
Instrukcja:

36 kart gry tasujemy i rozdajemy graczom, a 12 kart wiedzy rozk!adamy na stole (w wariancie 
„dla pocz"tkuj"cych” karty te pozostaj" odkryte, w wariancie „dla zaawansowanych” —  
zakryte). W warunkach szkolnych na !awce rozk!adamy równie# map$ „Polskie Si!y Zbrojne 
na Zachodzie podczas II wojny %wiatowej”. Zadaniem gracza jest skompletowanie jak 
najwi$kszej liczby zestawów sk!adaj"cych si$ z trzech kart gry wyró#nionych tak" sam" 
ramk" (np. gen. W!adys!aw Anders, 2. Korpus Polski i bitwa o Monte Cassino).
Przed rozpocz$ciem partii gracze zapoznaj" si$ z wylosowanymi kartami. Je%li ju# na tym 
etapie maj" w r$ce kompletne zestawy, odk!adaj" je na bok. Gr$ rozpoczyna jej najm!odszy 
uczestnik.
W swojej turze gracz prosi innego, wybranego przez siebie gracza o #"dan" kart$. Je%li 
poproszony tak" kart$ posiada, musi j" odda& prosz"cemu, który wykonuje kolejny ruch 
(pro%b$ o kart$). Je%li poproszony takiej karty nie ma, ruch przechodzi na gracza siedz"cego 
po lewej stronie prosz"cego.
Je%li gracz nie wie, jakiej karty szuka&, mo#e skorzysta& z kart wiedzy. W wariancie „dla 
pocz"tkuj"cych” spogl"da na odkryt" kart$ wiedzy przed wykonaniem ruchu (pro%by o'kart$). 
W wariancie „dla zaawansowanych” — zamiast wykonywa& ruch — odkrywa kart$ wiedzy 
w'wybranym przez siebie kolorze, czyta g!o%no jej zawarto%&, po czym znów zakrywa, a'ruch 
(pro%b$ o kart$) wykonuje kolejny gracz.
Po skompletowaniu zestawu trzech kart gracz informuje o tym fakcie przeciwników, 
a'kompletny zestaw odk!ada obok siebie.
Gracz, któremu w r$ce nie pozosta!a ju# ani jedna karta, nie ko(czy rozgrywki. Uwa#nie 
obserwuje przeciwników, a gdy nadejdzie jego ruch, mo#e prosi& o karty tak jak dotychczas.
Gra ko(czy si$ w momencie, gdy wszystkie zestawy kart zosta!y skompletowane. Kto 
na'ko(cu rozgrywki ma ich najwi$cej — wygrywa.
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Przyk!ad nr 1: Mam w swojej talii kart$ z gen. W!adys!awem Andersem. By 
skompletowa& zestaw, potrzebuj$ wi$c kart 2. Korpusu Polskiego i bitwy o Monte 
Cassino. Gdy nadchodzi mój ruch, mówi$: Jacku, prosz$, daj mi kart$ z bitw" o Monte 
Cassino. Je%li Jacek ma tak" kart$, musi mi j" wyda&, a ja mog$ poprosi& kogo% o kolejn" 
kart$. Je%li nie, ruch przechodzi na gracza siedz"cego po mojej lewej stronie.
Przyk!ad nr 2: Mam w swojej talii kart$ z gen. W!adys!awem Andersem. Jacek, który 
wykonywa! swój ruch przed chwil", poprosi! Ani$ o kart$ bitwy o Monte Cassino, lecz 
takiej nie uzyska!. Oznacza to, #e nie ma on w swojej talii ani bitwy o Monte Cassino 
(bo jej szuka), ani gen. W!adys!awa Andersa (bo t$ mam ja). Skoro jednak interesowa! 
si$ tym zestawem, musi mie& kart$ 2. Korpusu Polskiego! Gdy nadchodzi moja kolej, 
prosz$ wi$c: Jacku, wydaj mi kart$ 2. Korpusu Polskiego. Musz$ zlokalizowa& jeszcze 
tylko bitw# o Monte Cassino (a wiem, #e nie ma jej Ania) i skompletuj$ ca!y zestaw!
Przyk!ad nr 3: Mam w swojej talii kart$ z gen. W!adys!awem Andersem, ale 
zapomnia!em, czym si$ ws!awi! podczas II wojny %wiatowej, wi$c nie wiem, o co poprosi& 
innych graczy. W wariancie „dla zaawansowanych”, gdy nadchodzi mój ruch, nie #"dam 
kart od przeciwników, lecz korzystam z karty wiedzy w takim samym kolorze ramki, jak ma 
karta z gen. W!adys!awem Andersem, i czytam j" uwa#nie. Teraz ju# zapami$tam, 
#e aby skompletowa& ten zestaw, musz$ szuka& kart 2. Korpusu Polskiego i bitwy 
o Monte Cassino! Niestety, moi przeciwnicy mogli zauwa#y&, #e interesuj$ si$ tym 
akurat zestawem, co zwi$ksza ich szanse na ko(cowy sukces.
Wykorzystanie mapy: w warunkach szkolnych, po zako(czeniu rozgrywki gracze po kolei 
wskazuj" na mapie miejsca, których dotycz" skompletowane przez nich zestawy, informuj"c 
pozosta!ych graj"cych, jaki zestaw zebrali i czemu wi"#e si$ on w!a%nie z tym miejscem.
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