
Zespół Helvetiq postanowił zagrać jedną ze swoich 
najsilniejszych kart przeciwko Covid-19. Oto gotowa 
do ściągnięcia i wydrukowania wersja specjalna 
bestsellerowej koopercyjnej karcianki Bandido. 

Jak samodzielnie przygotować Bandido w domu?
 
1. Skonfiguruj drukarkę tak, aby drukowała 

dwustronnie. Jeśli to możliwe, wybierz grubszy 
papier. (Normalny papier też się nadaje, bez obaw!) 
Wydrukuj plik. 

2. Czas na nożyczki! Wytnij karty wzdłuż linii. 
Zapraszamy do pomocy małych ochotników :) 

3. Twoja gra jest gotowa! Celem gry jest jak 
najskuteczniejsze ograniczenie rozprzestrzeniania 
się wirusa: jeśli będziemy współpracować, razem 
możemy to zrobić! 

Zobacz szczegółowe zasady gry poniżej.



ELEMENTY GRY

33 karty
1 super karta
1 instrukcja

AIM OF THE GAME

To jest specjalna wersja Bandido. Jeśli 
znasz już grę, możesz pominąć tę część 
instrukcji – zasady pozostają takie 
same. Jeśli nie, czytaj dalej! W Bandido 
wszyscy gracie razem, aby uniemożliwić 
wirusowi ucieczkę i rozprzestrzenianie 
się wśród ludzi. Musicie komunikować się 
między sobą (jednocześnie utrzymując 
bezpieczny dystans) w celu maksymalizacji 
waszych szans na wygraną. 

PRZYGOTOWANIE GRY

1.  Weź kartę startową (tę z wirusem) 
i umieść ją na środku stołu.

2.  Potasuj pozostałe karty i umieść je 
zakryte w stosie dobierania.

 
3. Rozdaj po 3 karty każdemu graczowi.

 

PRZEBIEG GRY

Zaczyna najmłodszy gracz. W swojej 
kolejce umieść jedną ze swoich kart, tak 
aby łączyła się z jedną lub więcej kartami 
położonymi już na stole. 
 

Ponieważ Bandido to gra kooperacyjna, 
gracze powinni wspólnie omawiać 
najlepszy sposób rozgrywki, ale bez 
pokazywania swoich kart innym graczom.

Uwaga: karta, którą zagrywasz, musi 
idealnie pasować do tych już położonych 
na stole. Po dołożeniu swojej karty, weź 
nową kartę ze stosu dobierania. Jeśli nie 
możesz dołożyć żadnej karty, możesz 
umieścić swoje karty na spodzie stosu 
dobierania i wziąć trzy nowe karty.

Grajcie dalej, do momentu aż zablokujecie 
wszystkie tunele lub gdy stos dobierania 
się skończy.

Uważajcie, aby nie położyć karty, która 
sprawi, że nie będzie można zablokować 
tunelu.

KONIEC GRY

Jeśli uda wam się zablokować wszystkie 
tunele, razem pokonaliście wirusa i 
wygraliści tę grę. Jeśli chociaż jeden 
tunel pozostanie otwarty po tym, gdy 
wszystkie karty zostały już umieszczone, 
wirus ucieka, a wszyscy przegrywają.
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Często myj ręce
Regularnie i dokładnie myj ręce 
wodą z mydłem lub dezynfekuj 
je środkiem odkażającym na 
bazie alkoholu. 

Zostań w domu
Zostań w domu, jeśli źle 
się czujesz. Jeśli masz 
gorączkę, kaszel i trudności 
w oddychaniu, zwróć się o 
pomoc lekarską, a wcześniej 
zadzwoń. Postępuj zgodnie ze 
wskazówkami lokalnych służb 
ochrony zdrowia.

Zachowaj bezpieczną 
odległość
Zachowaj co najmniej 
1,5 metra odległości od 
każdego, kto ma objawy 
infekcji, a w szczególności 
od każdego, kto kaszle lub 
kicha. 

Nie podawaj ręki na powitanie
Unikaj kontaktów bezpośred-
nich. Wymyśl nowe sposoby 
przywitania się, na przykład 
machanie lub dotykanie się 
stopami.

Stosuj zasady higieny pod-
czas kichania i kaszlu
Upewnij się, że ty i osoby w 
twoim otoczeniu, podczas ki-
chania i kaszlu zakrywają usta 
i nos chusteczką lub zgiętym 
łokciem. Natychmiast wyrzuć 
zużytą chusteczkę do kosza.

Najpierw zadzwoń 
Jeśli masz objawy infekcji, 
zanim pojedziesz do szpitala, 
zadzwoń do lekarza lub na 
numer alarmowy i postępuj 
zgodnie ze wskazówkami 
lokalnych służb ochrony 
zdrowia.

1-46-99 Coop15’

Oto lista zaleceń, których i TY możesz 
przestrzegać, dzięki czemu zapobiegniesz 
rozprzestrzenianiu się wirusa.

Stworzyliśmy tę wersję Bandido z dwóch powodów:
Po pierwsze, chcemy wciąż dzielić się z Wami grami, aby uprzyjemniać 
Wam chwile spędzone z bliskimi. Po drugie, chcemy uczyć młodszych 
i przypominać starszym, że współpracując oraz przestrzegając 
właściwych zachowań, możemy razem odnieść sukces i pozbyć się
niechcianego wirusa.
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Poznaj resztę gier z
wydawnictwa Helvetiq!

sklep.phalanxgames.pl

Czy hipototamy są groźne? W grze Hippo nie
musisz obawiać się hipototama, lecz pozostałych
graczy! Twoje zadanie? Wrzucić do basenu
wszystkie swoje piłki. Wyzwanie? W wodzie nie ma
dość miejsca dla piłek wszystkich graczy
!Spiesz się zatem, ponieważ wygrywa ten, kto
pierwszy pozbędzie się swoich piłek. Liny i boje
wyznaczą miejsca, w które możecie wrzucać swoje
piłki - w każdym polu zmieści się tylko jedna!
Hippo uczy dodawania w zakresie do dwunastu
oraz szacowania prawdopodobieństwa uzyskania
danego wyniku wyrzuconego na trzech kostkach.
Gra idealnie wprowadza dzieci w mechanikę gier
kościanych!



Afrykańskie lato, gorąco, brak wody... Nie każde
zwierzę zdoła ugasić swoje pragnienie!
W grze Kariba zwierzęta szukają wodopoju, w
którym będą mogły znaleźć orzeźwienie. Choć
Kariba to ogromne jezioro na pustyni, to nie
wszystkie zwierzęta będą mogły przebywać przy
nim jednocześnie. Słoń przegoninosorożca, a
nosorożec odpędzi mysz. Ale dobrze wiemy, że
słonie boją się myszy... Dlatego mała mysz jest w
stanie przegonić słonia!
Kariba to mała, kompaktowa, przepięknie
zilustrowana gra, której autorem jest wielokrotnie
nagradzany Reiner Knizia. Przeniesie was ona na
sawannę, gdzie obowiązuje prawo najsilniejszego,
albo najmniej... przestraszonego!
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wydawnictwa Helvetiq!



 
Prosta i szybka gra rodzinna, która sprawia dużo
frajdy zarówno młodszym jak i starszym graczom.
Powiększanie czworonogów przy pomocy kart
pozwala poznać podstawy taktycznego myślenia
oraz delikatnie utrzeć nosa przeciwnikom. Jej
uniwersalność i kompaktowe rozmiary dadzą ci
możliwość zagrania w nią z absolutnie każdym i
wszędzie: z siostrą na kampusie, z twoimi pociechami
w parku na ławce, przy podwieczorkowej kawce,
przed telewizorem oraz, rzecz jasna, przed pójściem
na spacer z twoim Azorem.
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Jako szef budowy będziesz musiał wznieść jak
najszybciej pięć poziomów wieżowca, by zwyciężyć.
Niestety, droga ku temu nie jest usłana różami. Jeśli
nawet nie zostaniemy ograbieni z naszego świeżutko
otynkowanego pięterka, przeciwnicy zawsze mogą je
po prostu zburzyć młotami pneumatycznymi. I na nic
zda się ujadanie wiernego Burka, którego
postawiliśmy na straży. A gdy w okolicy pojawia się
wóz z pączkami, może się okazać, że nasi majstrowie
znowu będą musieli zaczynać budowę od parteru! 
Gotown to prosta, dynamiczna gra karciana z całą
masą negatywnej interakcji. Jej konstrukcyjno-
destrukcyjna rozgrywka uczy podstaw strategicznego
planowania. Zarówno młodsi jak i starsi gracze
zakochają się w jej nieskomplikowanych regułach
oraz możliwości wzajemnego “podszczypywania”...
kulą do rozbiórki!
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Pętla się zaciska. Dni gangsterów są policzone!
Gracze wcielają się w policyjnych detektywów,
których zadaniem jest wyłapanie członków różnych
gangów. Ale tylko aresztowanie Bossa gangu
pozwoli na udowodnienie winy jego ludziom - co
przyniesie graczowi punkty. Niestety ilość miejsca w
więzieniu jest niewystarczająca dla wszystkich
gangsterów. Uważaj zatem, gdyż złapani członkowie
gangu, którym nie udowodniłeś powiązania z
szefem, przyniosą ci ujemne punkty!Gracze
poruszają pionkiem detektywa w zakresie wartości
wyrzuconej na kostce. Przy każdym rzucie ktoś
zostanie aresztowany, ale gracz sam decyduje kto.
Czy zatem zdąży zbudować powiązanie między
wyłapanymi gangsterami a ich Bossem?
Kartel to gra szacowania, ryzyka i szybkich
taktycznych decyzji.
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