
Co to znowu za pokraki? 
Wyglądają jak wieszaki! 

Wyszły z szafy bez pomocy… 
Kiedy wyszły? O północy!!!

Maszerują przez pokoje,  
szumią na nich różne stroje. 

Idą, idą, nie przystają. 
Pod wersalkę zaglądają...

Dorota Gellner
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P   to gra kooperacyjna. Termin ten oznacza, że gracze – 
zamiast ze sobą rywalizować – muszą połączyć swoje siły, aby pokonać potwory. 
Gracze, wspólnie, albo wygrają, albo przegrają.

awartość pudeka:
20 kart potworów, 10 żetonów zabawek, 2 żetony łowców doskonałych, 
3 części potwora Zębogona, szaa, instrukcja.

rzygotowanie do gry: 
• Potasuj karty potworów i ułóż je w stos. Na wierzchu ma być widoczna ilustracja 

przedstawiająca dziecko w łóżku.
• Żetony zabawek wymieszaj z żetonami łowców doskonałych. Ułóż je obrazkiem 

do dołu dookoła stosu kart potworów. 
• Połóż 3 części potwora Zębogona niebieską stroną do góry – tak, 

aby przedstawiały obrazek potwora.
• Pudełko z otwartą szaą umieść obok.
• Odsłoń wierzchnią kartę potwora i ułóż ją odkrytą powyżej łóżka.
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Koniec gry
Gracze zwyciężają, jeśli uda im się przegnać wszystkie potwory do szay

Potwory wygrywają natomiast, gdy zajęte zostaną wszystkie cztery miejsca wokół 
łóżka. Jeśli potwory wygrają, najlepszym rozwiązaniem będzie rozegranie kolejnej 
partii gry , aby się na nich odegrać.

arianty
Poniżej znajduje się kilka dodatkowych zasad, które pozwolą dostosować grę 
do wieku graczy.

Ł  l łh 
Rozgrywka odbywa się według podstawowych zasad, ale nie używa się części 
potwora Zębogona. Dzięki temu na stole będzie się znajdował tylko jeden potwór. 
Nie można przegrać Nowy potwór pojawi się tylko wtedy, gdy stary zostanie 
wygoniony do szay.

P ó
To wariant rywalizacyjny, w którym gracze nie działają jako grupa, ale walczą 
o zdobycie tytułu pogromcy potworów. Zasady są takie same, jak w grze 
podstawowej – z jedną różnicą. Po odesłaniu potwora do szay gracz, który tego 
dokonał, kładzie kartę potwora przed sobą. Gdy gra się kończy, każdy z graczy 
liczy, ile potworów przepędził do szay. Ten, kto wygnał ich najwięcej, zdobywa 
tytuł pogromcy potworów i wygrywa grę. W przypadku remisu gracze dzielą się 
zwycięstwem.

Najtrudniejszy wariant gry – P  u – znajdziesz na naszej stronie 
www.granna.pl 



Drogi Kliencie

Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością.  
Jeżeli jednak zdarzą się jakieś braki (za co z góry serdecznie przepraszamy), 
prosimy wypełnić ten kupon i wysłać go na adres:  
GRANNA, ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa.

Możesz też przesłać reklamację e-mailem na adres: service@granna.pl.

Data i miejsce zakupu:

Brakujące elementy:

Imię, nazwisko,  
adres:

Adres e-mail:

Jeżeli chcesz otrzymywać drogą mailową wiadomości o nowościach, wyślij e-mail 
z taką inormacją na adres: service@granna.pl i podpisz go imieniem i nazwiskiem.

Zapraszamy – odwiedź nas na Facebooku: www.facebook.com/grannagry
00177/3

Patronat:
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