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Przygotowanie gry 
1. Oddzielić karty       od kart do obstawiania       
planszę położyć na stole.

2. Każdy gracz otrzymuje zestaw kart do 
obstawiania. 

3. Przed każdą turą zresetować stojak 
na karty        i postawić w zasięgu ręki. 
Niewykorzystane karty do obstawiania 
odłożyć na bok. 

4. Zrobić trzy stosy kart i umieścić je w 
wyznaczonych miejscach na planszy. 

5. Bitcoiny umieścić w banku na planszy.   

6. Gracz, który jako ostatni czytał jakiś 
komiks, rozpoczyna zabawę. 

Zawartość: plansza, 182 kart, 18 kart do 
obstawiania (po 3 dla każdego gracza), 40 żetonów 
bitcoin, stojak/ramka na kartę, klepsydra.

Zgromadzić 15 bitcoinów dzięki 
trafnemu wymienianiu pozycji z 
kart oraz obstawianiu, jak poradzą 
sobie z tym pozostali gracze. 
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Więcej gier 
znajdziesz na:
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Stwórz własną listę -zwycięzców, honorując  
ich tym sposobem! 
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Przebieg gry
Rozgrywając kolejkę, zawodnik odgaduje 
hasła z listy, którą zarządza gracz po jego 
lewej stronie.

Kiedy przychodzi kolej gracza… 

1. Wskazuje jeden z 3 stosów na planszy.
2. Gracz po jego lewej bierze listę ze spodu 
tego stosu i umieszcza ją w ramce tak, aby jej 
zawartość nie była widoczna dla graczy. 
Uwaga! Lista haseł powinna być niewidoczna 
dla graczy odgadujących w tej kolejce. 

3. Wszyscy gracze poza rozgrywającym 
kolejkę (włącznie z zarządzającym listą) 
obstawiają, ile elementów z listy zostanie 
odgadniętych. Mają do wyboru trzy 
przedziały: 0-3, 4-6 albo 7-8. Robią to, kładąc 
odpowiednią kartę obstawiania na stole – 
zawartością ku dołowi, tak by pozostali nie 
widzieli ich wyboru.
4. Teraz zarządzający odwraca klepsydrę. 
5. Osoba rozgrywająca kolejkę wymienia 
tyle elementów z listy, ile zdoła, nim 
przesypie się zawartość klepsydry. Ilekroć 
gracz trafi, zarządzający informuje go o tym 
oraz zaznacza wskazany element listy w 
stojaku. Od osądu zarządzającego zależy, 
czy odpowiedź jest na tyle dokładna, aby 
ją uznać. Na początku rozgrywki warto 
wspólnie uzgodnić ogólne wytyczne, co 
do akceptowanego poziomu dokładności 
odpowiedzi.
6. Kiedy czas odmierzany klepsydrą się 
kończy, kończy się również kolejka gracza. 
7. Jeśli graczowi uda się wymienić wszystkie 
8 elementów z listy, od razu następuje 
punktacja. Jeśli jednak nie wymieni 
wszystkich elementów, następuje runda 
bonusowa. 

Runda bonusowa 
Runda bonusowa rozpoczyna się w 
momencie, gdy przesypie się zawartość 
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klepsydry, a gracz nie wymienił wszystkich 
pozycji z listy. W czasie jej trwania każdy 
gracz – poza rozgrywającym kolejkę oraz 
zarządzającym listą – ma jedną próbę 
odgadnięcia pozycji z listy. Jako pierwszy 
podaje swój pomysł osoba po lewej stronie 
zarządzającego ramką. Gdy każdy z graczy 
to zrobi (lub się wstrzyma), runda bonusowa 
dobiega końca. Za odgadnięcie pozycji z listy 
gracz otrzymuje jednego bitcoina. 

Punktacja 
Gracze odwracają swoje karty obstawiania i 
następuje liczenie punktów. 

Gracz rozgrywający zdobywa: 

0 bitcoinów za 0 trafień.

1 bitcoin za 1-2 trafienia.

2 bitcoiny za 3-5 trafień. 

3 bitcoiny za 6-8 trafień.

Pozostali gracze zdobywają: 

1 bitcoin za poprawne obstawienie. 

1 bitcoin za trafienie pozycji z listy w 
rundzie bonusowej. 

Pięć żetonów o nominale 1 bitcoina 
równa się jednemu żetonowi o nominale 5 
bitcoinów. 

Kolejne rundy 
Wykorzystaną kartę z listą kładzie się na 
miejscu oznakowanym obrazkiem kosza na 
śmieci, a stojak zostaje zresetowany. Kolejka 
przechodzi na graczy w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara, tak więc każdą 
nową rozpoczyna gracz, który w poprzedniej 
pełnił funkcję zarządzającego listą.

Zakończenie gry 
Gra kończy się, gdy któryś z graczy zgromadzi 
15 lub więcej bitcoinów. Zostaje on zwycięzcą, 
gdy nikt inny nie zgromadzi w tej samej 
rundzie 15 lub więcej bitcoinów. Gdy kilku 
graczy przekroczy w tej samej rundzie liczbę 
15 zdobytych bitcoinów, wygrywa ten z 
nich, który ma ich najwięcej. W sytuacji, gdy 
kilku graczy ma tę samą, najwyższą liczbę 
zdobytych bitcoinów, dzielą się smakiem 
zwycięstwa.


