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Wiek: 5-99 lat Liczba graczy: 1-5

Zawartość: 34 karty: 16 kart wyzwań, 16 kart z 
częściami robota (głowa, ciało, ramiona, nogi; w 
różnych kolorach), 1 karta głowa "Dobry Robot", 1 
karta głowa "Zły Robot".

Cel gry: Użyj pamięci kolektywnej, aby zbudować 
"Dobrego Robota" przed "Złym Robotem".

Przygotowanie do gry: Potasuj karty z częściami 
robota i rozłóż je odkryte na środku stołu, w kwadracie 
4x4.

Połóż obok siebie odkryte 2 głowy "Dobrego Robota" i 
"Złego Robota". Potasuj karty wyzwań i ułóż je zakryte na 
kupce obok. Zapamiętaj położenie części robota (kolor i 
rodzaj części), odmierz 10 sekund i odwróć je obrazkami do 
dołu. 

Uwaga: gracze nie mogą się naradzać podczas 
zapamiętywania kart. Wszyscy gracze muszą spróbować 
zapamiętać wszystkie 16 kart.

Rozgrywka: W każdej rundzie jeden z graczy losuje kartę 
wyzwania i kładzie ją odkrytą na środku stołu. Ta karta 
pokazuje całego robota złożonego z 4 części: głowy, pary 
ramion, ciała i pary nóg. Wszyscy gracze współpracują, 
próbując znaleźć karty z częściami robota potrzebnymi do 
zbudowania identycznego robota do tego na karcie 
wyzwania (części tego samego koloru).



Gdy gracze zgodzą się ze sobą, gracz który wyciągnął kartę 
wyzwania, odkrywa 4 karty części robota.

- Jeśli odkryte karty tworzą identycznego robota, co na 
karcie wyzwania, wygraliście! Użyjcie obrazka z tyłu karty 
wyzwania, aby zbudować "Dobrego Robota".

- Jesli odkryte karty nie tworzą robota z karty wyzwań (zły 
kolor lub część), przegraliście! Użyjcie obrazka z tyłu karty 
wyzwania, aby zbudować "Złego Robota"...
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Karty z częściami robota odłóżcie zakryte w to samo 
miejsce i rozpocznijcie nową rundę. Kolejny gracz odkrywa 
kartę wyzwania. 

Budowanie "Dobrego" i "Złego" Robota: Ciała "Dobrego" i 
"Złego" Robota składają się z głowy i 4 kart wyzwań 
ułożonych w ten sposób:

Koniec gry:
Jeśli uda wam się zbudować "Dobrego Robota" przed 
"Złym", oznacza to, że wygraliście. 
Jeśli "Zły Robot" powstanie pierwszy, gra jest 
przegrana!

Autorzy: Jonathan Favre-Godal i Paul Morillas Lopez

- If the cards turned over do not build the robot on the
challenge card (wrong colour or wrong part), you lose! Use
the back of the challenge card to build the body of the "Bad
Robot"...
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Uwaga. Zawiera małe części. 




