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Ilustracje / Illustrations:  Elżbieta Śmietanka-Combik

Autor / Author:  Alina Brzeska-Czuba
Ilustracje / Illustrations:  Maciej Szymanowicz
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Graj ze Smokiem Obibokiem / Play with the Dragon Lazybones

MÓJ PIERWSZY QUIZ
MY FIRST QUIZ

KÓŁKA I SPÓŁKA
MAGIC CIRCLES AND THE CO.

Gra, która zwyciężyła w pierwszej edycji konkursu Wymyśl grę,  
zostań autorem Granny, organizowanym przez GRANNĘ.  
Polega na układaniu obrazków na czas. Z dostępnych figur 
geometrycznych wszyscy gracze starają się jednocześnie ułożyć  
ten sam obrazek. Kto będzie najszybszy – zdobędzie najwięcej 
punktów i wygra. 

It is a winning game of the first edition of the Invent a game, become 
GRANNA’s author! contest organized by our company. The goal of the 
game is reproduction of the given images on time by using all of the 
available geometric figures. The quickest player scores the most points.

Obrazkowy quiz dla przedszkolaków. W trakcie gry zapraszamy dzieci 
do rozwiązywania obrazkowych zadań. Dzieci same, bez pomocy 
dorosłych, mogą sprawdzić, czy dobrze rozwiązały zadanie.

A picture quiz for preschoolers. Without any help from adults, children 
can quickly check if they have solved the problem presented in the 
pictures correctly.
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Gry dla dzieci / Games for children

KOPCIUSZEK
CINDERELLA

Pomóżcie Kopciuszkowi wybrać się na wielki bal.  
Odszukajcie – w odpowiedniej kolejności – wszystko, co niezbędne, 
by mógł zadziałać czar. Jeśli tylko uda wam się zdążyć przed północą,  
do Kopciuszka nareszcie uśmiechnie się szczęście.

Cinderella is a cooperative game. Help Cinderella to get ready for the 
big ball. Find – in the right order – everything that is needed for the spell 
to work. If you can do it before the clock strikes midnight, Cinderella will 
finally be happy.

Gra k
ooperacyjna

Autor / Author: Meelis Looveer
Ilustracje / Illustrations: Maciej Szymanowicz
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6 Autor / Author:  Artur Lutyński

Galaktyczna piłka nożna z serialu Kosmiczny Wykop przeniesiona  
na planszę. Razem z Robertem Lewandowskim oraz bohaterami 
serialu rozegrajcie pełne emocji oraz taktycznych decyzji mecze. 
Dynamiczna rozgrywka dla 2 graczy pozwoli Wam poczuć się jak  
na murawie Spaceball - stadionu Kosmicznej Federacji Piłki Nożnej. 

Galactic football from the Cosmic Kick series has moved to the game 
board. Together with Robert Lewandowski and the series characters, 
play the emotional football games full  of tactical decisions. The dynamic 
2-player gameplay will make you feel like you’re at Spaceball court - the 
Space Football Federation stadium.

Gry dla dzieci / Games for Children

KOSMICZNY WYKOP
THE SPACE KICK
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Legendy polskie / Legends

Autor / Author: Jan Madejski
Ilustracje / Illustrations: Maciej Szymanowicz

ZŁOTA KACZKA
GOLDEN DUCK

Dawno, dawno temu lochy Zamku Ostrogskich w Warszawie 
zamieszkiwała zaklęta w złotą kaczką królewna. Powiadano, że 
wielkim bogaczem stanie się ten, kto ją odnajdzie. Jednak tylko 
wtedy, gdy podarowany przez złotą kaczkę skarb, śmiałek ów wyda 
jedynie na własne potrzeby i to w ciągu jednego dnia! 
Złota Kaczka to prosta gra oparta na szybkości kojarzenia.  
Zadaniem graczy będzie jak najszybsze pozbycie się kart ze skarbami, 
według zasad określonych na początku rundy. 

Once upon a time, a princess enchanted into a golden duck lived in the 
dungeons of the Ostrogski Castle in Warsaw. It was said that anyone 
who would find her, she could make a rich man. However, there was one 
condition to it – the treasure given by the Golden Duck a lucky person has 
to spend all on himself and precisely in one day.
Golden Duck is a simple game based on quick matching. The players’ 
task will be to get rid of the treasure cards as soon as possible, in 
accordance with rules established at the beginning of the round.

Gry dla dzieci / Games for Children
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Gry rodzinne / Family Games

Trzy po trzy to szybka gra na spostrzegawczość. Małe pudełko  
wypełnione jest rozbrykanymi cudakami, które uwielbiają bawić się  
w chowanego. Pierwszy gracz, który złapie 5 z nich, wygrywa!  
Celem jest układanie pasujących do siebie kart w taki sposób, aby 
tworzyć sekwencje kolorów lub wzorów. 

Quirkies is a quick game of perceptiveness. This small box is filled with 
frisky creatures who love to play hide and seek. The first player to catch  
5 of them becomes a winner! The goal of the game is to arrange matching 
creature cards in a way to create color or pattern sequences.

TRZY PO TRZY
QUIRKIES

Autor / Author: Andy Niggles 
Ilustracje / Illustrations: Maëva Da Silva,  
Christine Deschamps

Nadchodzi zima… a leśne zwierzaki gromadzą jedzenie, 
przygotowując się na długie mroźne dni. Twoim celem jest  
jak najszybsze zdobycie pięciu przysmaków tego samego rodzaju. 
Dzień bobry to prosta i szybka gra dla całej rodziny. W każdej turze 
wybierasz dwa leśne zwierzaki. Używaj ich po kolei. Zwierzaki 
pozwalają zbierać jedzenie i zabierać je innym graczom.  
Oczywiście jest też element blefu. Pierwszy gracz, który zbierze  
pięć identycznych przysmaków, wygrywa!

Winter is coming… the forest animals are gathering food, and getting 
ready for long cold days. Your goal is to get five delicacies of the same 
kind as soon as possible. 
Hoarders is a simple and fast game for the whole family. In each turn you 
choose two forest animals. Use them one after the other. Animals allow 
you to collect food, and take it away from the other players. Of course 
there is also an element of bluff. The first player to collect five identical 
delicacies becomes a winner!

DZIEŃ BOBRY
HOARDERS
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Autor / Author: Matthieu Podevin
Ilustracje / Illustrations: Joëlle Drans

Gry rodzinne / Family Games

Drogi do Rzymu to gra o prostych intuicyjnych zasadach. Gracze 
wcielają się w najbogatsze rodziny starożytnego Rzymu i starają się 
zdobyć przychylność cesarza, tworząc sieć dróg łączących Wieczne 
Miasto z resztą świata! 
W każdej turze gracze  umieszczają odcinki dróg na mapie – 
zaczynając od Rzymu w kierunku  innych miast imperium. Zdobywają 
punkty za każdym razem, gdy zbudują nową drogę - im dłuższy 
odcinek, tym więcej punktów otrzymają. Jeśli droga powrotna do 
Rzymu zawiera odcinek umieszczony przez innego gracza, on również 
zdobywa punkty. Zmuszanie innych graczy do korzystania z własnych 
dróg jest jednym ze sposobów na wygraną, ale nie jedynym.

Roads to Rome is a game with simple intuitive rules. Players take on the 
richest families of the ancient Rome, trying to win the favor of an emperor 
by creating a network of roads connecting the Eternal City with the rest of 
the world!
In each turn, players place road sections on a map - starting from Rome 
towards other empire cities. They earn points each time they build a new 
road – the longer the distance, the more points they’ll get! If the way back 
to Rome contains a road section placed by another player, he/she also 
scores points. Forcing other players to use their own paths is one way to 
win, but not the only one.

DROGI DO RZYMU
ROADS TO ROME
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Knajpka dla potworów to miejsce gdzie spotkasz wielu ciekawy gości. 
Co lubią zjeść? Zobacz! Zasady są proste: dobierasz kartę i kładziesz 
ją przed sobą lub przed innym graczem. Ten sam potwór może 
być przydatny lub pokrzyżować ci szyki. Taka jest właśnie natura 
potworów! Wyślij szkodliwe potwory do restauracji innych graczy,  
a sam zbierz idealny zestaw! 

Monster Diner is a place where you can meet many interesting guests. 
What do they like to eat? Let’s see! The rules are simple: you pick a card 
and place it in front of you or in front of another player. The same monster 
can be either useful or very much unhelpful to you. This is the nature of 
monsters. Send harmful monsters to the other players’ restaurants and 
collect the perfect set yourself!

MONSTER BAR
MONSTER DINER

Gry rodzinne / Family Games

Autor / Author:  Asger Harding Granerud, 
Daniel Skjold Petersen
Ilustracje / Illustrations:  Brigette Indelicato, Jessica Smith

Autor / Author: Anna Voinova 
Ilustracje / Illustrations:  
Viktor Zaburdaev, Natela Manushakyan
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BLOOM TOWN

Bycie burmistrzem nowo powstającego miasta to niełatwe zadanie. 
Przygotuj plan miasta, bo to od ciebie zależy czy powstanie wielka 
metropolia z drapaczami chmur, czy małe przytulne miasteczko pełne 
parków. Spełnij oczekiwania społeczności i spraw, by to twoje miasto 
zyskało największą przychylność mieszkańców.

Being the mayor of a newly emerging city is not an easy task. Prepare  
a city map, because it depends on you whether a large metropolis  
with skyscrapers or a small cozy town full of parks will be created.  
Meet the expectations of the community and make your city get  
the most favorable opinion from its inhabitants.
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PIXBLOCKS

Gra do nauki programowania

Czy nauka programowania jest możliwa bez komputera? 
Zdecydowanie TAK.
 
Gra PixBlocks służy właśnie rozwojowi wyobraźni programistycznej. 
Rozwiązując zagadki, gracz tworzy program, który jest realizowany 
przez poruszającego się królika. Dobrze wykonane zadanie 
–  doprowadzenie królika do marchewek - to dobrze napisany 
program. Pudełko  oprócz zadań dla jednej osoby zawiera również 
wieloosobowe warianty gry. Programowanie to język przyszłości,  
a dzięki PixBlocks naukę programowania można zacząć w rodzinnym 
gronie już dzisiaj.
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Gry logiczne / Logic games

Educational game to learn programming 

Is learning programming even possible without a computer?  
Definitely YES.

PixBlocks is about developing your programming imagination. By 
solving puzzles, the player builds a program that is executed by a moving 
rabbit. A well-done task such as bringing a rabbit to carrots is a well-
written program. In addition to tasks dedicated for one person, the box 
also contains multiplayer variants of the game. Programming is the 
language of the future, and thanks to PixBlocks you can start learning it 
with your family today.

PIXBLOCKS 

Autor / Author: Krzysztof Krzywdziński
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KATARZYNA WIELKA

Gry na imprezę / Party Games

Autor / Author: Antonin Boccara 
Ilustracje / Illustrations:  Margo Renard  
& Michel Verdu

Fiesta de los Muertos – dzień, w którym zmarli powracają! 
Wylosuj kartę postaci i wybierz jedno słowo, którym ją opiszesz.  
Ale uwaga! To słowo przechodzi z rąk do rąk i zmienia się stopniowo… 
Czy potrafisz znaleźć swoją postać po kilku przejściach przez tę wariację 
głuchego telefonu? W tej kooperacyjnej grze imprezowej połączycie 
dedukcję z salwami śmiechu!

Fiesta de los Muertos – the day of the return of the dead!  
Choose one word to describe a deceased character from the pop culture category. 
But be careful! This word changes hands and evolves gradually… Can you 
recognize the chosen character after a few modifications of your word while 
playing this variation of Chinese Whispers game? In this cooperative party game  
you can combine deduction with bursts of laughter!

FIESTA
FIESTA DE LOS MUERTOS

10



12+

295 x 295 x 78

12,0

 2-4

6

3
3

1
1

4

2

38

4

3

2

32

1

1

7

2
=5

24

4

1

1

1

4

4

5

6

3

3

3

7

28

4

4

2

2=13

3
2

3
1

1

6

10

22

3

2

2

3

4

8

+
=

40

Granna Expert

DWERGAR
DWERGAR

Autor / Author: Jan Madejski
Illustrator / Illustrations: Piotr Sokołowski

D D      wergar to gra, w której każdy z graczy zarządza poczynaniami 
klanu krasnoludów pracujących przy rozbudowie podziemnego 
królestwa. W trakcie swojej tury, gracz wykonuje akcje polegające 
na wystawieniu jednego z krasnoludów na planszę i czerpaniu 
związanych z tym korzyści. Podczas akcji gracze będą wydobywać  
z kopalni zasoby, przetwarzać je, a następnie używać ich  
do realizacji projektów, przynoszących punkty zwycięstwa  
oraz różne dodatkowe korzyści.  
Poza zasobami wydobywanymi w kopalni w grze występuje 
także piąty zasób – ciepło. Powstaje ono jako efekt pracy wielkich 
krasnoludzkich pieców i wprawia w ruch potężne maszynerie 
królestwa Dwergar. Robotnicy są specjalistami  
w różnych dziedzinach. Wysłanie krasnoluda do wykonania akcji,  
w której się specjalizuje, przynosi dodatkowe korzyści. 
Królestwo Dwergar to wielki obszar i nie tylko klany graczy realizują  
w nim swoje projekty. Karty wydarzeń informują graczy o tym,  
co dzieje się w legendarnym królestwie. Grę wygrywa ten klan,  
który zdobędzie najwięcej punktów zwycięstwa.

        wergar is a game where each player manages the activities  
of the dwarven clan working on expanding the underground kingdom. 
During his/her turn, the player performs actions involving placing  
one of the dwarves on the game board and enjoying the benefits of it. 
During the action, players will extract resources from the mine,  
process them, and then use them to implement projects that bring  
victory points and various additional bonuses.

In addition to the resources extracted in the mine, there is also a fifth 
one – heat. It arises as a result of the work of great dwarven furnaces  
and sets in motion the powerful machinery of the Dwergar kingdom. 
Worker dwarves are specialists in various fields. Sending a dwarf  
to perform an action he specializes in brings additional benefits.

The Dwergar kingdom is a huge area and not only the player clans  
are implementing their projects in it. The event cards inform players  
of what is happening in the legendary kingdom. The clan with the most 
victory points wins the game.
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