Хвърлете кубчетата
Измислете история.
Ρίξτε τους κύβους
Δημιουργήστε μια ιστορία.
Kastið teningunum. Segið sögu.
Dă-i cu zarurile. Creează o poveste.

πόσους διαφορετικούς τρόπους παιξίματος μπορείτε να
ανακαλύψετε; Βρείτε μας στο Facebook και στο Twitter!

Gangverk leiksins:

Fold

Þegar spilað er með vinum og fjölskyldu, skiptast
leikmenn á að vera sögumaður. Sögumaðurinn kastar
öllum 9 teningunum. Byrjaðu á ’Einu sinni var’ og segðu
sögu sem tengir saman allar 9 myndirnar sem komu
upp á teningunum. Byrjaðu á myndinni sem fyrst grípur
athygli þína. Notaðu 3 teninga fyrir byrjunina, 3 fyrir
miðjuna og 3 fyrir endi sögunnar. Það er aðeins ein regla:
það eru engin röng svör!
Hetjan mín: Kastaðu þremur teningum og notaðu þá til
að búa til persónu. Kastaðu nú öllum níu teningunum
og segðu sögu með hetjunni þinni. Hvað gerist þegar
hetjan þín lendir við píramídana í Egyptalandi til forna,
eða með skjaldböku sem félaga?
Epískar sögur: Fyrsti leikmaðurinn kastar öllum níu
teningunum og vefur opnunarkaflann. Hver leikmaður
á eftir bætir kafla við söguna þegar hann á leik. Síðasti
leikmaðurinn verður að binda um alla lausa hnúta og ljúka
sögunni á stórfenglegan hátt. Bætið við ólíkum settum af
Rory’s Story Cubes® til að gefa sögunni ykkar nýja vídd.

sögunni á stórfenglegan hátt. Bætið við ólíkum settum af
Rory’s Story Cubes® til að gefa sögunni ykkar nýja vídd.
Hugmyndalaus? Veldu uppáhalds kvikmyndina þína, bók
eða sjónvarpsþátt. Hvaða nýju og hugmyndaríku leiðir
getur þú fundið með gömlum persónum og söguheimum?
Notaðu ímyndunaraflið. Fólk um allan heim finnur
eigin leiðir til að spila með Rory‘s Story Cubes®
söguteningunum. Verið með á Facebook og Twitter!

Cum se joacă:
Dă-i cu toate cele 9 zaruri. Începe cu „A fost odată” sau cu
„Într-o ţară îndepărtată” şi spune o poveste care să lege toate
cele 9 imagini de pe faţa superioară a zarurilor. Începe cu
prima imagine ce-ţi atrage atenţia. Nu există răspunsuri greşite.
Scopul este să laşi imaginile să-ţi stârnească imaginaţia. Este
foarte simplu! Creierul tău gândeşte în imagini, aşa că îi va fi
uşor să le lege. Cu cât vei juca mai mult, cu atât îţi va fi mai uşor
să faci povești mai interesante. Poţi să te joci singur sau într-
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