
KOS CI KAMASUTRA 
Wste p 
ś Kosci Kamasutraó to zabawna gra, w ktorej ten kto zaczyna 
pierwszy, kon czy ostatni. Bardziej zaawansowani gracze moga  
zainteresowac  sie  zestawem rozszerzonym zawierajacym kosci z 
numerami 7 ż 12, 13 ż 18 oraz kosci zadan . 
 
Nie martw sie , jezeli nie ukon czysz gry za pierwszym razem, to 
ca’kiem normalne. Twoja wytrzyma’osc  be dzie sie  polepszac  z 
kazda  kolejna  rozgrywka .  
 
Cel gry 
Wygrywa gracz, ktory jako ostatni be dzie mia’ jeden lub wie cej 
punktow mi’osci. Kazdy gracz rozpoczyna gre  z trzema punktami 
mi’osci. Moga  je reprezentowac  odpowiednie przedmioty (zetony). 
Nie powinny one byc  jednak ostre, zimne czy bardzo ma’e. Kazdy 
gracz probuje wyrzucic  kosc mi wyzsza  wartosc  niz gracz go 
poprzedzajacy. Jezeli mu sie  nie uda, traci jeden punkt mi’osci 
chyba, ze gracz poprzedzajacy blefowa’. Najwyzszym wynikiem, 
ktory mozna wyrzucic , jest 21. Jezeli wyrzucisz taki przed kon cem 
gry, to nie doprowadzi cie  to donikad (kon czysz gre ). 
 
Rozgrywka 
W ś Kosci Kamasutraó najlepiej grac  w wygodnym miejscu - albo w 
pomieszczeniu, albo na zewna trz. Grac  moze dowolna ilosc  osob. Im 
wie cej, tym zabawniej.  
1. Wszyscy gracze powinni zdja c  ubrania. Ktos powinien wyja c  
kosci (potrzebny jest tylko jeden zestaw). Kazdy gracz rzuca jedna  
koscia , a ten, ktory wyrzuci najwyzsza  wartosc  rozpoczyna gre .  

2. Gracze rzucaja  kosc mi zgodnie z ruchem wskazowek zegara. 
Pierwszy gracz rzuca kosc mi, ale nie powinien ujawniac  wyniku 
innym graczom. W tym celu moze uzyc  kubka, aby przykryc  kosci. 
Naste pnie gracz wypowiada na g’os swoj wynik. Moze powiedziec  
prawde  lub blefowac . Jezeli wypadnie 3 i 4, to liczy sie  to jako 43, a 
jezeli wypadnie 5 i 2, to liczy sie  to, jako 52 (wie ksza liczba zawsze 
pierwsza).  
3. Naste pny gracz musi albo zaakceptowac  wynik gracza 
poprzedniego i przebic  go, albo stwierdzic , ze ten blefuje i kazac  
odkryc  kosci. W pierwszym wypadku gra toczy sie  dalej, czyli 
gracz, ktory zaakceptowa’ wynik bierze kosci i rzuca (czym przebija 
wynik poprzedniego lub nie). W drugim wypadku, jezeli gracz, 
ktoremu kazano odkryc  kosci, wypowiedzia’ prawid’owy wynik ż 
gracz, ktory go wyzwa’ traci jeden punkt mi’osci. Natomiast jezeli 
wyzwany gracz blefowa’, to on traci punkt mi’osci. 
4. Maksymalnym wynikiem, jaki moze wypasc  jest 66 (dwie kosci, 
czyli na jednej 6 i na drugiej), jednak to 2 i 1 sa  najwyzsza  
wartoscia , ktora nosi nazwe  ś Big�nó. Tej wartosci nie da sie  przebic  
zadna  inna . Jezeli gracz wyrzuci ś Big�nó, to musi o tym 
poinformowac  reszte  graczy. 
5. Gra toczy sie  do momentu, w ktorym pozostanie tylko jeden 
gracz z jednym lub wie cej punktow mi’osci. 
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