
Cel gry
Podczas rozgrywki zawodnik odgaduje, jaki jest 
stosunek innych graczy do różnych pojęć, ludzi lub 
rzeczy. W każdej kolejce inna osoba jest tą, której 
świat upodobań pozostali usiłują przeniknąć. Każda 
poprawna odpowiedź pozwala przesunąć pionek o 
jedno pole w przód. Osoba, która jako pierwsza dotrze 
do mety, zwycięży!

Przygotowanie (rysunek 1)

• Połączyć części planszy, a następnie przyczepić do 
niej strzałkę. 

• Karty podzielić na 3 kategorie według koloru ich 
koszulek.

• Trzy talie osobno potasować i ułożyć na stole 
koszulkami ku górze. 

• Podstawkę na karty ułożyć tak, aby wszyscy gracze 
widzieli jej front.

• Każdy gracz wybiera pionek i kładzie go na polu 
startowym.

• Każdy z graczy bierze cztery karty wyboru, kolorem 
dopasowując je do swojego pionka. 

Zawartość: plansza, strzałka z podstawką, wskaźnik-kościotrup, 6 plastikowych pionków, 300 kart
(276 kart z hasłami i 24 karty wyboru), podstawka na karty (składająca się z dwóch części). 

Rozgrywka
Jako pierwszy aktywnym graczem zostaje najstarszy 
zawodnik, a następnie kolejka przebiega zgodnie z 
kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Kościotrup stoi 
zawsze przed aktywnym graczem, wskazując go tym 
sposobem. Aktywny gracz zakręca strzałką, aby wybrać 
kategorię dla rozgrywanej kolejki (rysunek 2). Następnie 
ciągnie cztery karty z wylosowanej kategorii  
(rysunek 3). Kładzie je na podstawce w taki sposób, aby 
wszyscy zawodnicy mogli je przeczytać (rysunek 4).

Teraz przychodzi czas na ocenę. Aktywny gracz  
dokonuje jej, kładąc swoje karty wyboru obok numerów 
(1-4) po swojej stronie planszy. Numery przy planszy 
odpowiadają numerom na podstawce.
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Należy pamiętać, aby jedna karta zawsze odpowiadała 
dokładnie jednemu numerowi (rysunek 5).  Dokonany 
przez aktywnego gracza wybór nie może być widoczny 
dla pozostałych, więc karty kładzie koszulkami ku 
górze.

Osoba oceniająca hasła ma do dyspozycji cztery karty 
wyboru:
• Nie kręci mnie to! – Być może inni to lubią, lecz nie 

ona.
• Fajna sprawa! – Jest to coś, co sprawia jej radość. 
• Totalnie bez sensu! – Świat mógłby się bez tego 

obejść.
• Moja ukryta pasja! – Jest to przedmiot jej pragnień.

Gdy aktywny gracz przyporządkowuje numery do 
kart, pozostali zawodnicy starają się odgadnąć jego 
wybory. Każdy z nich kładzie swoje karty wyboru obok 
odpowiednich numerów po swojej stronie planszy. Karty 
wyboru nie mogą być widoczne dla pozostałych graczy.

Przykład: Na podstawce znajdują się karty: 1 - Buty, 
2 - Sportowe auto, 3 – Podwiązki, 4 – Lustro. Jeśli 
uważasz, że  aktywny gracz spędza zbyt dużo czasu 
przed lustrem, możesz ułożyć kartę „Moja ukryta pasja” 
przy numerze 4 po swojej stronie planszy.

Gdy wszystkie karty wyboru zostaną ułożone, odkrywa 
się je i sprawdza wynik.

Podliczenie wyników
Za każdą trafioną kartę (trafne przewidzenie odpowiedzi 
aktywnego gracza) osoba odgadująca przesuwa swój 
pionek o jedno pole w przód.  Aktywny gracz przesuwa 
się o tyle pół, ile haseł odgadł najlepszy z pozostałych 
zawodników. 
Po podliczeniu wyników osoba po lewej stronie 
otrzymuje wskaźnik-kościotrupa i teraz ona zostaje 
aktywnym graczem. Rozpoczyna się nowa kolejka. 

Mój sekret! Jeśli żadne z typowań nie jest poprawne, 
aktywny gracz zyskuje możliwość przesunięcia swojego 
pionka o jedno pole. Jest jednak pewien warunek. Musi 
wyjawić pozostałym jakiś sekret...

Zakończenie gry
Zawodnik, który jako pierwszy dotrze 
do mety, zostaje zwycięzcą. 
(rysunek 6). Jeżeli dwóch lub więcej 
graczy dotrze tam w tej samej 
kolejce, zwycięża ten z nich, który 
przebył w tej kolejce więcej pól. 
Jeśli przebyli tę samą liczbę pól, gra 
kończy się remisem.
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Więcej gier znajdziesz na:


