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Chaos panuje wszędzie
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Zwariowana gra ćwicząca pamięć, dla 2-4 uczestników od 5 do 99 lat.
Autor: Marco Teubner · Ilustracje: Timo Grubing · Redakcja: Annemarie Wolke · Czas rozgrywki:  20 minut

Gumowe kaczki? Papier toaletowy? Hot- dog? Ten salon to istne 
pobojowisko! Po dywanie poniewierają się różne przedmioty. Jak tu 
można cokolwiek odnaleźć?! Do tego, cała rodzina Bałaganiarskich leży 
leniwie na kanapie. Tylko Hugo, dzięki swoim długim i zwinnym nogom 
jest w stanie przedrzeć się przez ten bałagan. Gracze, dzięki uważnej 
obserwacji i dobrej pamięci pomagają Hugo dotrzeć do przedmiotów, 

 które musi odnaleźć. Uważaj i nie nadepnij przez przypadek na 
przedmiot innego gracza, bo stracisz swoją kolejkę!
Zapamiętaj bezpieczną drogę powrotną i koniecznie powiedz ''stop'', w
momencie, kiedy jeden z graczy stanie na twoim przedmiocie.

Celem gry jest jak najszybsze zdobycie czterech kart chaos.

1 plansza do gry, 1 kanapa, 1 stół, 1 komoda, 1 lampa podłogowa, 1 figurka 
Hugo ( dodatkowo: 2 silikonowe stopy i 1 drewniany uchwyt), 66 kart chaos, 4 
stojaki na karty, zestaw instrukcji 

Przed pierwszą rozgrywką
Wypchnijcie delikatnie z ramek kartonowe elementy. Niepotrzebne skrawki 
wyrzućcie.
Otwórzcie również wgłębienia znajdujące się na planszy.
Złóżcie figurkę Hugo nakładając na nią silikonowe stopy i drewniany uchwyt.

Zawartość

Przygotowanie 

Planszę do gry ułóżcie pośrodku stołu.
Złóżcie kanapę, komodę, stolik oraz lampę.

Kanapę, komodę i stolik włóżcie do 
odpowiednich otworów na planszy.

Z pozostałych kart 
uformujcie zakrytą talię i 
ułóżcie na stoliku 
znajdującym się na planszy. 

Przygotujcie do gry figurkę 
Hugo oraz lampę.

Wymieszajcie karty chaos. W zale no ci od ilo ci graczy rozdajcie karty:
W przypadku 2 lub 3 graczy: po 8 kart chaos ( w przypadku 2 graczy obowiązuje 
specjalna zasada, patrz poniżej).
W przypadku 4 graczy: po 6 kart chaos.

Każdy z graczy wkłada swoje kart do stojaka i ustawia tak, aby 
pozostali gracze ich nie widzieli.
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Przebieg gry
Grajcie w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Rozpoczyna gracz, który ostatnio 
zrobił porządek w swoim pokoju i bierze figurkę Huga.

Odkryj kartę chaos i ustaw lampę na planszy.
Wylosuj z talii pierwszą z brzegu kartę chaos. Lampę ustaw na planszy, na takim samym 
symbolu, jaki pokazuje wylosowana karta. Teraz, jedną stopą Huga musisz dotrzeć na 
pole z symbolem na którym stoi lampa. 

Wybór dywanika, który będzie polem startowym.
Gracz po twojej lewej decyduje z którego rogu planszy (żółty, czerwony, zielony i 
niebieski dywanik) wyruszy figurką Hugo, aby przebyć drogę przez bałagan. Odkrytą 
kartę chaos ułóż na wyznaczonym dywaniku. 

Hugo przedziera się przez bałagan!
Wykonuj ruchy Hugiem w podobny sposób jak używasz cyrkla. Złap figurkę dwoma 
palcami za drewniany uchwyt i ustaw jedną stopą na dywaniku. Teraz, żeby wykonać 
ruch musisz obrócić Huga wokół jego osi (o 180 stopni) i ustawić drugą stopę na 
następnym polu. 

Jak tylko postawisz stopę na polu powiedz na głos nazwę przedmiotu, 
który się na nim znajduje.

Uwaga!
Podczas każdego nowego kroku Huga inni gracze muszą uważać, czy figurka nie stanęła 
na polu na którym znajduje się jeden z przedmiotów widniejących na ich kartach.
• Jeśli przedmiot na którym staną Hugo nie należy ani do ciebie, ani do innego gracza,

Hugo może wykonać kolejny krok.
• •Jeśli przedmiot znajduje się na karcie jednego z graczy, ten mówi ''stop''. Gracz pokazuje wszystkim 

pozostałym kartę z przedmiotem i odkłada z powrotem na stojak. Od tej pory przedmiot zostaje 
zablokowany dla wszystkich graczy (nie można stawać na polu z tym przedmiotem). Gracze starają się 
zapamiętać, które przedmioty są zablokowane. Twój ruch się kończy i kolej gry przechodzi na następną 
osobę. Kolejny gracz rozpoczyna ruch z tego samego dywanika i próbuje dotrzeć do przedmiotu z karty. 
Rozpoczyna się z tego samego miejsca do momentu, kiedy jeden z graczy dotrze do pola docelowego. 

Uwaga 
• Możesz stanąć na tym samym polu po kilka razy, oczywiście, jeśli nie jest ono zablokowane.
• Nie możesz wchodzić na pola na których znajduje się kanapa, stół i komoda.

Możesz je dotknąć figurką, ale nie możesz ich przesunąć.

Udało ci się
Jak tylko dotkniesz stopą pola docelowego, dotarłeś na miejsce! W nagrodę otrzymujesz kartę 
chaos, która znajduje się na dywaniku startowym i ustawiasz na swoim stojaku. Teraz wybierz 
jedną ze swoich kart, wyciągnij ze stojaka i ułóż przed sobą, tak, aby była widoczna dla innych 
graczy. Przedmiot który się na niej znajduje, od teraz jest zablokowany dla wszystkich graczy. Jeśli 
podczas kolejnej rundy jeden z graczy stanie na polu z przedmiotem przedstawionym na odkrytej 
karcie leżącej przed jednym z przeciwników (lub przed nim samym), każdy z graczy może 
powiedzieć ''stop''.
Kolejny przedmiot
Kolej gry przechodzi na następnego gracza. Odkrywa nową kartę chaos i ustawia lampę na polu przedstawiającym taki sam 
symbol. Gracz po jego lewej stronie decyduje, który z dywaników będzie polem startowym. Ponownie Hugo musi wyznaczyć 
sobie drogę przez bałagan, żeby trafić do przedmiotu, którego szuka. 

Gra kończy się w momencie, kiedy jeden z graczy ułoży przed 
sobą odkrytą ostatnią czwartą kartę chaos. Zostaje ogłoszony 
zwycięzcą i Królem Bałaganu!

Wariant gry dla 2 osób

Jeśli gracie w dwie osoby, podczas przygotowania gry do jednego z dwóch pozostałych stojaków włóżcie 8 kart chaos i ustawcie 
przy planszy tak, aby przedmioty z kart były dla was widoczne. Wszystkie przedmioty przedstawione na kartach są zablokowane 
dla obydwu graczy. Jeśli jeden z graczy postawi stopę na zablokowanym polu, drugi mówi ''stop'', jego ruch się kończy.  

Koniec gry
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Drogie dzieci i rodzice
jeśli się zdarzy, że po wesołej zabawie któryś element Haba się zgubi, 
to na stronie www.haba.de/Ersatzteile można się dowiedzieć, czy ta 
część jest jeszcze dostępna.


