
PRZYGOTOWANIE GRY 
• Utworzyć co najmniej dwie drużyny, z 

których każda zawiera co najmniej dwóch 
graczy. 

• Każda drużyna wybiera pionek i ustawia go 
na polu startowym. 

10+ 4+ 45+
graczy min.latrodzina

Zawartość:
Plansza,  

300 kart zawierających 
1800 haseł, klepsydra,  

6 pionków. ZASADY 

PRZEBIEG GRY
1. W każdej kolejce inna drużyna tłumaczy hasła. 

Jeden z jej członków naprowadza pozostałych 
na kolejne z nich –  do momentu, gdy 
klepsydra odmierzy przeznaczony na to czas. 

2. Numer pola, na którym stoi pionek danej 
drużyny, wskazuje, które z haseł na karcie 
należy objaśnić. Przekręcenie klepsydry 
zaczyna nową kolejkę. 

3. Gdy któryś z członków drużyny wypowie 
DOKŁADNIE i W CAŁOŚCI odgadywane hasło, 
osoba objaśniająca bierze kolejną kartę i 
tłumaczy z niej hasło o tym samym numerze, 
co poprzednio. 

4. W trakcie objaśniania nie wolno wypowiadać 
słów, które stanowią część odgadywanego 
hasła (nie można wymienić słów „motor” 
i „rower”, tłumacząc słowo „motorower”). 
Nie wolno również wykorzystywać odmian 
objaśnianego słowa (np. jagoda-jagodzie) czy 
wyrazów pochodnych (np. jagoda-jagodowy). 



PUNKTACJA 
1. Liczba poprawnie i o czasie odgadniętych haseł = 

liczba pól, o które drużyna przesuwa swój pionek w 
przód. 

2. Każda pomyłka i każde pominięte hasło = cofnięcie 
pionka o jedno pole.  

3. W momencie, gdy przesypie się zawartość 
klepsydry, WSZYSTKIE drużyny mogą włączyć się do 
odgadywania hasła. Pierwsza, która tego dokona, 
przesuwa swój pionek o jedno pole. 

4. Pionki przesuwane są dopiero po tym, gdy pominięte 
lub odgadnięte zostanie ostatnie hasło danej kolejki, 
po czym zaczyna się następna. 

POLA KRADZIEŻY
• Gdy pionek którejś z drużyn stanie na polu kradzieży 

lub je przejdzie, swoją następną kolejkę drużyna 
ta rozgrywa bez klepsydry.  Tłumaczonych jest 
dokładnie 5 haseł (z 5 kolejnych kart) i WSZYSTKIE 
drużyny mogą je odgadywać. Za każde odgadnięte 
hasło drużyna, która je odgadła, przesuwa się o jedno 
pole.  

Więcej gier znajdziesz na:
56027 A

ZAKOŃCZENIE GRY
• Drużyna, która jako pierwsza dotrze do mety, 

zwycięży!  


