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Cel gry
Gdy przekonasz gracza rozgrywającego kolejkę, 
że życie, które oferujesz, jest właśnie tym, czego 
szuka, umieścisz jeden ze swoich żetonów na 
planszy. Najlepsze scenariusze życiowe to droga 
do zwycięstwa – wygra ten, kto wykreuje ich 
najwięcej.

Zawartość:
plansza
175 kart ze stylami życia 
45 kart „Ale życie!”
40 tekturowych żetonów (w 8 zestawach)

ZASADY

Przygotowanie gry 
- Przed pierwszą rozgrywką tekturowe żetony trzeba wyjąć z ich 

ramek. 
- Każdy gracz otrzymuje zestaw pięciu żetonów, planszę kładziemy 

na stole.
- Oddzielić karty „Styl życia” od kart „Ale życie!”
- Podzielić karty stylów życia na pięć talii (według typu –  koloru), 

potasować każdą talię i położyć obok planszy. 
- Potasować karty „Ale życie!” i położyć obok planszy.
- Na planszy znajduje się pięć sektorów. Przed rozpoczęciem gry 

trzeba zdecydować, na ilu sektorach planszy gracz musi umieścić 
swój żeton, aby wygrać: dwóch lub trzech dla szybszej rozgrywki, 
czterech lub pięciu dla dłuższej.

- Wybrany gracz rozpoczyna grę, rozdając pozostałym oraz sobie (w 
tej kolejce ich nie wykorzysta) po 5 kart stylów życia (po jednej z 
każdego stylu) oraz trzy karty „Ale życie!”



Więcej gier znajdziesz na:
55970 A

Przebieg gry 
1. Zawodnik rozgrywający kolejkę określa, czy chce, 

aby pozostali poddali jego ocenie najlepsze czy 
najgorsze scenariusze. Wskazuje również  dwa 
typy kart stylów życia (np. Praca, Przyjaciel), 
które gracze odkryją i położą przed sobą na stole.

2. Poprawa ręki!  
 Z wyjątkiem zawodnika rozgrywającego kolejkę 

każdy inny gracz  – jeśli nie odpowiadają mu 
karty stylów życia, które wylosował  – może 
zagrać kartą „Ale życie!”. Użycie tej karty może 
istotnie zmienić sytuację, modyfikując układ kart w grze.  
- Wyłożenie kart rozpoczyna zawodnik na lewo od rozgrywającego, 

kolejka przechodzi na pozostałych w kierunku zgodnym z ruchem 
zegara. Kiedy wszyscy gracze spasują, rozpoczyna się kolejny etap 
gry.

- Jeśli gracz nie ma na to ochoty, nie musi zagrać karty. Nie może 
jednak wymagać tego od innych.

3. Wyłożenie kart i opowiadanie o życiu
 Gracze kolejno odkrywają pozostałe karty stylów życia. 

- Każdy, oprócz gracza rozgrywającego kolejkę, opowiada o najlepszym 
lub najgorszym (w zależności od wyboru rozgrywającego) 
scenariuszu życia dotyczącym kart, jakie mu przypadły. 

- Jeśli w grze uczestniczy sporo osób, opowieści należy snuć jak 
najprościej i najzwięźlej. 

4. Gdy wszyscy przedstawią swoją opowieść, rozgrywający wybiera tą, 
która najbardziej przypadła mu do gustu. Zwycięzca stawia swój pionek 
na sektorze planszy, którego dotąd jeszcze nie zajmował. 

Następna runda 
Wykorzystane karty zostają odłożone na 
bok. Rozgrywającym zostaje osoba siedząca 
na lewo od tej, która była nim poprzednio. 
Rozdaje pięć kart ze stylami życia tym graczom, 
którzy opowiadali historie. Ci zawodnicy, 
którzy wykorzystali którąś ze swoich kart „Ale 
życie!”, otrzymują kolejne (każdy ma zawsze 3 
takie karty na ręce). Rozpoczyna się następna 
kolejka, który przebiega jak poprzednia. Gdy 
skończą się karty, należy potasować odłożone i 
grać nimi. 

Zwycięzca
Wygra ten, kto jako pierwszy umieści swoje 
żetony na wybranej wcześniej liczbie pól. 
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Czy potrafisz zachęcić 
do takiego życia?


