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nachalny przyjaciel

W grze wykorzystano następujące grafiki na licencji Public Domain CC0: 

autor: Clker-Free-Vector-Images źródło: pixabay.com/pl/vectors/chleb-piekarnia-kok-bochenek-306914/

autor: nieznany źródło: pixabay.com/pl/illustrations/zimą-wieś-śnieg-miasto-choinki-4567947/

autor: hafin Al Asad Protic źródło: pixabay.com/pl/vectors/opady-śniegu-zima-sosny-5347987/

Zasady 
gry

Gra oparta jest o tekst z Ewangelii Łukasza 11:5-8 i przeznaczona jest dla 2 osób. Wymaga 
przygotowania 2 pionków oraz jednej czterościennej kostki. W przypadku jej braku można użyć 

zwykłej kostki a wyrzucenie 5 lub 6 oczek będzie oznaczało konieczność powtórnego rzutu.

Ustawcie swoje pionki na polu ze strzałką. Waszym zadaniem jest przejście do 
domu przyjaciela. W każdej kolejce przesuwacie się o tyle pól, ile wypadło oczek. 

Gdy dotrzecie na drugi koniec drogi (ciemniejsze pole) zatrzymujecie pionek – 
nawet jeśli wyrzuciliście więcej oczek. W następnych kolejkach waszym zadaniem 

będzie namówienie przyjaciela, aby dał wam 3 bochenki chleba. W tym celu w 
każdej kolejce rzucacie raz kostką (w każdej kolejce macie tylko jedną taką próbę). 

Pierwszy chleb dostaniecie po wyrzuceniu 1, drugi po wyrzuceniu 2 a trzeci po 
wyrzuceniu 3. Gdy udało się Wam otrzymać chleb, to wracacie tą samą drogą do 

domu. Wygrywa osoba, która pierwsza wróci. 

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/
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The game uses graphic licensed under Public Domain CC0:

author: Clker-Free-Vector-Images source: pixabay.com/pl/vectors/chleb-piekarnia-kok-bochenek-306914/

author: nieznany source: pixabay.com/pl/illustrations/zimą-wieś-śnieg-miasto-choinki-4567947/

author: hafin Al Asad Protic source: pixabay.com/pl/vectors/opady-śniegu-zima-sosny-5347987/

The game 
rules of:

The game is based on the text from Bible (Luke 11:5-8) and is intended for 2 people. It requires 
the preparation of 2 pawns and one four-sided dice. If it is missing, you can use a regular dice and 

rolling 5 or 6 points will mean you have to roll again.

Place your pieces on the field with the arrow. Your task is to go to a friend's house. 
In each turn you move as many squares as there are drawn. When you get to the 
other end of the road, you stop the pawn - even if you rolled more. In the next few 
turns, your task will be to persuade your friend to give you 3 loaves of bread. For 

this purpose, you roll the dice once in each turn (you have only one such attempt in 
each turn). You will get the first bread after throwing out 1, the second after throwing 
out 2, and the third after throwing out 3. When you manage to get bread, you will go 

back the same way home. The first person to return wins. 

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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