
„Wędrówka po Azji” – gra planszowa

Przyleciałeś do Azji. Swoją podróż po tym kontynencie rozpoczniesz od Pakistanu, 
kiedy wyrzucisz 1 lub 6.

Pakistan

❶ W Pakistanie jedziesz pięknie przyozdobioną cię-
żarówką po wąskiej, stromej drodze, wijącej się pod 
skałami. Szczęśliwy, że cało dotarłeś na miejsce, rozda-
jesz wszystkim wokół prezenty. Każdy z graczy, który 
do tej pory nie rozpoczął gry, może teraz wyruszyć 
w wędrówkę po Azji. 

❷ Dostałeś bilety na mecz krykieta w Islamabadzie. To 
sport, który Pakistańczycy traktują prawie na równi 
z religią. Najbardziej zacięte mecze, to te pomiędzy 
Indiami a Pakistanem. Mecz krykieta może trwać nawet 
kilka dni. Śledzisz mecz do końca. Aby wyruszyć w dalszą 
drogę, musisz wyrzucić 2 lub 5.

Indie

❸ Jesteś w Bombaju i bierzesz udział w radosnym Święcie Holi zwanym 
również Festynem Kolorów. Obrzucasz się ze swoimi hinduskimi przyjaciółmi 
kolorowym proszkiem. Po tym święcie musisz doprowadzić się do porządku, 
dlatego tracisz kolejkę. 

❹ O świcie wjeżdżasz do parku Ranthambore z nadzieją zobaczenia tygrysa. 
Wyposażony w lornetkę i aparat fotograficzny czekasz cierpliwie u wodopoju. 
Tracisz kolejkę.

❺ W świętym dla Hindusów mieście, Waranasi, płyniesz łódką po Gangesie. 
Dostajesz od dziewczynki lampion, który zapalasz i puszczasz z biegiem rzeki, 
aby oddać cześć „Matce Gandze”, oraz dodatkowy rzut kostką. 

❻ Wchodzisz do hinduskiej świątyni boga-małp, Hanumana. Przy wejściu 
kupujesz girlandę pomarańczowych kwiatów, zdejmujesz buty i uderzasz dłonią 
w wiszący w drzwiach dzwon. W świątyni kapłan udziela ci błogosławieństwa, 
malując na czole znak. Dostajesz także dodatkowy rzut kostką. 



Sri Lanka

❼ Wczesnym rankiem w sierocińcu dla słoni w Pinnewalla na Sri Lance karmisz 
butelką małego słonika. Malec na deser zjada kilka drzazg palmy. Co za piękny 
poranek! Chciałbyś tu jeszcze kiedyś powrócić. Zamieniasz się miejscami 
z wybranym przez ciebie graczem.

❽ W Dambulla zwiedzasz buddyjską świątynię, która została zbudowana pod 
wiszącą skałą. Nie masz pieniędzy, aby zapłacić za piękny kwiat lotosu, który 
chcesz złożyć w świątyni. Płacisz za niego poprzez cofnięcie się o jedno pole.

❾ Zgłaszasz się na ochotnika do projektu „Turtle Project” i na brzegu Oceanu 
Indyjskiego ratujesz żółwie jaja przed kłusownikami. W nagrodę dostajesz 
dyplom i dodatkowy rzut kostką.

Bhutan

❿ Dotarłeś samolotem do Bhutanu zwanego Krainą Grzmiącego Smoka. Lądujesz 
na lotnisku w Paro, na bardzo krótkim pasie do lądowania. Na miękkich z wrażenia 
nogach opuszczasz lotnisko. Tłumaczysz sobie, że to dlatego, że jesteś spragniony 
widoku Himalajów. Przesuwasz się o dwa pola do przodu.

⓫ Bierzesz udział w festiwalu Tangbi Mani. Maski demonów, które założyli na 
twarze tańczący buddyjscy mnisi, wyglądają bardzo groźnie. Chowasz się więc 
za graczem stojącym za tobą. Stajesz jedno pole za nim. Jeżeli jesteś ostatnim 
graczem, cofasz się o cztery pola.

Birma

⓬ Zaciekawiło cię, dlaczego kobiety w Birmie mają pomalowane na żółto twarze. 
Uczysz się, jak utrzeć korzeń drzewa thanaka i nanieść kosmetyk na twarz. 
Thanaka upiększa i chłodzi. Zdobyłeś nową wiedzę, dlatego przesuwasz się 
o pięć pól do przodu.

⓭ Przybyłeś nad Inle − największe jezio-
ro w Birmie. Zafascynowany sposobem, 
w jaki miejscowi łowią ryby, postanawiasz 
im pomóc. Masz wiosłować nogą. Nie za 

bardzo ci to wychodzi i kiedy rybak 
zarzuca sieć, obaj wpadacie do 

jeziora. Gracz stojący najbli-
żej ciebie musi was wycią-

gnąć. W tym celu staje 
na twoim polu. 



Tajlandia

⓮ W Bangkoku, w świątyni Wat Pho, podziwiasz największy posąg leżącego 
Buddy (46 m dł. i 15 m wys.), a następnie rozkoszujesz się tajskim jedzeniem. 
Po obiedzie zjadasz owoce zakupione na pływającym targu. Jesteś tak najedzony, 
że nie możesz się ruszyć i czekasz jedną kolejkę.

⓯ Odpoczywasz na wyspie Phuket, nurkując na pięknych rafach koralowych. 
Zapraszasz w to cudowne miejsce dowolnego gracza. Staje on na twoim polu.

Laos

⓰ Płyniesz leniwie łodzią po Mekongu, podziwiając lasy zwrotnikowe. Dopływasz 
do Luang Prabang w Laosie, zwanego inaczej Stolicą Złotego Buddy. Znajdują 
się tu liczne świątynie buddyjskie, w których żyją mnisi, schodzący do miasta po 
jałmużnę o wschodzie słońca. Rano możesz dostać na śniadanie, zupełnie tak 
jak we Francji, świeżą bagietkę. Rzucasz dodatkowo kostką. Jeżeli wyrzucisz 1, 
zostajesz w Laosie parę dni i tym samym tracisz dwie kolejki. 

Wietnam

⓱ Wczesnym rankiem wyruszasz ze swoim przewodnikiem z plemienia Czarnych 
Hmongów, aby podziwiać tarasy ryżowe w rejonie Sapa. Po wyczerpującym mar-
szu nocujesz w górach u gościnnych Hmongów. Na kolację dostajesz sajgonki, 
które przygotowałeś wspólnie z gospodynią oraz dodatkowy rzut kostką.

⓲ W Hanoi masz ochotę iść do teatru lalek wodnych. Jesteś sam, więc zapra-
szasz do towarzystwa dowolnego gracza, który staje z tobą na tym samym polu.

⓳ W niedzielę rano rozgrywasz mecz badmintona ze swoimi wietnamskimi 
kolegami. Wygrywasz, więc w nagrodę otrzymujesz dodatkowy rzut kostką.

Singapur

⓴ Po zrobieniu zakupów na supereleganckiej ulicy Orchard Road, wsiadasz 
do metra. Rzucasz dodatkowo kostką. Jeżeli wypadnie 1, to wysiadasz 
w singapurskiej dzielnicy Little India, a pionkiem wracasz do świętego miasta 
Waranasi w Indiach (pole ❺). Jeżeli wyrzucisz 6, to wysiadasz na stacji metra 
China Town, a pionkiem przenosisz się do Szanghaju (pole ㉕).

Indonezja

㉑ Odpoczywasz nad brzegiem morza na rajskiej wyspie Bali. Wieczorem oglą-
dasz taniec Barong, wprowadzający widza w świat bogów i demonów. Przed 
tobą jeszcze podróż na Komodo i Flores. To zajmuje dużo czasu, dlatego tracisz 
dwie kolejki.



㉒ Na wyspie Flores w Indonezji wchodzisz na szczyt wulkanu Kelimutu. Tam 
podziwiasz zmieniające kolor jeziora w trzech kraterach wulkanu. Jedno ma 
kolor turkusowy, drugie rdzawo-bordowy, a trzecie czarny. Rzucasz dodatkowo 
kostką. Jeżeli wypadnie 3, cofasz się o trzy pola.

Korea Południowa

㉓ Jesteś w Korei. Masz dodatkowy rzut kostką. Jeżeli wyrzucisz 4, zaczynasz 
grę od początku. Cyfra ta bowiem uważana jest w Korei za pechową, podobnie 
jak liczba 13 w Europie.

㉔ W Seulu, w sklepie, w którym kupujesz dla znajomych różne śmieszne gadżety 
elektroniczne, takie jak np. telefon komórkowy z wycieraczkami, sprzedawca 
wręcza ci prezent. Przesuwasz się o jedno pole do przodu.

Chiny

㉕ Jesteś w Szanghaju – najnowocześniejszym 18-milionowym mieście Chin. 
Wybierasz się na jeden z najlepszych w świecie torów wyścigowych Formuły 1. 
Po wyścigach sam próbujesz na torze swoich sił. Jedziesz tak szybko, że 
przesuwasz się o pięć pól do przodu.

㉖ Jesteś w Weifang – słynnym mieście latawców. Obserwujesz zawody 
w puszczaniu latawców, które są wielokolorowe i mają fantazyjne kształty. 
Rozkoszujesz się tutejszą porą wieczorną, dlatego zostajesz w tym miejscu 
przez następną kolejkę.

㉗ Wstajesz rano, aby poćwiczyć z Chińczykami tai chi w parku. Oprócz poprawy 
kondycji, zyskujesz także dodatkowy rzut kostką.

Mongolia

㉘ Dowiedziałeś się, że w Mongolii bardzo popularnym sportem są zapasy 
Naadam, dlatego ze swoimi mongolskimi kolegami siłujesz się dla zabawy 
gdzieś w stepie. Przegrywasz i cofasz się o dwa pola. 

㉙ Zostałeś zaproszony do jurty. Twój gospodarz pragnie 
zostać twoim Andą, czyli bratem. Zgodnie z tradycją 
wymieniacie się prezentami. Ty zyskujesz dodatkowy rzut 
kostką, a Anda – dowolny gracz, z którym zawierasz 
braterstwo − przesuwa się o trzy pola do przodu. 

㉚ Żegnasz się z Azją.


