Wiek graczy: 8+
Liczba graczy: 2
Zawartość pudełka:
- bloczek do gry
- 2 ołówki
- plansza do losowania ze strzałką
- instrukcja
Cel gry
Celem gracza jest zdobycie jak największej liczby punktów poprzez wpisywanie takich wyrazów, których nie wymyśli jego przeciwnik.
Przygotowanie do gry
Każdy z graczy otrzymuje kartkę do gry oraz ołówek. U góry kartki wpisujemy sześć kategorii - można je wybrać samodzielnie lub skorzystać
z planszy do losowania. Każdy z graczy losuje po kolei jedną kategorię.
Ta sama kategoria może zostać wylosowana kilkakrotnie - np. wylosowane
dwa razy miasto oznacza, że w danej rozgrywce miasta będą wpisywane
dwukrotnie.
Przebieg rozgrywki
Gra składa się z trzynastu rund. W każdej rundzie jeden gracz losuje
literę, na którą będą się zaczynały wyrazy wpisywane do tabel. Od
momentu wylosowania danej litery gracze wpisują do swoich tabel słowa

zaczynające się na tę literę - po jednym pasującym do danej kategorii
słowie w każdej kolumnie. Gdy jeden z graczy zapełni wszystkie swoje
pola, mówi: „stop” - wówczas jego przeciwnik musi natychmiast przestać
pisać. Po każdej rundzie gracze podliczają punkty, następnie losują kolejną
literkę i wpisują kolejne wyrazy.
Punktacja
Gracze kolejno odczytują wpisane przez siebie słowa. Za wpisanie takiego
samego wyrazu jak przeciwnik otrzymuje się po 5 punktów, za inny wyraz
- 10 punktów. Za złą odpowiedź lub jej brak gracz nie dostaje żadnego
punktu.
Koniec gry
Gra kończy się po trzynastu rundach. Gracz, który zdobył najwięcej
punktów, wygrywa.

Drogi Kliencie!
Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością. Jeżeli jednak zdarzą się
jakieś braki (za co z góry serdecznie przepraszamy) możesz przesłać reklamację
na adres:
service@granna.pl
Nie zapomnij podać swojego imienia i nazwiska oraz adresu (miasto, kod
pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania) oraz napisz jakiego elementu gry
brakuje.
Jeżeli chcesz otrzymywać drogą mailową wiadomości o nowościach, wyślij
e-mail z taką informacją na adres: service@granna.pl i podpisz go imieniem
i nazwiskiem.
Zapraszamy - odwiedź nas na Facebooku:
www.facebook.com/grannagry
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