


Zasady gry

5. W każdym z kolorowych rzędów (poza żółtymi) może stać tylko jeden gracz.

9. Wygrywa ten gracz, który stanie na lub minie pole 50.

Życzę miłej zabawy.

Nie można jej sprzedawać. Jeśli musiałeś za nią zapłacić to domagaj się zwrotu pieniędzy od sprzedającego.

1. Na początku wszyscy gracze rzucają kostką. Kto wyrzuci najwięcej ten zaczyna. 
Potem kolejni gracze z coraz mniejszymi wynikami.

2. Pierwszy ruch każdego gracza polega na dodaniu zera do wyniku rzutu kostką. 
Potem gracz ustawia swój pionek na polu z liczbą oznaczającą wynik tego dodawania.

3. Kolejne ruchy polegają na dodaniu liczby z pola, na którym stoi gracz do wyniku 
rzutu kostką i ustawieniu pionka na polu z liczbą oznaczającą wynik tego dodawania.

4. Jeśli kilka pól ma liczbę, która jest wynikiem dodawania to gracz wybiera to, na 
którym stanie. Z zastrzeżeniem pkt 5.

6. Zasadę opisaną w punkcie 5 nie należy stosować jeśli gracz użyje zwrotu 
grzecznościowego, np.: "Czy mogę stanąć w twoim rzędzie?" lub "Czy mogę ustawić 
pionek obok ciebie?". Gracz może też wymyślić własne pytanie.

7. Na pytanie z punktu 6 drugi gracz może odpowiedzieć "tak" lub "nie". Jeśli się zgodzi 
nic mu się nie dzieje a gracz pytający może postawić swojego pionka w jego rzędzie. 
Jeśli odmówi to musi przesunąć pionek do dowolnego rzędu z mniejszymi liczbami. 
Jeśli takiego nie ma, to przesuwa się aż do żółtego rzędu startowego. Natomiast gracz 
pytający nie może w tej kolejce przesunąć się do rzędu, w którym stał gracz 
odmawiający.

8. W grze można zadać dowolną ilość pytań, ale każde musi być choć trochę inne niż 
wcześniej powiedziane w danej rozgrywce.

10. Jeśli gracz źle policzy i przesunie pionek na nieodpowiednie pole to rekiny się 
denerwują i gracz cofa się do dowolnego wolnego rzędu z mniejszymi liczbami niż ten, 
z którego zaczynał ruch.  Jeśli takiego nie ma, to przesuwa się aż do żółtego rzędu 
startowego

To jest darmowa gra planszowa.
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