
Morele

http://www.debinski.edu.pl/


Gra jest udostępniona na licencji: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) przez Projekt Edukacyjny Basiowe Gry Planszowe.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.debinski.edu.pl/spis-gier/kalendarz/


Zasady gry Morele
Przed rozpoczęciem gry należy wyciąć żetony moreli i liści oraz przygotować zwykłą kostkę a także po pionku dla każdego gracza.

Na początku każdy z graczy ustawia swój pionek na planszy na dowolnym polu bez moreli (bez uśmiechniętej buźki). Grę rozpoczyna  
osoba, która jako ostatnia jadła morele. Jeśli nie można jej wyznaczyć to gracz, który wyrzucił najwięcej oczek na kostce. 

W swojej kolejce gracz rzuca kostką i przesuwa swój pionek w dowolnym kierunku o tyle pól, ile wypadło oczek. Jeśli gracz zakończy 
ruch na polu z morelą, to odkłada na bok jeden żeton z morelą. Jeśli kończy kolejkę, to zabiera ten żeton dla siebie. Jeśli gra dalej, to  
znów rzuca kostką i przesuwa pionek o tyle pól, ile wypadło oczek. Jeśli ruch zakończy się znów na polu z morelą, to odkłada na bok  
dwa kolejne żetony z morelą.  Jeśli teraz kończy kolejkę, to zabiera te 3 żetony dla siebie. Jeśli gra dalej, to znów rzuca kostką
i przesuwa pionek o tyle pól, ile wypadło oczek. Jeśli ruch zakończy się po raz trzeci na polu z morelą, to do odłożonych żetonów 
moreli dokłada jeszcze 4 i w sumie zabiera ich 7 a kolejka obowiązkowo się kończy. Jeśli za pierwszym, drugim lub trzecim razem  
ruch kończy się na polu bez moreli, to gracz bierze żeton z liściem i kończy kolejkę.

Gra kończy, gdy zabraknie żetonów moreli lub liści (nie ma obowiązku grania wszystkimi żetonami i można ich część usunąć na 
początku rozgrywki). Może się też zdarzyć, że tuż przed końcem gry jeden z graczy nie będzie mógłmzabrać tylu żetonów moreli, ile  
należy mu się zgodnie z regułami. W takim wypadku bierze tyle, ile jest dostępnych a gra się kończy. Wygrywa osoba, która zebrała  
najwięcej żetonów moreli. Jeśli kilka osób ma ten sam wynik, to wszystkie one wygrywają.
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Rules of the game Morele
Polish word Morele means Apricots and the game is made for the Apricot Day (January 9). Before starting the game, you have to cut  
the apricot and leaf tokens and prepare a regular dice and a pawn for each player.

At the beginning, each player places his pawn on the board in any field without apricots (without a smiley face). The game is started by  
the person who ate the apricots last. If it cannot be determined, it is the player who rolled the most points on the dice.

In their turn, the player rolls the dice and moves his pawn in any direction for as many squares as there are dots. If a player ends his 
move on an apricot square, he sets aside one apricot token. If he ends his turn, he takes the token for himself. If the game continues, he 
rolls the dice again and moves the pawn as many fields as there were dots. If the move ends on the apricot square, it sets aside two 
more apricot tokens. If he now ends his turn, he takes these 3 tokens for himself. If the game continues, he rolls the dice again and 
moves the pawn as many fields as there were dice. If the move ends for the third time on the field with apricots, he adds 4 more to the  
placed apricot tokens and takes a total of 7 and the queue ends. If the first, second or third time the move ends in a square with no  
apricots, the player takes the tile with the leaf and ends the turn.

The game ends when the apricot or leaf tokens run out (you do not have to play with all the tokens and you can remove some of them 
at the beginning of the game). It may happen that just before the end of the game, one player may not be able to take as many apricot  
tokens as he / she is entitled to by the rules. In this case, it takes as much as available and the game ends. The person with the most  
apricot tokens wins. If several people have the same result, they all win.
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