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Zawartość
12 kart z dinozaurami, 1 kostka z kolorami, 1 kostka z symbolami, instrukcja do gry.

Cel gry
Wszędzie grasują dinozaury! Jesteście gotowi wziąć udział w poszukiwaniu tych prehistorycznych zwierząt? Kostki wskażą wam 
dinozaura, którego musicie odszukać. Najszybszy z graczy, może zatrzymać schwytanego dinozaura, ale tylko do momentu, aż 
ktoś inny wykaże się lepszym refleksem. Celem gry jest jak najszybsze zdobycie trzech dinozaurów. 

Przygotowanie
Po środku stołu rozłóżcie 12 kart z dinozaurami, pomiędzy nimi zachowajcie odstępy. Ułóżcie je tak, aby każdy z graczy miał do 
nich swobodny dostęp. Przygotujcie kostki do gry.

Rozgrywka
Najstarszy z graczy jako pierwszy wyrzuca obiema kostkami. Wszyscy gracze jednocześnie rozpoczynają poszukiwania! 
Którego dinozaura należy odnaleźć?
Kostka z kolorami wskazuje jakiego koloru dinozaura należy odnaleźć.
Kostka z symbolami wskazuje czy na dinozaurze znajduje się symbol (ślad dinozaura).
Kto odnajdzie dinozaura i chwyci go w dłoń, nie może zmienić podjętej decyzji.

Czy schwytałeś dinozaura, którego szukaliście?
Wspaniale! W nagrodę ułóż go przed sobą jako zdobycz.

Czy schwytałeś nie tego dinozaura, którego szukaliście?
Odłóż go z powrotem na środek stołu.

Rozpoczyna się kolejna runda i następny gracz wyrzuca kostkami. Jeśli wszyscy gracze pomylą się co do wyboru dinozaura,  
od razu rozpoczynacie nową rundę.

Uwaga! Dinozaury, które leżą przed Tobą, czyli twoje trofea z poprzednich rund cały czas są w niebezpieczeństwie. 
Podczas poszukiwań inni gracze mogą Ci je zabrać, jeśli odpowiadają one wynikom na kostkach. 
Chroń swoje dinozaury i bądź szybszy od innych graczy!

Koniec gry
Wygrywa ten, kto jako pierwszy zdobędzie trzy dinozaury i ułoży je przed sobą. 

RYZYKO ZADŁAWIENIA 
-  Małe elementy. Nie nadaje
    się dla dzieci poniżej 3 lat.
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Podczas tej prehistorycznej ekspedycji należy stosować się do następujących reguł!
• Przed każdym rzutem kostkami wszyscy gracze (poza rzucającym) muszą położyć obie dłonie na krawędzi stołu.
• Rzut kostkami wykonujcie w taki sposób, żeby wszyscy gracze dobrze je widzieli.
• Schwytane dinozaury nie mogą być przykrywane i chowane. Jedynym sposobem, żeby je chronić przed innymi 
graczami jest szybki refleks. Chwytaj je jak najszybciej, jak tylko kostka wskaże odpowiedni kolor i symbol. Kto 
pierwszy, ten lepszy! 




