
od
początku ludzkości, 
czyli od pierwszych 

śladów naszych 
praprzodków  

ok. 4 mln lat temu
do

wynalezienia pisma 
ok. 3500–3000 p.n.e.

od
upadku 

zachodniego 
cesarstwa 

rzymskiego
w 476 r. n.e.

 do
odkrycia
Ameryki

w 1492 r.

od  
zakończenia 

I wojny 
światowej 
w 1918 r.

do  
dnia 

dzisiejszego

rozpoczęto 
budowę 
katedry 
Notre-Dame 
w Paryżu

O zmroku podniesiono 
zwodzony most nad 
fosą otaczającą miasto 
i zostałeś w nim 
uwięziony aż do rana, 
opuszczasz 2 kolejki.

1163 r. 

1455 r. 
1814 r. 

1956 r. 

1967 r. 

1969 r. 

2010 r. 

1946 r. 1492 r. 
Kolumb 
odkrył 
Amerykę

2500 p.n.e.

2000 p.n.e.
1700 p.n.e. 107 n.e.

315 n.e.

3000 p.n.e.

egipskie 
piramidy 
wyposa-
żone były 
w toalety

chiński cesarz 
z dynastii Han używał 
toalety wyposażonej 
w bieżącą wodę

W poszukiwaniu 
toalety zabłądziłeś 
w labiryncie 
i spotkałeś 
Minotaura, cofnij się 
na strat.

Byłeś gościem króla 
Minosa i skorzystałeś 
z jego toalety, 
przyspieszasz o 5 pól.

Rozsiadłeś się 
w publicznej, rzymskiej 
toalecie i wdałeś 
się w pogawędkę, 
opuszczasz 2 kolejki.

100 tys. 
lat p.n.e.

człowiek 
opanował 

umiejętność 
niecenia ognia

wynaleziono 
w Egipcie 

papirus

Na dworze cesarzy 
chińskich z dynastii 
Han skorzystałeś 
z kamiennego sedesu 
spłukiwanego wodą 
(ok. 2000 lat p.n.e.), 
przyspieszasz o 5 pól.

kreteński 
władca Minos 
był posiadaczem 
klozetu wodnego 
podłączonego do 
systemu ściekowego

Chińczyk Tai 
Lun wynalazł 
papier

w Rzymie 
znajdowały 
się 144 
publiczne 
toalety Twoje ubranie 

zostało zabrudzone 
wylaną przez okno 
zawartością nocnika, 
musisz je wyczyścić, 
opuszczasz 2 kolejki.

Wyruszyłeś w podróż 
i zapomniałeś zabrać ze 
sobą nocnego naczynia 
niezbędnego w drodze 
i podczas noclegów, 
cofasz się o 3 pola.

wydrukowano 
pierwsze 
egzemplarze 
Biblii 
Gutenberga

Sir John Ha-
rington zbu-
dował sedes 
spłukiwany 
wodą dla swojej 
matki chrzest-
nej Elżbiety I

Bracia  
Montgolfier 
odbyli pierw-
szy lot balo-
nem

George 
Stephenson 
zbudował 
pierwszą 
lokomotywę 
parową

podczas 
Wielkiej 
Wystawy 
w Londynie 
zainstalowano 
w Crystal 
Palace 
publiczną 
toaletę

w Stanach 
Zjednoczonych 
Graham Bell 
wynalazł 
telefon

Zostałeś przyłapany na 
nieróbstwie i władze 
miejskie zleciły Ci opróż-
nienie fosy okalającej 
miasto z nieczystości, 
opuszczasz 2 kolejki.

Oparzyłeś sobie pupę, 
gdy przykucnąłeś 
nad rozgrzanymi 
węgielkami w kominku, 
cofasz się o 5 pól.

1851 r. 1876 r. 

W Wersalu na dworze 
Ludwika XIV, Króla 
Słońce, skorzystałeś 
z zamkniętego 
sedesu, czyli pudła 
z wyściełanym wiekiem, 
przyspiesz o 5 pól.

W zamku Windsor za 
panowania królowej 
Wiktorii (lata 
sześćdziesiąte XIX w.) 
miałeś okazję skorzystać 
z klozetu ziemnego, 
przyspiesz o 3 pola.

1895 r. 

1903 r. 1878 r. 
Benz zbudował pierwszy 
samochód z silnikiem 
benzynowym

bracia Lumière 
uruchomili 
w Paryżu 
pierwsze kino

odbył się 
pierwszy 
lot 
samolotu 
braci 
Wright

Spadła Ci na głowę 
dryfująca, kosmiczna 
kupa, musisz dojść do 
siebie, opuszczasz 2 
kolejki.

BBC nadawało 
eksperymen-

talnie pierwsze 
programy tele-

wizyjne

powstał 
pierwszy 
komputer, 
słynny 
ENIAC szwedzka fir-

ma Ericsson 
wprowadziła 
na rynek 
pierwszy 
prototyp tele-
fonu komór-
kowego

pojawiła się 
kolorowa 
telewizja

statek 
kosmiczny 
Apollo 11  
wylądował 
na Księżycu

odbyła się 
premiera 
pierwszego 
iPada firmy 
AppleUczestniczysz 

w skomplikowanym 
szkoleniu dla 
kosmonautów i uczysz 
się korzystania 
z kosmicznych toalet, 
opuszczasz 2 kolejki.

od
odkrycia 

Ameryki przez 
Kolumba 
w 1492 r.

do
zakończenia 

I wojny 
światowej 
w 1918 r.

od
wynalezienia 

pisma ok.  
3000 r. p.n.e.

do  
upadku 

zachodniego 
cesarstwa 

rzymskiego 
w 476 r. n.e.

Jesteś w starożytnej 
Mezopotamii na dworze 
Sargona Wielkiego 
i skorzystałeś z jego 
nowoczesnej toalety, 
przyspieszasz o 5 pól.

1783 r. 

1596 r. 

Będąc na wsi, 
skorzystałeś ze 
sławojki, cofasz 
się o 3 pola.

1929 r. 

Na dworze króla Anglii 
Henryka VIII zatrudniano 
Cię jako stolcowego 
szambelana i musiałeś 
zajmować się podcieraniem 
królewskiego zadka, 
opuszczasz 2 kolejki.


