
WAZ BARAZ 
W Noc Tysięcznego Księżyca tańczące czarodziejki zbierają się by odbyć pradawny 
magiczny rytuał. Kto będzie Liderem? 
 
Od 3 do 6 graczy. 
 
Rekwizyty  
20 kart czarodziejek (z czerwoną koszulką) 
20 kart czarodziejek (z niebieską koszulką) 
1 karta OK 
1 karta NIE 
18 kart ‘ruchowych’ (z zieloną koszulką) 
6 pionków 
 
Cel gry 
Poznaj ukrytą tożsamość Liderów. 
Ustawianie Magicznego Koła 
Przetasuj karty ‘ruchowe’ (z zieloną koszulką) i połóż jedną kartę obrazkiem w stronę stołu. 
Jest to początkowa karta Magicznego Koła. Dokończ Magiczne Koło za pomocą 20 kart 
czarodziejek (z czerwoną koszulką) ułożonych obrazkami w górę, w porządku 
numerycznym. 
 
Rozpoczęcie gry 
Każdy z graczy wybiera pionek i kładzie go na początkowej karcie. Gracz, który jest 
najlepszym magiem rozpoczyna grę jako Mistrz WazBaraz.  
Mistrz bierze dwie czarodziejki z niebieskiej talii. Są to Liderzy. Pozostałe karty z niebieską 
koszulką pozostają z boku. Mistrz także bierze karty OK i NIE. 
Mistrz tasuje karty ruchu i kładzie jedną z nich, obrazkiem w górę, koło początkowej karty 
Magicznego Koła. Mistrz rozdaje karty ruchu graczom, tak by każdy z nich miał ich tyle 
samo (wszelkie dodatkowe karty są odkładane na bok). 
 
Gra 
Grę rozpoczyna gracz siedzący na lewo od Mistrza. 
Gdy przychodzi twoja kolej, wybierasz jedną z twoich kart ruchu i odliczasz liczbę 
czarodziejek równą liczbie wypisanej na tej karcie, rozpoczynając od karty ruchu znajdującej 
się już na kole. Kładziesz swoją kartę na odpowiadającej jej czarodziejce (patrz na obrazek). 
Mistrz patrzy na czarodziejki, które znajdują się POMIĘDZY obiema kartami ruchu, i jeśli 
co najmniej JEDNA z nich jest kartą Lidera, mówi ‘WAZ’. 
UWAGA: Mistrz musi powiedzieć ‘WAZ’ tylko raz, nawet jeśli pomiędzy kartami ruchu jest 
więcej niż jeden Lider.  
Na końcu twojej kolejki podnieś kartę ruchu, która była na magicznym Kole na początku 
twojej kolejki.  
Gra toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.  
 
Znajdowanie Liderów 
Na początku twojej kolejki możesz wezwać dwie czarodziejki. Jeśli są one Liderami to 
kolejka się kończy, a ty dostajesz 5 punktów.  



Jeśli nie trafisz, to Mistrz dostaje 2 punkty, i gra toczy się nadal. 
 
Zdobycie punktów 
Jeśli zdobędziesz punkt, to przesuwasz swój pionek na kolejną kartę na Magicznym Kole 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
 
Posunięcia specjalne 
Gdy twoja karta ruchu dochodzi lub wyprzedza kartę początkową Mistrz zdobywa jeden 
punkt. 
Jeśli położysz swoją kartę ruchu dokładnie na karcie początkowej to możesz wezwać jedną 
czarodziejkę (dowolną), otrzymując tajną odpowiedź. Mistrz daje ci kartę OK, jeśli 
czarodziejka, którą wezwałeś jest jednym z Liderów, lub kartę NIE, jeśli nim nie jest. 
 
Koniec rundy 
Gracz, który odkrył Liderów zostaje nowym Mistrzem i oddaje swoje karty ruchu byłemu 
Mistrzowi w zamian za karty OK i NIE i wybiera dwóch nowych Liderów. 
 
Koniec gry 
Gra kończy się gdy gracz dochodzi ze swym pionkiem do karty początkowej po obejściu 
całego Magicznego Koła. Ten gracz jest zwycięzcą.  
 
Wariant dodatkowy  
Można także grać więcej niż dwoma Liderami, lub ułożyć Magiczne Koło w porządku innym 
niż numeryczny.        
 

 


