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Zabawa w tworzenie niedorzecznych postaci! 
Autorzy gry: Brad Ross & Robert Leighton

Co to jest? Skrzy!owanie czarownicy z rycerzem i ksi"!niczk#? Tak# i wiele innych zabawnych postaci 
mo!na stworzy$ w tej zabawnej grze. Niezliczone kombinacje 

czapka-oczy-nos-usta-brzuch-nogi czekaj# na zbudowanie. Kto najszybciej z%o!y 
ca%# posta$?

MMIIMMIIXXMMIIMMIIXXMIMIX

6 plansz 1 kostka 1 instrukcja

Cel gry:
Celem gry jest zape!ni" jako pierwszy wszystkie sze#" pól na swojej planszy. 

Zawarto!" opakowania:
36 p!ytek 

po 6 z ró$nymi nakryciami g!owy, oczami, nosami, ustami, brzuchami i nogami. 
Na drugiej stronie ka$dej p!ytki jest symbol #cianki kostki z jednym, dwoma lub trzema oczkami.
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Przygotowanie gry:
 Ka$dy z graczy bierze jedn% dowoln% plansz".
 Pomieszajcie p!ytki obrazkami do do!u i roz!ó$cie je na stole tak, by symbole   
kostek by!y dobrze widoczne. 
 Najm!odszy gracz zaczyna i bierze do r&ki kostk&. 

Przebieg gry:
Gra przebiega w kolejno#ci zegarowej.
Gdy na ciebie przypada kolejka, rzucasz kostk% i wykonujesz akcj&, wynikaj%c% z wyrzuconej  
liczby oczek:

Wynik rzutu: Akcja:

We! p"ytk#

We' ze sto!u p!ytk&, która ma na tylnej stronie tak# 
sam# liczb" oczek, jak wypad!a na kostce. Po!ó$ 
j% na odpowiednim wolnym polu na swojej planszy.

Mo$esz wzi%" ze sto!u dowolnie wybran# p!ytk&. 
Po!ó$ j% na odpowiednim wolnym polu na swojej 

planszy .

Zabierz jedn% p!ytk& z planszy s#siada z prawej 
i po!ó$ j% na odpowiednim wolnym polu na swojej 

planszy.
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Dowolny wybór

Kradzie$



Uwaga: Je$eli odkryjesz p!ytk& z cz&#ci%, któr% masz ju$ zakryt% na swojej planszy, mo$esz 
zamieni" dotychczas posiadan% p!ytk& na now%. Po!ó$ p!ytk& na stole obrazkiem do do!u.

Wskazówka: Postaraj si& zapami&ta", gdzie zosta!a od!o$ona p!ytka, $eby w nast&pnych rundach 
niepotrzebnie jej nie bra"!

Hurra! Wszyscy mog% wzi%" jedn# dowoln# p!ytk& 
ze sto!u i po!o$y" j% na odpowiednim wolnym polu 

na swojej planszy.

Do gry przyst&puje nast&pny gracz w kolejno#ci zegarowej.

Zako#czenie gry:
Gra ko(czy si&, gdy jeden z graczy zape!ni wszystkie pola swojej planszy dowolnymi pasuj%cymi 
do danego pola p!ytkami. Gracz ten zostaje zwyci&zc%.

Przyk!ad: Daniel odkry% p%ytk" z 
nakryciem g%owy ale poniewa! tak# 
p%ytk" ma ju! na swojej planszy, 
dotychczas posiadan# p%ytk" odk%ada 
na stó% obrazkiem do do%u, a na jej 
miejsce k%adzie now# p%ytk".

W przypadku pyta( lub uwag do gry, prosimy o kontakt:
Kluwi s.c., ul. )eromskiego 14/15, 05-500 Piaseczno, www.piatnik.pl

Uwaga! Gra nie jest przeznaczona dla dzieci poni$ej 36 miesi&cy. 
Niebezpiecze(stwo uduszenia z powodu ma!ych elementów. Prosz& 
zachowa" adres.

Znajdziesz nas:

Facebook.com/PiatnikPolska

Instagram.com/PiatnikPolska
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Dowolny wybór dla wszystkich


