Podczas wędrówki na szczyt
Ślęży zszedłeś ze szlaku –
tracisz kolejkę.

Karta
losu
Během putování na vrcholek Šlenžy
jsi zbloudil ze stezky – přicházíš o
tah.

Pomogłeś podróżnym w
przeprawie przez most nad
rzeką Piławą – masz dodatkowy
rzut kostką.

Karta
losu
Pomohl jsi cestovatelům projít
most nad řekou Pilavou – získáváš
jeden hod kostkou navíc.

Odnalazłeś skarb w
legendarnych podziemiach
zamku w Owieśnie – możesz
dobrać dowolną kartę z puli kart
miejsc.

Karta
losu
Našel jsi poklad v pověstném
podzemí zámku Ověsno – můžeš si
vybrat libovolnou kartu lokality z
balíčku karet lokalit.

Złapałeś złodzieja, który
wykradł z kościoła w Kiełczynie
cudowną figurkę Matki Boskiej –
masz dodatkowy rzut kostką.

Karta
losu
Chytil jsi zloděje, který ukradl z
kostela v Kělčině zázračnou figurínu
Panny Marie – získáváš jeden hod
kostkou navíc.

Zabłądziłeś w sowiogórskim
lesie – cofasz się o dwa pola.

Karta
losu
Zbloudil jsi v lesích soví hory – jdi o
dvě pole zpět.

Przed występem z zespołem
„Pojana” masz dużą tremę –
odpocznij i poczekaj jedną
kolejkę.

Karta
losu
Před vystoupením se skupinou
„Pojana” máš velkou trému –
odpočni si a vyčkej jeden tah.

Odwiedziłeś młyn w Jordanowie
i zostałeś poczęstowany
pysznym, tradycyjnym
chlebem. Dzięki temu masz dużo
siły – możesz rzucić dodatkowo
kostką.

Karta
losu
Navštívil jsi mlýn v Jordanově, kde
jsi mohl ochutnat tradiční vynikající
chléb. Díky tomu získáváš mnoho
síly – posunout o dvě pole dopředu.

Utknąłeś w nieczynnym
kamieniołomie – tak zwanych
„Gnejsach” we Włókach –
czekasz jedną kolejkę na pomoc.

Karta
losu
Uvízl jsi v neaktivním lomu –
zvaném „Ruly” ve Vlukách a musíš
počkat na pomoc – přicházíš o jeden
tah

Karta
losu

W zabytkowym parku przy
pałacu w Nowiźnie można
spotkać wiele gatunków ptaków
– zrób jaskółkę przez 5 sekund.
Jeśli wykonasz zadanie, możesz
przesunąć pionek o dwa pola do
przodu, a jeśli Ci się nie uda –
tracisz kolejkę.

V historickém zámeckém parku v
Novizně můžeš narazit na mnoho
druhů ptáků – udělej holubičku po
dobu 5 vteřin. Pokud to zvládneš
můžeš se posunout o dvě pole
dopředu, a pokud se ti nepovede –
přicházíš o jeden tah.

Przekraczając most w Mościsku
znalazłeś legendarny złoty
grosz – masz dodatkowy rzut
kostką.

Karta
losu
Při překročení mostu v Mostisku jsi
našel proslulý zlatý groš – získáváš
jeden hod kostkou navíc.

Karta

W Uciechowie wszyscy mają
dobry humor – opowiedz jakiś
dowcip J Jeśli wykonasz
zadanie, możesz przesunąć
pionek o dwa pola do przodu,
a jeśli Ci się nie uda – tracisz
kolejkę.

losu
V Útěchově mají všichni skvělou
náladu – řekni nějaký vtip J Pokud
to zvládneš můžeš se posunout o
dvě pole dopředu, a pokud se ti
nepovede – přicházíš o jeden tah.

Ukryłeś się za fotościanką w
Dobrocinie – czekasz jedną
kolejkę i możesz spokojnie robić
zdjęcia.

Karta
losu
Skrýváš se za stěnou na focení v
Dobrocinu – přicházíš o jeden tah a
můžeš v klidu fotit.

Jesteś nad Jeziorem
Mietkowskim. Wypożyczyłeś
motorówkę, dzięki czemu
możesz szybciej się
przemieszczać. Wykorzystaj
dodatkowy rzut kostką.

Karta
losu
Jsi nad Mětkovskou přehradou.
Vypůjčil jsi motorový člun, díky
kterému se můžeš rychleji
přemisťovat. Získáváš jeden hod
kostkou navíc, tak ho využij.

Zabłądziłeś na trasie do
Arboretum w Wojsławicach –
cofnij się o dwa pola.

Karta
losu
Zbloudil jsi na cestě do Arboreta ve
Vojslavicích – jdi o dvě pole zpět.

Pomogłeś nosić worki z mąką z
młyna w Jordanowie Śląskim.
Za wykonaną pracę otrzymujesz
dodatkowy rzut kostką.

Karta
losu
Pomáhal jsi přenášet pytlíky mouky
ze mlýna v Jordanově Slezském. Za
provedenou práci jsi obdržel jeden
hod kostkou navíc.

Musisz przygotować się do
występu z Chórem Ludowym
Macieje z Ostroszowic – czekasz
jedną kolejkę.

Karta
losu
Musíš se připravit na vystoupení se
lidovým sborem Matěje z Ostrošvic
– přicházíš o jeden tah.

Złapałeś stopa na trasie
Jodłownik - Jędrzejowice –
kierowca podrzuci cię do
wybranego miejsca na planszy przesuń pionek tam, gdzie
chcesz.

Karta
losu
Stopoval jsi na cestě z Jodlovníku
do Jedřejovíc – řidič tě doveze kam
budeš chtít na herním plánu – umísti
figurínu kdekoliv chceš.

Karta

Podczas występu w
ostroszowickim teatrze
zapomniałeś treści swojego
wierszyka – wymyśl coś szybko
i powiedz jakąś rymowankę.
Jeśli wykonasz zadanie, przesuń
pionek o trzy pola do przodu.

losu
Během vystoupení v ostrošovickém
divadle jsi zapomněl svou básničku
– vymysli něco rychle a řekni
nějakou rýmovanou básničku.
Pokud tento úkol zvládneš, můžeš
se posunout o tři pole dopředu.

Na Ślęży złapała cię burza.
Musisz poczekać jedną kolejkę.

Karta
losu
Na Šlenžy tě chytla bouře. Musíš
vyčkat jeden tah.

Dotarłeś na największe
wzniesienie w Myśliszowie.
Teraz będzie już tylko łatwiej.
Zbiegając z górki przyspieszasz
swoją grę – masz dodatkowy
rzut kostką.

Karta
losu
Dorazil jsi na nejvyšší kopec v
Myslišově. Odteď, to bude už
snadné. Běžíš z kopce, a díky tomu
zrychluješ hru – získáváš jeden hod
kostkou navíc.

Ze Wzgórz Kiełczyńskich
roztacza się piękny widok na
okolicę – pooglądaj go sobie i
poczekaj jedną kolejkę.

Karta
losu
Z Kělčinských kopců se naskýtá
nádherný výhled do okolí – kochej
se výhledem a vyčkej jeden tah.

Zachwycając się liliowcami w
Arboretum w Wojsławicach
upuściłeś gdzieś mapę. Aby
grać dalej, musisz ją znaleźć –
cofnij się o trzy pola.

Karta
losu
Při obdivování denivek v Arboretu
ve Vojslavicích, ztratil jsi někde
mapu. K pokračování ve hře musíš ji
najít – vrať se o tři políčka.

Karta
losu

Karta
losu

Odwiedziłeś Grupę Twórczą
działającą w bibliotece w
Ostroszowicach. Tworzący ją
lokalni artyści przekazali ci tajemną
wiedzę na temat techniki decoupage
oraz nauczyli cię, jak robić róże z
papieru. Dzięki nowym
umiejętnościom możesz przesunąć
pionek od 1 do 5 pól.
Navštívil jsi tvůrčí skupinu působící
v knihovně v Ostrošovicích. Místní
umělci, z této skupiny předali ti
tajuplné znalosti ohledně
ubrouskové techniky a naučili tě, jak
vyrobit růži z papíru. Díky novým
dovednostem můžeš posunout
figurínu o 1 až 5 poliček.

Trafiłeś do „Królewskiego
Zakątka w parku w Roztoczniku,
gdzie rosną dęby o królewskich
imionach: Bolesław, Mieszko,
Kazimierz, Władysław,
Zygmunt, Jan. Powtórz je
bezbłędnie w takiej kolejności,
a otrzymasz dodatkowy rzut
kostką.
Dorazil jsi do „Královského ústraní“
v parku v Roztočníku, kde rostou
duby s královskými jmény:
Boleslav, Měšek, Kazimír, Vladislav,
Zikmund, Jan. Zopakuj je ve stejném
pořadí, a získáš jeden hod kostkou
navíc.

Zaczytałeś się w „Legendach
i opowieściach z Gminy
Dzierżoniów”. Czekasz jedną
kolejkę.

Karta
losu
Zaujaly tě „Báje a pověsti obce
Dzieržoňow”. Přicházíš o jeden tah.

Jadąc z Nowizny do Mościska
przekroczyłeś prędkość.
Dostałeś mandat – musisz
zwrócić jedną kartę miejsca.

Karta
losu
Při jízdě z Novizny do Mostiska jsi
překročil nejvyšší povolenou
rychlost. Dostal jsi pokutu – musíš
vrátit zpět jednu kartu lokality.

W parku przy pałacu w Nowiźnie
znalazłeś skarb – możesz wziąć
dowolną kartę z puli kart miejsc.

Karta
losu
V palácovém parku v Novizně jsi
našel poklad – můžeš si vybrat
libovolnou kartu lokality z balíčku
karet lokalit.

Złapałeś złodziei skarbów w
pałacu w Nowiźnie. W nagrodę
dostajesz dodatkowy rzut
kostką.

Karta
losu
Chytil jsi vykradače pokladů v paláci
v Novizně. Za odměnu získáváš
jeden hod kostkou navíc.

Zatrzymałeś się na „Gnejsach”
we Włókach i zgłębiłeś swoją
wiedzę przyrodniczą.
Otrzymujesz dodatkowy rzut
kostką.

Karta
losu
Zastavil ses se u „Ruly” ve Vlukách
a rozšířil své přírodovědecké
znalosti. Získáváš jeden hod
kostkou navíc.

Karta
losu

Przewozisz z gospodarzem
worki z mąką z jordanowskiego
młyna. Bez niej nie uda się zrobić
pysznych owieśniańskich
podpłomyków. Niestety na
drodze trafiłeś na korek–
musisz poczekać jedną kolejkę.

Přepravuješ pytle mouky s
hospodářem z Jordanovského
mlýna. Bez ní se ti nepovede upéct
skvělé ověsňanské chlebové
placky. Naneštěstí tě po cestě
zbrzdila kolona – Musíš vyčkat
jeden tah.

W Domku Myśliwskim w
Jodłowniku ukryli się zbóje –
schwytali cię i żądają okupu.
Niestety tracisz kolejkę.

Karta
losu
V Myslivně v Jodlovníku se skrylo
několik raubířů – chytili tě a žádají
výkupné. Nechtěně přicházíš o jeden
tah.

Karta

Spacerując po zabytkowym
parku w Tuszynie usłyszałeś
dźwięki wydawane przez
kukułkę. Spróbuj naśladować jej
głos. Jeśli wykonasz zadanie,
przesuń pionek o dwa pola do
przodu.

losu
Při procházce historickým parkem v
Tušinu jsi uslyšel kukačku. Zkus
tyto zvuky zopakovat. Pokud tento
úkol zvládneš, můžeš se posunout o
dvě pole dopředu.

Zapatrzyłeś się na widok z
pięknie położonego Myśliszowa
– podziwiaj dalej i poczekaj jedną
kolejkę.

Karta
losu
Žasneš nad krásou výhledu z
Myslišova – obdivuj dál a vyčkej
jeden tah.

Gdy próbowałeś wejść do ruin
zamku w Owieśnie, napotkałeś
strażnika i musiałeś uciekać.
Przesuń pionek trzy pola do
przodu.

Karta
losu
Při pokusu o vstup do zříceniny
zámku Ověsno, narazil jsi na strážce
a musel jsi prchat. Posuň figurínu o
tři pole dopředu

Karta

Udało ci się wyhodować nową
odmianę różanecznika. Będzie
on ozdobą Arboretum w
Wojsławicach. Nazwij krzew
swoim imieniem – za wykonane
zadanie przesuń pionek o dwa
pola do przodu.

losu
Podařilo se ti vypěstovat novou
odrůdu pěnišníku. Bude výzdobou
Arboretum ve Vojslavicích.
Pojmenuj keř svým jménem – za
provedený úkol posuň figurínu o
dvě pole dopředu.

Zgubiłeś się w parku w
Roztoczniku. Musisz cofnąć się
na pole, z którego przesunąłeś
pionek w tej rundzie.

Karta
losu
Ztratil ses se v parku Roztočník.
Musíš se vrátit na poličko, z kterého
jsi začal tento tah.

