
Wiek graczy: 8+
Liczba graczy: 2–4
Czas gry: 30 min

INSTRUKCJA
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Seria Dr Knizia poleca zawiera gry przygotowane przez jednego z najpopularniejszych 
autorów – doktora matematyki Reinera Knizię. Blisko 600 gier tego autora zostało 
wydanych na całym świecie w ponad 50 językach. Wiele z nich zdobyło liczne nagrody 
i wyróżnienia.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

Płytka startowa (baza kosmiczna)

96 płytek planety 
(po 24 dla każdego gracza)

55 kosmicznych kamieni:
10 o wartości 1
15 o wartości 2
10 o wartości 5
20 o wartości 10

instrukcja
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CEL GRY
Dokładając kolejne płytki, uczestnicy gry tworzą zamknięte obszary. Jeśli na tych obszarach znajdują się ich 
kosmonauci, gracze zdobywają punkty. Im większy obszar, tym więcej punktów. Dodatkowe punkty można uzyskać 
za ufoludki znajdujące się na obszarze gracza. Zwycięża osoba z największą liczbą punktów.

PRZYGOTOWANIE GRY

A Płytkę startową należy położyć na środku stołu.

B Gracze biorą po 24 płytki planety w wybranym kolorze (płytki różnią się kolorem rewersów). Każdy  
        dokładnie tasuje swoje płytki i układa z nich stos (obrazkami do dołu). Następnie każdy gracz bierze  
        jedną płytkę z góry stosu i trzyma ją w taki sposób, aby inni nie widzieli, co się na niej znajduje.

C Kosmiczne kamienie należy położyć z boku stołu.
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PŁYTKI PLANETY
Płytki reprezentują 3 rodzaje obszarów:

      kosmiczny las        promieniotwórcza łąka     bulgoczące bagno

Na niektórych płytkach przedstawione są rysunki kosmonautów w kolorach graczy oraz ufoludków:

Na każdej płytce znajduje się laserowa granica obszaru:

   czerwony laser oznacza brak przejścia,

   zielony laser oznacza przejście. 

ROZGRYWKA
Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Następnie rozgrywka przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
W swojej turze gracz kładzie na stole płytkę, którą trzyma w dłoni. Płytkę należy położyć obrazkiem do góry i musi 
być dołożona do innych płytek zgodnie z poniższymi zasadami:
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•  Co najmniej jeden jej bok musi przylegać do innej płytki leżącej już na stole.

•  Nie może być dołożona w taki sposób, aby różne rodzaje obszarów stykały się ze sobą (musi oddzielać je laser).

Po wyłożeniu płytki gracz bierze następną z góry swojego stosu. Jego tura kończy się. Kolejny gracz wykłada swoją 
płytkę.

Przykłady dokładania płytek

Dokładana płytka przylega bokiem do innej płytki leżącej na stole. 
Kosmiczny las na dokładanej płytce pasuje do lasu na drugiej płytce.

Dokładana płytka przylega czerwonym laserem do kosmicznego lasu. 
Jest to dozwolony sposób dołożenia płytki.

Kosmiczny las na dokładanej płytce pasuje do lasu na jednej z leżących 
płytek, ale nie pasuje do bulgoczącego bagna na innej płytce. Jest to 
niedozwolony sposób dołożenia płytki.
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Kosmiczny las na dokładanej płytce pasuje do lasu na jednej  
z leżących płytek. Dokładana płytka przylega również laserem  
do bulgoczącego bagna. Jest to dozwolony sposób dołożenia płytki. 

Zdobywanie punktów

Jeśli po dołożeniu płytki obszar zostanie zamknięty (czyli otoczony z każdej strony laserami), gracz, który ma 
najwięcej kosmonautów na tym obszarze, zdobywa punkty. Punkty przydzielane są zgodnie z następującymi 
regułami:

•  Za wielkość zamkniętego obszaru: gracz zdobywa tyle punktów, z ilu płytek składa się zamknięty obszar.

•  Za ufoludki: za każdego ufoludka znajdującego się w zamkniętym obszarze gracz zdobywa 3 punkty.

•  Za sąsiadujące obszary: jeśli zamknięty obszar połączony jest zielonym laserem z sąsiadującymi obszarami, 
gracz otrzymuje punkty zgodnie z poniższymi zasadami:

–  Za wielkość sąsiadujących obszarów: gracz zdobywa tyle punktów, z ilu płytek składają się te obszary.

    Uwaga! Sąsiadujące obszary nie muszą być zamknięte.

–  Za ufoludki na sąsiadujących obszarach: za każdego ufoludka gracz zdobywa 3 punkty.

–  Każdy sąsiadujący obszar liczony jest osobno. Może więc zdarzyć się tak, że płytka przedstawiająca dwa   
    rodzaje obszarów (podzielona laserem po przekątnej) będzie liczona dwa razy.

–  Każdy obszar podliczany jest tylko raz, nawet jeśli jest on połączony kilkoma zielonymi laserami z właśnie  
    zamkniętym obszarem.

–  Sąsiadujące obszary niepołączone zielonym laserem nie są podliczane.

Gracz, który zdobył punkty, bierze odpowiednią wartość kosmicznych kamieni i kładzie je przed sobą cyframi  
do dołu.
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Przykład 1
Niebieski gracz dołożył płytkę z promieniującą łąką, zamykając w ten sposób obszar z kosmicznym lasem.  
Ponieważ w lesie znajduje się tylko jego kosmonauta, gracz zdobywa 11 punktów: 2 punkty za wielkość 
zamkniętego obszaru, 4 punkty za wielkość sąsiadującego bulgoczącego bagna, 3 punkty za ufoludka na bagnach,  
1 punkt za sąsiadującą bazę kosmiczną i 1 punkt za sąsiadującą promieniotwórczą łąkę.

Przykład 2
Czerwony gracz dokłada płytkę z bulgoczącym bagnem, zamykając ten obszar. Gracze czerwony i niebieski 
mają na nim po trzech kosmonautów, dzielą się więc zdobytymi punktami (jeśli punktów nie da się równo podzielić, 
nadwyżka punktów przepada): 6 punktów za wielkość zamkniętego bagna, 3 punkty za ufoludka na bagnach,  
2 punkty za sąsiadujący kosmiczny las i 1 punkt za bazę kosmiczną. W sumie 12 punktów, gracze dostaną więc  
po 6 punktów.



Przykład 3
Niebieski gracz dokłada płytkę z bulgoczącym bagnem w taki sposób, że od razu zamyka ten obszar. Znajduje się  
na nim jego kosmonauta, więc gracz zdobywa 10 punktów: 1 punkt za wielkość zamkniętego bagna, 6 punktów  
za wielkość sąsiadującego bagna, 3 punkty za ufoludka na sąsiadującym bagnie.

KONIEC GRY
Gra kończy się, gdy każdy gracz będzie miał tylko 2 płytki planety na swoim stosie. Płytek tych nie dokłada 
się do pozostałych. Zamiast tego gracze odwracają je i zdobywają dodatkowe punkty: 2 punkty za każdego 
kosmonautę oraz 2 punkty za każdego ufoludka znajdującego się na tych płytkach. Gracze biorą 
kosmiczne kamienie o odpowiedniej wartości. Wygrywa osoba z największą liczbą zdobytych punktów.

Korekta: Katarzyna Wróbel
Opracowanie graficzne: Adam Strzelecki
Opracowanie techniczne: Grzegorz Traczykowski
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