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Vorbereitung für die nächste Runde:
• Der Spieler, der die Löschmedaille gewonnen hat, steckt 

seinen Hydranten ein Feld weiter nach links. In der nächsten 
Runde muss er ein Schlauchplättchen mehr anlegen. Steht der 
Hydrant bereits ganz links? Dann bleibt er dort.

• Die anderen Spieler zählen ihre Schlauchplättchen. Wer 
die wenigsten Schlauchplättchen angelegt hat, darf den 
Hydranten ein Feld weiter nach rechts stecken. Das können 
auch mehrere Spieler sein. Steht der Hydrant bereits ganz 
rechts? Dann bleibt er dort.

• Alle Spieler legen alle ihre Schlauchplättchen zurück in die 
Mitte. Mischt den Haufen gut durch. Legt auch das „Wasser 
marsch“-Plättchen zurück in die Mitte.

• Jeder gibt nun sein Startteil an seinen linken Nachbarn 
weiter. Steckt das neu erhaltene Startteil wieder über euren 
Hydranten.

Die neue Runde startet wieder auf das Signal „An die Schläuche, 
fertig, los!“.

Spielende
Sobald ein Spieler seine dritte Löschmedaille erhalten hat, gewinnt 
er das Spiel und gehört damit zu den besten Feuerwehrleuten 
der Stadt. Herzlichen Glückwunsch: 
Du hast dir einen großen Applaus 
vom gesamten Löschtrupp 
Schwuppdiwupp verdient!

Liebe Kinder, liebe Eltern,
unter www.haba.de/Ersatzteile können 
Sie ganz einfach nachfragen, ob ein  
verlorengegangenes Teil des Spielmaterials 
noch lieferbar ist.

Pali się!

Dynamiczna gra dla 2-4 zwinnych strażaków w wieku
od 5 lat wzwyż.

Projekt gry:       Rudi Biber 
Ilustracje:  Pascal Nöldner 
Twórca gry:     Annemarie Wolke 
Czas rozgrywki:   ok. 15 minute

Z oddali słychać syreny wozu strażackiego! Całe szczęście, dotarli
na czas! Bele siana na farmie u Roberta zajął ogień. Pożar trzeba
ugasić jak najszybciej. Ten, komu uda się doprowadzić swojego
węża strażackiego do płomieni krzyczy: Włączyć wodę! W nagrodę
otrzymuje honorowy medal strażaka. To nie koniec! Ogień nie
został jeszcze ugaszony! Czas na kolejną rundę! Wszyscy usiłują
doprowadzić swoje węże do ognistych płomieni.

Celem gry jest zdobycie 3 medali strażaka. Kto pierwszy, ten
najlepszy!

Zawartość gry
4 plansze (każda składająca się z 2 części), 60 kart wąż, 5 kart
startowych, 9 medali strażaka, 1 karta strumień wody, 4
drewniane pionki hydranty, zestaw instrukcji do gry

Przed pierwszą rozgrywką
Karty delikatnie wypchnijcie z paneli, a z plansz usuńcie
tekturowe elementy wypełniające.
Niepotrzebne skrawki wyrzućcie.
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Przygotowanie gry
1. Każdy z graczy składa swoją planszę i umieszcza przed sobą.

2. Wymieszajcie karty wąż i rozłóżcie pośrodku stołu.

3. Kartę strumień wody ułóżcie pośrodku, tak, aby była dostępna dla
wszystkich graczy.

4. Medale strażaka połóżcie w zasięgu ręki.
5. Każdy z graczy bierze pionek hydrant i ustawia na swojej planszy w 

oznaczonym symbolem miejscu.
6. Wymieszajcie zakryte karty startowe i wylosujcie po

jednej z nich. Każdy z graczy układa swoją kartę 
startową na planszy tak, aby znajdowała się na tym 
samym polu co hydrant. Kartę należy nałożyć 
na hydrant, tak, jak jest to widoczne na zdjęciach.

7. Niepotrzebne elementy gry odłóżcie z powrotem do pudełka.

* WSKAZÓWKA: Doświadczeni gracze oraz osoby dorosłe mogą ułożyć 
kartę startową o jedno lub dwa pola dalej od ognia. Będą musieli
zdobyć więcej kart wąż, aby dotrzeć do celu, co wyrówna szansę 
między nimi, a graczami mniej doświadczonymi. 

Jak grać
Rozgrywka składa się z kilku rund. Kiedy wszyscy są już gotowi,
najmłodszy z graczy mówi na głos: Do węży, gotowi! Start! W tym
momencie rozpoczyna się gra.
Wszyscy gracze jednocześnie szukają pasujących kart wąż. Gracze
dokładają karty przedłużając swojego węża strażackiego w stronę
ognia.

Zasady:
• Do poszukiwania kart można używać tylko jednej ręki.
• Dokładaj karty na planszy jedna do drugiej, od lewej do prawej strony

wydłużając swojego węża strażackiego w stronę ognia.
• Karty można obracać w dowolny sposób.
• Upewnij się, że karty, które układasz pasują do siebie, a końce węża 

stykają ze sobą. Wąż przedstawiony na kartach ma 5 różnych 
rodzajów łączników, które mogą być początkowymi lub końcowymi.

• Zorientowałeś/aś się, że końcówki węża z karty, którą wybrałeś nie
pasują do siebie? Zatem odłóż kartę z powrotem na środek stołu.
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Kompletny wąż strażacki z lejącym się strumieniem wody. 

Drogie dzieci i rodzice,
Jeśli się zdarzy, że po wesołej zabawie 
któryś element  gry Haba się zgubi i nie 
będzie go można nigdzie znaleźć, to 
żaden problem. 
Na stronie www.haba.de/ersatzteile 
można się dowiedzieć, czy ta część jest 
jeszcze dostępna. 

Koniec rundy
Jedno z dzieci ułożyło węża, aż do samych płomieni ognia? Teraz 
musi szybko wziąć strumień wody, dołożyć go do ostatniej karty 
wąż i krzyknąć na głos: Włączyć wodę ! W ten sposób płomienie 
zostaną ugaszone.

W tym samym momencie pozostali gracze zaprzestają 
poszukiwań. Sprawdźcie, czy najszybszy z graczy nie pomylił się 
i czy wszystkie karty do siebie pasują.

Wąż nie jest szczelny?
• Niestety w tym całym zamieszaniu pomyliłeś karty. Odłóż z 

powrotem na środek stołu niepasującą kartę oraz wszystkie karty 
znajdujące się po jej prawej stronie. Pamiętaj, aby dobrze 
wymieszać karty, zanim je odłożysz. Teraz, na znak wszyscy gracze 
od nowa zaczynają poszukiwanie kart.

Wąż jest szczelny?
• Gratulacje! W nagrodę otrzymujesz medal 

strażaka. Włóż go do jednego z okrągłych 
otworów na twojej planszy.

Przygotowanie do kolejnej rundy
• Gracz, który w ostatniej rundzie zdobył medal przesuwa swój 

pionek hydrant o jedno pole w lewą stronę. W tej rundzie będzie
musiał ułożyć o jedną kartę wąż więcej. Jeśli hydrant znajduje się na 
ostatnim polu z lewej strony, pozostaw go na swoim miejscu. 

• Pozostali gracze liczą swoje karty wąż. Gracz, który ułożył najmniej
kart może przestawić swój hydrant o jedno pole w prawo w stronę
ognia. Możliwe, że dwóch lub więcej graczy będzie miało taką 
samą najmniejszą ilość kart. Jeżeli karta znajduje się na ostatnim
polu z prawej strony pozostaw hydrant na swoim miejscu.

• Wszyscy gracze odkładają swoje karty wąż na środek stołu. 
Pamiętajcie, żeby wymieszać dobrze karty. Odłóżcie też na środek
kartę strumień wody. 

• Każdy z graczy przekazuje swoją kartę startową osobie siedzącej po 
jego lewej stronie.
Wszyscy gracze układają nową kartę startową.

Koniec gry
Gra kończy się w momencie, 
kiedy jeden z graczy jako pierwszy
zdobędzie trzy medale strażaka.
Zostaje ogłoszony najlepszym 
strażakiem w mieście. Brawo! 
Należą ci się gratulacje od całej drużyny! 
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Na hasło: Do węży, gotowi! Start! Rozpoczyna się nowa runda.
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RYZYKO ZADŁAWIENIA 
Małe części. Nie nadaje się dla 
dzieci poniżej 3 lat.

UWAGA:!
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