
O co w tym chodzi?
W każdej rundzie kolejna osoba rysuje hasła, a pozostali 
gracze usiłują odgadnąć znaczenie rysunków. Gdy któremuś 
z zawodników uda się odgadnąć, co przedstawia rysunek, to 
zarówno on, jak i osoba rysująca przesuwają swoje pionki na 
planszy. Zwycięża gracz, który jako pierwszy dotrze do mety.

ZASADY W SKRÓCIE
•	 Weź kartę z hasłami do narysowania (kategorię wyznacza 

pole, na którym stoisz). 
•	 Obróć klepsydrę i zacznij rysować. 
•	 Teraz inni gracze usiłują odgadnąć, co rysujesz.  
•	 Zawodnik, który odgadnie jako pierwszy, przesuwa się o 

jedno pole do przodu. Osoba, która rysowała, rzuca kostką 
i przesuwa się o tyle pól, ile wyrzuciła.

•	 Zwycięzcą zostaje zawodnik, który jako pierwszy dotrze do 
mety (ostatni ruch musi zakończyć na ostatnim polu gry).

Karty
Każda karta zawiera cztery hasła - po jednym z każdej kate-
gorii spośród:

Ilustracje

Przedmioty

Zwierzęta i natura

Postacie i zawody

Przygotowanie do gry
Planszę układamy na środku stołu, a 
klepsydrę obok niej. Każdy z graczy 
wybiera jeden pionek i kładzie go na polu 
startowym ze strzałką. Potasowane karty 
należy położyć koszulkami skierowanymi do góry w miejscu, 
do którego każdy zawodnik będzie w stanie dosięgnąć.
Zaczyna najmłodszy z graczy.

Zasady gry
Pole, na którym stoi pionek, wyznacza kategorię hasła do 
rysowania. Gracz samodzielnie wybiera kategorię tylko 
wtedy, gdy jego pionek stoi na starcie. Każdy zawodnik 
w swojej kolejce bierze górną kartę z talii i sprawdza jej 
zawartość, nie pokazując jej pozostałym graczom. Następnie 
głośno czyta kategorię. 

Osoby niepotrafiące czytać zawsze rysują hasła 
przedstawione na ilustracjach. 
W sytuacji, gdy trafi się nam słowo, którego nie rozumiemy, 
możemy odłożyć kartę na spód talii i wziąć z góry następną.
W swej kolejce gracz odwraca klepsydrę i zaczyna rysować 
hasło. Wszyscy (oczywiście oprócz rysującego) starają się 
je odgadnąć, nim przesypie się piasek w klepsydrze. Każda 
osoba może podawać wiele propozycji. Można to czynić 
także równocześnie z innymi.
Pierwszy gracz, który udzieli poprawnej odpowiedzi, 
przesuwa swój pionek o jedno pole w przód. Zawodnik 
rysujący hasło rzuca kostką i przesuwa swój pionek o tyle 
pól, ile oczek wypadło. 
W sytuacji, gdy nikt nie odgadł hasła przed upływem czasu 
odmierzanego klepsydrą, nikt nie przesuwa swojego pionka.
Wykorzystaną kartę odkłada się na spód talii. Kolejka 
przechodzi zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Na każdym z pól planszy może znajdować się więcej niż jeden 
pionek jednocześnie.
Przewidziany jest również wariant drużynowy. W rozgrywce 
zespołowej jeden z członków drużyny rysuje hasło, a 
pozostali jej członkowie je odgadują. Gdy im się to powiedzie 
w przewidzianym czasie, drużyna przesuwa się na planszy o 
tyle pól, ile wskaże rzut kostką.

Zakończenie gry i zwycięzca
Zwycięża osoba, która jako pierwsza dotrze na 
ostatnie pole planszy. W ostatnim ruchu trzeba 
wyrzucić kostką liczbę oczek równą odległości 
pionka danego zawodnika od mety, czyli ostatniego pola 
gry. Do mety można oczywiście dotrzeć również przesuwając 
swój pionek o jedno pole, po odgadnięciu hasła rysowanego 
przez innego gracza.
Uwaga: w przypadku wyrzucenia kostką większej liczby 
oczek pionek pozostaje na swoim miejscu.

Zawartość: 
plansza, 150 kart z hasłami, klepsydra, 6 pionków, 1 kostka, tablica suchościeralna (biała) + marker, gąbka.

Zasady gry

Rysowanie markerem na tablicy
Do rysowania na tablicy należy używać wyłącznie mar-
kera do tego przeznaczonego. W przeciwnym razie mogą 
na niej pozostać trwałe ślady, których nie będzie można 
zetrzeć. Gdy pojawi się konieczność korzystania z inne-
go przyboru do rysowania, należy się upewnić, że jest to 
marker suchościeralny. Do wycierania tablicy (co należy 
robić po każdej kolejce) przeznaczona jest specjalna 
gąbka, która znajduje się w zestawie.
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