwacja 
jest najlepszą możliwą 

formą nauki.

Dziwne!

Co ta-
kiego?

7
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Rozpoznanie
 wampira to nic 

trudnego!

W biały 
dzień tak, 

bo teoretycz-
nie są istotami 

nocnymi...

...Ale musisz przyznać, 
że czarolina ma talent. 
Od razu widać, że jest

świetna!

?

Nie wiem, 
jak wyczułam, 

że jest wampi-
rzycą! Przy-

sięgam!

Jeśli naprawdę 
potrafisz na pierwszy 
rzut oka rozpoznać, 

z jaką istotą fantastyczną 
masz do czynienia, tra-
fiłaś do właściwego 

miejsca!

I czarująca... 
Gdy tylko na mnie 

spojrzała, 
ja... Ja...

Ja...
 YyY...

PfFf! 
Chi, chi!

No co? 
O co cho-

dzi?

A wyczułaś 
też, że on jest 
twoim wielbi-

cielem?

8
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KAMILA I KONIE 
Scenariusz: Lili Mésange

Rysunki: Stefano Turconi

Tłumaczenie: Maria Mosiewicz

Humorystyczna opowieść nie tylko dla miłośników koni.

Kamila ma dziesięć lat i ciągle szuka hobby, którym mogłaby się zajmować. 

Codziennie przechodzi obok klubu jeździeckiego, ale uważa, że konie są 

niebezpieczne. Dopiero przypadek sprawia, że dziewczynka trafi a do klubu... 

Czy przezwycięży swój strach do wielkich zwierząt? 

Czy spotka jakieś miłe konie? Czy jazda w siodle wymaga poświęceń? 

Dowiecie się tego wszystkiego, czytając historie o Kamili i niezwykłych 

wierzchowcach! 

© 2020 Bamboo Édition, by Brémaud & Turconi. All rights reserved.

Tom 2
Premiera – lipiec 2020 r.



Konie achał-tekińskie uważa się za bardzo  
eleganckie wierzchowce. Pochodzą z azji 
środkowej, a dokładnie z turkiestanu. Ich  

nazwa wzięła się od miana tamtejszego ple- 
mienia tekKe. Mierzą od 1,45 do 1,55 metra  

w kłębie, głowę mają delikatną, a sierść jed- 
wabistą. Nazywa się je również złotymi końmi,  

bo ich sierść czasem ma złoty połysk.

Ale uwaga: mówi się też, że są 
uparte jak osły, trzeba więc być 
doświadczonym jeźdźcem, aby 

ujarzmić ich temperament.

Dziś są 
idealnymi 

wierzchowcami 
do długich 

przejażdżek. 
Minimalna wyso-

kość klaczy 
to 1,5 metra 
w kłębie. 
Ogiery są 

nieco 
większe.

Za to konie 
andaluzyjskie, zwane 

”czystą rasą hiszpańską”,
są bardzo łagodne 

i pracowite. Przez wieki 
były wykorzystywane 
zarówno jako rumaki 
bojowe (brRr, co za 
okropność!), Jak i do 
przejażdżek dam na 

europejskich dworach 
albo jako konie paradne, 
a nawet do ujeżdżEnia 

i polowania (znowu: 
”brRr”!).

No nie...

I jak, hrabino?

Jeśli chodzi o konia czystej 
krwi arabskiej, prawdopodobnie 

najpiękniejszego ze wszystkich...

Tak? Sądzicie, że dużo wiem 
o koniach? Pewnie, bo jestem 

prawdziwą koniarą! Ale wierzcie 
mi, że nie zawsze tak było...

Mam na imię kamila...
...Właśnie skończyłam 

DZiesięć lat...
Za chwilę 

przyjdę, mamo!

...I moją pasją są konie, 
jak już na pewno się 

domyśliliście.

Kamilo,
obiad!

Zaraz wam o wszystkim 
opowiem...

Okolica 
mnie za-
chwyca.

Co?!
No nie...

Nazywam sie Kamila,

5
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To ja kilka 
miesięcy

temu.

Kamilo, co byś 
chciała robić?

W pobliżu właśnie otworzono 
klub jeździecki. Może rzucimy 

okiem? Co ty na to?

YyY...

Och?! IiihaAa! AŁć!

Ziew...
Chr...

I wiesz, co 
mi powie-
dział?

Nie, co ci 
powiedział?

     Zaraz się 
dowiesz... O mój

boże!

Dlaczego 
pytasz, tato?

Muszę przyznać, że wcześniej 
nie miałam zbyt wiele  
do czynienia z końmi.

...A następne wręcz znudziły. Dziewczyny z filmowego klubu 
jeździeckiego rozmawiały głównie o problemach sercowych.

W telewizji leciał serial lekkim kłusem, 
ale - szczerze mówiąc - pierwsze 

odcinki mnie nie wciągnęły...

Niedaleko nas powstał klub jeździecki, ale to, co tam widziałam, codzien-
nie rano przechodząc obok niego do szkoły, nie wyglądało zachęcająco...

Mam na myśli 
dziedzinę

    sportu.

Mama... 
Tata...

Anais...

Home, sweet home

6
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Poza tym chyba mam
lęk wysokości...

Jeździłam na nartach...

Ojej...

Uch!

SuUuper...

YyY... Muszę 
jeszcze to 
przemyśleć.

Wciąż na nic 
się nie zdecydo-

wałaś?

Nie? Dobra, 
nie pytałem...

W porządku, kamilo?
...Zapisałam się też na zajęcia 

z garncarstwa, ale coś mi mówiło, 
że to nie dla mnie.

Aj!

Ups!

...

...Grałam 
w koszykówkę...

UuUj...

Boli? A jak
myślisz?

...Więc siedzenie na grzbiecie 
konia nie wchodziło w grę!

7
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Naprawdę nie przepadałam za końmi. Przechodząc obok klubu, miałam wrażenie, 
że ludzie i te dziwne zwierzęta zupełnie do siebie nie pasują.

O nie, 
znowu?!

Aż pewnego dnia...

AaAaAch!!!
?

?!

Aj!

Taką szkapę jak 
ty należałoby 
przerobić na 

tatar!

YyY... Co ci chodzi 
po głowie?

IiihaAa!

Spotkanie

8
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Jeszcze się 
doczekasz!

Czasami trzeba zareagować. Co inNego 
mogłam zrobić?

”Obmierzła chabeta... Obmierzła chabeta”. Ten koń
nie tylko nie wyglądał na starego, ale był ładny.

Wręcz piękny!

Możesz już
wyjść z kryjówki, 

łobuziaku!

Jednym słowem: ten koń był dobrym 
ambasadorem swojej rasy. Dzięki niemu 

zaczęłam zmieniać zdanie...

BłeEe!

Koń?... 
Widziałam go - 
pobiegł tam.

Wciskać ludziom takie 
zwierzaki! Ale czego można 
oczekiwać po nowym klubie 

jeździeckim?

AŁ!

Obmierzła chabeto! 

9
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O, mój kumpel!

Mówiłem ”kłusem”, 
do diaska! Spieszysz się
gdzieś?! Jeśli nie

zwolnisz...

...To popamiętasz!

Co pan znowu robi w klubie? Sądziłam, 
że chce pan skończyć z jazdą konNą?

Chcę, 
ale mam 

abonament 
wykupiony do 
końca roku. 

Nie może się 
zmarnować.

Znajomemu?
Znajomym daje się miłe 
prezenty, a nie funduje 

obtłuczenie tyłka na brzydko 
pachących szkapach!

Niech pan
przekaże go znajo-

memu, który lubi 
konie.

A co? Intereso-
wałoby cię to?

EeE, 
nie... Tylko tak

 mówiłam...

Witaj, 
koniku. Jak 

się dziś czu-
jesz?

?!

IiihaAa!

Pomoc

10
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ŚLEDZTWA ENOLI HOLMES
Scenariusz i rysunki: Serena Blasco

Tłumaczenie: Maria Mosiewicz

Pełna przygód, zagadek kryminalnych i szyfrów opowieść dla dzieci i młodzieży! 

Komiksowa adaptacja serii powieści Nancy Springer o śledztwach 

Enoli Holmes, młodszej siostry słynnego detektywa Sherlocka i wysokiego 

urzędnika rządu brytyjskiego – Mycrofta. Koniec XIX wieku, wiktoriańska 

Anglia. W dniu czternastych urodzin Enoli znika jej mama, która wśród 

okolicznych mieszkańców ma opinię ekscentryczki. Nastolatka rozpoczyna 

poszukiwania, a jednocześnie wzywa z Londynu obu braci. 

Mycroft chce wysłać Enolę na pensję dla panien z wyższych sfer, 

lecz wyemancypowana dziewczyna nie zamierza dać sobą rządzić 

i bierze swój los we własne ręce... 

Co zrobi, aby zachować niezależność od braci, a jednocześnie odnaleźć 

mamę? Przed Enolą liczne niebezpieczeństwa do pokonania i tajemnice 

do wyjaśnienia! 

© 2020 Jungle! by Serena Blasco. All rights reserved.

Tom 2
Premiera – 20 maja 2020 r.



3

prawda?”
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4

Pani Lane, nasza kucharka, 

20
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6

.. .tajne kody.

Przypadek? 
Mama uwielbia. . .

to alone - „samotna”.

Jest tak samo 
ekscentryczna jak 

jej matka. 

Nie, nic. 

miasteczku.

jej, przykro mi.

Nie, 
przykro mi.

dla rodziny 

22
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-
-

-
-

-
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Niestety nie, 

parasol spacerowy.
Oj, wybacz, nie 

w pierwszej chwili.

Aha. . . Chodzi o przy-

To doczepiany 

yyy. . . No wie 
panienka. . .

O, Lane. Wiesz, do 

jest ich za wiele!

od pory dnia i okazji.

Ciąg dalszy historii w komiksie.
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PAMIĘTNIKI WISIENKI
Scenariusz: Joris Chamblain

Rysunki: Aurélie Neyret 

Tłumaczenie: Marek Puszczewicz

Każdy z nas skrywa w sobie jakąś tajemnicę, o której nie wspomina, 

a która jednak czyni nas tym, kim jesteśmy.

Wisienka ma jedenaście lat i pragnie zostać pisarką, zaczęła nawet 

pisać pamiętnik! Jej ulubiony temat to ludzie, zwłaszcza dorośli. 

Są tak skomplikowani, że chciałaby ich lepiej zrozumieć. 

Uwielbia ich obserwować, próbując odgadnąć, jakie tajemnice w sobie kryją. 

Taki na przykład Michał... W każdą niedzielę ten starszy człowiek znika 

w lesie z dużymi wiadrami farby w rękach. Co on tam robi przez cały dzień? 

Przemalowuje stary dom czy może ozdabia drzewa? 

I dlaczego wygląda tak smutno, kiedy wraca wieczorem? 

Dziewczynka koniecznie musi rozwiązać tę zagadkę, 

postanawia więc go śledzić, a efekty tego śledztwa są zaskakujące! 

©2020 Édition Soleil. In the Métamorhose collecion 
directed by Barbara Canepa and Clotilde Vu. 

Tom 2
Premiera – 29 kwietnia 2020 r.
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MINECRAFT
Scenariusz: Sfé R. Monster

Rysunki: Sarah Graley

Tłumaczenie: Anna Hikiert

Niezwykły świat Minecrafta czeka na podbój śmiałków! 

Tyler to chłopiec, jakich wielu, jego życie zmienia się jednak, 

gdy wraz z rodziną przeprowadza się do nowego miasta. 

Na szczęście ma grupę zaufanych przyjaciół, którzy zawsze czekają 

na niego w świecie Minecrafta! Wspólnie z Evanem, Candace, Tobim 

i Grace przeżywają niezliczone przygody w Świecie Podstawowym. 

Tym razem postanawiają sprawdzić swoje siły w ostatecznym wyzwaniu, 

jakim jest… stawienie czoła straszliwemu Smokowi Kresu!

Minecraft TM © 2020 Mojang AB and Mojang Synergies AB. MINECRAFT 
and MOJANG are trademarks or registered trademarks of Mojang Synergies AB. 
All rights reserved. Dark Horse Books® and the Dark Horse logo are registered 
trademarks of Dark Horse Comics LLC, registered in various categories 
and countries. All rights reserved.

Tom 2
Premiera – 20 maja 2020 r.

OPOWIESCI zee Swwiata podstawoweggoo

TM

WYDANIE OFICJALNE



535



636



737



8

EKIPA EKIPA
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POKÓJ
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FIBI I JEDNOROŻEC
Scenariusz i rysunki: Dana Simpson

Tłumaczenie: Mateusz Lis

Przyjaźń z jednorożcem to magia!

Fibi chodzi do czwartej klasy, nieźle się uczy i ma dużą wyobraźnię. 

Niestety, koleżanki uważają ją za dziwaczkę, a co gorsza, jej rodzice 

to prawdziwi nerdzi – i nawet się tym chwalą. Pewnego dnia Fibi spotyka 

w lesie prawdziwego jednorożca... ale rodzaju żeńskiego, co jest rzadkością! 

Nazywa się Marigold, włada potężnymi czarami, potrafi  spełniać życzenia, 

jednak posiada też wadę: jest tak bardzo zakochana w sobie, że jeśli zobaczy 

swoje odbicie w lustrze, zapomina o całym świecie. Tak zaczynają się 

pełne humoru i inteligentnych przesłań przygody dziewczynki i jej nowej 

przyjaciółki z magicznego świata! 

Dana Simpson zyskała światową sławę serią o Fibi, za którą otrzymała 

dwie ważne amerykańskie nagrody za twórczość dla dzieci. 

Jest także autorką cykli przeznaczonych przede wszystkim dla dorosłych 

czytelników: „Ozzy and Millie”, „I Drew This” i „Raine Dog”.

KOLEJNE TOMY SERII:

© 2020 by Dana Simpson

Tom 3
Premiera – 6 maja 2020 r.
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Raju...

Ehe.
A ty musisz
 być geniu-

szem.

Co nie? Aż CZTERY 
KACZKI!

Jesteś... 

JEDNOROŻCEM, prawda?

001-061-Fibi-tom-1-148x210.indd   7 14.01.2020   13:44:11
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Wybacz, że 
cię trafiłam. 

Ja...

Nie szkodzi! Uwolniłaś mnie od mo-
jego odbicia!

Jestem tak piękna, 
że nie mogę przestać patrzeć 

na swój obraz w wodzie. 
Czasem trwa to wiele dni.

Mam u ciebie dług wdzięczno-
ści, mniej atrakcyjna istoto.

Proszę 
bar...

Że co?

001-061-Fibi-tom-1-148x210.indd   8 14.01.2020   13:44:13
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W nagrodę spełnię jedno 
twoje życzenie.

Możesz życzyć sobie, czego tylko...

 Życzę sobie 
   NIESKOŃ-

CZONEJ 
LICZBY 
ŻYCZEŃ.

To tak nie 
działa.

Pokój na świecie nie jest 
     dla ciebie ważny, co?

Nieskończo-
nej kasy?

  Jestem 
  w czwartej  

  klasie.

001-061-Fibi-tom-1-148x210.indd   9 14.01.2020   13:44:15
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Życzę sobie 

 Posłuchaj, 
dziecko...

Jak w tym śnie, w którym 
wielki kebab robił mi wykład 

na temat zdrowego 
odżywiania?

Fibi. Fibi, twoje życzenie 
musi być bardziej... 

SUPERMOCY! REALISTYCZNE.

001-061-Fibi-tom-1-148x210.indd   10 14.01.2020   13:44:16
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Dobra, chyba 
mam życze-

nie, które je-
steś w stanie 

spełnić.

Chcę, żebyś została 
moją NAJLEPSZĄ 
PRZYJACIÓŁKĄ.

Może jednak wolałabyś złoto?

Daj, 
zaplotę ci 
warkocze!

001-061-Fibi-tom-1-148x210.indd   11 14.01.2020   13:44:17
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Jestem zbyt... 
ZAJĘTA, żeby zostać 
twoją najlepszą przy-

jaciółką.

A niby czym?

Myślałam, że wykażesz się 
magiczną mocą wynajdywania 

wymówek.

Czekaj, mam! 
Mój ogon ma zajęcia 

z jogi.

001-061-Fibi-tom-1-148x210.indd   12 14.01.2020   13:44:18
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KASIA I JEJ KOT
Scenariusz: Christophe Cazenove, Hervé Richez

Rysunki: Yrgane Ramon

Tłumaczenie: Maria Mosiewicz

To nie kot dostosowuje się do właściciela, 

lecz właściciel musi dostosować się do kota! 

„Kasia i jej kot” to rewelacyjna, humorystyczna seria dla wszystkich 

miłośników kotów – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 

Kasia mieszka z tatą. Ich spokojne życie wywraca się do góry nogami, 

kiedy adoptują kota. Sushi okazuje się lekko szalony – uwielbia dokazywać 

i psocić, na dodatek jest mądrzejszy od niejednego człowieka. 

Dowiadujemy się też, że to nie jest jego pierwsze kocie życie... 

Kasi  i jej pupilowi zdarza się mnóstwo wesołych przygód.

KOLEJNY TOM SERII:

© 2020 Bamboo Édition



Postawiony ogon 
mówi: wszystko 

w porządku!

Mruganie oczami: zostawcie 
mnie w spokoju...

Pozycja przed 
skokiem: zapowiedź 

zniszczeń.

Tato, zauważyłeś,  
że gdy Sushi jest roz- 

płaszczony na podłodze,  
to oznacza...

Mogłeś położyć uszy do tyłu –  
od razu bym wiedziała,  

że jesteś wściekły!

Wreszcie rozumiem  
zachowanie mojego kota! Kiedy kładzie uszy  

i stroszy ogon,  
jest wściekły.

Gdy się liże, ma porę 
odpoczynku.

Lizzz

mrug
mrug
mrug

NIE MAM CZASU!    
JESTEM

PRACA! RACHUNKI! 

Szust

5
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Przestań, Sushi!!!

Oj, niedobrze...  
Tata ma bzika na punkcie 

wykładziny. Co robić?

Co robić?

Chyba  
wiem!

Co 
robić?

Nie 
zorientuje 

się!

Tak,  
to doskonały  

plan!

Co robić?

Kilka „drapów” później...

77
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Przeczytałaś mi, że według prawa koty  
nie są rzeczą, zatem człowiek musi  

je szanować, opiekować się nimi  
i zapewnić im swobodę...

Właśnie, TATO!  
Dlaczego więc nie pozwa-

lasz mu WYJŚĆ?!
Bo OPIEKUJĘ  

SIĘ nim i chcę,  
żeby żył, a na zewnątrz  
jest zbyt niebezpiecz- 

nie dla domowego  
kota!

Co ty opowiadasz? 
Mamy ogródek  
przydomowy!

Gdy adoptuje się kota,  
trzeba go trzymać w za- 
mknięciu przynajmniej  

przez tydzień...
...aby  

poznał za- 
pachy domu, 
dzięki czemu 
uzna go za 
swoje tery- 

torium...

Bla, bla, bla!

...w przeciwnym razie 
po pierwszym wyjściu nie 

odnajdzie drogi powrotnej.

Chcesz go trzymać  
w zamknięciu, aż ukończy –  
w przeliczeniu – 21 ludzkich 
lat? Czuję, że ja też będę 

miała ciężko!

Możesz się dąsać,  
ale pozostanę NIE- 

-WZRU-SZO-NY!

Mój kot ma teraz więcej SWOBODY, niż ja będę miała kiedykolwiek.

8
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Kot astronauty? To by mi się podobało!

Jedzenie chrupek w stanie nieważkości? Świetne!

W rakiecie miałbym pełno kryjówek...

Nie, Sushi!  
Nie w moim 

hełmie!
A ile  

zabawy!
Chcę tę 
piłkę!

Mój pan zainstalowałby drzwiczki  
tylko dla mnie...

Ups!

 Najwyraź-
niej boi się 
drzwiczek...

Ten twój  
kot jest napraw-

dę dziwny!

9
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Tak,  
Kasiu?

Chcę, żeby Sushi  
spał ze mną!

Odpowiem ci to,  
co zawsze: WIEM!  

I dodam to, co 
zawsze: NIE!

Powód pierwszy. Koty przynoszą  
z dworu pchły, więc będziesz  

je miała w łóżku!

Powód drugi. Gdy kot wraca  
ze spaceru, roznosi po całym domu  

błoto i inne brudy...

Nie zapominajmy o powodzie  
trzecim... Kot często korzysta  

z kuwety!

I powód czwarty. Nie można  
kota zaszczepić na wszystko, 

więc może cię zarazić  
różnymi chorobami!

A żwirek 
nie może 

znaleźć się 
w po- 
ścieli.

Zrozumiałaś?
Ciszej, kocie! Nie mrucz tak  

głośno, bo cię usłyszy...

Taaa...

10
Ciąg dalszy historii w komiksie.
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ERNEST I REBEKA
Scenariusz: Guillaume Bianco

Rysunki: Antonello Dalena

Tłumaczenie: Maria Mosiewicz

Przyjaźń z mikrobem? Na zdrowie!

Rebeka ma sześć lat, prawie sześć i pół. Często choruje, a jej rodzice się 

rozwodzą. Na szczęście może liczyć na świetnego kumpla – mikroba Ernesta, 

który potrafi  rozbawić ją w każdej sytuacji i uczy walczyć ze straszliwymi 

wirusami. Kiedy nadchodzą wakacje, tata zabiera Rebekę nad morze, 

do czarodziejskiego królestwa chodzących kamieni. Później, w szkole, 

dziewczynka poznaje najwspanialszego nauczyciela na świecie! 

Niestety, zaraz potem dziadek Rebeki zaczyna chorować, 

bohaterka rusza więc w daleką podróż, aby uratować ukochanego 

dziadka żartami i dobrym humorem... 

„Ernest i Rebeka” to chwilami wesoła, chwilami smutna, ale zawsze mądra 

opowieść, która zdobyła nagrodę Festiwalu Komiksowego w Angoulême 

w 2013 roku. 

KOLEJNE TOMY SERII:

© 2020 Éditions du Lombard

Tom 3
Premiera – czerwiec 2020 r.
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LOU!
Scenariusz i rysunki: Julien Neel

Tłumaczenie: Elżbieta Dybcio-Wojciechowska, Magdalena Miśkiewicz

Niełatwo jest być nastolatką! 
Przyjaźń i dylematy dorastania z potężną dawką humoru!

Lou ma dziesięć lat, wychowuje ją samotna matka – pisarka, miłośniczka 

gier Nintendo i beznadziejna kucharka. Z paniami mieszka także kot – 

wielki indywidualista. Lou przeżywa wiele codziennych perypetii – 

ma wieczne kłopoty z porannym wstawaniem do szkoły, musi zmierzyć się 

z prezentacją na lekcji wychowawczej, doświadcza pierwszych miłosnych 

fascynacji i zawiera nowe znajomości. Zaczyna dorastać, idzie do gimnazjum 

i okazuje się, że życie nie jest takie proste, jak się wcześniej wydawało. 

Jednym słowem jest tu wszystko to, co przytrafi ć się może dziewczynie 

w wieku Lou. 

Połączenie humoru, doskonałych rysunków i sytuacji bliskich nie tylko 

młodym czytelnikom zapewniło tej serii status bestsellera we Francji. 

KOLEJNE TOMY SERII:

© 2020 Éditions Glénat

Trzeci tom serii 
przeznaczony jest 
dla młodzieży.



NIEEE…!

J!

J!
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PLASK!
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HEJ!

COOL!
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NARA!

CZE…

NARA!

Z EE

E
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ON!
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PTYŚ I BILL
Scenariusz: Jean Roba, Cric, Laurent Verron, Pierre Veys, Diego Aranega, 

Christophe Cazenove

Rysunki: Jean Roba, Laurent Verron, Jean Bastide

Tłumaczenie: Magdalena Miśkiewicz, Maria Mosiewicz

Każdy dzień jest przygodą!

Ptyś chodzi do podstawówki. Nie przepada za szkołą ani warzywami, 

uwielbia za to wygłupy i dobrą zabawę. Ma też wielką i niczym  

nieskrępowaną wyobraźnię. A że jego najlepszym przyjacielem jest skory 

do żartów pies Bill, każdy ich dzień jest wypełniony przygodami. 

Przygodą może być wszystko! Nie tylko zabawa w Indianę Jonesa 

czy budowa ogromnego zamku ze śniegu, ale nawet przygotowanie 

zwykłego obiadu. I co z tego, że czasem bohaterowie wpadają w tarapaty? 

Wtedy jest jeszcze śmieszniej!

KOLEJNE TOMY SERII:

© 2020 Dargaud / Studio Boule & Bill

Tom 7
Premiera – sierpień 2020 r.
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POSZUKIWACZE ZGUBIONEJ KANAPKI

TATA POŻYCZYŁ MI 

KAMERĘ. NAKRĘCIMY 

SUPERFILM!

TA, JASNE... UCH... 

CIĘŻKO JEST SIĘ 

TAK WSPINAĆ...

CO 

TY WYRA-

BIASZ?!

SZYNKA?! WRRR!
WRRR!SAŁATA?!

POMO-

CY

ZŁAŻĘ. ZGUBIŁEM 

KANAPKĘ Z SZYNKĄ 

I SAŁATĄ...

O NIE! 

INDIANIE 

NADCHODZĄ! 

MUSISZ SIĘ 

BAĆ!

UUUCH... 

CHCIAŁBYM TU 

CIEBIE ZOBA-

CZYĆ... UCH... 

NOOO! 

NARESZCIE 

DRESZCZYK 

EMOCJI!

I JAK?! 

WŁAZISZ CZY 

NIE?!

                 NIE GA-

  DAJ TYLE! JESTEŚ 

NIEUSTRASZONYM

  ŚMIAŁKIEM!

JESTEŚ INDIANA JONES. 

ŚCIGAJĄ CIĘ INDIANIE JIWA-

RO. WSPINASZ SIĘ PO LI-

     NACH, ŻEBY UCIEC...

WŚCIEKLI SIĘ 

CZY CO?!!
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? ?

CO SIĘ STAŁO 

KAROLINIE?

CO TU SIĘ 

DZIEJE? KARO TESTUJE 

DZIAŁANIE KAWY!

JESTEŚ PEWNA, ŻE CHCESZ 

                            DOLEWKĘ?

TAK! W TYM ROKU NIE 

MA MOWY O HIBERNACJI! 

NIE CHCĘ ZNOWU PRZESPAĆ 

GWIAZDKI!!!

77
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HĘ?!

ŁAPS!

ZŁODZIEJ! OOOCH... JAKIE ŁADNE 

KWIATY! TO DLA 

MNIE, BILL?

RACZEJ

DLA 

MNIE!

 CHLIP! 

CHYBA ma 

KOGOŚ 

innego...

GDZIE ON ZNOWU 

LECI???

KOLEJNY 

BUKIET?! OJ, 

NAPRAWDĘ SIĘ 

CIESZYSZ, 

ŻE WYSZEDŁEM 

ZE SZPITALA.

GRRRMBL! 

NIE DOŚĆ TEMU 

PSU? ZA PARĘ 

DNI BĘDZIEMY 

MOGLI ZMIENIĆ 

BRANŻĘ NA KWIA-

CIARSKĄ!!!

SKL
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DEBILNA 

KOSIARKO, 

ODPALISZ CZY 

NIE?!

NO I KONIEC!!! ODDAŁBYM 

WSZYSTKO, ŻEBY TRAWNIK 

BYŁ SKOSZONY DO WIE-

CZORA!

TATO, CZEKAJ! 

ZOSTAW TO SPECOM! 
CZAS 

NA EKSPERTÓW!

POWIEDZIAŁEŚ, 

ŻE ODDAŁBYŚ WSZYSTKO, 

ŻEBY TRAWNIK BYŁ 

SKOSZONY DO 

WIECZORA?!

OTO LISTA: 

GIGANTYCZNA KOŚĆ... 

LODY... UDZIEC BARANI... 

DWA BILETY DO KINA... 

iPOD ™... TRZYDZIEŚCI 

CIASTEK...

79
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UUUCH! SZEF ZAPROSIŁ MNIE NA GOLFA! NIE 

MOGĘ ODMÓWIĆ, ALE ON GRA REWELACYJNIE 

I ZNOWU MNIE UPOKORZY!

TATO, NIE BÓJ SIĘ! 

RAZEM Z BILLEM COŚ 

WYMYŚLIMY!

NO DALEJ. CHĘTNIE 

ZOBACZĘ PAŃSKI ZAMACH!
OOO! 

PATRZCIE... 

LATAJĄCA 

ŁÓDŹ!

CO??? 

GDZIE???

STU
K

NIE WIDZĘ... PRZECIEŻ ŁÓDŹ 

NIE MOŻE LATAĆ!

PROSZĘ SIĘ 

PRZYJRZEĆ!
PU

K 

PA
F

PAC

SZT
APS

DZIĘKI, 

CHŁOPAKI!

HĘ... MOGĘ WYPRÓBOWAĆ 

TEN KIJ?

Ciąg dalszy historii w komiksie.80





SISTERS
Scenariusz: Christophe Cazenove, William Maury

Rysunki: William Maury

Tłumaczenie: Maria Mosiewicz

Sisters. Nadciąga tornado!

Humorystyczna seria o codziennych perypetiach dwóch sióstr z małego 

francuskiego miasta – nastolatki Wendy i młodszej o kilka lat Marine. 

Typowe siostrzane wojny i rywalizacja przeplatają się w niej ze scenami 

dozgonnej miłości. 

Choć dziewczynki kochają się na zabój, ciągle rywalizują. Kiedy jednej 

na czymś bardzo zależy, potrafi  nawet wykorzystać drugą, byle tylko 

osiągnąć cel. Jednak zaraz potem zgodnie współpracują, stawiając czoło 

rodzicom albo kłopotom. Trudno być na co dzień wspaniałą siostrą, 

jeśli „ta druga” ciągle cię wkurza. A gdy jeszcze dochodzą sprawy miłosne 

i marzenia o wspaniałym dorosłym życiu, okazuje się, że codzienność 

dziewczynek wcale nie jest usłana różami.

KOLEJNE TOMY SERII:

© 2020 Bamboo Édition
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JESTEŚ 
 ZA MAŁA, ŻEBY SIĘ  

MALOWAĆ.
WŁAŚNIE,  

WIĘC MUSZĘ SIĘ 
NAUCZYĆ!!!

ŁAAA!  
TWOJA SZMINKA 

PACHNIE  
MEGA...

ALE CZYM? 
TRUSKAWKĄ 

???

MARIIIIINE...  
ODDAWAJ MOJĄ  
KOSMETYCZKĘ.

ZARAZ.

MARINE... 
 DOSYĆ TEGO... ZARAZ 

CIĘ UDUSZĘ!!!

NIE WAŻ SIĘ 
 TKNĄĆ MOJEJ  

MASKARY!
NIE TKNĘ.  

NIE ZAMIERZAM 
 ZOSTAĆ  

MASZKARĄ!

NIE WIESZ, JAK  
GO STOSOWAĆ...

NIE!  
TYLKO NIE 
PODKŁAD...

KURCZAKI, MA 
NAWET PODKŁAD... 

UWIEEELBIAM.

JUŻ WIEM.  
Z UMIAREM.
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MAM DOŚĆ  
PROSTYCH WŁOSÓW! 
CHCIAŁABYM MIEĆ 

KRĘCONE!

WOLĘ BYĆ  
BLONDYYYNKĄ...

A JA  
BRUNEEETKĄ...

A JA  
MARIIINE!

ALE JA WOLĘ  
POKÓJ MOJEJ  

SISTEEER...

CO WY TU ZNOWU  
WYPRAWIACIE?!  

NIGDY Z NICZEGO  
NIE JESTEŚCIE  
ZADOWOLONE!  

ZMYKAJCIE, KAŻDA 
DO WŁASNEGO 

POKOJU!!!

JA MAM  
KRĘCONE,  

A CHCIAŁABYM MIEĆ 
PROOOSTEEE!

I CO TO ZA IMIĘ 
„MARINE”? MARZĘ, 

BY NAZYWAĆ SIĘ 
WENDYYY...

CHLIP!

ŁUP!

CHLIP!

ŁEEEEEE!
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       MUSZĘ MIEĆ 
TEN PIERŚCIONEK,  

PO PROSTU  
MUSZĘ!

SZCZEGÓLNIE 
ŻE SŁONO ZAPŁA-

CIŁAŚ ZA GRĘ.

O NIE!

MAAAAAM...
WENDY,  

PAAAAATRZ... MAM 
GO, MAM GO,  

MAM GO...

NIE ZE MNĄ TE  
NUMERY, ELEKTRONICZNY 

OSZUŚCIE!!! MARINE,  
PRZESTAŃ!

WYLUZUJ. 
NIE JESTEŚ 

MAMĄ.

W SUMIE MASZ  
SZCZĘŚCIE... TEN  
MIŁY PAN DAŁ CI  
PIERŚCIONEK...

UCH! UCH!
UCH! UCH!

UŁAAA!
PFFF!

BOOOLIIIII. . .

GRZEB
GRZEB

UCH!

.. .ALE NAWET NIE 
WCIŚNIESZ GO  

NA SPUCHNIĘTE 
PALUCHY, WIĘC JA  

      GO ZATRZYMAM.

BĘ
C!

5 EURO
3 PARTIE
3 EURO
1 PARTIA
 500 EURO
 PLUSZAK

WYGRAJ

   M I K A

BACH!

85



6

ZIEW!

UAAA,  
JESTEM DZIŚ 

WYKOŃ- 
CZONA!

JESTEŚ TAKI 
SŁODZIUTKI!

SMUTNO CI?!  
POTRZEBUJESZ  

TOWARZYSTWA?!
WYGODNIE CI, 

DŁUGOUSZKU?

DOBRA, CHODŹCIE,  
PUSZKU I PAFCIU, DLA 

WAS TEŻ ZNAJDZIE  
SIĘ MIEJSCE.

DLA RAVIOLEGO  
I RESZTY PACZKI 

 TEŻ.

ZA KAŻDYM  
RAZEM  

TO SAMO. JESTEM  
ZA MIĘKKA!
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A... A.. .  A.. .

KOCHANY  
TAAATKUUU...

CZY MOGĘ 
MIEĆ PSA?

TAAAK?

„WIESZ, WENDY, PIES TO OBOWIĄZEK. TRZEBA Z NIM WYCHODZIĆ NA SPACERY...”

MÓJ PAMIĘTNIK! 
ODDAWAJ!

PROSZĘ CIĘ, 
PROSZĘ, 
PROSZĘ.

„.. .SZCZOTKOWAĆ...”
. . .PSIIIK! „...BAWIĆ SIĘ...”

„ODPOWIEDNIO KARMIĆ...” EJ, NIE WCINAJ 
MOJEGO 

ROGALIKA! DOBRA, 
WYSTARCZY.

JUŻ 
NIE CHCĘ 

PSA!

PRZECIEŻ I TAK 
ROBIĘ TO WSZYSTKO 

Z MOJĄ SISTER!
WENDYYYYY.. .

CZESAĆ!
SUSZYĆ!

WRRR,, ,
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TO CHYBA JEST 
WOSK, NIE? BŁE!  

ALE CAPI! 
ZA NIC TEGO 
NIE ZJEM!!!

WOSKIEM 
USUWA SIĘ 

OWŁOSIENIE.

LOL, TEGO  
SIĘ NIE JE,  
GŁUPTASIE.

BUL! BUL!

BUL!BUL!

OWŁO-
SIENIE 

???

NIC NIE  
KUMASZ.

MAMA 
DEPILUJE SOBIE 

NIM WĄSIK.

PRZECIEŻ 
MAMA 
NIE MA 

WĄSÓW!!!

I UŻYWA GO 
DO NÓG.

NA NOGACH  
TEŻ NIE MA 

WŁOSÓW!

PEWNIE.  
BO DEPILUJE JE 

WOSKIEM.

PHI!

PANI TO CHYBA  
BĘDZIE MUSIAŁA 

ROZGRZAĆ DLA SIEBIE 
CAŁY KOCIOŁ  

WOSKU!

PFFF . . .
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STUDIO TAŃCA
Scenariusz: BéKa (Bertrand Escaich i Caroline Roque)

Rysunki: Crip

Tłumaczenie: Marek Puszczewicz

Przyjaźń, szkoła, taniec!

Julia, Lusia i Alia po szkole uczęszczają na zajęcia w Studiu Tańca. Uczą się 

nie tylko klasycznego baletu i modern-jazzu, ale i tańców afrykańskich. 

Na co dzień mierzą się z trudami treningów, muszą dbać o formę, a także 

wymyślać własne choreografi e. Podkochują się w jednym z nauczycieli 

i przeżywają zauroczenia kolegami tańczącymi hip-hop. Starają się sprytnie 

godzić szkolne obowiązki z zajęciami w studiu tańca. Scenki z ich życia pełne 

są humoru i wielu zabawnych sytuacji. 

Seria „Studio Tańca” sprzedała się we Francji w ponad milionie egzemplarzy, 

a teraz stała się ulubioną serią polskich czytelniczek.

KOLEJNE TOMY SERII:

© 2020 Bamboo Édition



UCZENNICE 

W TAKIM 
STANIE! 

LATEM!

DE’ GAGE’ * 

* DE’GAGE’

5
91



SZATNI!

L’ENTRECHAT 3**!
PANIENKI!

EN-DEHORS*!

–

92



CHA, 
CHA!

LICZNIE 

CHA, CHA, 
CHA!

SYLFIDY!

MISS LUSIA KULKA 

CH UPS
CH UPS

7
93



W KLASYCZNYM NIE MA 

”

8
94



CHI, CHI!

9
95



?!

KADER! 

SALA JEST 
PUSTA!
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OTO TOSIA
Scenariusz i rysunki: Marta Falkowska

Ta kraina jest niesamowita!

Seria o przygodach dziewczynki z niebywale bujną wyobraźnią. 

Tosia ma kilka lat, ale jest bardzo odważna; uwielbia wynalazki 

i nowe odkrycia.

Gdy spotka na swojej drodze tajemniczy trop, nic nie powstrzyma 

jej przed wyruszeniem na wyprawę badawczą.

Nawet jej przyjaciel, kot o imieniu Pan Precel, zwykle pełniący rolę 

ignorowanego głosu rozsądku, może jedynie podążać za Tosią i pilnować, 

żeby znów – O, Bonifacy! – nie wpakowała się w tarapaty. 

Komiks nagrodzony w trzeciej edycji „Konkursu im. Janusza Christy 

na komiks dla dzieci”.

KOLEJNY TOM SERII:

© 2020 Egmont Polska



STUK!

STUK!

STUK!



STUK!
STUK!

STUK!

HA!

4100



CZAS NA TESTY!

ULUBIONY WAZON
TWOJEJ MAMY!

 TRUDNO!

5101



PORA
NA PRÓBY

W TERENIE!
O BONIFACY...

O BONIFACY!

6102



OJEJ...

NIC CI
NIE JEST?

NIE...
RACZEJ NIE...

7103



PANIE  PRECEL!
WIESZ , CO TO

JEST?!

KRATER?

HMMMMM...

PIETROSTWORA!

BRZMI JAK

SI , 
JESZCZE 

PANIE PRECEL...
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MAJA I MINIZAURY
Scenariusz i rysunki: Kajetan Wykurz

Planeta, która kiedyś należała do dinozaurów, ponownie stała się ich domem.

Trzy dinozaury z kosmosu przybywają na Ziemię, aby się na niej osiedlić. 

Planetę zamieszkują inne, dużo większe od nich istoty. Jedną z nich jest 

jedenastoletnia Maja. Czy dziewczynce uda się nawiązać z minizaurami 

nić porozumienia i zdobyć ich zaufanie? I czy świat gigantów nie będzie 

dla naszych małych bohaterów zbyt niebezpieczny?

Komiks nagrodzony w trzeciej edycji „Konkursu im. Janusza Christy 

na komiks dla dzieci”.

KOLEJNY TOM SERII:

© 2020 Egmont Polska



złowrogie 
kształty wyłoniły się 
z odmętów kosmosu 

i nieuchronnie 
zbliżają się  

do planety ziemiA.

niewykryty przez  
satelity obcy statek 
kosmiczny zawisnął

 nad orbitą i wystrzelił  
w jej kierunku  

wahadłowiec z załogą  
zwiadowczą. kim są te  

obce istoty i jakie mają 
wobec nas zamiary?

d11 pomyślnie 
opuściło statek matkę.  
zezwalam na wykonanie  

misji.

przyjąłem.  
jesteśmy gotowi 
do lądowania!

odpalam 

silniki!

dobrze być 

znowu w domu!

3107



praprzodkowie 

mogą być dumni . 

planeta, która kiedyś należała 

do nich, ponownie stanie się 

domem dinozaurów.

jestem taki 

podekscytowany!

nie mogę się 

doczekać, kiedy spotkamy  

się z naszymi praprzodkami 

twarzą w twarz.

dzieli nas 

tyle wieków  

ewolucji. tak wiele  

tajemnic i pytań, 

na które nigdy  

nie uzyskaliśmy 

odpowiedzi.

to nie jest zwykła 

wycieczka badawcza, 

doktorze tops. ta planeta 

jest wielką niewiadomą. 

kto wie, jakie zagrożenia

 na nas czyhają.

kapitanie, 

zbliżamy się 

do atmosfery.

4108



zapiąć pasy!

lądujemy!

5109



opuszczamy   

wehikuł i udajemy się   

na eksplorację  

terenu.

d11 do 

statku matki:  

wylądowaliśmy 

pomyślnie.

hmm...

ciekawe.

dziwna 

roślinność. 

drzewa bez 

koron.

6110



pójdę przodem. 

miejcie oczy i uszy 

szeroko otwarte.

miliony lat 

ewolucji musiały znacząco 

zmienić florę planety.

co robimy, 

kapitanie?

7111



powiedz mi, że nie 

mam omamów! czy to 

mój praprzodek?

n-no... 

yyy... to 

znaczy...

kapitanie, 

proszę pozwolić.  

postaram się z nim  

porozumieć po staro- 

dinozaursku.

ekhm! 

roooarr! 

rrrwwgrrarrr!

grrrrr!

kapitanie! 

tam!!!

hau, hau?!!

8
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Egmont Polska Sp. z o.o.

ul. Dzielna 60

01-029 Warszawa

telefon: (+48 22) 838 41 00

Egzemplarz promocyjny. 

Nieprzeznaczony do sprzedaży.

Usiądź wygodnie 
i baw się jak nigdy!

Przekonasz się, że 

i sięgniesz po całe albumy.
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