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Zasady gry saksofonisci

0 +1 +2 -1
Paul Desmond Ben Webster Sidney Bechet Charlie Parker
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Przed rozpoczęciem gry należy przygotować zwykłą kostkę, po pionku dla każdego gracza oraz wyciąć poniższe karty 
postaci.

Grasz na saksofonie jak Paul 
Desmond. Przesuwasz swój 

pionek, gdy wypadnie parzysta 
liczba. Rzucasz, aż wypadnie 

taka liczba.

Grasz na saksofonie jak Ben 
Webster. Przesuwasz swój 

pionek, gdy wypadnie 
nieparzysta liczba. Rzucasz, aż 

wypadnie taka liczba. 
Przesuwasz się o 1 pole dalej 

niż pokazała kostka.

Grasz na saksofonie jak 
Sidney Bechet. Przesuwasz 

swój pionek, gdy wypadnie 1, 
2 lub 3. Rzucasz, aż wypadnie 
taka liczba. Przesuwasz się o 

2 pola dalej niż pokazała 
kostka.

Grasz na saksofonie jak 
Charlie Parker. Przesuwasz 

swój pionek, gdy wypadnie 4, 
5 lub 6. Rzucasz, aż wypadnie 
taka liczba. Przesuwasz się o 

1 pole mniej niż pokazała 
kostka.

Carl Van Vechten, Public domain, via 
Wikimedia Commons

Gordon Parks, Public domain, via 
Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Bechet.gif

William P. Gottlieb, Public domain, 
via Wikimedia Commons

Zeskanuj kod i 
posłuchaj na YT 

jak grał Paul.

Zeskanuj kod i 
posłuchaj na YT 

jak grał Ben.

Zeskanuj kod i 
posłuchaj na YT 
jak grał Sidney.

Zeskanuj kod i 
posłuchaj na YT 
jak grał Charlie.



Zasady gry saksofonisci

Wygrywa saksofonista, który jako pierwszy dotrze do mety (dużej litery M). W tym momencie gra się kończy.

W grze wykorzystano grafiki na licencji Public Domain CC0:
Autor: Tomasz Hanarz, źródło: pixabay.com/pl/photos/farba-ulica-ściana-grafitti-muzyka-2710975/

Na początku gry gracze wybierają sobie saksofonistę (kartę). Każdy z nich miał swój styl grania i ma to odbicie w ich 
sposobie poruszania się w grze. Każdy ma jednak taką samą szansę na wygraną.

Swoje pionki gracze ustawiają na dużej literze S (jak Start). Zaczyna osoba, która wyrzuci najwięcej oczek. Po niej 
poruszać się będą kolejno osoby siedzące po prawej stronie.

W swojej kolejce gracz rzuca kostką i sprawdza czy wynik odpowiada jego saksofoniście. Jeśli nie, to rzuca tak długo, aż 
zostanie wylosowany odpowiedni wynik. Przesuwając pionek należy uwzględnić specjalne umiejętności muzyka i dodać 

lub odjąć liczbę wynikającą z opisu postaci.
Jeżeli ruch zakończy się na polu z wesołą miną , to gracz rzuca dodatkowo kostką. Jeśli wypadnie więcej niż 3 oczka, 

to swoją muzyką sprawił, że publiczność się uśmiechnęła. W nagrodę przesuwa się o 1 pole do przodu.
Jeżeli ruch zakończy się na polu ze smutną miną , to gracz rzuca dodatkowo kostką. Jeśli wypadnie mniej niż 4 oczka, 

to swoją muzyką sprawił, że publiczność się wzruszyła. W nagrodę przesuwa się o 1 pole do przodu.

Grę udostępniono na licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


The game’s rules: saksofonisci
Before starting the game, prepare a regular cube, one pawn for each player, and cut out the character cards below.

+0 +1 +2 -1
Paul Desmond Ben Webster Sidney Bechet Charlie Parker
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You play the saxophone like 
Paul Desmond. You move your 

pawn when an even number 
comes out. You keep rolling 
until that number comes up.

You play the saxophone like 
Ben Webster. You move your 

pawn when an odd number 
comes out. You keep rolling 
until that number comes up. 

You advance 1 space more than 
the dice showed.

You play the saxophone like 
Sidney Bechet. You move your 
pawn when a 1, 2 or 3 comes 

up. You roll until those 
numbers come up. You advance 

2 space more than the dice 
showed.

You play the saxophone like 
Charlie Parker. You move your 
pawn when it comes up 4, 5 or 
6. You roll until those numbers 
come up. You advance 1 space 

less than the dice showed.

Carl Van Vechten, Public domain, via 
Wikimedia Commons

Gordon Parks, Public domain, via 
Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Bechet.gif

William P. Gottlieb, Public domain, 
via Wikimedia Commons

Scan the code and 
listen to how Paul 

played on YT

Scan the code and 
listen to how Ben 

played on YT

Scan the code and 
listen to how Sidney 

played on YT

Scan the code and 
listen to how Charlie 

played on YT



The game’s rules: saksofonisci

The first saxophonist to reach the finish line (capital letter M) wins. The game is over at this point.

The game uses graphic licensed under Public Domain CC0:
Author: Tomasz Hanarz, source: pixabay.com/pl/photos/farba-ulica-ściana-grafitti-muzyka-2710975/

At the beginning of the game, the players choose a saxophonist card. Each of them had their own playing style and this is 
reflected in the way they move around in the game. However, everyone has the same chance of winning.

The players place their pawns on the capital letter S (like Start). The person who throws the most spots – starts. People 
sitting on the right will move on one by one.

In each one of their turns, the players roll the dice and check if the result matches their saxophone player. If not, it keeps 
rolling until the correct result is drawn. When moving the pawn, take into account the special skills of the musicians and 

add or subtract the number resulting from the character description.
If the move ends on a square with a happy face , the player additionally rolls the dice. If there are more than 3 spots, he 

made the audience smile with his music. As a reward, he moves 1 space forward.
If the move ends on a square with a sad face , the player additionally rolls the dice. If there are less than 4 spots, he 

made the audience cry with his music. As a reward, he moves 1 space forward.

The game is released under the license: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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