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Zawartość: 200 kart z cudami świata, 6 plansz z kontynentami, mapa świata.
Każdemu kontynentowi przyporządkowany jest inny kolor:
Ameryka Północna (wraz z państwami Ameryki Środkowej)

Ameryka Południowa

Azja 				

Europa

Afryka 				

Australia i Oceania

Cel gry
Zadanie graczy polega na nazywaniu cudów świata i umieszczeniu ich na
właściwych kontynentach.

Jeśli od razu nie znają odpowiedzi, mogą sięgnąć po podpowiedzi, jednak za każdą
otrzymają mniej punktów. Zwycięży osoba, która umieści najwięcej cudów na
właściwych kontynentach.

Przygotowanie gry
• Na początku każdej gry trzeba ustalić, jakie kontynenty (co najmniej dwa) będą
rozgrywane. Karty z cudami leżącymi na tych kontynentach należy oddzielić od
pozostałych i potasować.
• Od liczby graczy zależy, ile spośród tych kart
będzie wykorzystanych w grze, tworząc talię z
pytaniami.

2-3 graczy: 40 kart
4-5 graczy: 50 kart
6 graczy: 60 kart

• Wszystkie pozostałe karty tworzą większy stos – talię punktacyjną. Po potasowaniu
talii punktacyjnej kładzie się ją na stole obrazkami ku górze.
• Karty z talii z pytaniami należy rozdać tak, aby każdy gracz otrzymał 4 z nich.
Resztę talii z pytaniami kładzie się obrazkami ku górze, niedaleko talii punktacyjnej.
Podczas rozgrywki należy stale pamiętać, aby nie mieszać kart należących do obu
stosów.

• Każdy z graczy otrzymuje jedną planszę. Rozgrywkę rozpoczyna zawodnik siedzący
na lewo od rozdającego.

Niektóre z cudów mogą mieć skomplikowane nazwy, można więc na
początku gry ustalić, że nie trzeba podawać ich dokładnie i w całości –
wystarczy opis wskazujący, czym są i gdzie się znajdują. Zwłaszcza jeśli w
grze uczestniczą dzieci, takie podejście jest zalecane.

Przebieg gry
1. Każdy gracz kładzie 4 karty na swojej planszy (obrazkami ku górze, jedna obok
drugiej). W swojej kolejce wybiera dowolny cud spośród tych, które leżą na
planszach innych zawodników i mówi jego nazwę (ma tylko jedną próbę)
2. Jeśli nie rozpoznaje żadnego z przedstawionych na zdjęciach cudów, nie ma
wyjścia – musi strzelać! Następnie właściciel karty sprawdza, czy padła poprawna
odpowiedź. Jeśli była błędna, nie ujawnia poprawnej!
• Jeśli odpowiedź była poprawna,
gracz otrzymuje tę kartę, a także
bierze 2 dodatkowe karty z talii
punktacyjnej. Nie patrząc na
zawartość żadnej z trzech kart,
kładzie wszystkie na swojej planszy
z kontynentami – umieszczając
każdą na właściwym, jego zdaniem,
kontynencie.
• Jeśli padła niepoprawna
odpowiedź, właściciel karty
odczytuje pierwszą, a jeśli
trzeba, to i drugą podpowiedź.
-- Po jednej podpowiedzi
gracz otrzyma jedną
dodatkową kartę.

KOPALNIA SOLI
„WIELICZKA”
Wieliczka, Polska
1. Ta imponująca kopalnia osiąga głębokość 327 m, a
jej korytarze mają 287 km długości.
2. Sól wydobywano tu już od XIII wieku.

+ W kopalni znajdują się cztery kaplice wyrzeźbione
przez górników.
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Przykład: Jeśli gracz
odgadnie, że chodzi
o wieżę Eiffla dopiero
po skorzystaniu
z pierwszej
podpowiedzi, to
otrzyma zarówno kartę
przedstawiającą wieżę,
jak i jedną dodatkową.

-- Po dwóch podpowiedziach
gracz otrzyma tylko kartę, którą odgadł.
-- Jeśli gracz nie odgadnie po drugiej
podpowiedzi, odczytywana jest właściwa, a
karta umieszczona zostaje na spodzie talii.
3. Teraz kolejka przechodzi na następnego gracza.
W trakcie rozgrywki zawodnik może w
dowolnym momencie przemieszczać karty
na swojej planszy. Nie wolno mu jednak pod
żadnym pozorem sprawdzać zawartości kart!

WIEŻA EIFFLA
Paryż, Francja
1. Przez 41 lat była to najwyższa budowla na świecie
(1889-1930).
2. Architekt wieży brał także udział w powstawaniu
Statuy Wolności.

+ Wedle pierwotnych planów wieża miała stać przez
20 lat, po czym zostać rozebrana.
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Następne rundy
Należy dołożyć nową kartę cudu z talii pytań, aby wypełnić puste miejsce. Kolejka
przechodzi na następnego gracza (zgodnie z ruchem 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:
55794 B

