Co wydarzyło się w Vegas, zostaje w Vegas!
Do rozgrywki potrzebna jest podstawowa gra „Ryzyk Fizyk”.
Ze względu na tematykę niektórych pytań gra z dodatkiem „Vegas”
odpowiednia jest dla dorosłych graczy.

Elementy gry
• 126 kart (252 pytania)
• dwustronna plansza

• podajnik na pytania
• instrukcja

Przygotowanie gry
1. Przygotujcie elementy tak jak w podstawowej grze.
2. Umieśćcie planszę Vegas na stole wybraną stroną do góry.
3. Wybierzcie czytającego, który bierze podajnik z pytaniami.

Wariant 1
Używajcie strony planszy z napisem „Rundy”.
Wariant ten wprowadza zróżnicowaną wypłatę za napisanie zwycięskiej odpowiedzi (zamiast 300 $, jak było w podstawowej grze) oraz odlicza czas gry.
Połóżcie na każdym polu żetony z dolarami o wartości równej numerowi
rundy x 100: na polu 1 – 100 $, na polu 2 – 200 $, na polu 3 – 300 $ itd.

Gracz, który napisze zwycięską odpowiedź (najbliższą tej prawidłowej, ale
jej nieprzekraczającej), bierze premię z planszy zgodnie z aktualną rundą.
W pierwszej rundzie jest to 100 $, w drugiej 200 $ i tak dalej.
Gdy żadna z odpowiedzi graczy nie będzie zwycięska, odłóżcie żetony
z pola aktualnej rundy do zasobów.
Gra kończy się po zabraniu żetonów z 7. pola (po zakończeniu 7. rundy).

Wariant 2
Używajcie strony planszy z napisem „Kurs 10 do 1”.
Wariant ten wprowadza nowe pola, które można obstawiać wyłącznie
plastikowymi żetonami graczy.
Po tym, jak gracze zapiszą odpowiedzi, ale zanim je ujawnią, mogą
postawić na gracza, który według nich napisał zwycięską odpowiedź.
Gracze kładą swoje żetony na planszy Vegas na polu w kolorze gracza,
na którego chcą postawić (można na siebie).
Można postawić:
• 2 żetony na 1 gracza,
• po 1 żetonie na 2 różnych graczy,
• 1 żeton albo żadnego, jeśli gracz chce zachować
żetony na późniejsze obstawianie odpowiedzi.
Gracze, którzy postawili na gracza, który napisał zwycięską odpowiedź
na koniec rundy, otrzymują z banku wypłatę zgodnie z kursem 10 do 1.
Na przykład, jeśli gracz postawił 100 $, otrzymuje z banku 1000 $.
Plastikowe żetony na koniec rundy wracają do swoich właścicieli.
Nowy przebieg rundy
1A. Zadaj pytanie i zapiszcie
odpowiedzi;
1B. Obstawcie graczy
na planszy Vegas;

2. Ułóżcie odpowiedzi
w kolejności;
3. Obstawcie odpowiedzi;
4. Wypłaćcie żetony.
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