
Każde złapanie przeciwnika to 5 zdobytych punktów. Zła-
panie polega na ustawieniu 2 pionków tak, aby pionek prze-
ciwnika znalazł się pomiędzy tymi dwoma pionkami. Złapa-
nie przeciwnika na żółtym polu zwiększa zdobyte punkty 
x3. Aby zdobyć te dodatkowe punkty wystarczy, że jeden 
pionek z trzech znajdzie się na jednym żółtym polu. 

Można też wybrać opcję gry do pierwszego złapania prze-
ciwnika, wtedy nie nalicza się punktów i gra zaczyna się od 
początku. Grać można na czas lub po prostu dla czystej za-
bawy bez ograniczenia czasowego.

Na planszy przy niektórych polach znajdują się strzałki, któ-
re umożliwiają dokonanie zamiany miejscami swojego pion-
ka z pionkiem przeciwnika.

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

Życzymy wielu miłych chwil!

ROBIENIE TEGO CO LUBISZ, JEST 
WOLNOŚCIĄ. LUBIENIE TEGO, CO 
ROBISZ, TO SZCZĘŚCIE

MINI GRA 4
ŁAPACZ
Tym razem będzie jeszcze szybciej. Pogoń za przeciwni-
kiem, czyli kto szybciej złapie przeciwnika wygrywa. 

Plansza podzielona jest na 24 pola, w których znajdują się 
liczby od 1 do 6. Każda liczba występuje poczwórnie. Pola wy-
pełnione na żółto to pola specjalne. 

Gracze układają po 4 pionki jednego koloru na wyznaczonych 
miejscach, po prawej i lewej stronie planszy. Gracze ustalają 
między sobą kto wykona pierwszy rzut kośćmi. Do gry wy-
korzystuje się dwie tradycyjne kości. Gracz rzucający kośćmi 
decyduje, która wylosowana liczba z dwóch jest dla niego, a 
która dla przeciwnika. Jest to spore wyzwanie, gdyż wymaga 
szybkiego myślenia połączonego z odrobiną jeszcze szybszej 
strategii. W końcu dajesz przeciwnikowi możliwość wykona-
nia ruchu, a czy będzie on lepszy dla ciebie, czy nie, to się 
okaże już w trakcie fascynującej rozgrywki. 

Zasada jest prosta, jeśli są wolne pola z wylosowanymi nu-
merami, to trzeba na nie postawić pionki. W przeciwnym razie 
traci się swoją kolejkę.

W grze wykorzystywana jest również bardzo duża losowość. I 
tak jak w poprzednich grach też trzeba trochę wytężyć szare 
komórki, aby podjąć decyzję, na którym polu umieścić pionek, 
aby szybciej złapać przeciwnika. 

PLANSZA DO GRY

2
OPCJONALNE
KARTY DO GRY
Przygotowaliśmy zestaw mini kart do gry o tej samej nazwie 
ŁAPACZ, 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 wykonu-
je polecenia z karty. 4


