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1. Należy poruszać się po planszy zgodnie z liczbą wyrzuconych oczek na kostce do gry. 
2. Osoba, która jako ostatnia pozostanie na planszy wygrywa (z wyjątkiem osób, które staną na polu 
nr. 50). 
3. Gracz, którego pionek stanie na polu specjalnym musi zastosować się do polecenia: 

- nr. 1 - NARODZINY. Pole startowe. 
- nr. 7 - Nie nosisz czapki zimą, chociaż rodzina załamuje ręce, bo NA PEWNO marzniesz. Idziesz do 
przodu o 43 pola.
- nr. 11 - Przeczytałeś nowelkę “Nasza szkapa” Marii Konopnickiej. Odechciewa Ci się żyć. Idziesz do 
przodu o 3 pola.
- nr. 23 - Zadzwonił do ciebie ktoś z nieznanego numeru, a ty boisz się oddzwonić. Czekasz dwie kolej-
ki. 
- nr. 30 - Ku Twojemu zaskoczeniu jakoś to się wszystko układa, masz przyjaciół, pracę, którą lubisz i w 
ogóle jest całkiem nieźle. Cofasz się o 10 pól.
- nr. 36 - Udajesz się w podróż służbową. Masz do wyboru samolot albo rower. Jeśli wybierzesz samo-
lot, to idziesz do przodu o 10 pól. Jeśli wybierzesz rower, to czekasz trzy kolejki.
- nr. 44 - Nie zmieniłeś opon na zimowe. Wpadasz w poślizg. Nic się nie stało, ale ze stresu idziesz do 
przodu o 3 pola.
- nr. 50 - Utknąłeś w pracy i relacjach, których nie lubisz i nie masz siły ani możliwości, żeby to zmie-
nić. Jesteś martwy za życia. Zostajesz na tym polu na zawsze.  
- nr. 57 - Zostało Ci na koncie 100 złotych, a tu kredyt, rachunki i inne takie. Twój proces starzenia 
gwałtownie przyspiesza. Idziesz do przodu 20 pól. 
- nr. 63 - Coś Cię boli to tu, to tam. Zaczynasz się powoli sypać. Idziesz do przodu o 7 pól.
- nr. 71 - Postanawiasz napisać pamiętnik o swoim życiu ku potomności. Nikt tego co prawda nie prze-
czyta, ale dzięki tego typu ćwiczeniom intelektualnym dłużej zachowujesz świeżość umysłu. Cofasz się 
11 pól.  
- nr. 77 - Od siedemdziesięciu lat codziennie jesz coś słodkiego na śniadanie. Zęby odmawiają w końcu 
posłuszeństwa. Czekasz w kolejce do dentysty kolejkę.
- nr. 85 - Chodzisz codziennie na spacer do lasu i słuchasz śpiewu ptaków. W lesie zachowujesz się 
cicho i z szacunkiem. Cofasz się 10 pól.  
- nr. 94 - Zamiast chcieć, już Ci się nie chce. Idziesz do przodu o 3 pola.
- nr.100 - ŚMIERĆ. Koniec gry.




