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EMI I TAJNY KLUB SUPERDZIEWCZYN
BESTSELLEROWA SERIA KSIĄŻEK DLA DZIECI!

Świetna lektura! Czekamy na więcej!
Katarzyna Bonda z córką Niną

Porcja przygód, duża dawka humoru i tajemnice…
Książka nie tylko dla Superdziewczyn.
Krystyna Czubówna

EMI I TAJNY KLUB SUPERDZIEWCZYN to seria książek przeznaczona
dla dziewczynek w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, już czytających lub
rozpoczynających przygodę z czytaniem. Koncentruje się wokół pomysłowej
i zadziornej Emi, która mieszka z rodzicami w dużym mieście, ma głowę
pełną pomysłów i ma też zwariowanych przyjaciół. Są wśród nich Aniela,
która nie cierpi księżniczek, nowo poznana na osiedlu muzykalna Faustyna,
Flora – największa rywalka Emi, starsza o rok córka przyjaciółki jej mamy
a także Franek, zapalony odkrywca i nieco przemądrzały młody naukowiec.
Kiedy Emi wraz z koleżankami z zerówki zakłada TAJNY KLUB SUPERDZIEWCZYN, którego mottem
przewodnim staje się „nigdy więcej nudy”, przygody same znajdują dziewczyny. Paczka rozkręca się
realizując kolejne tajne misje od śledzenia szalonego Profesora, który może zagrażać światu przez
opiekę nad schorowaną klaczą Bravą, poszukiwanie ducha straszącego w zamczysku po akcję
sprzątania plaży….
Seria Emi i Tajny Klub Superdziewczyn jest doskonale osadzona we współczesnych dziecięcych realiach.
Odwołuje się do kilku ważnych aspektów rozwojowych: budowania przez dzieci w wieku
wczesnoszkolnym własnej tożsamości oraz nawiązywania relacji z rówieśnikami i bliskimi. Zarysowane
postaci są wyraziste. Język, którym się posługują bohaterowie, jest bliski dzieciom. Humor zawarty
w powieściach jest czytelny zarówno dla najmłodszego jak i starszego czytelnika.

NOWOŚĆ W SERII!

ZORGANIZUJ SIĘ Z EMI!
Niezwykły szkolnik - planer to nowość w serii "Emi i Tajny Klub
Superdziewczyn"!
W SIEDMIU KROKACH SUPERDZIEWCZYNY
DO SUPERORGANIZACJI autorka podpowiada, jak robić
wszystko w swoim czasie i znaleźć więcej czasu na zabawę,
relaks i oczywiście czytanie.
Szkolnik zawiera mnóstwo ciekawych i oryginalnych pomysłów
na organizację, w tym:

•
•
•
•
•
•

PLANNER na dwanaście miesięcy
MÓJ TYDZIEŃ – na szczegółowe terminy: klasówek czy spotkań z przyjaciółkami
ODRABIANKI czyli karty do planowania prac domowych i kontroli nad postępem prac
PAMIĘTNIK na czas roku szkolnego, wakacji, ferii…
MARUDNIK do zapisywania nastroju
SŁOIK SZCZĘŚCIA do odznaczenia wyjątkowych dni... i wiele innych!

Szkolnik Superdziewczyny został przygotowany, aby wspierać dziewczynki w samodzielnym
planowaniu czasu w szkole i w domu. Jest też źródłem inspiracji - prezentuje sylwetki DWUNASTU
SUPERDZIEWCZYN, m.in. Anne Frank, Simony Kossak, Fridy Kahlo, J.K. Rowling, Martyny
Wojciechowskiej czy Beyoncé, których wyjątkowe osiągnięcia mogą zachęcać dziewczyny do
realizacji marzeń.
- Czas staje się coraz bardziej luksusową wartością. Tempo naszego życia ciągle rośnie i doświadczają
tego także nasze dzieci. Dorośli mają do dyspozycji wiele aplikacji czy tradycyjnych planerów, dzięki
którym zarządzają czasem. Dzieci mają do dyspozycji raczej tradycyjne kalendarze. „Szkolnik
Superdziewczyny” to unikalna publikacja, której celem jest wspieranie dziewczyn w planowaniu czasu.
Ma wiele unikalnych funkcji i świetnie łączy zabawę z rozwojem osobistym a wszystko inspirowane
przygodami Tajnego Klubu Superdziewczyn. Liczę, że fanki serii będą miały wielką frajdę! – mówi o
„Szkolniku Superdziewczyny” autorka.

TYTUŁY W SERII:
TOM 1. EMI I TAJNY KLUB SUPERDZIEWCZYN
Emi, czyli Stanisława Emilia Gacek, mieszka z rodzicami na drugim piętrze w
domu Na Bateryjce. Chodzi do szkoły, czasami opiekuje się psem cioci Julii –
Czekoladą i często odwiedza swoją babcię w Żabim Rogu. Emi ma szalone
pomysły i paczkę zwariowanych przyjaciół: Anielę, która nie znosi
księżniczek, złośliwą Florę, muzykalną Faustynę, czarującego Lucka i Frankamądralę. Pewnego dnia Emi zakłada Tajny Klub Superdziewczyn, którego
motto brzmi: NIGDY WIĘCEJ NUDY!

TOM 2. KÓŁKO HISZPAŃSKIEGO
Tornistry spakowane? Drżyjcie, szkolne mury! Tajny Klub Superdziewczyn
wyrusza do szkoły! Co spodoba się Emi najbardziej – długa przerwa, lekcje
rysunku, czy kółko hiszpańskiego? Przeczytajcie o tajemniczym zniknięciu
papugi Gaduły i przekonajcie się, czy miała z nim coś wspólnego pani
Flamenko, która po prostu uwielbia gadające ptaki!

TOM 3. NA SCENIE
Andrzejkowa wróżba sprawdza się. Emi i Flora wraz z rodzicami wyjeżdżają do
Wielkiego Buta, czyli do Włoch. I to na koncert! W nowym roku szkolnym do
klasy Emi dołącza Luciano z Mediolanu, a cała 2D wyjeżdża na zimowisko w góry.
Dziewczyny z tajnego klubu zapisują się do szkoły musicalu.
W przeddzień wielkiego spektaklu giną teatralne rekwizyty. Nikt nie wie, co się
z nimi stało. Przedstawienie wisi na włosku. Sprawą tajemniczego zniknięcia
cennych przedmiotów zajmie się Tajny Klub Superdziewczyn. Czy dziewczyny
odzyskają rekwizyty i uratują honor szkoły?

TOM 4. AKCJE W WAKACJE
Koniec z wczesnym wstawaniem i odrabianiem lekcji! Emi, Flora, Fau
i Franek wyjeżdżają na wieś do Żabiego Rogu, do babci Emi. Lato w domu nad
rzeką zapowiada się wspaniale: buszowanie w ogrodzie, wyprawy na jagody,
budowanie szałasu i konne przejażdżki. Mega! Ale Tajny Klub Superdziewczyn
nie tylko odpoczywa, czas na rozwikłanie nowej tajemnicy! W bibliotece w
Żabim Rogu znikają książki. Ciekawe, czy to sprawka moli książkowych, czy ktoś
celowo niszczy księgozbiór? Przyjaciele muszą działać. Czy rozwiążą i tę
zagadkę?

TOM 5. ŹREBAKI I RUMAKI
Tajny Klub Superdziewczyn otrzymuje zaszyfrowany list z Żabiego Rogu. Co się
w nim kryje i kto go przysłał? Przyjaciele chcą rozwiązać tę zagadkę. Trop
prowadzi do stadniny koni „Źrebaki i Rumaki”, której właścicielka być może
jest czarownicą… Dziewczyny i Franek, nowy członek Tajnego Klubu,
rozpoczynają naukę jazdy konnej i poznają mieszkańców gospodarstwa:
wiecznie głodną kozę Melę, kotkę-podróżniczkę Srebrną Lolę oraz wspaniałe
rumaki Grenadę i Figaro. Jednak to stara klacz Brava, która ma opuścić
stadninę, skradnie serca Emi i jej przyjaciół. Tajny Klub będzie musiał wykazać
się nie lada pomysłowością, żeby znaleźć Bravie nowy dom. Misja się
rozpoczyna!

TOM 6. ŚNIEŻNY PATROL
Zbliżają się ferie świąteczne. Emi i jej przyjaciele wezmą udział
w szkolnym kiermaszu domowych wypieków i ozdób choinkowych.
Przygotowują się także do ślubu Heli i Kostka. Niebawem wszyscy znów
spotkają się w Żabim Rogu, a klacz Brava, ulubienica Tajnego Klubu, wreszcie
trafi do nowego domu. Ale przewiezienie konia do stajni na wsi okaże się
sporym wyzwaniem. Równie trudne będzie odtworzenie drzewa
genealogicznego Bravy… Czy nowa misja Tajnego Klubu zakończy się
sukcesem? Jakie nieoczekiwane odkrycie przyniesie śnieżny patrol w lesie?

TOM 7. POSZUKIWACZE PRZYGÓD
Przyjaciele wyjeżdżają na letni obóz. Tradycją obozów poszukiwaczy przygód
są podchody oraz questing, zabawa w przejście nieoznakowanym szlakiem i
odkrycie ukrytego skarbu. Tajny Klub z entuzjazmem bierze udział w zabawie
i rywalizuje z innymi obozowymi grupami. Dzieci rozwiązują zagadki
i wykonują zadania, które mają je doprowadzić do celu. Nagroda wieńczy
dzieło – docierają do skarbu ukrytego w starym zamku…

ZAPOWIEDŹ!
TOM 8. HOKUS POKUS
Premiera: 17.10.2018

Emi wraz z Tajnym Klubem Superdziewczyn postanawia wziąć udział w
festiwalu sztuk ulicznych i magii, który odbywa się w mieście. Aby stanąć do
konkursu amatorów i przygotować własne przedstawienie, będą musieli
uruchomić swoje tajne supermoce. Przejdą szkolenie iluzjonisty, nauczą się
chodzić na szczudłach i żonglować. Ale najważniejsza okaże się ich nowa
tajna misja – akcja na rzecz zwierząt zatrudnionych w cyrku.

WIELKIE KSIĘGI PRZYGÓD
WIELKA KSIĘGA PRZYGÓD
Trzy książki w jednym tomie!
Wielka księga przygód ulubionej bohaterki dziewczynek.
W „Wielkiej księdze” znajdują się obszerne fragmenty wcześniej
wydanych tomów: tom drugi („Kółko hiszpańskiego”), tom czwarty
(„Akcje w wakacje”) i tom piąty („Źrebaki i rumaki”).

DRUGA WIELKA KSIĘGA PRZYGÓD
Przyjaźń i jedność klubu zostają poddane próbie. Szkolne obowiązki
zabierają dzieciom coraz więcej czasu, a tajne spotkania przegrywają
z pasjonującymi zajęciami sportowymi. Jakby tego było mało,
w szkole pojawia się NOWA uczennica, która poróżni nierozłączne
dotąd koleżanki, Emi i Anielę. Coś zaczyna się psuć… Czas na
najważniejszą misję – MISJĘ PRZYJAŹŃ! Aby ratować załogę,
przyjaciele są gotowi na wszystko! Zdobędą WEHIKUŁ PRZYJAŹNI i
zorganizują DZIEŃ OTWARTY TAJNEGO KLUBU SUPERDZIEWCZYN.
A wszystko po to, by na nowo odkryć siłę PRZYJAŹNI.

KOMIKS I OPOWIADANIA
PSY CZY KOTY
Tajny Klub Superdziewczyn wraca nad morze. Na ekipę w trakcie
weekendowego wypadu czekają same atrakcje - plaża, woda
i mnóstwo swobody! Gwoździem programu są jednak urodziny Emi
i wielka niespodzianka, którą szykują jej najbliżsi – urodzinowa impreza na
plaży! Ale Emi ma tylko jedno życzenie: od dawna marzy o własnym psie!
Niestety musi się zadowolić wielką maskotką. Do tego w Tajnym Klubie
wybucha spór pomiędzy zwolennikami psów i miłośnikami kotów, kto jest
górą. W trakcie wycieczki rowerowej przyjaciele spotykają zabłąkane
zwierzątko - to pies ulubionej przez Emi rasy cavalier king charles spaniel.
Dziewczynka uważa, że to znak od losu i zajmuje się zgubą najlepiej jak
potrafi. Niestety, psiak jest smutny i osowiały, a inni pupile Tajnego Klubu,
którzy towarzyszą w wyprawie - Czekolada i kot Fiolka - niechętnie patrzą na „nowego”. Wkrótce Tajny
Klub rozpoczyna nową misję i piesek szczęśliwie wraca do swoich właścicieli.

KSIĄŻKI AKTYWNOŚCIOWE I GRY
TAJNY DZIENNIK
Wyjątkowy Tajny Dziennik ponad 100 stron idealnych do stworzenia własnego
tajnego dziennika!
Uwaga! Może zwierać poufne informacje! Tylko w nim: zapisuj sekrety
i pomysły, wklejaj zdjęcia i pamiątki, notuj ważne sprawy, projektuj modę,
planuj wakacje i ferie, opisuj zabawne zdarzenia, przedstaw rodzinę
i przyjaciół, ozdabiaj, rysuj i pisz! Niech twój Tajny Dziennik zawsze i wszędzie
wędruje z Tobą!

KRATYWNA KSIĄŻKA EMI
KREATYWNA KSIĄŻKA FLORY

Emi na stałe zagościła w sercach małych czytelniczek.
Kreatywne pomysły, zgłębianie tajemnic i rozwiązywanie zagadek to
ulubione zajęcia Tajnego Klubu Superdziewczyn. Teraz i Ty możesz
dołączyć do zabawy. Rusz głową, zmaluj coś niezwykłego, wymyślaj i
projektuj! W książce znajdziesz naklejki z bohaterami serii oraz krzyżówki
i labirynty. A wszystko zgodnie z hasłem: nigdy więcej nudy!

ZESTAW KSIĄŻKA I GRA
Wyjątkowy pakiet dla przyjaciół Emi oraz dla wszystkich, którzy
kochają przygody!
W zestawie: książka „Poszukiwacze przygód” (tom 7) oraz
wspaniała gra planszowa dla całej rodziny!
Emi i jej przyjaciele z Tajnego Klubu wyruszają w nową misję: podczas
rodzinnego biwaku muszą dotrzeć do ruin zamku, by odszukać w
nich legendarny skarb. Rozbij obozowisko i ruszaj na wyprawę.
Przepraw się przez rzekę, pokonaj bagna, zdobądź się na odwagę,
aby wziąć udział w nocnej ekspedycji i znajdź skarb. Dołącz do
poszukiwaczy przygód i spróbuj swoich sił w grze planszowej, w
której stawką jest jak najszybszy powrót z fortuną do Tajnej Bazy!

FILMY REKLAMOWE
https://www.youtube.com/watch?v=lRxeUgRz9Cs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=j2Ct39FFGlw&t=41s

AUTORKA SERII
Agnieszka Mielech - urodzona w Białymstoku, mama Basi. Absolwentka
Polonistyki oraz podyplomowych studiów Literatura dla dzieci i młodzieży
wobec wyzwań nowoczesności w Instytucie Literatury Polskiej UW a także
Marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Executive MBA na
Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo związana z dystrybucją filmową.
Autorka książek dla dzieci, nakładem wydawnictwa Wilga (Grupa
Wydawnicza Foksal) ukazały się w książki z serii "Emi i Tajny Klub
Superdziewczyn" oraz "Jaga Czekolada i baszta tajemnic" oraz "Jaga
Czekolada i władcy wiatru".

ILUSTRATORKA SERII
Magdalena Babińska
Mama małej Matyldy, która stanowi dla niej niekończące się źródło
inspiracji. Ilustruje publikacje dla najmłodszych, takie jak np. książeczki
Zgaduj z Czuczu i XploreTeam, „Świetlik w Ciemności” Jakuba Ćwieka, „Emi
i Tajny Klub Superdziewczyn”, „Jaga Czekolada” Agnieszki Mielech. Rysuje
setki ilustracji do podręczników dla przedszkolaków i szkolniaków.
Prywatnie fanka wszelkiej fantastyki i komiksów. Autorka ilustracji do
książek z gatunku urban fantasy Anety Jadowskiej. Rysuje przygody swojej
córki: www.facebook.com/matyldadaily. Jej prace można znaleźć tu: www.dedodesign.pl oraz na FB:
https://www.facebook.com/masebi

STRONA INTERNETOWA SERII
www.emisuperdziewczyna.pl

WYDAWCA SERII
Wydawnictwo Wilga
Grupa Wydawnicza Foksal
www.wydawnictwowilga.pl

