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Bun venit la
StoryLine

toryLine: Povestiri fermecate este un joc unde

3 până la 8 jucători pot crea o poveste plină de magie
şi aventură. Oare eroul vostru va fi o vrăjitoare şireată sau
un purceluş înţelept? Aventura îl va duce către un Munte
sau o Brutărie? Pregătiți-vă pentru o aventură cum nu s-a
mai auzit. Doar voi puteți spune această poveste!

Rezumatul
jocului

S

copul vostru este de a spune cea mai bună poveste.
În timpul jocului creați povestea, contribuind cu
diferite cărţi ce reprezintă personaje, obiecte, trăsături
şi alte elemente de basm. De fiecare dată când un
jucător adaugă un element poveştii, el este răsplătit cu
un jeton.
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PregĂtirea
jocului
a să puteți începe primul joc, pregătiţi cărţile
după cum urmează:

Cărţile de poveste: Luaţi cele 5 pachete de cărţi
de poveste şi amestecaţi fiecare teanc separat.
Aşezaţi fiecare pachet în centrul mesei, la
îndemâna jucătorilor. Apoi, fiecare jucător trage
câte o carte din fiecare pachet cu cărți de poveste.
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2 . Rezerva cu jetoane: Aşezaţi toate jetoanele cu faţa
în jos în centrul mesei şi amestecaţi-le bine.

Rege

100 cărţi
de poveste

Acţiune

21 jetoane

3 . Cărţile de narator: Alegeţi unul dintre cele
două pachete de narator unice şi aveţi grijă să
aranjaţi cărţile în ordine crescătoare, cu cartea
numărul 1 deasupra.

4 . Stabiliți cine este primul narator: Jucătorul care
a terminat cel mai recent de citit o carte, ia
pachetul cu cărțile de narator și îl așază lângă el.
Astfel, el devine Narator în prima rundă a jocului.
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Cum se joacĂ?

toryLine: Povestiri fermecate se joacă în 15 runde.

La începutul fiecărei runde Naratorul trage prima
carte din pachetul de cărți de Narator şi o plasează pe
masă cu faţa în sus. Apoi Naratorul citeşte cu voce tare
textul de pe carte. Culoarea drapelului ilustrat pe cartea
de narator arată din ce categorie
Personaj
trebuie jucate cărțile de poveste
Drapel
pentru această rundă.
Apoi fiecare jucător, cu excepţia Naratorului, trage o
carte din pachetul cu cărți de poveste din categoria
corespunzătoare. Fiecare jucător alege apoi o carte de
poveste din mâna sa din această categorie şi o așază cu
faţa în jos în centrul mesei.
După ce fiecare jucător şi-a aşezat cartea cu faţa în jos,
Naratorul le amestecă pe toate. Apoi el arată cărţile şi
citeşte textul de pe fiecare carte. Naratorul alege una
dintre aceste cărţi pentru a continua povestea și o așază
lângă cartea de narator, astfel încât să semene cu o carte
deschisă.

A fost odată

Când Naratorul alege o carte, jucătorul care
a furnizat acea carte primeşte un jeton întors
cu faţa în jos. Niciun jucător nu are voie să se
uite la fața jetoanelor până la finalul jocului.
Cărţile de poveste care nu au fost alese
de Narator sunt amestecate şi aşezate sub
pachetul de care aparţin.

Jeton

Apoi Naratorul dă pachetul cu cărţi de narator
jucătorului din stânga sa. Acel jucător devine noul
Narator şi începe o rundă nouă.

Drapele duble

Anumite cărţi de Narator înfățișează două drapele
colorate. Aceste cărţi se joacă în modul obișnuit cu
excepţia faptului că fiecare jucător, în afara Naratorului,
trage câte o carte de poveste din fiecare categorie
indicată. Naratorul alege apoi câte o carte de poveste
pentru fiecare din drapelele de pe cartea de narator.
Se poate întâmpla ca un jucător să primească două
jetoane cu faţa în jos în timpul uneia dintre aceste runde.
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Cartea de
narator

Naratorul poate să îmbogăţească povestea în funcție
de cartea de poveste aleasă. El poate să dea un nume
personajului sau să facă o descriere a unui obiect sau a
unui loc anume.

Cartea de
poveste aleasă

Loc
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Cărţile de poveste
alese
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SfÂRȘIT

Jocul se termină când Naratorul citeşte cartea de
narator pe care scrie Sfârșit. Acum, toţi jucătorii îşi
întorc jetoanele. Jetoanele arată pe fața lor numărul de
puncte pe care îl valorează. Patru jetoane, însă, prezintă
imagini unice şi au următoarele efecte:
Cizma cea Veche: Acest jeton nu are niciun
efect.
Balanţa: Dacă cel mai mare punctaj este
obținut de mai mulți jucători, tu decizi care
dintre aceștia câştigă.
Capcana de urşi: Returnezi obligatoriu în
rezervă, un oricare alt jeton propriu.

Coroana: Primești din rezervă două jetoane cu
faţa în jos. Întoarce-le cu faţa în sus şi rezolvă
eventualele efecte.
Jucătorii rezolvă efectele jetoanelor în sensul acelor
de ceasornic, începând de la Narator. Dacă un jucător
trebuie să rezolve mai multe efecte, acesta o face în
ordinea aleasă de el.
Jucătorul cu cele mai multe puncte câştigă.
În caz de egalitate la cel mai mare punctaj, jucătorul
care are jetonul cu balanţa decide care dintre acești
jucători va câştiga. Dacă niciunul dintre jucători nu
are jetonul balanţă, atunci jucătorul cu cele mai multe
jetoane câştigă. Dacă toţi jucătorii aflaţi la egalitate au
acelaşi număr de jetoane, ei vor împărţi victoria!
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Varianta
de familie

ând jucaţi cu copii mici, s-ar putea să doriți să
simplificaţi jocul. De aceea, la finalul jocului
jetoanele nu se întorc cu faţa în sus. În schimb, jucătorul
cu cele mai multe jetoane câştigă.
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