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ZAWARTOŚĆ 
200 kart postaci, plansza, 6 pionków, klepsydra, 6 opasek 
na głowę.

CEL GRY
Przesuwanie się do przodu po planszy przez szybkie 
wyjaśnianie innym, kim są i przez szybkie odgadywanie 
na podstawie wyjaśnień, kim się jest. Gracz, który na 
koniec rozgrywki znajduje się najdalej na planszy, 
wygrywa.

PRZYGOTOWANIE
1. Planszę umieścić na stole.

2. Każdy gracz wybiera pionek i 
stawia go na polu startowym.

3. Przy planszy stawia się karty 
postaci tak, aby były w zasięgu 
wszystkich graczy.

4. Każdy gracz dostaje opaskę.

5. Każdy z graczy wsuwa w opaskę kartę postaci 
tak, aby przy jej wkładaniu widział tylko jej 
spód. Podana na karcie postać jest widoczna dla 
wszystkich graczy poza tym, który ma ją na opasce.

6. Kiedy wszyscy gracze umieszczą na opaskach karty 
postaci, można zacząć grę.

7. Należy zdecydować, z ilu rund ma się składać 
rozgrywka. W trakcie jednej rundy każdy z graczy w 
swojej kolejce wyjaśnia innym, kim są. 

Rozgrywka może się składać: 
z 4 rund w wariancie 3–4-osobowym 
lub
z 3 rund w wariancie 5–6-osobowym.

ROZGRYWKA
1. Zaczyna najmłodszy gracz, który wciela się w rolę 

wyjaśniającego. Zaczyna wyjaśniać po odwróceniu 
klepsydry.

2. Wyjaśniający opisuje osobie po swojej lewej stronie, 
jaka postać znajduje się na karcie na jej opasce. Ta z 
kolei zgaduje, co to za postać.

3. Kiedy tylko gracz odgadnie prawidłowo postać, 
wyjmuje z opaski kartę i kładzie ją hasłem do góry 
przed sobą. Następnie wyjaśniający przechodzi 
do kolejnego gracza zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara i zaczyna opisywać postać na jego karcie. 

4. Osoba, która odgadła swoje hasło, bierze nową 
kartę i wsuwa ją w opaskę. 

5. Gra toczy się w ten sposób aż do przesypania się 
piasku w klepsydrze. Należy pamiętać, że czas 
odgrywa tu kluczową rolę! Starą kartę postaci 
wyjmuje się z opaski i zastępuje nową tak szybko, jak 
to tylko możliwe.

6. Jeśli czas się skończył, a gracz nie odgadł kim jest, 
nie można mu powiedzieć, jaką postać ma na karcie! 
Gracz ma pozostać w niewiedzy, aż kolejna osoba 
będzie mu opisywać tę postać.

 Jeśli postać zostanie przypadkowo ujawniona, 
karta z nią zostaje odrzucona i gracz wsuwa w 
opaskę nową kartę postaci. Będzie zgadywać 
kim jest, w następnej kolejce. 
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WYJAŚNIANIE
Są cztery różne kategorie kart postaci: sławne osoby, zawody, postacie 
fikcyjne oraz narodowości. Warto zwrócić uwagę, którego typu kartę 
wsuwa się w opaskę. Może to ułatwić zgadnięcie!
Każda kategoria zawiera postaci łatwiejsze i trudniejsze do opisania 
czy odgadnięcia. Osobie wyjaśniającej nie wolno użyć żadnego ze 
słów widniejących na karcie postaci, ale może ona dawać najróżniejsze 
wskazówki. Jeśli osoba zgadująca odgadnie część prawidłowej 
odpowiedzi, osoba wyjaśniająca może używać słowa, które podała 
osoba odgadująca. Na przykład jeśli przy zgadywaniu hasła mechanik 
samochodowy padło słowo samochód, osoba wyjaśniająca może już 
używać tego słowa. Podobnie nie można używać słów wchodzących 
w skład hasła do momentu, gdy zostanie wypowiedziane przez osobę 
zgadującą. Na przykład tłumacząc hasło hokeista, osoba wyjaśniająca nie 
może na początku użyć słowa hokej ani jego wariantów (np. hokejowy). 

PUNKTACJA
Po przesypaniu się piasku w klepsydrze 
podlicza się wszystkie prawidłowo 
odgadnięte karty, które leżą przed 
graczami. Suma tych kart to wynik, 
jaki uzyskuje w tej kolejce osoba 
wyjaśniająca. Przesuwa ona na planszy 
swój pionek do przodu o tyle pól, ile 
wynosi liczba odgadniętych kart. Gracze, 
którzy odgadywali kim są, przesuwają 
swoje pionki do przodu o tyle pól, ile 
postaci odgadnęli. Za każdą swoją kartę 
hasłem do dołu gracz cofa się o jedno 
pole. Wykorzystane karty wracają na 
spód talii.

NASTĘPNE KOLEJKI
Gracz siedzący po lewej stronie od 
gracza, który w poprzedniej kolejce był 
osobą wyjaśniającą, staje się nowym 
wyjaśniającym. Wszyscy upewniają 
się, że mają na swoich opaskach karty 
postaci. Następnie odwraca się klepsydrę 
i rozpoczyna się nowa kolejka!

KONIEC GRY
Gra się kończy, kiedy w ostatniej rundzie 
ostatni wyjaśniający skończy opisywać 
graczom ich postacie. Gracz, który po 
ostatnim zsumowaniu punktów znajduje 
się najdalej na planszy, wygrywa. Jeśli 
więcej niż jeden gracz ma swój pionek 
na najdalszym polu, osoby te dzielą się 
zwycięstwem! 

A JEŚLI NIE MOŻNA ODGADNĄĆ POSTACI?
Czasami postać może się okazać zbyt trudna do odgadnięcia. Możliwe, 
że osoba zgadująca zupełnie nie wie, o jaką postać chodzi albo osoba 
wyjaśniająca nie umie dobrać odpowiednich słów do jej opisania. Oto, co 
w takich sytuacjach należy zrobić:

Jeśli osoba zgadująca nie jest w stanie zgadnąć kim jest, mimo że 
osoba wyjaśniająca zrobiła wszystko, co mogła, by opisać postać, gracze 
mogą zawołać „Stop”. W takim przypadku osoba zgadująca wyjmuje z 
opaski kartę postaci i kładzie ją hasłem do dołu na odrębny stos przed 
sobą. Potem osoba wyjaśniająca opisuje postać następnemu graczowi 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

Jeśli z kolei, osoba wyjaśniająca nie jest w stanie opisać postaci 
wystarczająco dobrze, może powiedzieć, że nie zna tej postaci, a karta 
postaci zostaje położona przed nią na odrębny stos. Osoba zgadująca 
wsuwa w opaskę nową kartę postaci. Osoba wyjaśniająca opisuje teraz 
nową postać tej samej osobie.
Każda karta, odłożona hasłem do dołu przed graczem, liczy się na koniec 
kolejki jako punkt ujemny dla niego.

Gra sprawia najwięcej radości, kiedy kolejki przebiegają sprawnie i 
każdy ma szansę odgadnąć swoją postać i zdobyć punkty. Jeśli gracz 
zdaje się nie wiedzieć, kim jest postać na jego karcie, inni mogą 
zawołać „Stop”, żeby rozgrywka nie utknęła w martwym punkcie. 
Należy grać sprawiedliwie, żeby wszyscy mieli równe szanse wygrać! 
Nie powinno się też nadużywać tej zasady, aby każdy miał czas i mógł 
spróbować objaśniać nawet, jeśli nie do końca wie o kogo chodzi.


