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PL

ZAWARTOŚĆ: plansza na pionki, plansza na litery, 50 dwustronnych kart kategorii, 100 kart z literami,
klepsydra, 6 pionków.

CEL GRY

PRZYGOTOWANIE GRY

Rozruszać szare komórki i myśleć szybko! Gdy przychodzi
jego kolej, gracz stara się jak najszybciej wypowiedzieć
słowo pasujące do aktualnie obowiązującej kategorii i
zaczynające się, na którąś z 9 liter rozłożonych na planszy.
Gdy tego dokona, natychmiast obraca klepsydrę. Im
szybciej wykona swe zadanie, tym mniej czasu zostawi na
jego wykonanie kolejnej osobie.

• Rozłożyć na stole planszę liter tak, aby każdy mógł łatwo
do niej dosięgnąć.
• Planszę na pionki położyć obok na stole. Każdy z graczy
kładzie swój pionek na polu startowym.
• Potasować karty z literami i położyć je koszulkami ku
górze na stole. Obok położyć potasowane karty kategorii.
Są one dwustronne, więc jakaś kategoria jest zawsze
widoczna na szczycie talii. Kategorię obowiązującą w
danej rundzie ustala się, obracając kartę (jest więc na
spodzie karty, niewidoczna przed rozpoczęciem rundy).

PRZEBIEG GRY

1.

Rozpoczyna gracz, którego imię zawiera najwięcej
liter. Jeśli dwoje lub więcej graczy dzieli ten zaszczyt,
rozgrywkę rozpoczyna najstarszy z nich.
1. Gracz odwraca klepsydrę i kładzie ją na stole. Teraz
musi się już spieszyć.

2b

2a

2. Szybko kładzie 9 kolejnych kart z literami na
polach planszy, (2a) a następnie odwraca kartę

kategorii (z wierzchu talii), aby zobaczyć kategorię
obowiązującą w tej rundzie. (2b).

3. Teraz musi jak najszybciej wypowiedzieć na głos

słowo, pasujące do tej kategorii i zaczynające się, na
którąś z widocznych na planszy liter.
Gdy tylko wypowie słowo, odwraca ponownie
klepsydrę i kładzie ją na polu z literą, od której
zaczynało się wypowiedziane słowo.
Im szybciej przeprowadzi całą tę operację,
tym mniej czasu zostawi kolejnej osobie na
wykonanie zadania. Im będzie wolniejszy, tym
więcej czasu będzie ona miała!

Al
Pacino

3

Ibisz

4

4. Kolejka przechodzi na następnego gracza.

tym czasie kolejkę ma pecha – zmuszony jest
przesunąć swój pionek o jedno pole w przód.

Teraz on musi wypowiedzieć słowo.
Kategoria pozostaje bez zmian, jednak ma
do dyspozycji już tylko 8 liter (wszystkie
poza tą, na której stoi klepsydra). Gdy
wypowie słowo, kładzie klepsydrę na
literze, od której słowo się zaczynało i
kolejkę rozpoczyna następny zawodnik.
Gra przebiega w ten sposób, aż do
momentu gdy przesypie się cały piasek w
klepsydrze. Zawodnik, który rozgrywa w

Po zakończeniu rundy zmianie ulega
kategoria i 9 liter na planszy. Reszta
rozgrywki przebiega, jak opisano powyżej.
Każdą kolejna rundę zaczyna gracz, który
przegrał rundę poprzednią.
W przypadku, gdy zostaną wykorzystane
wszystkie karty z literami, należy potasować
talię i korzystać z niej nadal.

Uwaga!
W czasie rozgrywania kolejki...
• Nie można dotknąć klepsydry, zanim wymówi się słowo z obowiązującej kategorii.
• Można użyć ponownie litery z karty, która była już wykorzystana w tej rundzie, jednak nie
można użyć słowa, które ktoś już w tej rundzie wypowiedział.
Nie zalicza się wyrażeń, do których dodano przymiotnik w celu zachowania zgodności z
wybraną literą (np. „niebieski samochód” dla litery N).
W sytuacji, gdy potrzebna jest dyskusja mająca rozstrzygnąć, czy można uznać dane słowo,
klepsydrę należy położyć na ten czas w pozycji poziomej (zatrzymując upływ piasku). Gdy
rzecz zostanie rozstrzygnięta, stawiamy ponownie klepsydrę i kontynuujemy grę.

PUNKTACJA I ZWYCIĘZCA
Kiedy przesypie się piasek w klepsydrze,
gracz usiłujący w tym czasie wpaść na
odpowiednie słowo, przegrywa, co skutkuje
tym, że musi przesunąć swój pionek o
jedno pole wprzód (za pierwszym razem
na pole niebieskie, potem czerwone, a na
końcu czarne). Osoba, która przegra trzy
rundy, a jej pionek stanie na czarnym polu,
nie uczestniczy w dalszej rozgrywce. Gra
toczy się do momentu, gdy na placu boju
pozostanie tylko jeden zawodnik. Zostaje on
zwycięzcą.

PUNKTACJA I ZWYCIĘZCA
(SZYBSZY WARIANT)

Koniec gry w wariancie szybszym - żółty
zwycięża

Koniec gry w wariancie
podstawowym - żółty
zwycięża

Kiedy przesypie się piasek w klepsydrze,
zawodnik rozgrywający kolejkę przegrywa i
przesuwa pionek o jedno pole (za pierwszym
razem na pole niebieskie, potem czerwone,
a na końcu czarne). Kiedy pierwszy z
graczy przegra 3 rundy i postawi pionek
na czarnym polu, gra dobiega końca, o ile
tylko jeden z pozostałych graczy znajduje
się w tym momencie na prowadzeniu (czyli
ma na koncie najmniej przegranych, a jego
pionek stoi najbliżej pozycji wyjściowej). W
przypadku remisu należy grać do momentu
wyłonienia zwycięzcy.
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