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Wyruszacie w podróż dookoła świata, aby zdobywać wiedzę o różnych krajach i ich flagach!
Zawartość: 200 kart z flagami, 6 plansz z kontynentami, mapa świata.
Każdemu kontynentowi przyporządkowany jest inny kolor:
Ameryce Północnej
(wraz z państwami Ameryki Środkowej)

Ameryce Południowej

Azji 			

Europie

Afryce 			

Australii i Oceanii

Po odkryciu dowolnej karty z flagą zobaczymy kolor kontynentu, na którym leży dane państwo.

Cel gry
Gracze przyporządkowują flagi państwom. Jeśli nie znają odpowiedzi, to czekają na nich dwie
podpowiedzi, jednak po usłyszeniu każdej z nich otrzymają mniej punktów. Drugi element
gry polega na przyporządkowaniu państw kontynentom. Końcowe podliczenie ujawnia, kto
poradził sobie z tym najlepiej i został zwycięzcą!

Przygotowanie gry
Na początku każdej gry trzeba ustalić, jakie kontynenty będą rozgrywane. Karty z flagami
państw leżących na tych kontynentach (zaznaczonych tymi samymi kolorami) należy oddzielić
od pozostałych, potasować i wybrać odpowiednią ich liczbę, zależną od tego ile osób gra:
• 2–3 graczy: 40 kart
• 4–5 graczy: 50 kart
• 6–7 graczy: 60 kart
Będzie to talia z pytaniami. Wszystkie pozostałe karty tworzą większy stos – talię punktacyjną.
Po potasowaniu talii punktacyjnej kładzie się ją na stole flagami ku górze. Podczas rozgrywki
należy stale pamiętać, aby nie mieszać kart należących do obu stosów. Karty z talii z pytaniami
należy rozdać tak, aby każdy gracz otrzymał 4 z nich. Resztę talii z pytaniami kładzie się
flagami ku górze, niedaleko talii punktacyjnej, jednak w taki sposób, aby je rozróżnić.

Przebieg gry
Każdy zawodnik kładzie swoje karty – obrócone flagami ku górze – na stole w rzędzie (jedna

obok drugiej). Gracz siedzący na lewo od osoby, która rozdawała karty, wybiera dowolną flagę
spośród tych, które leżą przed innym zawodnikiem i mówi, jakiego – jego zdaniem – państwa
jest to flaga. Ma tylko jedną próbę. Jeśli nie rozpoznaje żadnej z flag, nie ma wyjścia – musi
strzelać! Następnie właściciel karty obraca ją i – nie pokazując zawartości karty pozostałym
graczom – sprawdza, czy padła poprawna odpowiedź.
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Jeśli odpowiedź była poprawna, gracz otrzymuje tę kartę, a także bierze dwie karty z talii
punktacyjnej. Nie patrząc na zawartość żadnej z trzech kart, kładzie wszystkie na swej planszy
z kontynentami – umieszczając każdą na właściwym, jego zdaniem, kontynencie.

W trakcie rozgrywki zawodnik może w dowolnym momencie przemieszczać karty na swojej
planszy. Nie wolno mu jednak pod żadnym pozorem sprawdzać zawartości kart!
Jeśli padła niepoprawna odpowiedź, właściciel karty obraca ją (nie pokazując pozostałym)
i odczytuje pierwszą podpowiedź. Jeśli teraz padnie poprawna odpowiedź, to gracz otrzyma
tę kartę, jednak w takim wypadku weźmie z talii punktacyjnej tylko jedną kartę. Następnie, nie
patrząc na zawartość żadnej z dwóch kart, położy je na swojej planszy z kontynentami.
Jeśli po pierwszej podpowiedzi znów padnie niepoprawna odpowiedź, to właściciel karty
odczytuje drugą podpowiedź. Jeśli teraz padnie poprawna odpowiedź, to gracz otrzyma
tę kartę, jednak w takim wypadku nie otrzyma żadnej dodatkowej karty. Zdobytą kartę
gracz kładzie na swojej planszy z kontynentami we właściwym miejscu. Jeśli i po drugiej
podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, to właściciel karty odczytuje nazwę kraju
pozostałym, a następnie chowa na spodzie talii z pytaniami. Warto zatem zapamiętać, jaki to
kraj, gdyż karta będzie ponownie rozgrywana w późniejszej fazie gry.
Puste miejsce przed zawodnikiem, którego karta została wybrana, należy zapełnić nową kartą z
talii z pytaniami. Przed każdym grającym zawsze muszą leżeć w rzędzie 4 karty.
Teraz kolejka przechodzi na następnego gracza (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara).

Zakończenie gry
Gra toczy się, jak opisano powyżej, do momentu, gdy zostanie pociągnięta ostatnia karta z talii
z pytaniami. Należy wtedy wyłonić zwycięzcę. Niewykorzystane cztery karty, które leżą przed
każdym zawodnikiem, nie są wliczane do końcowej punktacji.

Zwycięzca
Na zakończenie wszyscy gracze sprawdzają swoje plansze z kontynentami. Każda karta,
która położona jest na niewłaściwym kontynencie, odkładana jest na bok. Karty położone we
właściwym miejscu pozostają na planszach. Gdy wszystkie karty są już sprawdzone, każda
osoba podlicza, ile kart pozostało na jej planszy. Zwycięża zawodnik, który ma ich najwięcej!

Więcej gier znajdziesz na:
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