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Ilustracje / Illustrations: Aksinnia Semyanikhina

Autor / Author: Dorota Woyke 
Ilustracje / Illustrations: Dorota Prończuk

JUŻ GRAMPIZZA
PIZZA

Która pizza jest Twoją ulubioną? Margherita, Pepperoni, a może 
Capricciosa? Czekaj, czekaj – zamiast mówić, może pokaż?  
Dobierz blat i skompletuj odpowiednie składniki. A może stworzysz 
swoją autorską pizzę?

Which pizza is your favorite? Margherita, Pepperoni, or maybe 
Capricciosa? Wait, wait – maybe show it instead of saying it! Grab some 
dough and all your ingredients, and you can create your own artisan 
pizza!

JADĄ, JADĄ MISIE
FIGURE IT OUT

Ilustracje / Illustrations: Agnieszka Kowalska 

KTO TU MIESZKA?
WHO LIVES HERE?

Gdzie nocą śpi wiewiórka? Jak wygląda domek pszczół?  
Co budują mrówki? Dzięki tej grze dzieci nauczą się, gdzie mieszkają 
zwierzęta. Podczas zabawy będą ćwiczyć słownictwo oraz rozwijać 
spostrzegawczość.

Where does a squirrel sleep at night? What does a bee’s home look like? 
What do ants build? Thanks to this game, children will learn where 
animals live. While playing, they will practice their vocabulary and 
develop their observation skills.

Misie, koty i inne zwierzaki jadą samochodem, pociągiem albo 
rowerem, płyną kutrem i lecą statkiem kosmicznym. Nauczą Cię 
rozpoznawać i nazywać różne kształty: KOŁO, TRÓJKĄT i KWADRAT. 
Proste zasady zabawy i cudne ilustracje.

Bears, cats and other animals travel by car, train or bicycle, sail on a boat, 
and fly in a spaceship. They will teach you to recognize and name various 
shapes: CIRCLE, TRIANGLE, SQUARE.  
Simple rules and delightful illustrations.

Już gram / Playing Already
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Ilustracje / Illustrations: Aksinnia Semyanikhina

Autor / Author: Martin Nedergaard Andersen 
Ilustracje / Illustrations: Elżbieta Jarząbek

ANI BEE, ANI MEE
FARM FESTIVAL

ALE BAŁAGAN!
MESS

ANI BEE, ANI MEE to zabawna kooperacyjna gra pamięciowa. 
Działacie jako zespół, w którym wszyscy mają ten sam cel: zaśpiewać 
jak najlepiej na festiwalu farmy! Waszym zadaniem jest odtworzenie  
9 odgłosów zwierząt w kolejności, w jakiej pojawiają się na scenie. 
Trzeba to zrobić, zanim skończą się punkty melodyczne. Przygotujcie 
się na odtwarzanie dźwięków, ale uważajcie, by nie popełniać błędów.

What happened here? A hurricane must have passed through here, 
because the world has not seen such a mess for a long time. Here’s a toy, 
there’s a set of keys… and is that the gold ring we’ve been looking for? 
Who’s going to organize all this mess?
Players must remember which items are in the room and find them in the 
mess. A good memory will be very useful to you!

FARM FESTIVAL is a fun cooperative memory game. You are all in a band 
with the same goal: to sing your best at a farm festival! Your task is to 
recreate the sounds of 9 animals, in the order they appear on stage. This 
must be done before the melody points end. Get ready to make noise, and 
be careful not to make mistakes.

Autor / Author: Federica Monzio Compagnoni  
Ilustracje / Illustrations: Marcin Południak

A co tu się wydarzyło? Chyba jakiś huragan musiał tędy przejść,  
bo takiego bałaganu to dawno świat nie widział. Zabawka tu, klucze 
tam… Czy to ten złoty pierścionek, którego szukaliśmy?  
Kto to wszystko ogarnie?
Zadaniem graczy będzie zapamiętanie, które przedmioty znajdują się 
w pokoju, i odnalezienie ich w Bałaganie. Dobra pamięć bardzo się 
Wam przyda!

Nowości 2023 / New for 2023Już gram / Playing Already



W grze Printing Press ponownie przeniesiemy się do czasów 
pionierów drukarstwa. Waszym zadaniem będzie realizacja zleceń 
na druk. Dobierając karty, będziecie tworzyć układy i starać się zdobyć 
jak najwięcej punktów za w pełni wykonane zlecenie. 
Szybka i dynamiczna rozgrywka, wypełniona dużą dawką 
taktycznych wyborów – to właśnie Printing Press.
 
Printing Press nie jest dodatkiem do gry Gutenberg.
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Autorzy/ Authors: Przemek Wojtkowiak

              Łukasz Woźniak
Ilustracje / Illustrations: Rafał Szłapa

In Printing Press, we revisit the time of the printing pioneers. Your task is 
to fulfill printing orders. By drawing cards, you create sets to score 
as many points as possible for a fully completed order. Fast and dynamic 
gameplay, with many tactical choices – that’s Printing Press.

Printing Press is not an expansion for Gutenberg.

Nowości 2023 / New for 2023

Four animals decided to take fate into their own paws and set off to 
Bremen to join the city orchestra. Unfortunately, on their journey, they 
encountered some robbers... The clever animals thought up a good way 
to scare them: they stood in a high stack, on each other’s backs, 
and began to roar loudly.
In the game, you gather your group of animals and try to lay them long 
enough to overcome the robbers. 
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Autorzy / Authors: Przemysław Fornal 
           Michał Gołębiowski 
Ilustracje / Illustrations: Maciej Szymanowicz

Cztery zwierzaki postanowiły wziąć los w swoje łapy i wyruszyć do 
Bremy, by dołączyć do miejskiej orkiestry. Niestety na ich drodze 
pojawili się rozbójnicy… Sprytne zwierzęta wymyśliły świetny sposób, 
by zbójów wystraszyć: stanęły jeden na drugim i zaczęły ryczeć 
wniebogłosy.
W grze zbieracie swoją gromadkę zwierzaków i próbujecie ułożyć 
z nich wieżę na tyle wysoką, by przerosła zbójów. 

MUZYKANCI Z BREMY
THE MUSICIANS OF BREMEN

PRINTING PRESS
PRINTING PRESS
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