rodzina

7+
lat

PL
3–8

graczy

30+
min.

Zawartość: plansza, miseczka
na kostki, 7 kostek z literami +
1 pusta kość (Joker), 19 dysków
z kategoriami, 8 pionków i
8 kolorowych znaczników.

1
2

Cel gry
Dotarcie swoim pionkiem do pola oznaczającego metę.
Wszyscy zawodnicy rywalizują o to jednocześnie, ale tylko
ten, który uczyni to jako pierwszy, zostaje zwycięzcą gry.

3. Dyski kategorii odwrócić tekstem ku dołowi i pomieszać,
a następnie położyć w stosiku obok planszy.

Przygotowanie

5. Gracze ustawiają swoje pionki na polu startowym 1
i kolorowe żetony przed sobą. Kostki z literami wręcza
się najmłodszemu z grających, a pustą kostkę - Jokera wkłada się do miseczki.

1. Dyski z kategoriami i kolorowe znaczniki ostrożnie wyjąć
z planszy. (Usunięta strzałka nie będzie potrzebna do gry
i można ją wyrzucić.)
2. Planszę wraz z miseczką położyć na stole.

4. Każdy z zawodników wybiera kolor pionka oraz bierze
znacznik w tym samym kolorze.

6. Teraz można zaczynać grę!

Rozgrywka

Następna kolejka

1. Dowolny z graczy odkrywa górny dysk, określający
kategorię dla obecnej kolejki.

- Jeżeli nikt nie wymyśli nowego słowa przez około 30
sekund, gracze zabierają kostki z miseczki. Obecny
dysk kategorii dają na spód stosika oraz odwracają
kolejny, określający nową kategorię. Kośćmi rzuca
osoba, siedząca na lewo od tej, która rzucała w
poprzedniej kolejce.

2. Gracz, który ma kostki, wrzuca je do miseczki. Teraz
wszyscy zawodnicy próbują utworzyć słowo z
wylosowanych liter.
Jeśli słowo należy do kategorii obowiązującej w
danej kolejce, gracz otrzyma dodatkowe punkty!
Każda kostka z literą może być użyta tylko raz, a joker
zastępuję dowolną literę (i również może być użyty
tylko raz).

- W nowej kolejce wszyscy gracze mogą wymyślać
kolejne słowo.

Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy pierwszy z graczy dotrze do pola 2
oznaczającego metę. Zawodnik ten zostaje zwycięzcą!

Objaśnianie haseł
Zanim rozpocznie się gra, zawodnicy powinni ustalić, czy
dopuszczają używanie nazw własnych, wyrazów potocznych
lub określeń gwarowych.

Słowa muszą występować w podstawowej formie
(jak w słowniku) i składać się z przynajmniej 4
liter.
Z kości widocznych na rysunku można ułożyć słowo
„sonda” lub „nosić”, ale nie „atut”, gdyż wymagałoby to
dwukrotnego użycia Jokera.
3. Gracz, który jako pierwszy wymyśli słowo, krzycząc
„ALIAS” rezerwuje sobie prawo do jego objaśniania.
Robi to zgodnie ze zwykłymi zasadami gry Alias (zobacz
Objaśnianie haseł), a wszyscy pozostali zawodnicy
próbują je odgadnąć.
4. Gdy ktoś odgadnie hasło:
- Gracz, który objaśnił, i ten, który zgadnął, przesuwają
swoje pionki o jedno pole w kierunku mety. Uwaga:
Na każdym polu może znajdować się dowolna liczba
pionków.

Wyjaśniane słowo nie może zawierać się (całkowicie lub
częściowo) w podpowiedzi. Na przykład objaśniając słowo
mysz, nie wolno powiedzieć „jest bohaterem bajki Myszka
Miki”, ale można powiedzieć „jeden z gatunków gryzonia”.
Gracze mogą używać przeciwieństw (jednym z
najłatwiejszych sposobów na objaśnienie słowa „duży” jest
powiedzenie „przeciwieństwo do mały”).
O ile zawodnicy nie postanowią inaczej, nie można używać
słów z języków obcych.

Pomyłki
Jeżeli osoba objaśniająca popełni błąd (np. użyje części
słowa, które jest zagadką), jej pionek należy cofnąć o jedno
pole, a wymyślone słowo nie liczy się. Kolejka kończy się,
a gracze odsłaniają nowy dysk z kategorią, zastępując nim
poprzedni. Następny zawodnik rzuca kostki do miseczki i gra
toczy się dalej.

- JEŻELI słowo pasuje do kategorii z bieżącej kolejki, to
osoba objaśniająca przesuwa swój pionek o dwa pola
do przodu.
5. W dalszej kolejności wszyscy gracze – oprócz tego, który
objaśniał poprzednie słowo, próbują wymyślić kolejne,
używając tego samego zestawu liter. Kiedy ktoś je
wymyśli woła „ALIAS” itd.

Więcej gier znajdziesz na:

41301 A

