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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.
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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,
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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
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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!
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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
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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! 
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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
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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.
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prawda?”
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Pani Lane, nasza kucharka, 
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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 
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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. 
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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.
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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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