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WHAT’S IT ALL ABOUT...

Thank you for downloading the digital publication dedicated 
to logic and puzzle games. I have prepared a few interesting 
HASHI as examples for you to solve at any time. Who wo-
uldn’t like such exercises that both relax and stimulate the 
mind?

But did you know that such daily brain training not only 
brings intellectual benefits but also improves our overall 
well-being? HASHI puzzles are particularly effective in im-
proving mental health, as they require intense concentra-
tion and problem-solving skills. By solving mazes, we im-
prove our memory and increase spatial awareness.

These are just a few of the many benefits of using logic and 
puzzle games, such as HASHI. Such exercises are an excel-
lent way to promote mental health and maintain the vitality 
of the mind.

As the publisher, I guarantee you a pleasant time spent 
solving HASHI and a great time with the other members of 
your family!

ANETTA

DID YOU KNOW THAT...

... as a member of our platform, you will gain access not only 
to tools and add-ons for games, but also an invitation to 
a world full of interesting and creative entertainment. We 
have prepared many templates for various games, which 
are ready to download and print. Everything is available on-
line, with no time restrictions - you can use the platform 
24/7, 365 days a year.

You don’t need to look any further if you want engaging 
and easy-to-understand board, card, or dice games. On our 
platform, you will find simple and user-friendly games that 
promote healthy competition and the joy of playing. Regar-
dless of your age or level of expertise, you will surely find 
something for yourself.

But that’s not all! As a member, you also gain access to our 
online card system, which extends every game and game-
play. You will receive tools that allow you to create your own 
sets of cards for any game and modify gameplay in many 
different ways. Our platform is not just a place for intere-
sting board games, it’s a world full of possibilities and cre-
ativity.

As the creator and originator of the platform, I can assu-
re you that subscribing to 8doodles.com is a decision you 
won’t regret. You will gain access to an infinite number of 
HASHI and many other logic games and puzzles that will 
stimulate your gray matter and provide great entertain-
ment. Join today and see how simple and enjoyable it can 
be!
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WHAT AND HOW...

HASHI, also known as “Bridges,” is a logic puzzle game that 
involves connecting islands with bridges to form a single, in-
terconnected network. The game consists of a rectangular 
or square grid with numbered islands scattered throughout, 
and the goal is to connect the islands by drawing bridges 
between them, with the number on each island indicating 
how many bridges must connect to it. The bridges must be 
drawn in a straight line and cannot cross over each other or 
other islands, and the final result should create a continu-
ous network of bridges connecting all the islands.

HASHI comes in various sizes and levels of difficulty, often 
requiring the use of logic and deductive reasoning to solve. 
These puzzles can be found in puzzle books, newspapers, 
and online. Hashi is a popular puzzle game enjoyed by peo-
ple of all ages around the world.

On our platform, HASHI is available and generated by our 
online generator at 8doodles.com. We have prepared three 
versions of HASHI for you: easy, medium, and hard.

Keep in mind that patience and logical thinking are crucial 
in solving HASHI. Practice regularly, and over time you’ll 
find that you’ll be able to navigate more and more complex 
HASHI. Oh, one more important thing, Emma will take care 
of you while you’re solving the HASHI.
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HASHI
ŁATWY

HASHI to łamigłówka, w której za pomocą poziomych lub pionowych linii (mostów)
należy połączyć wyspy reprezentowane przez koła z liczbami tak, aby z dowolnej
można  było  przedostać  się  na  każdą  z  pozostałych  wysp.  Liczby  w  diagramie
oznaczają, ile mostów należy przyłączyć do danej wyspy. Dwie wyspy wzajemnie
mogą być połączone co najwyżej dwoma mostami, każdy most łączy dwie wyspy oraz
żadne dwa mosty nie mogą się przecinać. Po prawej stronie znajduje sie podpowiedź.

ZŁ
ÓŻ

 K
AR

TK
Ę 

NA
 P

ÓŁ

Pomyśl
KTóRE Z pODANYCH NIżEJ WYRAZóW MAJą ZE SObą COś
WSpóLNEGO?

ZAmKNieTy doRysowAć
odcisK flAmAsTeR
osiedle PomiĘdZy
wARuNeK eTui
dObA sTRAsZAK
bRUdAS PojuTRZe
ZwąTPieNie NATRysK
KoRPoRAcjA sPicZAsTy
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HASHI
śREDNI

HASHI to łamigłówka, w której za pomocą poziomych lub pionowych linii (mostów)
należy połączyć wyspy reprezentowane przez koła z liczbami tak, aby z dowolnej
można  było  przedostać  się  na  każdą  z  pozostałych  wysp.  Liczby  w  diagramie
oznaczają, ile mostów należy przyłączyć do danej wyspy. Dwie wyspy wzajemnie
mogą być połączone co najwyżej dwoma mostami, każdy most łączy dwie wyspy oraz
żadne dwa mosty nie mogą się przecinać. Po prawej stronie znajduje sie podpowiedź.
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UPORCZywy PodwyŻKA
ZAleŻNy RePoRTeR
wAŁ PeliKAN
sZcZĘKA miAsTo
moTyl oŁÓweK
obcieRAć KŁAdKA
dąŻyć flANelA
KARieRA emblemAT
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wyTwÓRcA PReZydeNT
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ŁAPA bIZNES
PodRÓŻNicZKA NiedŁugo
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ślimAK NUdA
OCEANIA luNeTA
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wARiAT fluid
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CHOSeN 
BOOK WITH 
GAmeS

243 pUZZLe
& LOGIC GAmeS

We would like to invite you to purchase 
the first volume of our book, which 
includes 243 logic games and puzzles.

• The print version is available on 
Amazon.com in English. Scan the 
QR code below to go to the page 
and place your order. 

• The digital version is available on 
the official website 8doodles.com 
in the online store

Each ordered copy allows us to deve-
lop the 8doodles platform and create 
new games and game add-ons.

ThANk you for 
your supporT ANd TrusT.
ThE 8doodlEs.com TEAm

7
NA AmAZON

ORDER YOUR COPY OF THE BOOK 
OR DIGITAL VERSION TODAY

pRINTeD VeRSION

8DOODLeS
WeBSITe

DIGITAL VeRSION
fOR SeLf-pRINTING

pAGeS
150



BOARD GAMES
CARD GAMES
ROLL & WRITE GAMES
DICE GAMES
LOGIC AND PUZZLE GAMES

THE BEST GAMES 
TO PROMOTE 

YOUR BUSINESS

FOR YOUR CONVENIENCE, 
OUR ONLINE STORE 
IS OPEN 24/7

ON SOCIAL mEDIA 

PLEASE USE HASHTAG

#8DOODLeS
GAmE CONCEPT - GRAPHIC DESIGN - PUBLISHING

COPYRIGHT BY 360 meDIA DIVeRSITY LLC / 8DOODLeS.COm
ALL RIGHTS RESERVED

JOIN US

SCAN
QR CODE

HOW CAN We 
ASSIST YOU 

WITH CUSTOmIZING 
INDIVIDUAL GAmES 

AND GAmES fOR 
pROmOTING 

YOUR BUSINeSS

FANTASTIC 
PERSONALIZED 
GAMES

  

https://twitter.com/8doodlescom
https://www.facebook.com/8doodles/
https://www.instagram.com/8doodles/
https://8doodles.com
http://360mediadiversity.com

