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Zasady gry: RogalikiRogaliki
Na początku każdy losuje po 3 kartoniki-rogaliki. Należy je ułożyć odkryte przed sobą.

W grze wykorzystano grafikę na licencji Public Domain CC0:

Autor: Roman (akitada31), źródło: pixabay.com/pl/illustrations/kawa-drink-jedzenie-kawiarnia-6334105

Przed rozpoczęciem rozgrywki należy przygotować 3 zwykłe kostki. Każdy z graczy będzie potrzebować 6 pionków 
(każda osoba w innym kolorze). Trzeba też wyciąć 24 kartoniki-rogaliki.

Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. W swojej kolejce rzuca trzema kostkami i sumuje wynik, który może następnie 
powiększyć lub pomniejszyć używając jednej ze swoich kart. Gdy zostanie ustalony końcowy rezultat należy przykryć 
jednym ze swoich pionków obrazek na planszy z tą samą liczbą. Użyty kartonik-rogalik jest odkładany przez gracza.

Na jednym polu może być tylko jeden pionek. Jeśli uzyskany wynik każe postawić drugi pionek na tym samym polu, to 
zamiast tego gracz oddaje jeden ze swoich kartoników-rogalików.

Grę wygrywa jedna osoba, która zakryje oba rogaliki. Grę wygrywają dwie osoby, które zakryją po jednym rogaliku. Grę 
wygrywają wszystkie osoby, którym zostało najwięcej kartoników-rogalików, jeżeli dowolnemu graczowi skończyły się 

kartoniki-rogaliki lub wszystkim skończą się pionki.

Nie można postawić pionka na polach 8, 10, 11, 12, 18 bo dzieci nie piją zwykłej kawy. Jeśli gracz jest zmuszony 
postawić pionek na tym polu, to zamiast tego oddaje jeden kartonik-rogalik.

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: RogalikiRogaliki
At the beginning, each person draws 3 croissant cards. Place them face up in front of you.

The game uses graphics under the Public Domain CC0 license:

Author: Roman (akitada31), source: pixabay.com/pl/illustrations/kawa-drink-jedzenie-kawiarnia-6334105

Before starting the game, you need to prepare 3 regular cubes. Each player will need also 6 pawns (each player of a 
different color). You also need to cut 24 cardboard croissants.

The youngest player starts the game. In his turn, he rolls three dice and adds up the result. After that, he may zoom in or 
out on the result using one of his cards. When the final score is determined, the player covers with one of his pieces a 

picture on the board with the same number. The used croissant card is returned by the player.

There can be only one pawn on one field. If the result obtained requires placing a second pawn on the same field, the 
player gives one of his croissant cards instead.

One person wins the game to cover both croissants. Two people who cover one croissant win the game. The game is won 
by all the people with the most croissant cards left if any player has run out of croissant cards or all of them run out of 

pieces.

You cannot put a pawn on fields 8, 10, 11, 12, 18 because children do not drink regular coffee. If a player is forced to 
place a pawn on this square, he gives away one card-croissant instead.

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/

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

