ways to connect the images. The more you play, the
easier it will be to tell longer, more developed stories.
You can play by yourself or take turns in a group, with
each person telling a story using all 9 cubes.
Save your stories: Write, draw or video/audio record them.
Chain stories: Continue the story with each new roll.
How long can you keep it going?
Advanced play: Can you tell a story without referring to
the images directly? What imaginative associations will
you have to make?
Expansion sets: When mixing sets, we still like to pick
9 cubes to roll. With 9 cubes you have 3 each for the
beginning, middle and end of your story.
Use your imagination. Around the world, people are
inventing their own ways to use Rory’s Story Cubes®.
Share your ideas at www.storycubes.com.

Rory’s Story Cubes®

Výhradní zastoupení
pro ČR a SR:
MINDOK s.r.o.
Korunní 104, Praha 10
www.mindok.cz
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Pravidla hry

Hoďte všemi 9 kostkami. Řekněte „Bylo, nebylo…“
a vyprávějte příběh, který spojí dohromady všech 9
obrázků, které padly na kostkách. Začněte prvním
obrázkem, který vás upoutá, a pokračujte dál. Žádný
příběh není špatný. Cílem je především rozvíjet vaši
představivost.
To dáte! Váš mozek pracuje v obrazech a najde si
cestu, jak jednotlivé obrázky propojit. Čím déle budete
hrát, tím snáze vám to půjde a zvládnete delší a
složitější příběhy.
Můžete hrát řadu různých variant:
Základní hra: Povídejte příběh sami dle 9 kostek.
Řetězový příběh: Až použijete všech 9 kostek, hoďte
znovu a pokračujte v příběhu. Jak dlouho vám to půjde?
Nebo může hodit a v příběhu pokračovat někdo jiný.
Asociace: Nepoužívejte přímo názvy obrázků, ale
asociace, které ve vás vyvolají.
Střídání: Vyprávějte a použijte jeden obrázek, pak
pokračuje další. Musí na váš příběh navázat a použít
další obrázek.
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Pohádka na přání: Nechte děti (nebo někoho jiného)
vybrat si obrázky, které se mají v příběhu objevit, a pak
vyprávějte.
Rozšiřující sady: Pokud smícháte různé sady,
doporučujeme hrát s 9 vybranými kostkami.
Využijte svoji představivost a nebojte se vymýšlet
další varianty. Lidé z celého světa vynalézají stále nové
varianty a sdílejí je na www.storycubes.com.

Pravidlá hry

Hoďte všetkými 9 kockami. Povedzte „Kde bolo, tam
bolo…“ a rozprávajte príbeh, ktorý spojí všetkých 9
obrázkov, ktoré padli na kockách. Začnite prvým
obrázkom, ktorý vás upúta, a pokračujte ďalej. Žiadny
príbeh nie je zlý. Cieľom je predovšetkým rozvíjať vašu
predstavivosť.
Máte na to! Váš mozog pracuje v obrazoch a nájde si
cestu, ako jednotlivé obrázky prepojiť. Čím viac budete
hrať, tým ľahšie vám to pôjde a zvládnete dlhšie a
zložitejšie príbehy.
Môžete hrať rôzne varianty:
Základná hra: Porozprávajte príbeh podľa 9 kociek sami.

Reťazový príbeh: Keď použijete všetkých 9 kociek,
hoďte znovu a pokračujte v príbehu. Ako dlho vám to
pôjde?
Asociácie: Nepoužívajte priamo názvy obrázkov, ale
asociácie, ktoré vo vás vyvolajú.
Striedanie: Začnite rozprávať použitím jedného
obrázku, potom pokračuje ďalší hráč. Musí na váš
príbeh naviazať a použiť ďalší obrázok.
Rozširujúce sady: Ak spolu zmiešate rôzne sady,
odporúčame hrať aj tak s 9 vybranými kockami.
Využite svoju predstavivosť a nebojte sa vymýšľať
ďalšie varianty. Ľudia z celého sveta vynaliezajú
nové možnosti a dávajú o nich vedieť na
www.storycubes.com.

How to play

Roll all 9 cubes. Begin with ‘Once Upon a Time’ and tell
a story that links together all 9 face-up images. Start
with the first symbol to grab your attention. There is no
wrong answer, the goal is to let the images spark your
imagination.
You can do it! Your brain thinks in pictures and will find
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