PRZEDSTAWIAMY WAM
ERPEGOWĄ ULOTKĘ
ZASADY GRY
Ta ul zaa sót za NI’N – daw, unsaj
meni R.
Two Posć poze po jej koś k4, k6, k8, k10 or k12.
Wyiz, kóa z th koś sa się toą kośą op h i połóż
ją ta, b je nayży wik bł u gó. Jeśl waść koś san
poż jen, Posć zoj pona i wad z g. Res
pu saw to doęp koś.
Jeżl ni bęice pe, c Pos ud się jaś cność,
wir jeą kość ak f sośód soh doępc koś
i rus nią. Jeśl ni ni pesd, wtaz wzuć
cer lu wię, b osąąć sus.
Jeśl to cność ma na ce szde pecka, mu
on wrać soą kość rej s. Jeśl tó wik z f ma wżzą
waść niż s, at końy się sus i waść h pecka
sa o je.
Wyozt kość zoj zuż i kłas ją na bo. Po
zuż wyki koś odss całą puę.
Jas? To te ror seru na duj son!
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„Mam dla ciebie ulotkę nie do wyrzucenia.”

ERPEGOWA ULOTKA
SCENARIUSZ: PŁOTKI
Sceus te je pezz da 2 do 6 osó i koy z reł
na duj son.
Wyize guę pesęcą i ziąn z nią mi i ok
diłnoś n. maﬁ Now Jor z 1950 ro al Yak
z dijej Osa. Pose odyą korąy ze soą
bazó. Każd Posć poa op or imę. Użyac k4
ja h. Cel każ Pos je poni ret, b otyć
wlę „bi bo”, kóeg ody podąy.
Rozya je polo na ruy tają je tziń.
W każ ruz bi bo ze wa jaś zae (kazż
kenó, upde...), le to ni wone zaa pon
bć da wa nażnez. Raz poz każ ruy każ z wa
moż zakć in Pos i dię te obżć je h o 1.
Poke poce po ko tod opcą mi z lęi
pazą pez raę.
Jeżl gaz uz, że je nici taty pez posałc cłokó guy, moż posć bi bo o pyłuę. Jeśl
Pos ud się ru (4+), bo ob moę wyki os, kóe
zaowł pokan (atayn obż to ic h o 2).
Jeśl jek sażąc ni ud się ru, to on zone poy.
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