
DODATEK DLA 5–6 GRACZY
INSTRUKCJA

UŚMIECHNIJ SIĘ,  
TO PRAWIE KONIEC.

TM



Ten dodatek wprowadza 2 nowe dinozaury i 50 nowych kart, które umożliwiają 
rozgrywkę w Dinokalipsę nawet 6 graczom!

Zasady gry dla rozgrywek 5- i 6-osobowych różnią się w niewielkim stopniu  
od standardowych zasad.

50 kart

2 dinozaurowe 
pionki

2 dinozaurowe plansze

INSTRUKCJA DLA ROZGRYWEK 5- I 6-OSOBOWYCH
W każdej rundzie 2 graczy z najwyższymi wynikami w danej rundzie zdobywa liczbę 
punktów równą swoim wynikom i przesuwa o tyle pól swoje dinozaurowe pionki 
na drodze ucieczki na swoich dinozaurowych planszach.

W rozgrywkach 5- i 6-osobowych odwrócenie wyników w przypadku remisu może się 
wydawać skomplikowane. Wystarczy jednak pamiętać, że ten efekt dotyczy tylko 
graczy z najwyższym i najniższym wynikiem w danej rundzie. Oznacza to, że jeśli nie ma 
remisu, gracz z drugim najwyższym wynikiem nadal otrzymuje swoje punkty (nawet jeśli 
najwyższy i najniższy wynik w danej rundzie zostały zamienione).

ROZSTRZYGANIE REMISÓW W ROZGRYWKACH 5- I 6-OSOBOWYCH
Jeśli kilkoro z Was zremisuje najwyższym wynikiem w rundzie, każda z tych osób dostaje 
liczbę punktów równą swojemu wynikowi w rundzie i porusza swoim dinozaurowym 
pionkiem do przodu na drodze ucieczki. Osoba z drugim najwyższym wynikiem nie 
otrzymuje punktów.

Jeśli tylko 1 gracz ma najwyższy wynik, a kilkoro z Was remisuje z drugim najwyższym 
wynikiem w rundzie, najwyżej punktujący gracz i gracze z drugim najwyższym wynikiem 
otrzymują liczbę punktów równą swojemu wynikowi w rundzie i ruszają swoimi 
dinozaurowymi pionkami do przodu na drodze ucieczki.

Jeśli tylko 1 gracz ma najwyższy wynik w rundzie, a pozostali gracze remisują najniższym 
wynikiem, tylko najwyżej punktujący gracz otrzymuje liczbę punktów równą jego wynikowi 
i rusza swoim dinozaurowym pionkiem do przodu na drodze ucieczki.

Następnie pozostali gracze biorą udział w nagłej śmierci i zgodnie ze standardowymi 
zasadami ustalają, kto weźmie kartę katastrofy.
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