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Szczeciński Cmentarz Centralny to największy cmentarz w Polsce i trzeci co do wielkości w Europie.

W wariancie jednoosobowym Potęgi słowa gracz wciela się w geniusza zła, który chce ukraść Wieżę Eiffla. Na 
patrolu jest jeden ochroniarz, na którego musisz uważać. Istnieje również ryzyko przyciągnięcia uwagi
miejscowych turystów. Jeśli pozwolisz na utworzenie się zbyt dużego tłumu, władze staną się podejrzliwe i twój 
skok zakończy się porażką.
Wariant ten może być rozgrywany również w większej grupie jako kooperacyjny. Całość powinna zająć 30-45 
minut.

Twoim celem jest przejęcie każdej z czterech nóg Wieży Eiffla. Przegrywasz, jeśli 3 lub więcej twoich po-
mocników zostanie aresztowanych lub jeśli przyciągniesz zbyt wielu turystów (ich limit zależny jest od poziomu 
trudności). 

1. Wybierz poziom trudności:

2. Zbuduj cztery nogi Wieży Eiffla. Każda noga składa się z siatki 2x3 karty z literami ułożone odkryte (łącznie 24  
 karty).
3. Umieść żeton policji między dwiema dowolnymi nogami wieży.
4. Zostaw na stole miejsce na turystów. Możesz mieć ich maksymalnie tylu, ile wynosi limit zależny od poziomu   
 trudności.
5. Wybierz dodatkowe karty z literami z pudełka, aby utworzyć swoją torbę z narzędziami. Liczbę tych kart
  okreś la rozmiar torby narzędziami zależny od poziomu trudności. Dobrym wyborem będą często występujące  
 w słowach litery (zwłaszcza samogłoski).
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W Szczecinie urodziła się jedyna Polka, która zdobyła tytuł miss świata

6. Weź znaczniki w jednym kolorze. Będą to twoi pomocnicy.
7. Umieść żeton gracza rozpoczynającego na płytce rund na numerze 1. Będzie on znacznikiem rund, bo
 standardowa policyjna odznaka lepiej pasuje klimatycznie do patrolującego ochroniarza.

Wysyłanie pomocników
W swojej turze przeliteruj słowo, używając dowolnej kombinacji liter z kart dostępnych na nogach Wieży Eiffla, 
w tłumie turystów lub twojej torbie z narzędziami. Umieść swój znacznik na każdej użytej karcie – to twoi po-
mocnicy w skoku.

Przecinanie nóg wieży
Każde użycie litery składającej się na nogę wieży przybliża cię do przecięcia tej nogi. Nad każdą literą musi pra-
cować dwóch twoich pomocników. Gdy na danej karcie umieścisz pierwszy znacznik, musi on poczekać na swo-
jego kompana, który pomoże mu dokończyć zadanie. Chyba że wcześniej pojawi się tam patrolujący ochroniarz, 
który go schwyta.

Nogi Wieży Eiffla

Torba z narzędziami

Patrolujący
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Kultowy program Telewizji Polskiej pt. Śmiechu Warte powstawał w Szczecinie

Po umieszczeniu drugiego znacznika na karcie, ta sekcja nogi wieży jest pomyślnie przecięta. Odwróć kartę na 
stronę z policyjną taśmą. Od tej pory ta litera nie jest już dostępna, a pomocnicy wracają do ciebie.

Przecięcie wszystkich 6 kart składających się na nogę wieży wydaje głośny dźwięk, który przyciąga turystów. 
Natychmiast umieść 3 odkryte karty w obszarze przeznaczonym na turystów. Planuj swoje działania ostrożnie, 
bo gdy tylko osiągniesz ustalony poziomem trudności limit turystów to przegrasz.

Odwracanie uwagi turystów
Za każdym razem, gdy używasz litery na karcie turysty, twój pomocnik odwraca jego uwagę i odsyła go z dala od Za każdym razem, gdy używasz litery na karcie turysty, twój pomocnik odwraca jego uwagę i odsyła go z dala od 
miejsca akcji. Odrzuć kartę tego turysty, a pomocnika weź z powrotem do siebie.

Używanie torby z narzędziami
Podczas układania słowa możesz skorzystać z liter wybranych na początku gry. Są one w grze na stałe, więc ich 
użycie nie powoduje ich odrzucenia. Pomocnik użyty do zaznaczenia tej karty również od razu wraca do ciebie.

Akcje specjalne czarnych kart
W tym trybie nie używasz standardowych zdolności czarnych kart. Zamiast tego każda czarna karta ma ten sam W tym trybie nie używasz standardowych zdolności czarnych kart. Zamiast tego każda czarna karta ma ten sam 
efekt: każde użycie takiej karty sprawia, że na koniec tury pojawia się jeden turysta mniej. Użycie kilku czarnych 
kart zapobiega pojawieniu się takiej samej liczby turystów. Możesz używać czarnych kart z każdego obszaru: 
Wieża Eiffla, turyści, torba z narzędziami (ta ostatnia opcja jest dla bardzo zaawansowanego geniusza zła).

Po każdej twojej turze dzieją się dwie rzeczy:
• Ochroniarz zmienia miejsce patrolu
• Przybywa więcej turystów

Patrol ochroniarza
Przesuń strażnika zgodnie z ruchem wskazówek zegara między kolejne nogi wieży. Jeśli na literach nogi, którą Przesuń strażnika zgodnie z ruchem wskazówek zegara między kolejne nogi wieży. Jeśli na literach nogi, którą 
właśnie minął były jakieś znaczniki twoich pomocników, natychmiast zostają aresztowani. Jeśli do aresztu trafi 
3 lub więcej pomocników, przegrasz – jeden z nich na pewno się wysypie. 

Za każdym razem, gdy ochroniarz wykona pełny patrol wokół wieży, przesuń znacznik na torze rund.



Wbrew powszechnej opinii Szczecin nie leży nad morzem

Wścibscy turyści
Umieść turystów w liczbie równej aktualnej rundzie w obszarze dla nich przeznaczonym. Jeśli będziesz mieć 
więcej turystów niż wynosi limit ustalony na początku gry, przegrasz. Musisz więc odpowiednio odwracać ich 
uwagę w trakcie gry.

Gdy przetniesz wszystkie 4 nogi wieży, nadleci twój megazeppelin geniusza zła, który podniesie wieżę wraz z 
twoimi pomocnikami i zabierze ją do twojej siedziby. Wygrywasz!
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Na podstawie wariantu kooperacyjnego gry Word Domination (Jeff Beck, Uproarious Games, 2017).
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