
First published in France under the title Le Chevalier Courage
© 2010, hélium/Actes Sud, Paris, France

© Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 2017
© Copyright for the Polish translation by Joanna Wajs, 2017

Wy daw nic two NA SzA KSię gAr NiA Sp. z o.o.
02-868 Warszawa, ul. Sarabandy 24c

tel.: 22 643 93 89, 22 331 91 49
faks: 22 643 70 28

e-mail: naszaksiegarnia@nk.com.pl

Dział Handlowy
tel.: 22 331 91 55, tel./faks: 22 643 64 42

Sprzedaż wysyłkowa
tel.: 22 641 56 32

e-mail: sklep.wysylkowy@nk.com.pl   
www.nk.com.pl

redaktor prowadzący  Joanna Wajs
Opieka nad projektem  Magdalena Korobkiewicz

Korekta  Joanna Kończak
redakcja techniczna, opracowanie DTP  Joanna Piotrowska

ISBN 978-83-10-13196-6

P r i N T E D  i N  P O L A N D 

Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Warszawa 2017 r.
Wydanie pierwsze

Druk: EDICA Sp. z o.o., Poznań

Gorące podziękowania dla Victora, rycerza nad rycerzami,  
za jego nieocenione rady i udział w tej przygodzie!

TrA TA TAM!
To my, towarzysze drogi 

rycerza Lwie Serce —
jesteśmy z nim na dobre i na złe,

choć nie rzucamy się w oczy.
Przyjrzyj się każdej stronie,

a wypatrzysz nas w tej książce pięć razy.
Wytęż wzrok!



Przedstawiam ci rycerza Lwie Serce!  
Ten śmiałek, znany wszystkim z waleczności,  

w samym środku jednej ze swoich przygód stracił niestety odwagę!  
Aby ją odnaleźć, będzie musiał wejść przez dziuplę  

do spróchniałego drzewa, rozwiązać wiele zagadek,  
a w końcu zmierzyć się ze straszliwym zielonym smokiem.  

Wyrusz z nim na tę wyprawę!

Delphine CheDru

nASZA KSiĘGArniA

KsiążKa-GRa,  
KtóRej bohateRem jesteś ty!

przekład z języka włoskiego 

JoANNA WAJS
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W lesie jest dziwnie cicho…
Ty i rycerz stoicie przed spróchniałym drzewem.
Jeśli pójdziecie w dół schodów, traficie na stronę 10.

Jeśli jednak nie chcecie, by ktoś was zobaczył, zsuńcie się w głąb drzewa 
przez gniazdo czubatego ptaka. Ale do tego będziecie potrzebować sznura. 
rozejrzyjcie się wokół. gdy go już odszukacie,  
przenieście się na stronę 8.
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Cóż za dziwaczny labirynt!
Wydostaniecie się z niego albo przez jaskinię lwów, 
albo przez brązowe schody.  
Wybór należy do was. 

Jeśli niestraszne wam wielkie koty,  
dowiedziecie tego na stronie 16.  
Jeśli jednak wolicie zachować ostrożność,  
idźcie na stronę 14.  
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Cóż za osobliwy las! 
Najpierw odnajdźcie nadgryziony owoc, napoczęty  
przez hrabiego Królika.

A teraz spróbujcie szczęścia, przechodząc przez drzwi  
niebieskiego domku na stronę 34. Możecie też śmiało  
dać nura do fosy i wstrzymać oddech aż do strony 32. 
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znaleźliście się w pawilonie wyłożonym mozaiką. 
Czerwony pies, który tu stróżuje, rzuca wam wyzwanie: „Nie pójdziecie 
dalej, póki nie odszukacie dwóch kluczy ukrytych na ścianach”.

zadanie wykonane? W takim razie posłużcie się odnalezionymi kluczami. 
Otwórzcie drzwiczki o żółtym konturze, za którymi ujrzycie stronę 42, 
albo drzwiczki o czerwonym konturze w koronie jednego  
z Widmowych Drzew: tą drogą traficie na stronę 14.
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