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Kartę depozyt ułóżcie pośrodku stołu. Wymieszajcie pozostałe karty i utwórzcie z nich 
zakrytą talię. Każdy z graczy losuje z talii jedną kartę. Odkrytą kartę układa przed sobą 
zachowując niewielką odległość od karty depozyt. Przygotujcie żółtą kostkę. Każdy z 
graczy otrzymuje po trzy małe kostki. Niepotrzebne kostki schowajcie do pudełka. 

Przykładowe 
rozłożenie gry 
dla 4 graczy. 

Zagrajcie kilka rund.

Wykonajcie rzut żółtą kostką, a następnie odłóżcie ją na kartę depozyt. Symbol, który 
pokazuje kostka to ''szczęśliwy symbol'' w tej rundzie!

Jeden z graczy wydaje komendę: Do rzutu gotowi, start! Wszyscy grają jednocześnie: 
wykonują rzuty swoimi kostkami i sprawdzają, czy pojawił się na nich szczęśliwy 
symbol. Jak najszybciej pozbądźcie się swoich kostek! Jeśli udało ci się wyrzucić 
szczęśliwy symbol kontynuuj rzuty pozostałymi kostkami. Kontynuujcie, aż do 
momentu, kiedy jeden z graczy jako pierwszy pozbędzie się wszystkich swoich kostek.

Z A W A R T O Ś Ć  

P R Z Y G O T O W A N I E

R O Z G R Y W K A

 G otowi do rzutu, start! W gospodzie pod ''Złotą kostką'' nie brakuje
rozrywek. Kostki szybko przemieszczają się pomiędzy kartami graczy. 
Przy odrobinie szczęścia i spostrzegawczości szybko pozbędziesz się swoich
kostek, zdobędziesz trzy zwycięskie karty i wygrasz!

18 małych 
kostek 

1 instrukcja

1 karta depozyt z  
  żółtym brzegiem

18 kart z białym 
brzegiem

1 żółta kostka 
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Kostek możesz się pozbyć na dwa sposoby:

1. Umieszczając je na karcie depozyt

Udało ci się wyrzucić szczęśliwy symbol? Kostkę lub 
kostki umieść na karcie depozyt. Do końca rundy są 
wykluczone z gry.

2. Umieszczając je na karcie innego gracza

Wyrzuciłeś na kostce symbol widniejący po prawej stronie twojej karty? Jeśli tak, 
możesz położyć kostkę lub kostki z tym symbolem na karcie gracza siedzącego 
po twojej prawej stronie. 
Wyrzuciłeś  na kostce symbol widniejący po lewej stronie twojej karty? Jeśli tak, 
możesz położyć kostkę lub kostki z tym symbolem na karcie gracza siedzącego 
po twojej lewej stronie. 

Grając w 2 osoby, jeśli wyrzucicie jeden z dwóch symboli kostkę/ kostki kładziecie 
po prostu na karcie drugiego gracza. Nie obowiązuje zasada prawo/lewo.

Ważne zasady rzutu kostkami 

◆  Kostka musi zostać położona na karcie, a nie obok.

◆  Żółta kostka ze szczęśliwym symbolem musi zawsze leżeć na karcie 

    depozyt, nawet jeśli karta jednego z graczy ma taki sam symbol. 

Inny gracz położył ci kostkę/kostki na karcie?

To zwiększyło ilość twoich kostek do rzutu. Wykonuj rzut wszystkimi kostkami i 
spróbuj jak najszybciej się ich pozbyć!

Udało ci się pozbyć wszystkich kostek?

Super! Powiedz ''stop!''

Teraz inni gracze mogą wykonać ostatnie 3 rzuty kostkami, które im pozostały. Ten, 
komu jeszcze uda się wyrzucić szczęśliwy symbol może położyć kostkę lub kostki z 
symbolem na karcie depozyt. Podczas trzech ostatnich rzutów nie obowiązuje zasada 
symboli znajdujących się na kartach graczy. 

Runda dobiegła końca. Każdy z graczy, któremu udało się 
pozbyć wszystkich kostek otrzymuje w nagrodę swoją kartę. 
Zakrytą kartę układa obok siebie, jako trofeum. Teraz ci sami 
gracze losują po jednej karcie i układają je odkryte przed sobą.

Gracz, któremu w tej rundzie nie udało się pozbyć wszystkich 
kostek zostawia swoją kartę na kolejną rundę.

Rozdajcie ponownie kostki. Każdy z graczy powinien mieć 3 małe kostki. Kolejna 
runda ponownie rozpoczyna się od rzutu żółtą kostką i wskazania 
szczęśliwego symbolu.
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K O N I E C  G R Y S Z C Z Ę Ś L I W E  S Y M B O L E

Wygrywa ten, kto jako pierwszy zdobędzie trzy zwycięskie karty.
Jeśli w tej samej rundzie więcej, niż jedna osoba zdobędzie trzy karty, 
ogłaszany jest remis.

Wskazówka: Jeśli chcecie przedłużyć rozgrywkę, kontynuujcie do momentu, aż 
wykorzystacie wszystkie karty z rezerwy.  Gracz, który zdobędzie najwięcej kart, 
wygrywa. W przypadku remisu podzielcie się wygraną. 

◆   Czterolistna koniczynka
Czterolistną koniczynkę trudno spotkać w przyrodzie: 
musisz być naprawdę szczęściarzem, że na nią trafiłeś. 
Koniczynka to symbol szczęścia, przyjaźni i harmonii.

◆   Szczęśliwa świnka
W zamierzchłych czasach świnie były uznawane przez germański 
lud celtycki za święte zwierzęta. Do tej pory są symbolem 
bogactwa i obfitości. 

◆   Machający kot (Maneki- neko)
Machający kotek jest popularnym symbolem szczęścia w Japonii, 
Chinach, na Tajwanie oraz w Tajlandii. Przynosi dobrobyt, 
odpędza nieszczęście. Jest umieszczany przy wejściu do 
tamtejszych sklepów, żeby zapraszać do środka klientów.

◆    Szczęśliwa moneta
Szczęśliwa moneta to symbol bogactwa. Ten, kto daje komuś w 
prezencie monetę życzy, aby tej osobie nigdy nie zabrakło 
pieniędzy. 

◆    Podkowa 
Koń to symbol siły i władzy. Podkowa chroni zwierzę i 
uznana jest za symbol szczęścia prawie we wszystkich 
kulturach.

◆    Ręka Fatimy (Chamsa)
Ręka Fatimy jest symbolem wiary islamskiej i jej zadaniem 
jest odpędzanie złych duchów.
Chroni przed złą energią i przyciąga dobrą. 
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