
Zadaniem graczy jest ustawienie 4 pionków w rzędzie po-
ziomym lub pionowym jeden obok drugiego. Gra toczy się do 
pierwszego ustawienia przez jednego z graczy 4 pionków.

Znaki teleportacji pozwalają graczowi przenieścić się na 
ten sam znak w wybrane wolne miejsce teleportacji.

Znak zmiany kierunku pozwala graczowi zmienić kierunek 
poruszania się pionka i dokonać skrętu. W zależnoś ci od 
położenia pionka może on skręcić w prawo lub w lewo. Po 
pozostałych polach pionki poruszają się w jednym kierunku 
w pionie lub poziomie. 

Jak i w poprzedniej grze to tylko podstawowy wariant gry,  
Stawiamy na twoją kreatywność, która pozwoli na wymyśle-
nie własnych reguł gry.  

Życzymy wielu interesujących rozgrywek!

UMIEJĘTNOŚCI I PEWNOŚĆ SIEBIE 
TO ARMIA NIE DO ZDOBYCIA

MINI GRA 5
4 W RZĘDZIE
W grze występuje magiczna cyfra 4. Dlaczego magiczna? 
Nikt nie wie... :) Kombinacje 4 pionków ustawiamy w pio-
ziomie lub pionie, jeden za drugim. Na graczy czeka sporo 
wyzwań. Gra się bardzo przyjemnie.

Plansza podzielona jest na 24 pola, w których znajdują się 4 
specjalne pola teleportacji oraz 8 zielonych pól zmieniają-
cych kierunek. 

Gracze układają po 4 pionki jednego koloru na wyznaczonych 
miejscach, po prawej i lewej stronie planszy. Gracze ustala-
ją między sobą kto wykona pierwszy rzut kośćmi. Rzuca się 
dwiema tradycyjnymi kośćmi do gry. 

Po wykonaniu rzutu gracz przesuwa dowolne dwa pionki o 
określoną liczbę pół wkazanych na kościach. Jeśli zostały 
wyrzucone 2 i 5, gracz podejmuje decyzję o wykonaniu ru-
chu. Ma do wyboru ruch dwoma pionkami lub jednym pion-
kiem. Jeśli dwoma to wybiera, który z pionków przesunie się 
o 2 pola, a który o 5. Jeśli jednak jednym pionkiem to sumuje 
liczby, co daje mu 7 pól w wybranym kierunku.

Pionki poruszają się w poziomie i pionie, mogą wychodzić 
poza planszę w górę i wracać od dołu. Tak samo jak wycho-
dzić w lewo i wracać z prawej strony planszy. Brak tutaj ogra-
niczeń. 

PLANSZA DO GRY

2
OPCJONALNE
KARTY DO GRY
Przygotowaliśmy zestaw mini kart do gry o tej samej na-
zwie 4 W RZĘDZIE, który dostępny jest online na naszej 
stronie. Są to karty dedykowane tylko do tej gry. Nie są one 
wymagane, ale mogą wprowadzić wiele nowego w każdej 
rozgrywce. Po każdym rzucie i ustawieniu pionka losuje się 
kartę i wykonuje polecenia z karty. 5
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4 W RZĘDZIE


