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Dobj a kockákkal.
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Roll the cubes. Make a story.
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 Játékleírás
Amikor családdal vagy barátokkal játszotok, egymás
után kerültök sorra a mesélői szerepben. Mesélőként
dobj a 9 kockával. .Kezd úgy, hogy „Egyszer volt, hol
nem volt…” majd folytasd a történeted beleszőve a 9
kockán látható ábrákat. Azzal a képpel kezdj, amelyik
megragadja a képzeletedet. Nincs rossz választás, a cél,
hogy a képek beindítsák fantáziádat.
Az én hősöm: Dobj 3 kockával, majd alkoss belőlük
egy karaktert. Ezután dobj ismvét mind a 9 kockával,
és történetedet a korábban megalkotott hősödet is
beleszőve meséld el. Mi fog történni vajon hősöddel
egy piramis tetején az ókori Egyiptomban? Vagy egy
teknős jó barátjaként?
Történetláncok: Az első játékos dob mind a 9 kockával,
majd elkezd egy történetet. Az egymást követő
játékosok mindegyike hozzzátesz a történethez egy
újabb, általa kitalált fejezetet. Az utolsó játékosnak
kell az egész történetet lezárnia. Használjátok a
kiegészítő kockakészleteket, hogy a történeteiteknek új
dimenziókat nyithassatok.

Nincs ötledet? Válaszd ki kedvenc mozifilmedet,
könyvedet vagy Tv műsorod. Milyen új és ötletes
történeteket tudsz szőnni a bennük szerplő
karakterekkel és eseményekkel.
Használd a képzelőerődet. Világszerte rengeteg újabb
játékmódot találnak ki a Sztorikockához. Ti milyen
jópofa szabály szerint játszotok?
Kövess minket Facebook-on és Twitter-en!

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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