


wiek graczy

+18 1-4 par

liczba graczy

45-60 min

czas rozgrywki

Sugerowana cena detaliczna: 13999 zł

Wiecie o sobie wszystko? Jesteście parą idealną? Porozumie-
wacie się bez słów? Czy tworzycie zgrany zespół? Sprawdźcie 
się w rozmaitych zadaniach i porównajcie z innymi parami. 
Udowodnijcie sobie nawzajem, że jesteście dla siebie stwo-
rzeni. Przed wami dziesiątki zadań i wyzwań, którym może-
cie stawić czoło tylko we dwoje!

ELEMENTY GRY:
•  plansza dwustronna (wersja dla 1 pary 
i dla 2 do 4 par)  •  8 pionków  •  55 kart 

znamy się  •  55 kart skojarzenia  •  55 kart 
kalambury  •  55 kart między słowami  •  

• 64 żetony kupidyn  •  6 żetonów zwycię-
stwo  (wersja dla pary)  •  1 klepsydra  •   

•  2 tabliczki do rysowania  •   1 tabliczka z 
obrotową butelką  •  2 flamastry suchoście-

ralne  •  1 szmatka  •  48 voucherów  •  

•  Ponad 100 tysięcy 
sprzedanych  
egzemplaży! 

•  Dwustronna 
plansza  (wersja  
dla 1 pary i dla  
2 do 4 par)!

•  Idealny prezent 
na ślub i wiele  
innych okazji!



Sugerowana cena detaliczna: 11999 zł

Przenikliwa gra planszowa, dzięki której okaże się, co rze-
czywiście wiecie o sobie nawzajem! Czekają na Was setki 
zaskakujących pytań i testów, które zbliżą Was do siebie 
jeszcze bardziej! Grajcie w duecie albo zaproście do zaba-
wy zaprzyjaźnione pary!

Uwaga: gra wymaga szczerości!

ELEMENTY GRY:
• instrukcja • plansza dwustronna (wersja 

dla 1 pary i 2–4 par) • 8 pionków • 
• 55 kart Znamy się • 55 kart Psychotest •  

• 55 kart Skojarzenia • 
• 55 kart Co wybierasz? • klepsydra • tab-

liczka z butelką • 2 tabliczki do rysowania • 
2 flamastry suchościeralne • ściereczka • 

• 60 żetonów Kupidyn •  
• 48 list z zachciankami • 

Jak zwykle on podpisuje swoje maile?

Z której aplikacji on najczęściej korzysta w swoim smartfonie? 

Jak się do niej zwracano, gdy była mała?

Jakim słowem ona zaczyna zwykle rozmowy telefoniczne?

Co on najchętniej obejrzy w telewizji?
a. Debatę polityczną
b. Komedię romantyczną
c. Pojedynek bokserski

Czego ona chętnie słucha? a. Muzyki klasycznej
b. Disco polo
c. Odgłosów natury

Pociąg, którym jedziecie, zatrzymał 

się w szczerym polu. Co zrobi Twoja 

druga połowa? a.  Po kilku minutach zacznie narzekać 
b.  Poszuka konduktora, by się  

czegoś dowiedzieć c. Nawet nie zauważy, że stoicie 

wiek graczy

+18 1-4 par

liczba graczy

45-60 min

czas rozgrywki

•  Kontynuacja 
bestsellerowych 
„Gierek  
Małżeńskich”! 

•  Wysoka jakość 
wykonania!

•  Do wygrania 
intrygująca lista  
z zachciankami!



Sugerowana cena detaliczna: 11999 zł

Oto idealna propozycja dla par łaknących inteligentnej roz-
rywki. Testujcie własne umiejętności słowotwórcze, prze-
suwajcie granice wyobraźni i rozwijajcie ponadprzeciętną 
znajomość interesujących wyrazów! Pełną zwrotów akcji 
rozgrywkę wieńczy efektowny finał.

Uwaga: gra tylko dla osób mocnych w gębie!

ELEMENTY GRY:
• instrukcja • plansza z obrotową butelką • 

• plansza Finał! • 55 kart Między słowami • 

55 kart X, Y, Zet  • 55 kart Słowotwórcy • 

• 30 żetonów Rozkaz (10 X, Y, Zet,  

10 Słowotwórcy i 10 Między słowami) •   

• 9 żetonów Przedmioty  • 4 żetony Zonk! • 

• klepsydra • woreczek •

Wymień czteryrośliny na literę „L”

Wymień cztery państwa na literę „C”
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dziura
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alkohol  
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wiek graczy

+16 1-4 par

liczba graczy

45-60 min

czas rozgrywki

•  Najbardziej  
zaskakująca  
gra słowna  
na rynku! 

•  Rozgrywka  
dostarcza  
mnóstwa emocji!

•  Efektowny  finał, 
który odbywa się 
w ciemnym worku! 



Sugerowana cena detaliczna: 11999 zł

Kręci Was rywalizacja z innymi parami? Lubicie dowcip-
ne quizy, podstępne testy i niespodziewane skojarzenia? 
Czas najwyższy, by świat się wreszcie dowiedział, że wie-
cie właściwie wszystko! 

Uwaga: zawartość pudełka może być stosowana jako mate-
riał treningowy do wystąpień we wszelkich teleturniejach!

ELEMENTY GRY:

• instrukcja • plansza • 4 pionki •  

• 78 kart A, B czy C • 78 kart Prawda/fałsz • 

• 75 kart Wymień • 12 kart ABC • 

• 8 żetonów do obstawiania • 

 • 80 żetonów Kupidyn • 

• tabliczka z butelką • klepsydra •

 • 48 dyplomów •

Jak się nazywa stolica Tajlandii?a. Bangkok
b. Syjam
c. Chiang Mai

Jak ma na imię żona Donalda Trumpa?
a. Rozalia
b. Melania
c. Chiang Mai

Stolicą Łotwy jest Tallinn.a. Prawda
b.  Fałsz

(Stolicą Łotwy jest Ryga).

Anna Maria Jopek jest żoną  Marcina Kydryńskiego.
a. Prawda
b.  Fałsz

Wymień dwa 
miasta Francji.

Wymień dwie 
polskie rzeki.

wiek graczy

+16 1-4 par

liczba graczy

45-60 min

czas rozgrywki

•  Gra imprezowa  
z prostymi zasa- 
dami dla par! 

•  Gracze rozwijają 
swoją wiedzę  
i współpracę  
w zespole!

•  Wciągający quiz  
z elementami 
hazardu! 



Sugerowana cena detaliczna: 11999 zł

Jesteście wielbicielami kalamburów? Oto zupełnie nowa 
wersja kultowej gry, przeznaczona dla towarzyskich par ce-
niących dowcip, błyskotliwość i wyobraźnię plastyczną! Po-
każcie i narysujcie setki haseł przygotowanych w wielu za-
skakujących kategoriach! 

Uwaga: gra tylko dla osób niewstydliwych! 

ELEMENTY GRY:

• instrukcja • plansza • 8 pionków •  

• 55 kart Pokazywanie •  

• 55 kart Rysowanie • 55 kart Pitu Pitu •  

• 55 kart Finał! • 

• 40 żetonów Kupidyn • klepsydra • 

• tabliczka z butelką •

• tablica do rysowania • flamaster su-

chościeralny • ściereczka •

Szminka

Lusterko 

Krzesło

Samochód

Kto pierwszy, ten lepszy.

Gapić się jak cielę na malowane wrota. 

Hulaj dusza, piekła nie ma.

Nie chwal dnia przed zachodem słońca.

Kominiarz

Kierowca autobusu 

Pielęgniarka

Mechanik samochodowy

D

o
L

s

wiek graczy

+16 1-4 par

liczba graczy

45-60 min

czas rozgrywki

•  Zupełnie nowa  
odsłona  
popularnej gry! 

•  Humor i rozrywka 
na wiele  
wieczorów!

•  Innowacyjna  
konkurencja   
- „Pitu pitu”! 



Sugerowana cena detaliczna: 13999 zł

Marzysz o pracy w korporacji? Jesteś gotów piąć się poszczeb-
lach kariery? No to do roboty! Już za chwilę siedziba firmy stanie 
się twoim drugim domem. Przygotuj się na najgorsze: wymaga-
jącego dyrektora, napięte terminy, trudne decyzje i nieobliczal-
nych kolegów z biura, którzy bez mrugnięcia okiem skłonni są 
podłożyć ci świnię. Sprawdź, czy nie zginiesz w wyścigu szczu-
rów. Awansuj. Bądź czujny. Osiągnij korporacyjny szczyt!

ELEMENTY GRY:
•  plansza  •  18 kart zadanie  •  36 kart zda-

rzenie  •  36 kart donos  •    
•  26 kart bomba  •  10 kart do poruszania 
szują  •  1 tacka sklep  •  3 żetony banan  •   

 •  3 żetony czerwony telefon  •  3 żetony fa-
kap  •  10 pionków postaci   •  1 pionek szuja  
•    •  10 znaczników postaci  •  18 żetonów 
drzwi  •  67 żetonów KPI  •  1 kostka do gry  

•  instrukcja  •

Pobierz 2x          z banku
+1x          od graczy z działu

Zauważasz, że kierownik marke-tingu przyjmuje wiele przesyłek z kosztownymi prezentami. Skoro się nie chce podzielić, niech go spotka zasłużona kara.

Spędziłeś cały weekend na przygoto-waniu analiz dla dyrekcji. W poniedzia-łek szef przy kolegach poklepał cię po ramieniu.

Pobierz 2x

Z gabinetu dyrektora dobiegają od-głosy awantury z główną księgową. Z tego co słyszysz, pojawiły się istot-ne rozbieżności zdań. Postanawiasz przyczynić się do rozwikłania sporu. Przynieś dyrektorowi z działu księ-gowości Ustawę o VAT, nim się po-zagryzają.

wiek graczy

+16 2-5

liczba graczy

60-90 min

czas rozgrywki

•  Gra pełna donosów  
i nieoczekiwanych  
zdarzeń!

•  Bogato ilustrowana 
plansza oddająca 
klimat w biurze! 

•  Wszędobylska  
szuja w postaci  
specjalnego  
pionka! 



Sugerowana cena detaliczna: 13999 zł

W naszym kraju każdy zna się na polityce. Czy aby na pew-
no? Kariera polityczna wymaga niesamowitej intuicji, inteli-
gencji, umiejętności i wytrwałości. Zapraszamy na sejmowe 
korytarze: błyszcz charyzmą i oryginalnością, udzielaj kwie-
cistych wypowiedzi, obiecuj wyborcom raj na ziemi i walcz o 
utrzymanie się w polityce. Jeśli się nie skompromitujesz, cze-
ka cię sielankowa rzeczywistość europarlamentarzysty.

ELEMENTY GRY:
•  plansza  •  8 pionków do wyboru  •   

•  4 legitymacje partyjne  •  32 żetony mło-
dzieżówka  •  8 dużych żetonów poparcie •     

•  12 dużych żetonów euro  •  60 małych 
żetonów euro  •  63 małe żetony poparcie  

•  50 kart ślepy los  •  50 kart pytanie  •   
•  36 kart debata  •  36 kart debata-odpo-

wiedzi  •  1 kostka numeryczna  •  1 kostka 
czerwono-czarna  •  instrukcja  •

„Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było zło-dziejstwa, żeby nie było niczego” – to hasło wyborcze kandydata na prezydenta RP:a. Lecha Wałęsy
b. Bronisława Komorowskiego
c. Krzysztofa Kononowicza

Kto powiedział: „Kiedy rozum śpi, robi się wybory”?
a. Bronisław Komorowski
b. Lech Wałęsa
c. Janusz Korwin-Mikke

Czy popiera pan/pani legalizację eutanazji? 

Wygrana: 2x         z banku.        

wiek graczy

+16 2-4

liczba graczy

60-90 min

czas rozgrywki

•  Gra bogato ilustro-
wana rysunkami 
Andrzeja Mleczki!

•  Intuicyjna plansza 
i proste zasady! 

•  Gra pełna humoru 
z dystansem  
do polityki! 



Sugerowana cena detaliczna: 13999 zł

Godzina 5, minut 30, a w kolejce dzikie tłumy. Myślałeś, że przed 
bladym świtem to właśnie ty pierwszy przywitasz się  z panią w 
rejestracji? Nic z tych rzeczy! Pozostali pacjencitylko czekają na 
twój błąd, aby wyprzedzić cię w drodze do specjalisty. Masz owsi-
ki, łupież, a może haluksy? Zawsze chciałeś wyleczyć się ze swoich 
dolegliwości? Oto gra, w której twoja spostrzegawczość jest tak 
samo ważna jak planowanie.

ELEMENTY GRY:

•  plansza  •  16 pionków (12 pionków sto-

jących i 4 pionki na wózkach)  •  48 żeto-

nów grunt/10 min  •  84 żetony serduszko  •

•  12 kart postaci  •  24 karty rejestracja  •  

 •  18  kart opatrunek  •  18 kart dlaczego ja? •    

•  36 kart choroba  • 

wiek graczy

+16 2-4

liczba graczy

30-40 min

czas rozgrywki

•  Wysoko oceniana 
mechanika gry!

•  Gra imprezowa  
z elementami  
strategii! 

•  Służba zdrowia  
w krzywym  
zwierciadle! 
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