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Rzuć kośćmi.
Stwórz opowieść.
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 Jak grać
Grając z rodziną i przyjaciółmi wcielacie się w role
bajarza. Jego zadaniem jest opowiedzieć historię na
podstawie wylosowanych obrazków. Rzuca więc
9 kośćmi i rozpoczyna opowieść od słów “Dawno,
dawno temu” wplatając wylosowane obrazki w
tworzoną historię. Może zacząć od tego obrazka,
który wpadnie mu w oko. Użyjcie 3 kości na wstęp, 3
kolejnych na rozwinięcie i 3 ostatnich na zakończenie
opowieści. Zasada jest jedna: Nie ma złych
odpowiedzi.
Mój bohater: Rzuć trzema kośćmi i wykorzystaj je
do stworzenia bohatera. Następnie rzuć 9 kośćmi i
opowiedz historię o nim. Co się wydarzy gdy Twój
bohater odwiedzi grobowce egipskich piramid, albo
będzie miał żółwika za pomocnika?
Epickie opowieści: Pierwszy z graczy rzuca
wszystkimi 9 kośćmi i otwiera pierwszy rozdział
opowieści. Następnie kolejni gracze po kolei rzucają
kośćmi i dodają kolejne rozdziały. Ostatni z graczy
musi powiązać je wszystkie ze sobą i stworzyć
logiczne zakończenie. Dodaj różne zestawy Rory’s

Story Cubes® aby nadać swoim historiom zupełnie
nowy wymiar.
Brak pomysłów? Wybierz swój ulubiony film, książkę,
albo serial. Jakie nowe niewyobrażalne historie możesz
opowiedzieć wykorzystując jego bohaterów i świat?
Użyj wyobraźni. Na całym świecie, ludzie
wymyślają swoje własne sposoby na grę z użyciem
Rory’s Story Cubes® Jakie nowe sposoby Ty wymyślisz?
Dołącz do nas na Facebooku i Twitterze!

How to play
When playing with family and friends take turns as the
storyteller. The storyteller rolls all 9 cubes. Begin with
‘Once Upon a Time’ and tell a story that links together
all 9 face-up images. Start with the first image to grab
your attention. Use three cubes for the beginning, three
for the middle and three for the end of the story. There
is one rule: there are no wrong answers.
My Hero: Roll three cubes and use them to create
a character. Now roll all nine cubes and tell a story
featuring your hero. What will happen when your hero

finds herself at the pyramids in Ancient Egypt, or with a
turtle for a sidekick?
Epic Stories: The first player rolls all nine cubes and
weaves the opening chapter. Taking turns, each
consecutive player adds a chapter to the story. The last
player must tie up all the loose ends and bring the story
to its epic conclusion. Add different sets of Rory’s Story
Cubes® to give your stories a whole new dimension.
Stuck for ideas? Pick your favourite movie, book or TV
show. What new and imaginative stories can you spin
using these characters and settings?
Use your imagination. Around the world, people are
inventing their own ways to play with Rory’s Story
Cubes®. What fun ways to play will you discover?
Join us on Facebook and Twitter!
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