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CO ROBI MIŚ?
WHAT DOES A TEDDY BEAR DO?

SAMOCHODY
THE CARS

KOLORKI
COLOURS

MAŁO I DUŻO
LOTS OF AND A LITTLE

W MOIM DOMKU
IN MY HOUSE

MAMA I JA
MUMMY AND ME

Zadaniem dzieci jest ułożenie obrazków w taki sposób,  
aby tworzyły logiczną historyjkę.

The children’s task is to arrange the pictures in such a way that they create 
a logical story.

Puzzle, loteryjka i samochody. 
To jest to, co mali chłopcy lubią najbardziej!

Puzzle, lotto and cars. This is what little boys like the most!

Domino w wersji obrazkowej.  
Czerwony pomidor pasuje do truskawki czy do lisa?

Domino in the picture version.  
What does the red tomato match to – a strawberry or a fox?

Gra ucząca czym są przeciwieństwa.  
Biały kot – czarny kot, mało rybek – dużo rybek.

A game teaching what opposites are.  
White cat – black cat, few fish – many fish.

Kolorowa loteryjka to świetna zabawa. 
Gdzie mieszka pajacyk, a gdzie pluszowy miś?

A colorful lottery is great fun.  
Where does the jumping jack live and where does the teddy bear?

Zadaniem najmłodszych jest znalezienie mamy 
dla każdego małego zwierzaka.

The task of the youngest players is to find a mother for each little animal.

Moje pierwsze gry / My first games

Nowości 2019 / New for 2019
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ZagadkiSmokaObiboka

To jest taki dziwny basen:

zamiast wody jest w nim piasek.

Z piaskiem tym uciechy wiele, 

gdy masz grabki i szpadelek.

71
Zagadki
Smoka
Obiboka

59

Żeby mógł na wietrze

śmiało piąć się w górę,

należy na dole

mocno trzymać sznurek.

MUFFINKI
MUFFINS

Gra sprawdza spostrzegawczość i refleks. Gracze rzucają dwiema 
specjalnymi kostkami. Wynik określa, którą z kolorowych babeczek 
należy jak najszybciej złapać.

A game that tests our perceptiveness and reflexes. Players roll two special 
dice. The result determines what color muffin we should grab as soon as 
possible.

ZAGADKI SMOKA OBIBOKA ZIELONE
DRAGON LAZYBONES’ RIDDLES - GREEN

ZAGADKI SMOKA OBIBOKA NIEBIESKIE
DRAGON LAZYBONES’ RIDDLES - BLUE

KOT W WORKU
A CAT IN THE SACK

Dziecko ma za zadanie rozpoznać dotykiem, co przedstawia  
element z grubej tektury umieszczony w woreczku.

The player’s task is to recognize by touch an element made of a thick 
cardboard and randomly picked out of the sack.

117 rymowanych zagadek Smoka Obiboka. W nagrodę za prawidłowo 
rozwiązaną zagadkę dzieci otrzymują element puzzla.

117 Dragon Lazybones’ rhymed riddles. As a reward for a properly solved 
puzzle, children receive a puzzle element.

117 rymowanych zagadek Smoka Obiboka. W nagrodę za prawidłowo 
rozwiązaną zagadkę dzieci otrzymują żeton pasujący do obrazka.

117 Dragon Lazybones’ rhymed riddles. As a reward for a properly solved 
puzzle, children receive a picture matching token.

Graj ze Smokiem Obibokiem / Play with the Dragon Lazybones

Nowości 2019 / New for 2019
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PATYCZAKI
STICKS

JUŻ CZYTAM
READING ALREADY

FIGURAKI
SHAPES

Gra polega na układaniu kolorowych figur na planszach zadań.  
Rzut dwiema kostkami wyznacza kolor oraz kształt dokładanej figury.

The game consists of arranging colored shapes on the task boards .  
A projection of two dice determines the color and shape of the exact figure.

Zabawa w układanie obrazków z tekturowych elementów. Dzieci 
mogą tworzyć własne wzory lub korzystać z gotowych plansz zadań.

Arranging pictures by laying down the sticks. Children can create their 
own patterns or use the ready-made task cards.

W pudełku znajdują się 4 propozycje gier  
(układanka, gra z kostką, sylabowe domino oraz gra słowna).  
Wystarczy chwila zabawy, a dziecko powie: JUŻ CZYTAM!

The box contains 4 game proposals (a jigsaw, a game with a dice,  
a syllabic domino and a word game). Just after a moment of fun  
the child will say: I can read already!

Graj ze Smokiem Obibokiem / Play with the Dragon Lazybones

Nowości 2019 / New for 2019
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LOCH NESS
LOCH NESS

Legenda głosi, że w nieprzeniknionych odmętach szkockiego jeziora 
żyje tajemniczy stwór: potwór z Loch Ness, pieszczotliwie zwany 
Nessie. Tłumy fotografów zjeżdżają się nad brzegi jeziora, żywiąc 
nadzieję, że to właśnie oni zrobią najdoskonalsze zdjęcie Nessie.  
W tej grze każdy gracz zamienia się w fotografa.  
Komu z Was uda się zrobić najlepsze zdjęcie potwora z Loch Ness?

The legend has it that the mysterious creature lives in the impenetrable 
depths of the Scottish lake: the Loch Ness monster, caressingly called 
Nessie. Crowds of photographers come to the shores of the lake, 
and everyone hopes that he/she will take the best picture of Nessie.  
In this game, each player becomes a photographer.  
Who of you will manage to take the best photo of the Loch Ness Monster?

Autor / Author: Walter Obert 
Ilustracje / Illustrations: Valentina Fontana

SUPERFARMER GRA KARCIANA
SUPERFARMER THE CARD GAME

Superfarmer Gra karciana  to nowa odsłona najpopularniejszej 
polskiej gry. Kilka trybów rozgrywki pozwala na dynamiczną oraz 
pełną emocji zabawę – zarówno przy dwóch, jak i sześciu graczach. 
Proste zasady i mnóstwo interakcji między uczestnikami – to właśnie 
Superfarmer Gra karciana.

You know these animals and this title well, but Superfarmer card game 
is a completely new approach to one of the most popular games in 
Poland! Several game modes allow for dynamic and exciting fun as well 
as with two or six players. Simple rules and a lot of interaction between 
the players, this is what the Superfarmer card game is about.

Autor / Author: Yaniv Kahana 
Ilustracje / Illustrations: Piotr Socha

ask for availability
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MONSTER PARK
MONSTER PARK

Laureat konkursu Wymyśl grę, zostań autorem GRANNY.

Zarządzanie rezerwatem dla fantastycznych stworów to nie lada 
wyzwanie. Sprawdźcie się w roli menedżerów nowo powstających 
parków potworów. Staracie się kupować karty cudacznych stworów 
– unoszących się w przestworzach, stąpających po ziemi lub żyjących 
pod wodą. Tylko mądre zarządzanie budżetem sprawi, że to właśnie 
do waszych Monster Parków ustawiać się będą kolejki turystów  
z całego świata. 

Winner of the Invent a game, become GRANNA’s author contest.

Managing a nature reserve for fantastic monsters is a real challenge. 
Check yourself in the role of managers of newly emerging monster parks. 
Try to buy cards of whimsical creatures – floating in the sky, walking on the 
ground or living underwater. Only wise budget management will make  
tourists from around the world to queue exclusively to your Monster Parks.

Dostępność: Wszystkie kraje świata
Available in all countries 

Autor / Author: Anna & Krzysztof Bielak 
Ilustracje / Illustrations: Ewa Podleś

Kwiaciarenka to gra o relaksującej mechanice,  
w której naszym zadaniem będzie zaaranżować ustawienie bukietów  
na sklepowej witrynie. Gra jest szybka w rozgrywce oraz posiada 
proste do wytłumaczenie zasady. Autorem gry jest Steven Finn,  
znany na polskim rynku z cudownej gry karcianej Niezłe ziółka.

Little Flower Shop is a lovely game with relaxing mechanics.  
Our task will be to make flower arrangements in the shop window.  
The game is quick and its rules are simple. The author of the game  
is Steven Finn, who is well known on the Polish market as an author  
of the beautiful card game Herbaceous.

Autor / Author: Steve Finn 
Ilustracje / Illustrations: Sarah Wry, Rocio Ogńenovich

KWIACIARENKA
LITTLE FLOWER SHOP

ask for availability
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Autor / Author: Wojciech Grajkowski 
Ilustracje / Illustrations: Ewa Podleś

Nowości 2019 / New for 2019

Zostań pracowitą pszczółką. Twoim zadaniem będzie zebranie jak 
największej ilości nektaru z poszczególnych roślin, których kwitnienie 
określa specjalny kalendarz. Uważaj jednak! Na pracowite pszczoły 
czeka wiele zagrożeń. Unikaj kafelków oznaczonych symbolem 
niebezpieczeństwa.

Become a hardworking bee. Your task will be to collect as much nectar 
from individual plants as possible. Their flowering is determined by  
a special calendar. Watch out though! Many hazards are awaiting for  
the hardworking bees. Avoid the tiles marked with a danger symbol.

8
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Szanowni Państwo!

Rozszerzamy naszą misję i kreujemy nowy trend!
 
Do niedawna naszą misją było tworzenie i produkowanie 
takich gier, jakie chcielibyśmy ofiarować swoim dzieciom 
i wnukom. 
 
Dzisiaj rozszerzamy swoje przesłanie. Naszą powinnością, 
jako wydawcy i producenta, jest troska o to, 
jakie środowisko zostawimy naszym dzieciom i wnukom. 
Bycie odpowiedzialnym zobowiązuje, dlatego stawiamy 
sobie konkretny cel w trosce o ekologię i przyszłość naszej 
planety – ograniczenie użycia plastikowych elementów 
w naszych grach. Proekologiczna postawa to wyzwanie dla 
wszystkich. W dzisiejszych czasach plastik to wróg publiczny 
numer jeden! Okazuje się, że w  większości  naszych gier 
wcale go nie potrzebujemy. Przecież alternatywą 
dla plastikowych pionków i figurek może być papier 
lub drewno. Wielkie ruchy zaczynają się od małych kroków. 
My ten najmniejszy mamy już za sobą. Już w wielu naszych 
grach zminimalizowaliśmy użycie plastiku. Na tych grach 
widnieje znak: Dbam o środowisko. Gram bez plastiku. 
W przyszłości ten znak pojawi się na innych naszych grach. 
Szukamy jeszcze sposobu na wyeliminowanie folii, 
w którą zapakowane są pudełka. 
Na razie zmniejszyliśmy jej grubość.
 
Pierwszy krok zrobiony! 
Spodziewajcie się kontynuacji.
Duże zmiany zaczynają się 
od małych rzeczy!

Zespół Granny

Dear Players!

We are expanding our mission and creating a new trend!

Until recently, our mission was to create and produce games 
that we would like to offer to our children and grandchildren.

Today we are expanding our message. Our duty as a publisher 
and a producer is to care about what environment we will 
leave for our next generations.
Being responsible is a commitment; that is why we set ourselves 
a specific goal in the interests of ecology and the future of our 
planet by limiting the use of plastic elements in our games.
An ecologically responsible attitude is a challenge for everyone. 
Nowadays, plastic is the public enemy number one! It turns out 
that we do not need it in most of our games. After all, paper or 
wood can be an alternative to plastic pawns and figurines. Big 
moves start with small steps. We have the smallest one behind 
us. We already minimized the use of plastic in many of our 
games. On these games you can see a sign: “I care about the 
environment. Play without plastic.”
In the future, this sign will appear on our other games as well.
We are also looking for a way to eliminate the foil packaging 
on the boxes.
For now, we have reduced its thickness.

The first step is done!  
Expect our continuation in this field.
Big changes start with small things!

Granna’s Team

Gram bez plastiku / Play without plastic 9
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FIGUR FIGLE
GO FIGURE

Znana i lubiana gra w nowej odsłonie! W pudełku znajdziecie 
dodatkowy kafelek z nową regułą, dzięki której rozgrywka stanie się 
bardziej dynamiczna i emocjonująca. 
Wilki i owce to światowy bestseller, który zdobył wiele nagród  
i wyróżnień. Zgromadź na jednym polu jak najwięcej owiec.  
Otocz swoje stado płotem i chroń przed głodnym wilkiem. 

Well-known and popular game with a new twist! In the box you will find 
an extra tile along with a new rule, thanks to which the game will become 
more dynamic and exciting.
Wooly Wars is a global bestseller that has won many awards and 
distinctions. Collect as many sheep as possible in one field.  
Surround your herd with a fence and keep it safe from a hungry wolf.

WILKI I OWCE
WOOLY WARS

Skoncentruj się, wytęż wzrok i spróbuj odgadnąć,  
która figura i jaki kolor najczęściej występują na obrazku.  
Figur figle to trzy warianty zabaw dla młodszych i starszych 
bystrzaków – zamknięte w małym poręcznym pudełeczku

Focus and strain your eyes. Try to guess which shape and what color 
appears most often in the picture. Go Figure offers three game variants 
for younger and older players in a small handy box.

Autor / Author: Andrey Kolupaev 
Ilustracje / Illustrations: Natela Manushakian
Ilustracja na okładce / Cover illustration: Piotr Socha

Autor / Author: Philippe des Pallieres 
Ilustracje / Illustrations: Francois Bruel & Caroline Ottavis

ask for availability

ask for availability
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JUNGLE BOOGIE

Jungle Boogie to gra, której bohaterami są małpki oraz… pchły. 
Rozwijaj swoje pchle kolonie i przeskakuj na kolejne małpki. Obserwuj 
ruchy przeciwników i osiągnij swój cel przed nimi! Taktyczna 
rozgrywka oraz brak losowości – to kwintesencja Jungle Boogie. 
Pamiętaj, aby w ferworze realizacji swojej strategii nie dać się 
wyskubać!! Nikt nie lubi być wyskubany...  
„Easy to learn, Hard to master”

Jungle Boogie is a game where protagonists are monkeys and ... fleas. 
Develop your flea colonies and jump over to the other monkeys. Observe 
the movements of your opponents and reach your goal before they 
manage to do it! Tactical gameplay and lack of randomness - this is 
Jungle Boogie. Don’t forget about picking fleas while you’re busy with 
implementing your strategy. Nobody likes to be plucked.  
“Easy to learn, hard to master”

Autor / Author: Allan Kirkeby 
Ilustracje / Illustrations: Maarten De Schrijver

ask for availability
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Od Hodowli Zwierzątek do Rancha, czyli krótka historia Superfarmera

Superfarmer jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat!  
Granna wprowadziła niedawno na rynek nowe limitowane 
wydanie Superfarmera z figurką natrętnej kozy.

Superfarmer has been on the Polish market for over 20 years 
now! Recently Granna launched a new limited version  
of Superfarmer with a figurine of the intrusive goat.

Profesor Karol Borsuk, matematyk, tworzy grę Hodowla Zwierzątek. 
Autorką rysunków jest Janina Śliwicka. Kartonowe kostki są klejone 
ręcznie przez ilustratorkę i żonę profesora Zofię Borsukową. 
Prawdopodobnie jest to pierwsza gra, w której zostały wykorzystane 
12-ścienne kostki.

Professor Karol Borsuk, a mathematician, 
creates a game Animal Breeding. 
Janina Śliwicka draws the illustrations. 
The cardboard dice are hand-glued by 
the illustrator and the professor’s wife, Zofia Borsuk.  
This is probably the first game in the world  
to use 12-side dice. 

Z inicjatywy Zofii Borsukowej Granna wydaje Superfarmera. 
Autorem odtworzonej instrukcji do gry jest Michał Stajszczak.

…pod Warszawą u rodziny państwa Borsuków zostaje odnaleziony egzemplarz  
Hodowli Zwierzątek, jednak bez oryginalnej instrukcji.

Zofia Borsuk initiates Granna’s publication of Superfarmer.  
The author of the reconstructed game instructions is Michał Stajszczak.

… at the Borsuk’s relatives house near Warsaw, a single copy  
of Animal Breeding has been discovered, but without the original instructions.

Po wojnie… After the war…

Powstaje kieszonkowa wersja Superfarmera.  
Powstaje strona www.superfarmer.pl 
i kolejne wersje kolorystyczne gry.

Appearance of the pocket edition of Superfarmer.

Z okazji 10-lecia obecności Superfarmera na polskim rynku Granna 
wydaje wersję jubileuszową ze znakomitymi ilustracjami Piotra Sochy 
i specjalnie zaprojektowanymi figurkami psów.

To mark the 10th anniversary of Superfarmer on the Polish market, 
Granna publishes a jubilee version with beautiful illustrations 
by Piotr Socha and specially designed dog figurines.

The Warsaw Uprising Museum orders 
from Granna a reprint of Animal Breeding. 
Zofia Borsuk participates in the release 
of this reprint shortly before her 100th birthday. 
The game can be bought only at the Warsaw Uprising Museum.

Muzeum Powstania Warszawskiego 
zamawia w Grannie reprint Hodowli Zwierzątek.  
Pani Zofia Borsukowa współpracuje przy wydaniu reprintu 
na krótko przed swoimi setnymi urodzinami.  
Grę można kupić tylko w Muzeum Powstania Warszawskiego.

12
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本ゲームの付属品：正方形のボード×4、12面の異なるサイコロ×2、動物の絵のカード×120(ウサギ×60、羊×24、豚×20、牛×12、馬×4）、プラスチックの小犬×4、プラスチックの大型犬×2、説明書×1

お客様へ！私どもは細心の注意を払い製品化しております。
しかしながら万が一、不備な点をお気づきになった際には、

ご購入された販売店へお問い合わせ頂きますようお願い致します。

なお、ご購入になられた際の領収書、もしくはレシートは万が一の際に必要となります。

下記へ必要事項を明記の上、本製品をご購入された販売店へお持ち頂きますようお願い致します。

ご購入店や日付が確認できない場合は、ご対応致しかねます事をご了承ください。

GRANNA　JAPAN　（有限会社H.K.G）：埼玉県さいたま市岩槻区本町3-13-10-2F

購入店名:

購入日:

欠損品:

お客様のご連絡先（住所・氏名・ご連絡先電話番号）
www.granna.jp     e-mail: info@granna.jp

著者：キャロル・ブロスク                   イラストレーター：ピオトロ・ソチャ

この度はスーパーファーマーをご購入頂き、誠にありがとうございます。

本製品にはプラスチック製の犬やサイコロ、紙製の動物カードなどが含まれております。

小さなお子様が、間違って飲み込まないよう十分に気をつけて下さい。

小さなお子様の手が届かない場所でのご使用・保管をお願い致します。

万が一、本製品を飲み込んだり、傷害などの事故が起きた場合は、すぐにお近くの病院へ行き、

専門家の手当を受けて頂きますようお願い致します。
弊社では、本製品による、事故・傷害・損害・損失に関しまして一切の責任を負うことがありません。

特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、十分に注意して下さい。

スーパーファーマーは、1943年にポーランド人である数学者、キャロル・ブロスク教授により

「Hodowla Zwierzatek（かわいい牧場）」として生まれました。当時、ナチス軍事政権によりワルシャワ大学は

閉鎖され、教授は職を失ってしまったのです。
戦時中、人々は生計を立てるために、あらゆる手段を模索していました。

そして教授は数学者という知識を生かしたゲームを開発することを思い立ったのです。

ゲームセットは、教授の妻であるソフィア・ブロスク婦人が自宅で製造し、

絵はジャニナ・スリウィッカ婦人が担当しました。こうして作られたゲームは、

友人達の間で瞬く間に広がり、遠く見知らぬ人々にまで支持されるようになり、

ブロスク夫妻の自宅へは、多くの問い合わせが殺到したのです。

当時、このゲームは子どもたちに多くの喜びと希望を与えました。

また、戦時中苦しんでいた大人たちも、このゲームにより安らぎを得ることができたのです。
3

1     = 6
1     = 2

1     = 3 1     = 2
1     = 1

1     = 1

SUPERFARMER DE LUX_plansza - 00086/4
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From Animal Breeding to Rancho: a short history of Superfarmer

Superfarmer jest dostępny w wielu krajach w lokalnych wersjach językowych. Są to: Australia, Białoruś, Czechy, Dania, 
Estonia, Finlandia, Holandia, Japonia, Korea, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, 
Szwecja, Ukraina, Węgry, Włochy.

Superfarmer is available in many countries in local language versions, including: Ukraine, Russia, Belarus, Czech Republic, 
Slovakia, Hungary, Romania, Italy, Greece, Spain, Portugal, Nordic Countries, Baltic Countries, Japan, Korea, China and Kanada.

Granna wydaje Rancho – kontynuację Superfarmera. 
Autorem gry jest Michał Stajszczak, zilustrował ją Piotr Socha. 

Granna publishes Rancho, a sequel to Superfarmer. 
The game is designed by Michał Stajszczak  
and illustrated by Piotr Socha.

Powstaje nowe wydanie Superfarmera ze znakomitymi ilustracjami Piotra Sochy 
utrzymanymi w stylu Rancha.

A new release of the medium-sized dynamic version of Superfarmer,  
with great illustrations by Piotr Socha in the Rancho style. 

Gra Rancho otrzymała Nagrodę główną w konkursie  
Świat Przyjazny Dziecku zorganizowanym przez KOPD.

Rancho received the Grand Prize in the “Świat przyjazny dziecku” (Child-friendly World)  
competition organised by KOPD, the Committee of Children’s Rights Protection. 

In 2013 Rancho was nominated as the Game of the Year in Poland.
Rancho nominowane do nagrody Gra Roku.

W 2013 roku Superfarmer zdobył tytuł gry roku w Finlandii.
In 2013 Superfarmer won a title of the Game of the Year in Finland.

Z okazji jubileuszu 25-lecia Granny przygotowana została 
limitowana wersja gry Superfarmer z dodatkiem Borsuk.

On the occasion of GRANNA's 25th anniversary, a limited edition of the game 
Superfarmer with the Badger expansion was released. 

Najnowsza limitowana odsłona superhitu! Tym razem 
nasze farmerskie życie utrudni nieznośna koza.

The latest limited version of our best seller! 
This time our farmer’s life will 
get complicated by an unbearable goat.

Najnowsza odsłona Superfarmera – gra karciana.
The newest version of the Superfarmer - card game.
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3-7

190 × 190 × 36

2,5

1-4

12

4-7

190 × 190 × 36

4

1-4

12

3-7

190 × 190 × 36

4

1-4
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3-6
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4,4
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12

a

Puzzle - gratis!

Gry dla dzieci / Games for Children
Klub przedszkolaka / Nursery Club

Seria prostych, znanych, lubianych gier i zabawek dla przedszkolaków, przygotowana w trosce o ich wszechstronny rozwój.

This series promotes the comprehensive development of pre-school children.  
It includes simple, well-known and popular games and toys for small children.

SZNURKI I DZIURKI
STRINGS AND HOLES

ZGADUJ ZGADULA
RHYMING RIDDLES

MAŁA WIELKA MYSZKA
A GREAT LITTLE MOUSE

MEMO OD A DO Ż
MEMO A-Ż

DOMINO
DOMINOES

LOTTO
LOTTO

Obrazki, sznurki i dziurki, czyli wyszywanki bez użycia igły.  
Znakomite ćwiczenie dla małych rączek.

Pictures, strings and holes for embroidery without using a needle.  
Great exercise for little hands.

Gra polega na rozwiązywaniu wierszowanych zagadek.  
Na drugiej stronie każdej karty znajduje się ilustrowana odpowiedź.

The aim of the game is to solve the rhyming riddles correctly. 
The correct answer is shown on the other side of each card.

Myszka jest bohaterką gry w przeciwieństwa.  
Raz jest mała, raz wielka. Raz wesoła, raz smutna.

A mouse is the main character in this game of opposites.  
Sometimes it is little, sometimes – big. At times happy or sad. 

Popularna gra w odnajdywanie par.  
Obrazki przedstawiają przedmioty oraz pierwsze litery ich nazw.

A very popular game of finding pairs. 
The illustrations present objects and the first letter of their names.

Na niektórych kartonikach widnieją cyfry, na innych muffinki.  
Podczas gry dzieci muszą je właściwie połączyć.

There are numbers on some tiles, and muffins on the other.  
During the game, children must connect them properly.

Dzieci muszą odnaleźć właściwy przedmiot pośród wielu innych.  
Gra posiada wariant prostszy, dla najmłodszych i trudniejszy,  
dla nieco starszych.

Children must find the right object among many others. The game  
has a simpler version, for the youngest and harder, for slightly older.
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4+

190 × 190 × 36

4,0

2-6

12

4+

190 × 190 × 36

4,0

2-6
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5+

190 × 190 × 36

4,0

2-6

12
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4,5
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ra CZARNY PIOTRUŚ gratis!

W
 p

ud
ełku gra MEMO gratis!

Gry dla dzieci / Games for Children

PATATAJ
PONY RUN

SKARPETKI
LAUNDRY DAY

IMIONKI
TODDLES-BOBBLES

POTWORY DO SZAFY
MONSTER CHASE

Zadaniem graczy jest pomóc rozbrykanym kucykom wrócić 
bezpiecznie na wybieg. Dzieci ćwiczą wspólne podejmowanie decyzji 
oraz komunikację w grupie. Kooperacyjna rozgrywka oferuje kilka 
poziomów trudności.

Player’s task is to help the frisky ponies go back safely to the paddock.  
The children practice the joint decision making and communication  
in a group. The cooperative game offers several levels of difficulty.

Wesoła zabawa dla najmłodszych. Zadaniem graczy jest jak 
najszybsze odnalezienie par skarpetek, które zagubiły się podczas 
prania. Uczestnicy rozgrywki grają jednocześnie, a emocje są tu  
na najwyższym poziomie.

Cheerful fun for the little ones. Player’s task is to quickly find pairs of socks 
that have been lost while doing laundry. Players play simultaneously and 
the emotions here are at the highest level.

Biedne Imionki! Zupełnie zapomniały, jak się nazywają.  
Pomóż im, wymyślając dla nich nowe pseudonimy.  
Kto zapamięta je najlepiej, zostanie mistrzem tej wesołej zabawy.
Gra ćwiczy kreatywność, pamięć i refleks. 

Poor Toddles-Bobbles! They have completely forgotten their names.  
You can help by inventing new nicknames for them.  
Whoever memorizes them the best will become the master of this fun.  
The game exercises creativity, memory and reflexes.

Gra zalecana na dobranoc! Kooperacyjna zabawa dla  
najmłodszych pogromców potworów. Gracze wspólnie  
starają się przegonić do szafy potwory wyłażące spod łóżka.  
Znakomita zabawa dla całej rodziny. Gra posiada kilka wariantów  
dla graczy w różnym wieku.

A good bedtime game! A cooperative game for the youngest monster 
hunters. As monsters come out from under the bed, players work together 
to chase them into the closet. Great fun for the whole family. The game 
has several variants for players of all ages. 

Gra k
ooperacyjna

Game recommended for a bedtime!

ask for availability ask for availability

ask for availability ask for availability
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6+

189 × 273 × 53

5,5

2-5

12

6+

189 × 273 × 53

5,5

2-4

12

PAN TWARDOWSKI
MR. TWARDOWSKI

BAZYLISZEK
BASILISK

W piwnicach jednej z warszawskich kamienic mieszka bazyliszek  
– stwór, który jednym spojrzeniem potrafi zamienić człowieka  
w kamień. Wyruszacie do podziemi, by stawić czoło temu strasznemu 
potworowi. Pamiętajcie jednak, by zabrać ze sobą lustro! Bazyliszek 
to szybka gra na spostrzegawczość i pamięć, w której dzieci muszą 
zapamiętać wygląd komnat i znaleźć ich lustrzane odbicie.

In the cellars of one of the tenement houses in Warsaw lives  
a basilisk - a creature that can turn a man into stone at a glance.  
You go to the underworld to face the terrible monster.  
Remember, however, to bring a mirror along! Basilisk is a fast game  
of perceptiveness and memory, where children have to memorize  
the appearance of rooms and find their mirror image.

W karczmie Rzym pojawił się właśnie Pan Twardowski. Jaką postać 
tym razem przybrał znany czarodziej: szlachcica z bujną brodą czy 
może dumnego pana z fajką? Pan Twardowski to gra dedukcyjna,  
w której musicie przyjrzeć się obrazkowi karczmy i wskazać,  
który element uległ zmianie. Jeśli Wam się uda, dowiecie się więcej  
o wyglądzie czarodzieja.

In the “Rome” tavern, Mr. Twardowski appeared. What character did the 
well-known wizard impersonate this time? A nobleman with a lush beard 
or maybe a proud gentleman with a pipe? Mr. Twardowski is a deductive 
game where you have to look carefully at the image of the tavern and 
indicate which element has been changed. If you succeed, you will learn 
more about the wizard’s appearance.

Gry dla dzieci / Games for Children

Autor / Author: Jan Madejski 
Ilustracje / Illustrations: Grzegorz Molas

Autor / Author: Wojciech Grajkowski 
Ilustracje / Illustrations: Katarzyna Fic

Legendy polskie / Legends
16



4+

189 × 273 × 53

5,5

2-4

12

5+

189 × 273 × 53

5,5

2-4

12

x2

Legendy polskie / Legends

Gry dla dzieci / Games for Children

Autor / Author: Łukasz Pogoda 
Ilustracje / Illustrations: Maja Barska

Autor / Author: Jan Madejski 
Ilustracje / Illustrations: Grzegorz Molas

SMOK WAWELSKI
WAWEL DRAGON

KRÓL POPIEL
KING POPIEL

Pomóż sprytnemu szewczykowi oraz dzielnym rycerzom pokonać 
strasznego Smoka Wawelskiego. Gra zręcznościowa, w której staramy 
się przewrócić figurkę smoka. Możemy to zrobić dokładając wypchane 
zwierzaki do paszczy smoka lub zdejmując rycerzy z jego ogona.  
Mnóstwo emocji szczególnie dla najmłodszych graczy.

Help the clever shoemaker and brave knights defeat the terrible Wawel 
Dragon. The goal of the game is to tilt the dragon’s figure by adding  
the artificial animals into the monster’s mouth or removing knights from 
the beast’s tail. Plenty of excitement for the youngest players.

Wcielacie się w myszy, które właśnie wynurzyły się z jeziora Gopła, 
aby ukarać złego króla Popiela za jego podłe czyny. Przebiegły król 
schronił się przed nimi w kruszwickiej wieży – ale gryzoni jest zbyt 
wiele! Król Popiel to szybka gra, w której dzieci dokładają kafle 
myszy, by dopaść złego władcę.

You play as mice that have just emerged from lake Gopło to punish  
the evil king Popiel for his wicked deeds. The cunning king took refuge  
in the Kruszwice tower but there are too many rodents over there!  
King Popiel is a quick board game where children add up mice tiles  
in order to catch the evil ruler.
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8+

189 × 273 × 53

6,0

2-6

12

5-10

189 × 273 × 53

6,0

1-4

12

6-11

189 × 273 × 53

6,0

1-4

12

8+

189 × 273 × 53

6,0

2-6

12

WIE LKOŚĆ

W I E K

PRĘDKOŚĆ

IQ Granna to seria gier edukacyjnych dla uczniów z klas 0–3.
Dzieci przy okazji zabawy utrwalają zagadnienia, które mogą sprawiać trudność, 
takie jak: zasady ortografii, tabliczka mnożenia i inne.

PLANETA ZWIERZĄT
ANIMAL PLANET

RODZINKI
FAMILIES

KTÓRA GODZINA?
WHAT TIME IS IT?

RACHMISTRZ
RECKONER

Czy aligator jest dłuższy niż anakonda? A chart – czy jest szybszy od 
sarny? Świat zwierząt jest fascynujący i pełen tajemnic.  
Planeta zwierząt to połączenie przyjemnego z pożytecznym: dobra 
zabawa i nauka o otaczającym nas świecie.

Is an alligator longer than an anaconda? Is a greyhound faster than  
a deer? The animal world is fascinating and enigmatic. Animal Planet 
is a great combination of fun and an opportunity to gain practical 
knowledge about the world around us.

Świat zwierząt kryje wiele tajemnic i jest niezwykle fascynujący.  
Grając w Rodzinki, dzieci mają okazję poszerzyć i uporządkować 
swoją wiedzę o świecie zwierząt.

The animal world is very fascinating and mysterious for children growing 
up in a city. It’s hard for them to organize their haphazard knowledge. 
By playing Families, children have the opportunity to organize their 
knowledge of the animal kingdom.

Która godzina? to nie tylko świetna zabawa, ale i praktyczna nauka 
odczytywania czasu. Informacje podane są w atrakcyjnej formie gier 
i zabaw, dzięki którym dzieci szybko przyswoją, jak odpowiadać na 
pytanie: Która godzina?

What time is it? means not only a great fun but also practical learning 
of reading time. All the information is presented in an attractive form of 
games and activities thanks to which children will quickly learn how to 
answer the question: What time is it?

Nauka matematyki jeszcze nigdy nie była tak przyjemna!  
Gracze starają się zajmować pola na planszy, wykonując działania 
matematyczne na wartościach uzyskanych po rzucie trzema kostkami. 
Wygra osoba, która na koniec rozgrywki będzie miała najwięcej 
połączonych ze sobą pól.

Learning math has never been so much fun! Players try to occupy fields 
on the board by performing mathematical operations on the values   
obtained after the three-dice roll. The winner is a player  with the most 
interconnected fields at the end of the game.

Gry dla dzieci / Games for Children
IQ Granna
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1-4

12
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189 × 273 × 53
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1-6

12
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189 × 273 × 53

6,0

1-6

12
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KARTA ROWEROWA
BIKE LICENSE

QUIZ ORTOGRAFICZNY
SPELLING QUIZ

QUIZ – WIEM WSZYSTKO! 
QUIZ – I KNOW EVERYTHING!

QUIZ ZOOLOGICZNY
ANIMAL QUIZ

Gra znakomicie przygotowuje do egzaminu na  
kartę rowerową. Zawiera wszystkie ważne pytania,  
na które powinien znać odpowiedzi każdy rowerzysta.  
W trakcie gry dzieci poruszają się po planszy zgodnie  
z przepisami ruchu drogowego.

It includes all the important questions every bicyclist should know the 
answers to. During play, children move around the board in accordance 
with traffic regulations.

Wzrokowe zapamiętywanie pisowni trudnych wyrazów to klucz 
do opanowania ortografii. Dlatego w grze znajdują się ilustracje 
wyrazów, których pisownia sprawia uczniom trudności.  
Dla dzieci to duże wsparcie w nauce ortografii.

Visual memorizing of difficult to spell words is the key to master spelling. 
Therefore, there are illustrations of particularly difficult to spell words 
included in the game set. It is a great support in learning spelling.

Quiz wielotematyczny oraz zabawa w kalambury  
to doskonały sposób na utrwalenie wiedzy. Pytania quizowe  
dotyczą przyrody, geografii oraz życia codziennego.  
Obrazki umieszczone na kartach ilustrują przysłowia.

A multi-subject quiz with fun wordplay is a perfect way  
to consolidate knowledge. The quiz has questions about nature, 
geography and everyday life. Pictures on the cards illustrate  
proverbs.

Dlaczego tygrys jest w paski? Co to są głuptaki? Ile kolców ma jeż?  
To przykładowe pytania znajdujące się na kartach Quizu 
Zoologicznego. Każdy gracz deklaruje, która z trzech odpowiedzi  
jest prawidłowa. Ten, kto zgromadzi najwięcej punktów – wygrywa.

Why tigers are striped? What are gannets? How many spikes do 
hedgehogs have? These are sample questions you will find in the box. 
Each of players declare which one out of the three answers is correct.  
The player who collects the most points wins the game.

Gry dla dzieci / Games for Children
IQ Granna

IQ Granna is a series of educational games for schoolchildren in grades 0-3.  
While playing, children will practice and remember skills which every pupil  
should know, such as spelling rules, the multiplication table, etc.
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5+

260 × 260 × 80

4,1

2-4

6

4+

260 × 260 × 80

6,2

2-4

6

Gry dla dzieci / Games for Children

GRZYBOBRANIE
MUSHROOMING

REKIN
RIFF ROUTE

Rekin i jego banda właśnie wypływają na łowy!  
Małe rybki usiłują ukryć się na rafie – musisz im pomóc!  
Rzucaj kostkami i wyznaczaj swoim rybkom drogę,  
utrudniając jednocześnie przeprawę przeciwnikom. 

The shark and his gang are on the hunt! Small fish try to hide  
on the reef - you have to help them! Roll the dice and design the way  
to help the fish to escape and at the same time make it difficult  
for your opponents to follow them.

Klasyczna gra w nowej, bajkowej oprawie graficznej! Celem rozgrywki 
jest jak najszybsze uzbieranie koszyka grzybów. W czasie wyprawy 
po bajkowym lesie gracze przeżyją niecodzienne przygody. Muszą 
jednak uważać na czarownicę, która może im pokrzyżować plany!  
Gra została przygotowana w niezwykłej scenografii 3D.

Mushrooming, or in other words, whoever is the fastest to fill a basket 
with mushrooms. Players must be careful, because in the enchanted forest 
rules a witch who can thwart the players plans. The unusual adventures 
are waiting for the players in the fairy-tale forest. The game is made with 
an amazing 3D set design.

ask for availability
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7+

260 × 260 × 80

7,5

2-4

6

7+

260 × 260 × 80

6,0

2-6

6

7+

260 × 260 × 80

7,5

2-4

6

Superfarmer

SUPERFARMER wersja jubileuszowa
SUPERFARMER anniversary edition

RANCHO
RANCHO

SUPERFARMER & KOZA
SUPERFARMER AND A GOAT

Specjalne wydanie światowego hitu Superfarmer! Pudełko zawiera 
efektowne żetony, plansze, plastikowe figurki małych i dużych psów 
oraz nowy wariant rozgrywki. Pozycja obowiązkowa dla każdego 
Superfarmera.

Special edition of the world’s hit Superfarmer! The box contains  
eye-catching tokens, boards, plastic figures of small and large dogs  
and a new variant of the game. Obligatory copy for every Superfarmer.

Jesteś superfarmerem. Aby wygrać, musisz pierwszy  
stworzyć stado w swojej zagrodzie. Najpierw jednak  
powinieneś zdobyć pastwiska. Kiedy uda Ci się wyprowadzić  
na nie zwierzęta, bądź czujny, aby nie padły łupem wilka lub lisa.

You are a super farmer. To win, you must be the first to breed a herd on 
your farm. First you should get a pasture. Once you have animals on your 
pasture, be careful that they do not fall prey to a wolf or fox.

Witamy na farmie! Dzień jest piękny, a zwierzaki szczęśliwe.  
Ale życie farmera to nie sielanka! Musisz strzec zwierzaków przed 
drapieżnikami, a do tego przeszkadza ci ta nieznośna koza... 
Superfarmer & koza to limitowana wersja światowego hitu 
Superfarmer. Autorem dodatku jest Michał Stajszczak.

Welcome to the farm! The day is beautiful and the animals are happy.  
But the farmer’s life is not exactly a bliss. You must guard the animals 
against the predators, and this unbearable goat really bothers you... 
Superfarmer and a Goat is a limited version of the world’s bestseller - 
Superfarmer. The author of the extention is Michał Stajszczak.

Autor / Author: Karol Borsuk 
Ilustracje / Illustrations: Piotr Socha

Gra Roku w Finlandii w 2013 roku

The Game of the Year in Finland in 2013

Autor / Author: Michał Stajszczak
wg Karola Borsuka  
Ilustracje / Illustrations: Piotr Socha

Nominacja do Gry Roku  
w Polsce w 2013 roku

Nomination for the Game of the Year  
in Poland in 2013

Autor / Author: Michał Stajszczak
wg Karola Borsuka 
Ilustracje / Illustrations: Piotr Socha

Gry rodzinne / Family Games
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6+

205 × 205 × 60

8,0

2-5

12

8+

205 × 205 × 60

6,0

2-6

12

10+

205 × 205 × 60

8,0

2-6

12

10+

205 × 205 × 60

8,0

2-6

12

ask for availability

 WIEM
GRAM

BOWiem, bo gram! / I know, because I play!

FARAS
FARAS

GRA W SŁÓWKA
GAME OF WORDS

OD HELU DO WAWELU
THROUGHOUT POLAND

BARCELONA CZY WERONA?
BARCELONA OR VERONA?

Gra opowiada o słynnych wykopaliskach w Sudanie, którym 
przewodził prof. Kazimierz Michałowski. Gracze kierują ekipami 
archeologów, starając się uratować bezcenne zabytki przed zalaniem 
przez wody jeziora.

The game tells about the famous excavations in Sudan,  
led by prof. Kazimierz Michałowski. Players manage the archaeologists 
teams, trying to save priceless relics from flooding by the lake’s waters.

To lepsze niż krzyżówka! W tej zakręconej grze w układanie słów  
na planszy liczą się zarówno taktyka, jak i bogate słownictwo.  
Świetna propozycja dla całej rodziny.

It’s better than a crossword! In this crazy game of arranging words  
on the board, both tactics and rich vocabulary count a lot.  
An excellent proposal for the whole family.

Na kartach znajdują się polskie miasta oraz magiczne miejsca. 
Zadaniem graczy jest odgadnięcie ich położenia geograficznego. 
Które z miast znajduje się dalej na północ od Białegostoku: Mikołajki 
czy Suwałki?

There are magical places and the Polish cities illustrated on the cards. 
The player’s task is to guess the location of the cities. Which city, Mikolajki 
or Suwalki, is located further north of Bialystok?

Sprawdź, jak dobrze znasz Europę. Zobacz, czy wiesz gdzie leży 
Uppsala, a gdzie Odessa. Gra polega na układaniu – w odpowiedniej 
kolejności i miejscu – kart symbolizujących europejskie metropolie  
i znane miejscowości.

See how well you know Europe. See if you know where is Uppsala  
and where is Odessa. The game consists of arranging - in the right order 
and place - cards symbolizing European metropolises and known places.

*Available in the Polish language only.

Gry rodzinne / Family Games
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10+

260 × 260 × 80

4,8

2-4

6

7+

260 × 260 × 80

6,0

2-4

6

12+

370 × 255 × 60

10,5

2-4

6

7+

260 × 260 × 80

4,5

2-4

6

ask for availability ask for availability

HRABINA

INTENDENT

STEWARDESSA

SYN HRABINY

CÓRKA HRABINY

OFICER

SPRZEDAWCZYNI

MATKA OKRĘTOWA

2
1

0

Gry rodzinne / Family Games

SZKOŁA MAGÓW
MYSTIC ScROLLS

ALE CYRK!
TOPITO

M/S BATORY
M/S BATORY

BATYSKAF
BATHYSCAPHE

Zbliża się wielki turniej zaklęć. Podczas magicznego pojedynku liczyć 
się będzie szybkość rzucania czarów i umiejętne wyczucie czasu. 
Szkoła magów to wyjątkowa gra kościana, w której pojedynek 
pomiędzy graczami toczy się w czasie rzeczywistym. Opanuj sześć 
żywiołów i zostań najpotężniejszym czarodziejem, jakiego widział 
świat!

The grand tournament of spells is coming. During the magic duel  
the speed of casting spells and skillful timing count the most. The Mystic 
Scrolls is an unique dice game where the duel between players is played 
in real time. Master the six elements wizard in the entire world!

Przed Państwem najsłynniejsza grupa cyrkowa na świecie! 
Zapraszamy na zapierające dech w piersiach akrobatyczne show!  
Ale cyrk! to szalona gra zręcznościowa, w której układacie drewniane 
klocki – tak, by spełnić warunek zapisany na kartach.  
Uwaga: gra niejeden raz przyprawi Was o szybsze bicie serca!

There is the world famous circus troupe in front of you!  
Enjoy the breathtaking acrobatic show! Topito is a crazy skill game where 
you place wooden blocks the certain way in order to fulfill the condition 
presented on the cards. Note: the game will make your heart beat faster 
more than once!

Zuchwała kradzież bezcennych klejnotów hrabiny Pawlickiej 
wstrząsnęła pasażerami i członkami załogi statku MS Batory.  
Jednak to właśnie wśród nich ukrywa się złodziej… Gracze wcielają się  
w detektywów, a ich zadaniem jest jak najszybsze wskazanie 
przestępcy. Wygrywa osoba, która jako pierwsza poprawnie wskaże 
winnego.

The impudent theft of the Countess Pawlicka’s priceless jewels shocked all 
the passengers and crew members of the MS Batory ship. However, a thief 
is hiding among them ... Players take the role of detectives, and their task 
is to identify the offender as soon as possible. The person who will the first 
identify the offender becomes a winner.

Wyruszamy w głąb oceanu, by zrobić zdjęcia najciekawszym morskim 
stworzeniom. Kto zgromadzi najwięcej perełek, ten wygra rozgrywkę. 
Czas na pełne zanurzenie! Mali gracze wykorzystują karty tlenu,  
by zanurzać się batyskafami i zdobywać żetony zwierzątek.  
Batyskaf to zwycięska gra IV edycji konkursu Wymyśl grę, zostań 
autorem GRANNY.

We set off into the ocean to take pictures of the most interesting sea 
creatures. Whoever collects the most pearls will win the game.  
Time for full immersion! Young players use the oxygen cards to immerse 
themselves in bathuscaphes to gain animal tokens. Bathyscaphe  
is the winning game of the 4-th edition of the contest Invent a game, 
become GRANNA’S author.
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8-99

190 × 190 × 36

3,7

7-22

12

8+

205 × 205 × 60

5,8

1-12

12

7+

205 × 205 × 60

6,0

2-4

12

6+

205 × 205 × 60

5,2

2-6

12

ask for availability

Gry rodzinne / Family Games

MAFIA
MAFIA

Mafia to wciągająca gra psychologiczna oparta na schemacie 
popularnej gry towarzyskiej. Pudełko zawiera żetony używane 
w podstawowej wersji gry, a także karty, które zapewnią 
zaawansowanym graczom intrygujące rozszerzenie rozgrywki.

Mafia is a captivating psychological game based on a popular parlour 
game. Included tokens are used in the basic version, while the cards allow 
the advanced players to make the game more intriguing.

WINNICA
AVENUE

Prowadzisz winnicę w południowej Francji. Twoim zadaniem jest 
stworzenie sieci dróg łączących tereny, na których uprawiana 
jest winorośl, z zamkami, w których piwnicach będzie dojrzewać 
doskonałe wino. Gra świetnie sprawdza się zarówno w trybie solo,  
jak i w dużych grupach.

You are running a vineyard in the southern France. Your task is to create  
a network of roads connecting the areas where the vines are cultivated,  
and where the castles with the excellent wine maturing in their cellars are. 
The game works well in both solo and large groups variants.

FROGI
FROGI

Żabki wkraczają do gry! Twoim zadaniem jest jak najszybsze 
przeprowadzenie ich przez staw. W tej grze liczy się logiczne myślenie 
i przewidywanie ruchów przeciwników. Czy zdążysz dotrzeć na 
bezpieczne liście, zanim zrobią to przeciwnicy?

Froggies enter the game! Your task is to conduct them through  
the pond as soon as possible. Logical thinking and the ability to predict 
the movements of your opponents count here the most. Can you manage 
to get to the safe leaves before your opponents do?

SUPERFARMER
SUPERFARMER

Jesteś farmerem i hodujesz zwierzęta. Cieszysz się, ponieważ Twoje 
stado się powiększa. Bądź jednak czujny – w okolicy grasują lis i wilk. 
Twoje zwierzęta mogą paść ich ofiarą! Gra zawiera dwie kolorowe 
12-ścienne kostki i mnóstwo żetonów zwierzaków.

You are a farmer breeding animals. You are happy because your herd  
is growing.  Be careful though – a fox and a wolf are prowling nearby. 
Your animals may fall prey to them! The game includes two colorful 
12-sided dice and a lot of animal tokens.
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8+

260 × 260 × 80

6,0

2-12

6

12+

260 × 260 × 80

6,0

2-5

6

6+

260 × 260 × 80

6,0

2-4

6

10+

273 × 189 × 65

7,0

2-10

12

ask for availability

regionPolacy w Europie i na świecie

V.26

Nie.

Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego

170

region

Polacy w Europie i na świecie

I.24

Nie.

2) zakonu rycerskiego 

Brakiem piwa i miodu 

w tamtych krajach.

24

LAND BORDERS 
(0, 1, 2...)GRENSER

JORDBRUK

region

Małopolska

III.3

Nie, kościuszkowskiego.

Wojciech Bartosz, 

nazwany Głowackim.

75

ask for availability

Gry rodzinne / Family Games

TEMPO
 PRONTO

ALE HISTORIA!
INCREDIBLE HISTORY!

Na planszy znajduje się tor złożony z liter, a obok niej – talia kart  
z tematami. Każdy gracz musi wymyślić hasło: nawiązujące do danego 
tematu i rozpoczynające się od litery, na której aktualnie znajduje 
się pionek. Następnie – przesuwa pionek na kolejne pole. Ukryta 
klepsydra nieubłaganie odmierza czas... Gracz musi wyczuć, kiedy 
krzyknąć: Stop!, aby zdołać dokończyć swój ruch.

There is a track of letters on the game board, and a deck of topic cards 
next to it. Each player must come up with a password referring to  
a given topic, and starting with a letter his/her pawn is currently located 
on the track at. Then the pawn can be moved to the next field. A hidden 
hourglass relentlessy measures the time… The player must sense when  
to shout: Stop! In order to finish his/her turn on time.

W 2016 roku obchodziliśmy jubileusz chrztu Polski – z tej okazji 
przygotowaliśmy bogato ilustrowany quiz. Pytania podzielone są na 
pięć okresów obejmujących łącznie 1050 lat: od 966 do 2016 roku.

In 2016 we celebrated the anniversary of Polish Christianity.  
On this occasion we’ve prepared a richly illustrated quiz game.  
Questions are divided into five periods and include 1050 years of Polish 
history from 966 until 2016.

SPAGHETTI
SPAGHETTI

Spaghetti to dynamiczna gra zręcznościowa, w której gracze walczą, 
by zdobyć jak najwięcej nitek makaronu. Mają na to zaledwie 20 
sekund. W tym czasie nic nie może spaść z talerza ani zabrudzić stołu!

Spaghetti is a dynamic skill game where players are competing in 
gaining as much noodle strings as possible. All they have is only 20 
seconds.During this time nothing can fall out of the plate or stain  
the table!

TAJNY AGENT
DESTINATION X

Tytułowy tajny agent ukrył się w jednym z krajów, a zadaniem 
śledczych jest ustalenie jego miejsca pobytu. Dochodzenie opiera 
się na zadawaniu pytań i dedukcji. Ta gra to połączenie quizu i gry 
imprezowej.

The title secret agent fled to one of the countries, and the task of 
investigators is to determine his whereabouts. The investigation is based 
on asking questions and deductions. This game is a combination of a quiz 
and party game.

*Available in the Polish language only.
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7+

183 × 111 × 36

2,0

1-2

12

6+

183 × 111 × 36

2,0

2

12

5+

183 × 111 × 36

2,0

2-4

12

8+

183 × 111 × 36

2,0

2

12

7+

183 × 111 × 53

2,0

2

12

5+

183 × 111 × 36

4,0

2

12

Gry podróżne / Travel Games

TANGRAM
TANGRAM

WARCABY
DRAUGHTS

Tradycyjna chińska układanka. Tysiące łamigłówek można rozwiązać 
za pomocą tylko siedmiu klocków.

A traditional Chinese puzzle consisting of a square divided into  
7 pieces. Thousands of puzzles can be solved by only these 7 pieces.

Kieszonkowe wydanie klasycznej gry  
strategicznej dla dwóch osób.  
Zbij albo zostań zbity!

A pocket edition of the classic strategy game for two.  
Defeat or be defeated!

CHIŃCZYK
LUDO

Popularna gra losowa.  
Ćwiczy cierpliwość, uczy wygrywać oraz radzić sobie z przegraną.

A popular game of chance. 
It teaches patience, how to win and deal with a loss, too.

INTELIGENCJA
CITY-COUNTRY-RIVER

Losujemy literę i dziedzinę. Ten z graczy, który wypisze najwięcej 
nazw, wygra rundę.

Players draw a letter and a category. The winner of the round  
is the player who writes down the most of the nouns.

STATKI
SHIPS

Dwaj admirałowie walczą o panowanie na morzu. Wygra ten z nich, 
który pierwszy wyeliminuje wszystkie okręty przeciwnika.

Two admirals are battling each other to rule at sea.  
The winner is the first player to eliminate the opponent’s vessels.

SZACHY
CHESS

Wiele wieków temu potężni władcy  
ćwiczyli za ich pomocą logiczne myślenie i umiejętność 
przewidywania ruchów. Królowa gier teraz w wersji podróżnej.

Powerful rulers trained their logical thinking and the ability to predict 
strategic moves many ages ago already. The queen of the games now in 
the travel version.
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6+

183 × 111 × 36

2,5

2-6

12

6+

183 × 111 × 36

2,5

2-4

12

7+

183 × 111 × 36

2,0

1-2

12

12+

183 × 111 × 36

2,5

1-4

12

2-12-1
5

103 3
-2
3
-2

1

3

1
Który z wymienionych ssaków 

2

3

3

1

2

3

2

1 Co to jest kalendarz?

2 Jaka roślina rodzi największe owoce?

3

21

2

3 Co to znaczy, że ktoś 

Gry podróżne / Travel Games

SUPERFARMER
SUPERFARMER

PENTOMINO
PENTOMINO

QUIZ Gdzie raki zimują?
QUIZ Where Do Crayfish Spend the Winter?

OMNIBUS
OMNIBUS

Podróżna wersja hitu Superfarmer. Zawiera dwie kolorowe 
12-ścienne kostki i mnóstwo żetonów zwierzaków. Tylko uważajcie – 
lis i wilk już się czają, aby capnąć coś z Waszego stadka!

Travel version of the Superfarmer hit. It contains two colorful 12-sided 
dice and lots of animal tokens. Just beware - the fox and the wolf are 
already lurking to snatch something out of your flock!

Układanka, której każdy element składa się z pięciu kwadratów 
i ma inny kształt.

A puzzle where each element consists of five squares and has  
a different shape

Quiz zawiera pytania z różnych dziedzin. Na każde pytanie są podane 
trzy odpowiedzi – jedna prawidłowa i dwie zabawne.

The Quiz consists of questions on various subjects.  
Each question has one correct answer and two funny ones. 

Sprawdź, czy jesteś omnibusem! W tym szybkim quizie przetestujesz 
zarówno swoją wiedzę, jak i refleks. Na kartach znajduje się łącznie 
450 pytań.

Check whether you are an omnibus! This quick quiz game will test both 
your knowledge and reflexes. There are a total of 450 questions on  
the cards.
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10+

132 × 132 × 50

3,0

2-4

12

10+

132 × 132 × 50

3,0

3-6

12

10+

132 × 132 × 50

3,0

1-6

12

ask for availability

ask for availability

ask for availability

35

48

1

Gry z pazurem / Games for Sharp

SHERLOCK
SHERLOCK

Wierzysz w moc dedukcji i potęgę rozumu? Jeśli tak, to mamy dla 
Ciebie sprawę! Jeden z bohaterów opowiadań o Sherlocku Holmesie 
jest przestępcą. Analizuj symbole na kartach i zbieraj informacje 
od innych graczy, by wytropić złoczyńcę! Sherlock to gra, w której 
przenosisz się do XIX-wiecznego Londynu i prowadzisz własne 
śledztwo.

Do you believe in the power of deduction and the power of reason? 
If so, we do have a case for you! One of the characters in the Sherlock 
Holmes’ stories is a criminal. Analyze symbols on the cards, and collect 
information from the other players. Sherlock moves you to the 19th 
century London and you run your own investigation.

Lubisz ryzyko, blef i pokerowe zagrywki? Jeśli tak, to Skull jest grą dla 
Ciebie! Odkrywaj symbole kwiatów i wygraj dwie licytacje. Uważaj! 
Inni gracze tylko czekają na Twoją pomyłkę. Proste zasady oraz 
emocjonująca rozgrywka wciągają na długie godziny.

Do you like risk, bluff and poker games? If so, Skull is the game for you! 
Uncover the flower symbols and win two auctions. Watch out! Other 
players are just waiting for your mistake. Simple rules and exciting 
gameplay can draw you in for hours.

SKULL
SKULL

GANGSTER CITY
GANGSTER CITY

Kolejna sprawa do rozwiązania... Nie ma co wzdychać, detektywie,  
w Gangster City zawsze jest co robić! Gracze wnikliwie przyglądają się 
kartom, zadają pytania i eliminują kolejnych podejrzanych. Gangster 
City to szybka gra karciana oparta na dedukcji.

Another case to be solved. There is no reason to sigh Detective, there 
is always something to do in the Gangster City! The players carefully 
observe the cards, then ask questions and afterwards eliminate another 
suspects. Gangster City is a fast deduction card game.
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8+

132 × 132 × 50

3,7

1-4

12

8+

132 × 132 × 50

3,0

2-4

12

10+

132 × 132 × 50

3,0

2-10

12

ask for availability

JedzenieMagia

ask for availability

ask for availability

Gry rodzinne / Family Games

NIEZŁE ZIÓŁKA
HERBACEOUS

SZTAMA!
DAM IT!

PODAJ HASŁO
PASSWORD EXPRESS

Drewniane skrzynki i małe doniczki wkrótce zapełnią się 
aromatycznymi ziołami. Musisz wyczuć moment i zebrać je z ogrodu, 
nim ubiegną Cię przyjaciele! Wygrywa gracz, który stworzy najlepszą 
kompozycję ziół.

Wooden boxes and small pots will be soon filled with the aromatic herbs. 
You have to decide when is the right moment to collect them from  
the garden before someone else does! A player who will create the best 
herbal arrangement becomes the winner.

Wcielamy się w pracowite bobry i ścigamy się w budowaniu 
największej tamy. Przeskakujemy przez kłody, by dotrzeć do gałęzi 
dryfujących na rzece, i dbamy o to, by przez przypadek nie zabrać 
pływających w niej odpadów.

You play as a hard-working beaver and race the other players in the 
largest dam’s constructing. We jump over the logs to get to the drifting 
branches in the river, and we make sure not to pick up the floating waste 
accidentally.

Gracze dzielą się na dwie drużyny, a ich zadaniem jest podanie jak 
największej liczby haseł w założonym czasie. Każde z haseł musi 
pasować do ustalonych kategorii oraz zawierać podaną literę.  
Podaj hasło to szalona gra imprezowa, w której liczy się kreatywność 
i szybkość myślenia.

Players are divided into two teams and their task will be to provide as 
many passwords as possible at a certain time. Each password must match 
the given categories, and contain the given letter. Password Express is a 
crazy party game where creativity and speed of thinking count the most.
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7+

295 × 295 × 78

8,5

2-5

6

Gry rodzinne / Family Games

Autor / Author: Wojciech Grajkowski 
Ilustracje / Illustrations: Tomasz Minkiewicz

ROLL AND WALL
ROLL AND WALL

No, nareszcie! Pogoda dopisuje – to idealny dzień na wspinaczkę.  
Ekipa śmiałków bierze udział w zawodach wspinaczkowych.  
Gracze w sprinterskim tempie ścigają się ze sobą w drodze na szczyt.  
Kto zostawi innych w tyle, zbierze wszystkie flagi i pierwszy dotrze  
na metę? Czas się przekonać! Roll & Wall to niezwykle emocjonująca 
gra kościana, w której ryzykując i licząc na łut szczęścia, będziemy 
starali się wyturlać sobie zwycięstwo.

Finally! The weather is good - it’s a perfect day for climbing up the wall.  
A team of daredevils takes part in a climbing competition. In a sprinting 
pace a player races with his competitors on the way to the top. Who will 
leave the others behind, collect all the flags and reach the finish first?  
It’s time to check it out! Roll & Wall is an extremely exciting dice game 
where while risking and counting on luck we try to roll out the victory.
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10+

260 × 260 × 80

6,0

2 -4

6

10+

260 × 260 × 80

6,0

2-4

6

10+

260 × 260 × 80

6,0

2-5

6

12+

295 × 295 × 78

8,9

1-4

6

7

2
3

Wymień 1  na 3 inne jednego typu.
Wymień 1  na 2 inne jednego typu.

Wymień 1  
na 1 .

Handlarstwo

+

Granna Expert

Poprowadź swoją postać przez całe życie! Podejmuj wiele ważnych 
decyzji dotyczących jej kariery zawodowej, relacji z ludźmi, 
zainteresowań i celów życiowych. Ta karciano-kościana gra pozwala 
wcielić się w dowolną osobę i przeżyć swoje życie w inny sposób.

Guide your character through their entire life!  Making many important 
decisions about their professional career, relationships, interests, and life 
goals. This game with cards and dice lets you play any character and live 
your life in a different way.

CV
CV

Gra nominowana do nagrody Gra Roku 2014 w Polsce. 
The title was nominated for the Game of the Year 2014 award in Poland.

CAPITAL
CAPITAL

Inwestować w dzielnice mieszkaniowe czy skupić się  
na kompleksach handlowych? Wybrać transport miejski czy budowę 
obiektów kulturalnych? Postawić na tereny zielone czy obiekty 
przemysłowe? Zadanie polega na rozbudowie jednej z dzielnic 
Warszawy. Wasza przygoda rozpoczyna się w czasach saskich,  
a kończy – we współczesności.

Should we invest in the residential areas or focus rather on the 
commercial complexes? Choose city transport or construction of cultural 
facilities? Shall we decide on the green areas or on the industrial facilities? 
The task is to expand one of the Warsaw’s districts. Your adventure begins 
in Saxon times and ends in the present.

CVLIZACJE
CVLIZATIONS

W trakcie rozgrywki gracze wcielają się we władców. Próbują 
zgromadzić jak najwięcej dóbr, które mogą następnie wymieniać  
na wynalazki, budynki i narzędzia. Te z kolei pomagają im zdobywać 
cenne punkty zadowolenia. Najważniejsze idee, zabytki architektury 
i wynalazki w historii ludzkości zaprezentowano tu z przymrużeniem 
oka.

Players take on the role of rulers during the game. They try to collect 
as many goods as possible and then exchange them for inventions, 
buildings, and tools. These items in return help them to win the precious 
satisfaction points. The most important ideas, monuments of architecture 
and inventions in the history of mankind were presented here with a wink 
of an eye.

SANTA MARIA
SANTA MARIA

ask for availability

Koniec XV wieku. Statek Santa Maria przybywa do Nowego 
Świata. Jesteś kolonistą – Twoim celem jest stworzenie doskonale 
prosperującej kolonii. Zdobywaj surowce, handluj ze Starym 
Kontynentem, korzystaj z wiedzy mnichów oraz wysyłaj 
konkwistadorów na poszukiwanie złota. Santa Maria to ekonomiczna 
gra o mechanice opartej na dobieraniu kości i układaniu kafli, która 
zaskoczy Was głębią rozgrywki i mnogością dostępnych strategii!

End of the 15th century. Ship Santa Maria arrives to the New World. 
You are a colonist - your goal is to create a thriving colony. Collect raw 
materials that will be used to build it, trade with the Old Continent, use 
the help of wise monks and send conquistadors to search for gold. Santa 
Maria is an economical game with the mechanics based on dice drafting 
and tile placement. It will surprise you with the depth of the gameplay and 
the multiplicity of available strategies!

31
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Sprzedaż/Sales

Polska
Tel. + 48 22 677 21 30
handel@granna.pl

Export
Tel. + 48 512 966 877 
export@granna.pl

B2B
Tel. +48 22 677 21 28
b2b@granna.pl

GRANNA sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 47
03-788 Warszawa, Poland

www.granna.pl
www.YouTube.com/grannapl

JESIEŃ/ZIMA 
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