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intergalactic rampage atomic Roll the cubes.
Make a story.
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طر يقة اللعب:

بطل الحكاية:

تمتع بهذه اللعبة مع األهل واألصدقاء وتبادل معهم 
األدوار ليلعب كل منكم دور الحكواتي. يرمي الحكواتي 

المكعبات التسعة ثم يبدأ الحكاية بقوله “كان ياما كان في 
قديم الزمان ...” ويحكي حكاية تربط كافة الصور الظاهرة 

على األوجه العليا للمكعبات التسعة. ابدأ بأول صورة 
تجذب انتباهك واستخدم ثالثة صور لبداية الحكاية وثالثة 

للمنتصف وثالثة للخاتمة. القانون الوحيد للعبة:
ال توجد أجوبة خاطئة.

يرمي الحكواتي ثالثة مكعبات ويستخدمهم لتكوين 
الشخصية األساسية ثم يرمي المكعبات التسعة ليحكي 

الحكاية التي تدور حول هذه الشخصية. ماذا سيحصل 
لشخصيتك إذا وجدت نفسها وسط أهرام مصر القديمة؟

أو بصحبة سلحفاة كرفيق للدرب؟

القصص الملحمية:

هل تعاندك األفكار؟

أطلق العنان لمخيلتك.

يرمي أول العب المكعبات التسعة ويحكي لنا الفصل األول 
من الحكاية ثم يلعب كل العب دوره ليضيف فصاًل جديدًا 

للحكاية ليأتي الالعب األخير ويربط خيوط الحكاية ويوصلها 
إلى نهايتها الملحمية. يمكنك إضافة مجموعات مختلفة من 
مكعبات حكايات روري للحصول على أبعاد جديدة للحكايات.

اختر فيلمك المفضل أو كتابك المفضل. ما هي األبعاد 
الجديدة والحكايات الخيالية التي يمكنك أن تضيفها إلى 

شخصيات وأحداث ذلك الفيلم أو الكتاب؟

تعرف على الطرق المختلفة التي يستمتع بها غيرك 
بمكعبات حكايات روري من مختلف أرجاء العالم!

  How to play
When playing with family and friends take 
turns as the storyteller. The storyteller 
rolls 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 image 
to grab your attention. Use three cubes for 
the beginning, three for the middle and 
three for the end of the story. There is one 
rule: there are no wrong answers. 
My Hero: Roll three cubes and use them to 
create a character. Now roll all nine cubes 
and tell a story featuring your hero. What 
will happen when your hero finds herself 
at the pyramids in Ancient Egypt, or with a 
turtle for a sidekick? 

Epic Stories: The first player rolls all nine 
cubes and weaves the opening chapter. 
Taking turns, each consecutive player adds 
a chapter to the story. The last player must 
tie up all the loose ends and bring the story 
to its epic conclusion. Add different sets of 
Rory’s Story Cubes® to give your stories a 
whole new dimension. 
Stuck for ideas? Pick your favourite 
movie, book or TV show. What new and 
imaginative stories can you spin using these 
characters and settings? 
Use your imagination. Around the world, 
people are inventing their own ways to play 
with Rory’s Story Cubes®. What fun ways to 
play will you discover? 
Join us on Facebook and Twitter!
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انضم الينا وتابعنا على فيسبوك وتويتر!
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