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WeseleWesele ww KanieKanie GalilejskiejGalilejskiej
Gra związana jest z wydarzeniami opisanymi w Ewangelii Jana 2:1-11
i rozpoczyna się w momencie, gdy na weselu zaczyna brakować wina.
Gospodarz już wie, że Jezus może mu pomóc. Potrzebuje jednak pustych
stągwi do napełnienia ich wodą. Trzeba je znaleźć. Do użycia mogą być
jedynie tylko te puste. Napełnione nie będą przydatne. Według opisu
było ich 6, więc tyle trzeba odnaleźć. Do gry potrzebna będzie kostka
z liczbami 0-9, Karty ze stągwiami oraz żetony zadowolenia weselników.

ZasadyZasady grygry
Każdy z graczy ustawia swój
pionek  na  dowolnym,  nie
zajętym  polu  z  cyfrą.  Grę
zaczyna  najmłodszy  gracz.
Potem kolejka przechodzi na
osobę po prawej stronie.
W  swojej  kolejce  gracz
rzuca  kostką  i  przenosi  się
swój pionek na wolne pole z
wylosowaną cyfrą.  Jeśli  nie
ma wolnego pola z tą cyfrą,
to kolejka przechodzi na następnego gracza. Jeśli gracz przesunął się na
wolne pole, to bierze Karty ze stągwiami. Ich liczba jest zależna od
pola, na którym stoi i wynosi 9 odjąć numer pola. Tym samym jeśli gracz
stanie w Basenie (pole numer 9), to nie ma szans na znalezienie  pustej
stągwi, bo może wziąć tylko 9-9=0 kart. Z drugiej strony jeśli trafi do
sklepu, to szansa na znalezienie stągwi będzie wysoka, bo gracz sprawdzi
9-1=8 kart. Karty, które należy zebrać mają napis PUSTA. Karty z
innymi napisami nic nie dają graczom. Dodatkowo za każdym razem, gdy
kolejka  wróci  do  najmłodszego  gracza,  należy  odłożyć  1  żeton
zadowolenia weselników. Gdy uda się odnaleźć 6 pustych stągwi zanim
gracze  oddadzą  wszystkie  żetony  zadowolenia,  to  gracze  wygrywają.
Jeśli czas ucieknie, to przegrają.

W grze użyto następujących grafik:
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