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Zawartość:
110 kart (na każdej 12 haseł)
1 plansza
1 klepsydra
4 pionki
1 instrukcja
dodatkowo będą potrzebne kartki
papieru i coś do pisania

Cel gry:
Jak najszybsze dotarcie do linii mety
poprzez umiejętne przedstawianie i
odgadywanie haseł.

Elementy gry:

Plansza:
Na planszy znajduje się trasa złożona z
48 kolorowych pól oraz pola
startowego i mety. Kolor pola decyduje
o tym, którą parę haseł na karcie ma
wybrać gracz, którego pionek stoi na
danym polu. Symbol przedstawiony na
danym polu określa, w jaki sposób
należy przedstawić hasło swojej
drużynie (rysując, słownie lub na migi).

Karty:
Liczba na odwrocie karty określa jej
poziom trudności. Hasła na kartach z
liczbą 3 zazwyczaj są łatwiejsze od haseł
na kartach z liczbą 4, a te z kolei są
zazwyczaj łatwiejsze od haseł na
kartach z liczbą 5. Oczywiście ocena
poziomu trudności haseł jest
subiektywna, więc gracz losujący kartę
z liczbą 5 może trafić na hasło, które
będzie jego zdaniem łatwe do
zaprezentowania.
Na każdej karcie znajduje się sześć par
haseł, które oznaczone są takimi
samymi kolorami i symbolami jak pola
na planszy. Kolor pola określa parę, z
której hasło należy przedstawić, a
symbol – w jaki sposób. Jeżeli na
przykład pionek drużyny stoi na żółtym
polu, gracz oddelegowany w danej
rundzie do przedstawiania hasła, musi
je przedstawić swojej drużynie rysując.
Jeżeli hasło jest wydrukowane na
czerwono, rozgrywana jest tzw.
„Otwarta runda” (patrz „Otwarta
runda”).

Przygotowanie do gry:
•  W grze mogą wziąć udział 2, 3 lub 4
  drużyny, każda złożona z co najmniej
  2 graczy (specjalne zasady dla 3 osób
  opisano dalej).
•  Planszę należy położyć na środku
  stołu i obok postawić klepsydrę.
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