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Kierownik budowy Ben
kart z zadaniami
kart pojazdów w 4 kolorach
karty budowy
zestaw instrukcji do gry

Cel gry
Kierownik Ben nadzoruje duży plac budowy, kontroluje czy wszystkie
pojazdy znajdują się w odpowiednim miejscu i czasie. Cały czas staje
przed nowymi zadaniami, potrzebuje do tego pomocników, którzy
szybko i sprawnie pomogą mu je wykonać. Czasami Ben udaje się na
zasłużoną przerwę do toalety a Ty w tym czasie musisz go zastąpić.
Kto najlepiej sprawdzi się w roli pomocnika i wykona sprawnie zlecone
zadania?

Gracz, który jako pierwszy wyłoży wszystkie karty chwyta
Kierownika Bena i krzyczy ‘’Stop’’! Wszyscy gracze w tym
momencie kończą swój ruch.

Teraz wszyscy wspólnie sprawdzają czy osoba, która krzyknęła
‘’Stop’’ poprawnie wyłożyła swoje karty.

Przygotowanie

• Wszystkie karty się zgadzają?
Wspaniale! W nagrodę otrzymujesz kartę z zadaniem i trzymasz ją
przy sobie.

Wymieszajcie karty z zadaniami, ułóżcie je zakryte jedna na drugiej i
ustawcie po środku strefy gry. Karty powinny być zwrócone stroną z
zadaniem do dołu. Obok nich ustawcie Kierownika Bena. Każdy z
graczy wybiera jeden kolor kart oraz jedną kartę plac budowy. Karty z
pojazdami należy trzymać zakryte w ręku, a kartę budowy przed sobą.

• Karty się nie zgadzają lub nie wszystkie zostały wyłożone?
Musisz przeczekać tę rundę i odłożyć na miejsce Bena. Daj znak
pozostałym graczom, żeby mogli kontynuować wykładanie swoich
kart.
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Kierownik Ben musi udać się do toalety?
Szybko odwróć swoją kartę budowy nastronę, na której znajduje się
toaleta, najszybciej jak potrafisz chwyć Bena i ułóż go na swojej karcie.

Rozgrywka
Grajcie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Najstarszy z
graczy rozpoczyna rozgrywkę odkrywając pierwszą z brzegu kartę z
zadaniem. Układa ją obok odkrytą, tak, aby wszyscy gracze mogli ją
zobaczyć.
Czy to zadanie jest związane z budowaniem ( pokazane są 2 lub 4 pojazdy)?
Tak szybko, jak to możliwe rozpoznaj pojazdy z karty i wyłóż na
Twoją kartę budowy takie same pojazdy z kart, które trzymasz w
ręku. Karty nie muszą być równo poukładane, ważne, żeby dotykały
karty budowy.

Komu udało się, jako pierwszemu doprowadzić Bena do toalety?
Zwycięzca otrzymuje w nagrodę kartę z zadaniem i trzyma ją przy
sobie.Wszyscy gracze z powrotem odwracają swoje karty budowy na
stronę z placem budowy.
Za każdym razem po ogłoszeniu zdobywcy karty z zadaniem wszyscy
gracze zabierają z powrotem do ręki swoje karty z pojazdami,
kierownik Ben wraca na swoje miejsce. Rozpoczyna się nowa runda.
Zwycięzca odkrywa nową kartę z zadaniem.

Koniec gry
Gra kończy się w momencie, kiedy zostaną zużyte wszystkie karty z
zadaniami lub po upływie ustalonej przez Was ilości rund. Gracze
podliczają zdobyte przez siebie karty z zadaniami. Zdobywca
największej ilości kart wygrywa i zostaje ogłoszony najbardziej
pracowitym pomocnikiem na budowie. W przypadku takich samych
ilości zdobytych kart ogłaszany jest remis.

