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Ratujmy Ziemię. Wielka księga zabaw  
Autor: Gaëlle Bouttier-Guérive 
Ilustrator: Gwé 
Tłumaczenie: Maciej Falski 
Oprawa: karton 
Objętość: 20  
Format: 260X260 
Elementy dodatkowe: okienka, gra planszowa, pionki 
Cena: 49,99 
ISBN: 978-83-281-4303-6 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 24.04.2019 
 
Wielka księga zabaw i gier, dzięki którym dzieci poznają zasady ekologicznego życia.  Dowiedzą się 
dlaczego tak ważna jest ochrona przyrody i jak należy segregować śmieci. Książka zawiera 9 gier, 4 
pionki i 5 ekonaklejek. 

LITERACKI EGMONT 

 

BASIA 
Basia to współczesna, zabawna i mądra przyjaciółka dzieci przedszkolnych. Przygody 
rezolutnej Basi i jej dowcip pomagają najmłodszym zrozumieć świat, pokazują, jak poradzić 
sobie w trudnych sytuacjach. Swym humorem rozśmieszają dzieci i dorosłych.  
Seria „Basia” to świetna, współczesna literatura dziecięca, dowcipnie zilustrowana, w 
nowoczesnej oprawie graficznej. Pierwsza na polskim rynku próba wypromowania na szeroką 
skalę polskiego współczesnego bohatera dziecięcego.  
 

Wielka księga pytań 
Autor: Zofia Stanecka 
Ilustrator: Marianna Oklejak 
Oprawa: twarda 
Objętość: 112 stron  
Format: 200x250 
Cena: 39,99 
ISBN: 978-83-281-3819-3 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 3.04.2019 
 
Basia lubi zadawać pytania. Dlaczego? Bo dzięki nim może się czegoś dowiedzieć o sobie, o innych i o 
tym, jak działa świat. Po co? Bo Basia lubi dużo wiedzieć. Kto by zresztą nie lubił?  
„Wielka księga pytań” to zbiór opowiadań, w którym bliscy odpowiadają na pytania Basi, zarówno 
proste, jak i bardziej skomplikowane. Bywa też, że to inni pytają, a Basia udziela odpowiedzi. Dlaczego? 
Bo pytania i odpowiedzi to tak naprawdę rozmowa. A rozmawiać mogą ze sobą wszyscy: i duzi, i mali. 
I wcale nie zawsze to duzi wiedzą wszystko najlepiej. 



 

Basia i śmieci 
Autor: Zofia Stanecka 
Ilustrator: Marianna Oklejak 
Oprawa: twarda 
Objętość: 24 strony  
Format: 200x250 
Cena: 19,99 

ISBN: 978-83-281-3709-7 
Grupa docelowa: 3-7 lat 
Premiera: 24.04.2019 
 
Dlaczego na świecie jest tyle śmieci? Co można zrobić, żeby było ich mniej? Jak można ocalić wieloryba? 
Co zrobić, żeby nie używać plastikowych torebek i słomek? Te wszystkie pytania zadaje sobie i innym 
Basia. Zadaje je podczas spaceru i w czasie sprzątania pokoju. Wszędzie tam, gdzie są śmieci. A one są, 
niestety, wszędzie... 
 

KOMIKSY 
 

 

Studio Tańca, tom 3  
Scenariusz: Béka 
Rysunki: Crip 
Przekład: Marek Puszczewicz  
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Objętość: 144 strony 
Format: 167x255 
Cena: 39,99 
ISBN: 978-83-281-3468-3 
Język oryginału: francuski 
Seria: Studio Tańca  
Kategoria: komiks europejski 
Tematyka: humor 
Premiera: 10.04.2019 
 

Trzeci album zbiorczy humorystycznej serii, która sprzedaje się we Francji w milionowych 
nakładach. Alia, Lusia i Julia chodzą po lekcjach do Studia Tańca, ale że zajęcia im nie 
wystarczają, dziewczyny tańczą wszędzie: w parku, na placu i w domu. Kiedy koleżanka daje 
im znać, że w zimowe ferie odbędzie się w Londynie nabór do świątecznego musicalu, od razu 
decydują się jechać. A kiedy szkoła organizuje spektakl o królewnie Śnieżce, z radością 
podejmują się odgrywania wyznaczonych ról. Nawet w wakacje nie mogą porzucić swojej 
pasji, wyjeżdżają więc na miesięczne tournée z przedstawieniem o historii tańca jazzowego. 
Każdy dzień niesie trzem przyjaciółkom kolejną wesołą przygodę związaną z tańcem! 
Twórcami scenariusza serii jest dwoje francuskich autorów, którzy występują pod wspólnym 
pseudonimem Béka: zawodowy scenarzysta komiksowy Bertrand Escaich i pisarka powieści 
dla młodzieży Caroline Roque. Wspólnie stworzyli też bestsellerowy cykl Les Rugbymen. Z kolei 
Crip to pseudonim cenionego francuskiego grafika, który do scenariuszy duetu Béka rysuje 
także serię Les Fées Valentines. Album zawiera oryginalne tomy 7–9. 
 



 

Lucky Luke, Sędzia, tom 13 
Scenariusz: René Goscinny 
Rysunki: Morris 
Przekład: Marek Puszczewicz  
Oprawa: miękka 
Objętość: 48 stron 
Format: 216x285 
Cena: 24,99 
ISBN: 978-83-281-4134-6 
Język oryginału: francuski 
Seria: Lucky Luke 
Kategoria: komiks europejski 
Tematyka: humor 
Premiera: 10.04.2019 
 

Bohaterem albumu jest najbardziej niewiarygodny sędzia, jaki kiedykolwiek żył w Ameryce. W 
Teksasie, w zwykłym baraku, będącym zarazem barem i sądem, pod koniec XIX wieku sędzia 
Roy Bean sprzedawał swoje piwo i egzekwował prawo za pomocą starego Kodeksu Cywilnego, 
którego nigdy nie używał, i kolta, którego używał często. Traf chciał, że w tej okolicy pojawił 
się Lucky Luke, który od razu stał się podejrzanym i w krótkim czasie sędzia wytoczył mu 
proces... Czy Samotnemu Kowbojowi uda się dowieść swojej niewinności, czy zostanie 
niesprawiedliwie skazany i powieszony?  
Seria Lucky Luke została stworzona przez dwie legendy frankofońskiego rynku komiksowego: 
pisarza René Goscinnego (1926–1977) oraz rysownika Morrisa (własc. Maurice de Bevere, 
1923–2001). Po śmierci Goscinnego scenariusze kolejnych odcinków cyklu były tworzone 
przez kontynuatorów takich jak zespół autorski ukrywający się pod pseudonimem Claude 
Guylouis (grupa ta składała się z trzech pisarzy, scenarzystów i redaktorów: Claude’a Klotza, 
Jeana-Louisa Roberta i Guya Vidala). 
 

Lucky Luke, Kowboj w Paryżu, tom 82 
Scenariusz: Jul, Morris 
Rysunki: Achdé 
Przekład: Maria Mosiewicz  
Oprawa: miękka 
Objętość: 48 stron 
Format: 216x285 
Cena: 24,99 
ISBN: 978-83-281-4124-7 
Język oryginału: francuski 
Seria: Lucky Luke 
Kategoria: komiks europejski 
Tematyka: humor 
Premiera: 10.04.2019 
 
Najnowszy – wydany we Francji w 2018 roku – album przygód najsławniejszego komiksowego 
kowboja. Tym razem rewolwerowiec szybszy od własnego cienia wybierze się na Stary 
Kontynent! Lucky Luke dwukrotnie ratuje z poważnych opresji francuskiego rzeźbiarza 



 

Bartholdiego. Przybysz z Europy odbywa właśnie tournée po Stanach Zjednoczonych, 
prezentując swoje dzieło: ogromną pochodnię, która jest częścią Statuy Wolności – 
gigantycznego posągu, mającego stanąć w nowojorskim porcie. Samotny Kowboj postanawia 
chronić rzeźbiarza przed zbirami nasłanymi przez szalonego dyrektora więzienia, który nie 
chce dopuścić do wzniesienia pomnika wolności. Bohaterów czeka wiele przygód – nie tylko 
w Ameryce, gdyż najszybszy strzelec Dzikiego Zachodu dotrze nawet do Paryża! Czy spodoba 
mu się najsłynniejsze miasto świata?  
Seria Lucky Luke została stworzona przez dwie legendy frankofońskiego rynku komiksowego: 
pisarza René Goscinnego (1926–1977) oraz rysownika Morrisa (własc. Maurice de Bevere, 
1923–2001). Po ich śmierci prace nad cyklem kontynuują uznani francuscy autorzy. Rysownik 
Achdé jest współtwórcą kilkunastu serii humorystycznych, między innymi Big Twin, Esmeralda 
czy Kid Lucky. Z kolei Jul napisał scenariusze do takich bestsellerów rynku frankofońskiego, jak 
Silex and the City, La Planète des sages i Platon la Gaffe.   

 

Yakari i wielki orzeł, tom 1 
Scenariusz: Job 
Rysunki: Derib 
Przekład: Maria Mosiewicz 
Oprawa: miękka 
Objętość: 48 stron 
Format: 216x285 
Cena: 19,99 
ISBN: 978-83-281-4243-5 
Język oryginału: francuski 
Seria: Yakari  
Kategoria: komiks europejski 
Tematyka: humor 
Premiera: 24.04.2019 
 
Pierwszy album słynnej przygodowo-humorystycznej opowieści o małym Indianinie. Cykl 
ukazuje się od pięćdziesięciu lat, a mimo to nadal bawi i wcale się nie zestarzał, gdyż zawiera 
treści uniwersalne i ważne w każdej epoce. Obecnie liczy prawie czterdzieści tomów. 
Yakari, kilkuletni chłopiec z plemienia Siuksów, marzy, aby zostać mężczyzną i wejść do grona 
wojowników. Nie wie, jak tego dokonać, na szczęście w jego snach pojawia się Wielki Orzeł, 
duch opiekuńczy, który krok po kroku będzie kierował poczynaniami Yakariego. Od tej pory 
bohatera czekają pełne magii i niebezpieczeństw przygody. Pozna też Małego Pioruna, 
szybkiego jak wiatr konika, który zostanie jego przyjacielem i wiernym towarzyszem. A że 
Yakari jest odważny i rozumie mowę zwierząt, wyjdzie cało z każdego zagrożenia! 
Cykl stworzyli pod koniec lat 60. dwaj Szwajcarzy – scenarzysta Job (André Jobin) oraz rysownik 
Derib (Claude de Ribaupierre). Za tomy 6 i 31 Yakariego (odpowiednio w latach 1982 i 2006) 
dostali nagrody Festiwalu Komiksowego w Angoulême w różnych kategoriach komiksu 
dziecięcego. 
 



 

Yakari i biały bizon, tom 2 
Scenariusz: Job 
Rysunki: Derib 
Przekład: Maria Mosiewicz 
Oprawa: miękka  
Objętość: 48 stron 
Format: 216x285 
Cena: 19,99 
ISBN: 978-83-281-4244-2 
Język oryginału: francuski 
Seria: Yakari  
Kategoria: komiks europejski 
Tematyka: humor 
Premiera: 24.04.2019 
 
Drugi tom znakomitej przygodowo-humorystycznej opowieści o najsłynniejszym komiksowym 
Indianinie. 
Kończy się zima, ale wiosna nie chce nadejść, przez co na prerii wciąż nie pojawiły się bizony. 
Myśliwi z plemienia Siuksów wyruszają na polowanie, jednak nie znajdują zwierząt. Indianom 
grozi głód. Na szczęście mały Yakari znów ma prorocze sny zesłane przez Wielkiego Orła – 
dzięki nim wie, gdzie musi się udać, aby uratować swój lud. Wyrusza na długą wyprawę, 
podczas której odnajdzie niezwykłe miejsce pośrodku pustyni... Czy uda mu się przywrócić 
równowagę w przyrodzie i sprawić, że preria znów stanie się pełna bizonów? 
Cykl stworzyli pod koniec lat 60. dwaj Szwajcarzy – scenarzysta Job (André Jobin) oraz rysownik 
Derib (Claude de Ribaupierre). Za tomy 6 i 31 Yakariego (odpowiednio w latach 1982 i 2006) 
dostali nagrody Festiwalu Komiksowego w Angoulême w różnych kategoriach komiksu 
dziecięcego. Do dziś ukazało się prawie 40 albumów serii, która wciąż bawi młodszych i 
starszych czytelników. 

 

Kajko i Kokosz 
Wodzicka zdrowości (Cudowny lek po góralsku) 
Scenariusz: Janusz Christa  
Rysunki: Janusz Christa 
Przekład: Bartłomiej Kuraś 
Oprawa: miękka 
Objętość: 44 strony 
Format: 216x285 
Cena: 24,99 
ISBN: 978-83-281-3411-9 
Język oryginału: polski 
Seria: Kajko i Kokosz 
Kategoria: komiks polski 
Tematyka: humor 
Premiera: 24.04.2019 
 
Kajko i Kokosz – Wodzicka zdrowości (czyli Cudowny lek) to trzeci album przetłumaczony na 
gwarę góralską (przed laty nakładem wydawnictwa Egmont w sprzedaży ukazał się album 



 

Kajko i Kokosz – Ogromniasto gońba, a w roku 2018 Posiady guślorek, czyli Festiwal 
czarownic). Cykl opowiada o dwóch wojach – dzielnym i rozważnym Kajku oraz żarłocznym i 
samolubnym Kokoszu, którzy bronią Mirmiłowa przed atakami niecnych Zbójcerzy pod wodzą 
Hegemona i przeżywają masę zabawnych przygód. 
Komiks powstawał w latach 70. i 80. XX wieku i był jedną z wizytówek czasopisma 
młodzieżowego „Świat Młodych”. W 2003 roku wydawnictwo Egmont Polska wznowiło serię, 
a dzięki tej reedycji wszystkie części komiksu ukazały się po raz pierwszy w kolorze. 
Mirmiłowo nie jest bezpieczne, dopóki jego sąsiadami pozostają okrutni Zbójcerze knujący 
bezustannie, jak by tu pozbyć się Milusia i zdobyć gród możliwie najmniejszym wysiłkiem. 
Niestety, akcja reklamowa nakłaniająca do walki ze straszliwym smokiem nie przyciągnęła z 
odległych krain żadnych bohaterskich ochotników. Pojawiła się za to okazja specjalna: Kapral 
rozchorował się i jest w stanie idealnym, by użyć go jako broni biologicznej! Skażenie trafia na 
najwyższy szczebel władzy w Mirmiłowie, czyli do chaty kasztelana. Może go ocalić jedynie 
cudowna woda ze źródła Pochwista. Wiadomo, kto zdobędzie cudowny lek: Kajko, Kokosz i 
Miluś natychmiast ruszają w drogę, ale nie wystarczy dotrzeć na miejsce, żeby wypełnić misję. 
Trzeba zdjąć ze źródła zły czar, który zatruwa wodę. Krótko mówiąc – mnóstwo roboty. Czy 
przyjaciele zdążą pokonać przeszkody i wrócić do grodu, zanim Zbójcerze ruszą do ataku na 
pozbawione ochrony Mirmiłowo? 
Barwna gwara skalnego Podhala w połączeniu z unikalnym humorem Chirsty to znakomita 
zabawa, a przy okazji materiał pomocniczy przy kultywacji gwary góralskiej. 
 

Lil i Put. Zawodowi bumelanci, tom 4 
Scenariusz: Maciej Kur 
Rysunki: Piotr Bednarczyk  
Oprawa: miękka ze skrzydełkami 
Objętość: 48 stron 
Format: 215x290 
Cena: 24,99 
ISBN: 978-83-281-3410-2 
Język oryginału: polski 
Seria: Konkurs Janusza Christy 
Kategoria: komiks polski 
Tematyka: humor 
Premiera: 24.04.2019 
 
Czwarty tom humorystycznej opowieści fantasy dla odbiorcy w każdym wieku. Kontynuacja 
historii nagrodzonej w pierwszej edycji „Konkursu imienia Janusza Christy na komiks dla 
dzieci”. 
Lil i Put zostają wrobieni w obrabowanie Kostuchy! Kolejne plemię chce ich głów! Miksja 
zmaga się z krasnoludami i irytującymi krewnymi! Kieszonkę czeka proces jej życia! Z nieba 
spadają ryby! Smoki podrożały! A pewne królewny cierpią z nadmiaru urody… Słowem szare, 
swojskie życie w świecie fantasy: beztroska sielanka z odrobiną grozy! 
Scenariusz komiksu napisał Maciej Kur, absolwent warszawskiej ASP, współautor seriali 
animowanych i filmów dokumentalnych. Rysunki są dziełem innego absolwenta warszawskiej 
ASP – ilustratora, malarza i twórcy murali Piotra Bednarczyka. 

 


