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   Jak grać? 

Zagraj z rodziną i przyjaciółmi! Wszyscy 
po kolei wcielicie się w rolę narratora. 
Celem gry jest stworzenie jak najlepszej 
historii na podstawie 9 obrazków wy-
rzuconych na kostkach. Narrator rzuca 
wszystkimi 9 kostkami, a następnie rozpo-
czyna opowieść od słów: „Dawno, daw-
no temu…”. Zacznij od obrazka z  kostki, 
który jako pierwszy przykuł Twoją uwagę. 
Użyj 3 kostek, aby rozpocząć swoją baśń, 
wykorzystaj 3 kostki na rozwinięcie i 3 na 
zakończenie. Obowiązuje tylko jedna za-
sada: nie ma złych skojarzeń.

Teraz możesz tworzyć postacie i zdarzenia 
do swojej ulubionej gry fabularnej w stylu 
fantasy.
Użyj wyobraźni. Ludzie na całym świecie 
wymyślają własne warianty gry Rory’s Story 
Cubes®. A co Tobie wpadnie do głowy?

Dołącz do nas na Facebooku i Twitterze!

Rebel Sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 64c 
80-298 Gdańsk 
www.storycubes.rebel.pl 
wydawnictwo@rebel.pl 
www.wydawnictworebel.pl
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