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Zawartość
220 kart z 660 pytaniami i zagadnieniami, 24 duże żetony odpowiedzi, 
120 małych żetonów punktów, kostka do gry, plansza, instrukcja.

Cel gry
Celem gry jest lepsze poznanie siebie i pozostałych graczy podczas 
świetnej zabawy.

Przygotowanie do gry
Każdy gracz otrzymuje zestaw 4 plastikowych żetonów z cyframi 1, 
2, 3 i 4 oraz 10 małych żetonów punktów. Pozostałe małe żetony są 
umieszczane w puli na środku stołu, przy czym powinno być ich tam 
tyle, aby na każdego gracza przypadało w puli dokładnie 10 żetonów. 

Przykład: W grze dla 3 graczy w puli znajdować się będzie 30 małych 
żetonów punktów, w grze dla 4 graczy – 40 itd. 

Niewykorzystane żetony odłóżcie do pudełka. Na środku stołu połóżcie 
karty w pudełku, tak aby były dostępne dla wszystkich graczy.

Na każdej z kart znajdują się pytania/zagadnienia trzech typów: 

Typ A – z dwiema możliwymi odpowiedziami:

•  wybierz żeton odpowiedzi z cyfrą 1 (odpowiedź po lewej stronie) 
lub z cyfrą 2 (odpowiedź po prawej stronie)

Typ B – z trzema możliwymi odpowiedziami:

•  wybierz żeton odpowiedzi z cyfrą 1, żeby wskazać osobę 
po swojej lewej 
•  wybierz żeton odpowiedzi z cyfrą 2, żeby wskazać na siebie
•  wybierz żeton odpowiedzi z cyfrą 3, żeby wskazać osobę 
po swojej prawej

Typ C – z czterema możliwymi odpowiedziami

•  wybierz żeton odpowiedzi z cyfrą 1, 2, 3 lub 4, posługując się tymi 
wartościami jak skalą, przy czym 4 jest największą wartością

Uwaga! W celu uproszczenia zapisu na kartach użyto formy rodzaju 
męskiego.

Grę rozpoczyna najstarszy gracz.

Rozgrywka
Na początku swojej tury rzuć kostką i weź kartę z pudełka.
Kość informuje, na które z trzech pytań/zagadnień musisz 
odpowiedzieć (typ A, B lub C). Przeczytaj na głos pytanie i połóż kartę 
na stole w taki sposób, aby pozostali gracze mogli odczytać pytanie. 
Żeton z wybraną odpowiedzią (1, 2, 3 lub 4) umieść przed sobą zakryty, 
tak aby inni gracze nie mogli go zobaczyć. 

Pozostali uczestnicy próbują – każdy oddzielnie – odgadnąć, jaka jest 
Twoja odpowiedź. Każdy z graczy kładzie przed sobą zakryty żeton 
odpowiedzi z cyfrą odpowiadającą – według niego – Twojej 
odpowiedzi. Następnie każdy z graczy musi zdecydować, jak pewny 
jest swojej odpowiedzi. Może postawić 1 lub 2 małe żetony punktów 
na swoją odpowiedź – kładzie je obok wyłożonego żetonu odpowiedzi.

Gdy wszyscy gracze wyłożą już żetony odpowiedzi i punktów, możesz 
ujawnić swoją odpowiedź. Odwróć żeton, aby wszyscy mogli zobaczyć 
Twój wybór. Następnie żetony odkrywają pozostali gracze. Ci, którzy 
wystawili żeton z cyfrą zgodną z Twoim wyborem, odgadli prawidłowo.

Podział żetonów
Za poprawne odpowiedzi gracze otrzymują małe żetony z puli. 
Podział żetonów odbywa się następująco:

•  Aktywny gracz otrzymuje 1 żeton punktów za każdego gracza, 
który odgadł jego wybór.
Przykład: Twoją odpowiedź odgadło 2 graczy – zatem otrzymujesz 
2 małe żetony.

•  Gracze, którzy prawidłowo wskazali wybór aktywnego gracza, 
podwajają swój zakład, otrzymując 2 razy tyle małych żetonów 
punktów, ile obstawili.
Przykład: Gracz, który postawił na swoją odpowiedź 2 małe żetony, 
zabiera je z powrotem i pobiera 2 dodatkowe żetony punktów ze 
wspólnej puli.

•  Gracz, który nie odgadł odpowiedzi aktywnego gracza, traci 
postawione przez siebie żetony punktów – odkłada je do puli.

Uwaga! Jeśli masz pecha i stracisz wszystkie swoje żetony punktów, 
nie możesz dalej zgadywać i obstawiać odpowiedzi pozostałych 
graczy. Musisz poczekać na swoją kolej i liczyć na to, że zdobędziesz 
żetony dzięki odpowiedziom pozostałych uczestników zabawy. 

Wygrana
Gra kończy się, kiedy zostaje wyczerpana wspólna pula małych 
żetonów punktów. Gracz z największą ich liczbą wygrywa.
 
Uwaga! Jeśli we wspólnej puli pozostało zbyt mało żetonów, aby 
rozdzielić je pomiędzy wszystkich graczy, żaden z uczestników nie 
pobiera ani nie oddaje żetonów i gra automatycznie się kończy.
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