
Ziemia drży, a w oddali  
unosi się wielka chmura kurzu.  
Grzmiący dźwięk dudniących 
kopyt rozbrzmiewa na całej prerii.  
To nie wróży dobrze dla wioski  
Indian, leżącej za drugą rzeką – 
oto nieuchronnie zbliża się do niej 
wielkie stado dzikich bizonów.  
Czy wodzowi wraz z jego czterema 
psami uda się uratować wioskę? 
Czy może to bizonom uda się 
dotrzeć do drugiej rzeki  
i ją przekroczyć?

Zawartoscgry:
 1 plansza 
11 bizonów 
 1 Indianin    
 4 psy 
  1 instrukcja

Cel gry:
Dwaj gracze mają inne cele: gracz z bizonami stara 
się dotrzeć jednym z bizonów do przeciwległego 
końca planszy. Celem drugiego gracza jest temu 
zapobiec, łapiąc lub zatrzymując bizony przy 
pomocy Indianina i jego 4 psów.  
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dla 2 graczy od 7 lat
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Przebieg gry:
Gracze poruszają się po jednym pionku na zmianę. 
Zaczyna gracz z bizonami.

Ruch gracza:

Bizony mogą poruszać się tylko do przodu, 
jedno pole na ruch. Bizony mogą przekraczać 
rzekę, ale nie mogą mijać Indianina ani psów 
(jeśli przed bizonem stoi pies lub Indianin, nie 
może on się przemieścić do przodu).

Psy mogą poruszać się dowolnie daleko po 
pustych polach poziomo, pionowo lub na ukos 
(jak królowa w szachach). Nie mogą natomiast 
przekroczyć żadnej z dwóch rzek ani łapać 
bizonów. Mogą je za to zatrzymywać, stając 
bezpośrednio przed nimi i blokując im drogę.

Indianin może się poruszać po jednym polu w 
dowolnym kierunku (jak król w szachach). On 
także nie może wejść na pola znajdujące się za 
rzekami, może poruszać się tylko między nimi. 
Może on za to łapać bizony. Gdy wejdzie na 
pole, które jest zajmowane przez bizona, ten 
zostaje złapany i usuwany z planszy.

Przygotowanie do gry:
Planszę należy umieścić na środku stołu. Bizony 
należy ustawić na jednym końcu planszy, za 
rzeką, w linii prostej. Indianina należy umieścić 
przed drugą rzeką na centralnym polu, z 
dwoma psami po każdej jego stronie

Koniec partii:
Partia kończy się, gdy:
• Jeden z bizonów przekroczy drugą rzekę, LUB
• Indianin złapie lub zatrzyma wszystkie  
 bizony, w taki sposób, że żaden  
 z bizonów nie może wykonać ruchu.  

Następnie zawodnicy zmieniają się stronami.

Koniec gry:
Gra kończy się, kiedy jeden z graczy wygrał  
po jednej partii zarówno bizonami, jak  
i Indianinem wraz z psami. Gracz ten wygrywa.

W przypadku pytań lub uwag do gry,  
prosimy o kontakt:
Firma Klukowski – Wilczyńscy s.c., ul. 
Żeromskiego 14/15, 05-500 Piaseczno  
www.piatnik.pl
Uwaga! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej  
36 miesięcy. Zawiera małe elementy, które mogą 
zostać połknięte. Niebezpieczeństwo uduszenia. 
Zachowaj adres.

Ustawienie startowe


