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Drogi graczu. Pamiętaj, że grasz na własną odpowiedzialność! 

Za wszystkie rysy powstałe na Twojej psychice w trakcie gry nasz zespół projektowy nie bierze 
żadnej odpowiedzialności. 

W razie czego dzwoń na 112. 
O ile ktoś Ci ręki nie oddziobie……. 

 
 

WROCŁAW 
 VS  

KOSMICZNE KURY 
 
 
 
 

Takiej gry planszowej nikt się nie spodziewał,  
nawet sami projektanci 
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Gra zrealizowana została w trakcie warsztatów projektowania gier planszowych 

„Miasto na planszy” realizowanych we współpracy z Programem Współrealizacji 
Projektów „Mikrogranty” 
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W czasie zimnej wojny zostało przeprowadzone wiele prób z bronią jądrową, takie próby 
wyrzucają do atmosfery cez 137, radioaktywny izotop używany przez kosmitów jako paliwo 
atomowe. 
Kosmiczne kury przelatywały akurat obok układu słonecznego kiedy zauważyły, że mają 
mało paliwa. Postanowiły więc polecieć na ziemię żeby trochę go zebrać, ale pomyliły strefy 
lądowania i wylądowały we Wrocławiu cezu 137 nie znalazły ale zgłodniały i teraz chcą 
rozdziobać biednych wrocławian. Tylko Ty możesz uratować nas!! 
 
1.  Cel gry 
Celem gry jest zdobycie 13 punktów. Ten kto zdobędzie je pierwszy, wygrywa. 
Punkty gracze zdobywają za każdym razem kiedy zlikwidują kosmiczną kurę. 
 
2. Elementy potrzebne do grania: 

 
 4 Kartki do wydrukowania i wycięcia zawierające: 

o dzielnice miasta i tor punktacji (str 1)  
o Kartoniki - postacie kosmicznych kur i graczy (str 2) 
o dzielnice miasta (str 3)  
o Karty broni do kupienia w sklepach (str 4) 

 
Poniższe elementy musicie znaleźć w domu 

 1 kostka (możecie wyjąć z innej gry, a najlepiej dwie kostki) 
 20 monet (wysypcie ze skarbonki) 

 

3. Przygotowanie rozgrywki 
 Wydrukujcie wszystkie 4 kartki i wytnijcie wszystkie elementy 
 Rozłóżcie losowo plansze z wydrukowanych dzielnic w kwadrat 6x6 
 Narożne dzielnice będą sklepami w których można zakupić broń 
 Ustawcie postacie graczy na torze punktacji na polu “0” 
 Umieśćcie postacie graczy i kosmicznych kur na planszy w następujący 

sposób: 
o Umieść postać na polu w lewym górnym rogu planszy. 
o Rzuć kostką i przesuń postać w prawo o tyle ile wypadnie oczek na 

kostce minus 1 (jeżeli wyrzuciłeś na kostce 4 to przesuwasz się o 3). 
o Rzuć kostką i przesuń postać w dół  o tyle ile wypadnie oczek na 

kostce minus 1 (jeżeli wyrzuciłeś na kostce 4 to przesuwasz się o 3). 
o Właściciel tej postaci rozpoczyna grę w tym miejscu. 

 Ustawcie tyle kosmicznych kur ilu jest graczy w taki sam sposób jak 
umieściliście postacie graczy. 
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4. Zasady gry 

 
Przebieg rozgrywki: 
Każdy gracz ma do dyspozycji 1 turę podczas której może wykonać akcję ruchu, walki lub 
zakupów. Po zakończeniu jego tury, następny gracz siedzący po jego lewej stronie 
rozpoczyna kolejną turę i w tej kolejności przebiega cała rozgrywka aż do momentu kiedy 
jeden z graczy zdobędzie 13 punktów. 
 
Zaczyna ten kto ostatnio oglądał film science-fiction. 
 
Przebieg tury gracza: 
Każdy gracz podczas swojej tury może wydać 5 Punktów Akcji na wykonanie wybranych 
działań: 

1. Przemieszczenie - ruch o jedno pole kosztuje jeden punkt akcji. Postacią nie 
poruszamy się na skos, tylko w górę, w dół, w prawo lub w lewo. 

2. Atak na kosmiczną kurę -  jeden atak kosztuje jeden punkt akcji.  
3. Zakupy - w lokacji sklep (dzielnice narożne) można kupić broń. 

 
Na zakończenie tury gracz musi umieścić na planszy nową kosmiczną kurę zgodnie z 
zasadami znajdującymi się w przygotowaniu rozgrywki. Jeżeli kosmiczna kura pojawi się tam 
gdzie jest już inna kosmiczna kura to ustawiamy zamiast niej super kosmiczną kurę. 
 

Walka z kosmicznymi kurami: 
Walka rozpoczyna się wtedy gdy wejdziemy na pole z kosmiczną kurą chyba, że tego nie 
chcemy. Żeby pokonać kosmiczną kurę trzeba wyrzucić daną ilość oczek na jednej kostce. 
Jeden atak to jeden rzut kostką, koszt tego ataku to 1 punkt akcji. 
Jak wygrać walkę z kosmiczną kurą: 
-Gdy kosmiczna kura znajduje się na obrzeżach (nr 0) trzeba wyrzucić 3 lub więcej oczek, 
żeby go zabić. 
-Gdy kosmiczna kura znajduje się na śródmieściu (nr 1) trzeba wyrzucić 4 lub więcej oczek, 
żeby go zabić. 
-Gdy kosmiczna kura znajduje się w rynku trzeba wyrzucić 5 (nr 2) lub więcej oczek, żeby go 
zabić. 
-W przypadku super kosmicznej kury trzeba wyrzucić 6 oczek, żeby ją zabić oraz gracz musi 
posiadać jakąkolwiek broń. 
Przed walką można użyć broni którą kupuje się w sklepie. Po zaatakowaniu kosmity bronią, 
broń zostaje zużyta i wraca do sklepu, takiego w którym tego rodzaju broni nie ma. 
Gdy kosmiczna kura lub super kosmiczna kura zostanie zabita usuwa się ją z planszy. 
 
Za wygranie walki dostajemy jeden punkt  i daną ilość monet. 
-Za kosmiczną kurę znajdującą się w dzielnicach nr 0 nie dostajemy monet. 
-Za kosmiczną kurę znajdującą się w dzielnicach nr 1 dostajemy 1 monetę. 
-Za kosmiczną kurę znajdującą się w dzielnicach nr 2 dostajemy 2 monety. 
 Za super kosmiczną kurę która znajduje się w dzielnicach nr 0,1, 2 dostajemy 3 punkty ale 
nie dostajemy monet. 
 
Przydzielanie punktów 
Kiedy dostajemy punkt to poruszamy się postacią na torze punktowym. 
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Sklep: 
Sklepy znajdują się na rogach planszy. W każdym sklepie jest 5 rodzajów broni. Gdy 
znajdziesz się na polu gdzie jest sklep możesz kupić tam broń która pomaga w zabiciu 
kosmicznej kury. 
 
Rodzaje broni: 

 

1. Młot chaosu 
 koszt 3 monety  
 efekt  +4 oczka na kostce 
-     użycia 1 (tyle razy  możesz użyć broń i odkładasz ją do sklepu, 
       w którym jej już nie ma) 

  2.   Wyrzutnia ziemniaków 
 koszt 2 monety  
 efekt  +1 oczko na kostce 

      -     użycia 3 
  3.   Proca prawdopodobieństwa 

 koszt 2 monety  
 efekt  +1 rzut kostką 

      -     użycia 1 
  4.   Ręka noga mózg na ścianie - granat 

 koszt 2 monety  
 efekt  +2 oczka na kostce 

      -     użycia 1 
  5.   Miecz orkiszowy 

 koszt 1 moneta  
 efekt  +2 oczka na kostce 

      -     użycia 2 
 


