Przed rozpoczęciem gry obejrzyj wszystkie kostki domina. Narysowano na
nich maski z różnych zakątków Czarnego Lądu. Są one bardzo piękne i starannie wykonane.
Maski to bardzo często wizerunki przodków, duchowe wcielenia ludzi lub
zwierząt. Za ich pośrednictwem można się kontaktować z bóstwem i prosić o przychylność, obfite plony, zdrowie, bogactwo i inne łaski.
Maski towarzyszą Afrykanom w najważniejszych momentach ich życia. Tańcząc w maskach przy dźwiękach bębnów świętują oni narodziny dzieci, żegnają swoich zmarłych, dziękują za obfite plony, czy też proszą o deszcz.
Wykonanie maski jest wielkim zaszczytem. Dlatego artysta zajmuje wysoką pozycję w swoim plemieniu. Jego dzieła znane są wszystkim mieszkańcom wioski, więc nie muszą być podpisane. Każdy przecież dobrze wie,
kto wykonał daną maskę. Jeszcze przed ścięciem drzewa, z którego maska
będzie wykonana, artysta musi złożyć ofiarę drzewu. W ten sposób tłumaczy, do czego go potrzebuje, oraz przeprasza za zakłócanie spokoju. Na
zakończenie rzeźbiarz prosi ducha drzewa, by zamieszkał w masce, którą
z niego wyrzeźbi.
Nie mniejszym zaszczytem jest noszenie maski. Czy wiesz, że niektóre
maski ma prawo nosić tylko wódz plemienia? Inne maski są noszone wyłącznie przez mężczyzn, a jeszcze inne tylko przez kobiety. Jest to bardzo
ważna zasada, której nie można złamać, aby nie obrazić bóstw, duchów
przodków lub zwierząt.

Maski występują przede wszystkim w Czarnej Afryce (na południe od Sahary). Niektóre są noszone na głowie i opierane na ramionach, inne mniejsze, nakładane są na twarz lub trzymane w ręku przez tancerza. Są też maski, które tak jak kapelusz nosi się na czubku głowy.
Wiesz już, jaką rolę odgrywają maski w życiu Afrykanów, co przedstawiają
i jakie mają kształty, formy oraz kto może je nosić. Teraz nadszedł czas na
grę.
Ułóż kostki, tak, aby wszystkie ilustracje były zasłonięte. Losowo wyciągnij
jedną kostkę, połóż na stole i odkryj. Każdy gracz losuje po kilka kostek
(np. 5). Pierwszy z graczy dokłada jedną ze swoich kostek do tej leżącej
już na stole w ten sposób, aby obrazki na przylegających połówkach były
identyczne. Jeżeli nie ma takiej kostki, losuje kolejną z tych, które pozostały zakryte. Jeżeli gracz wylosował kostkę, która w danym momencie nie
pasuje, zatrzymuje ją i traci kolejkę. Gra jest skończona, gdy nie można dołożyć żadnej kostki do tych znajdujących się na stole oraz jeżeli nie ma już
kostek, z których można dobierać. Wygrywa ten, któremu zostało najmniej
kostek. A może zwycięzca wykona swoją własną maskę i zatańczy w rytm
bębnów wokół stołu?

