
W trakcie gry gracze dokładają swoje kartoniki do kartoników już ułożonych tak, aby na sty-
kających się bokach były takie same obrazki. Jeśli kartonik styka się z kilkoma kartonikami,
obrazki na wszystkich stykających się bokach muszą do siebie pasować.
Wygrywa gracz, który jako pierwszy pozbędzie się wszystkich swoich kartoników.

Zawartość gry: 
49 kartoników
1 instrukcja

Wariant łatwy, dla 2 graczy: 9 kartoników z niebieskim tłem
Wariant średni, dla 2 - 3 graczy: 25 kartoników z zielonym tłem
Wariant trudny, dla 2 - 4 graczy: 49 kartoników z czerwonym tłem

Przygotowanie do gry:
Gracze ustalają, którym kolorem kartoników będą grać, tym samym wybierając wariant gry.
Do gry należy użyć wszystkich kartoników w wybranym kolorze.
Uwaga: Większość kartoników jest zadrukowana dwustronnie - należy użyć wszystkich kartoników, które na jednej
ze stron mają wybrany kolor. Pozostałe kartoniki odkładamy na bok.

Kartoniki należy położyć zakryte na stole (wybranym kolorem do dołu) i pomieszać.
Następnie jeden kartonik odsłaniamy i kładziemy na środku stołu. Do niego gracze będą
dokładać swoje kartoniki kiedy zacznie się gra.
Pozostałe kartoniki należy równo podzielić między wszystkich graczy.
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Przebieg gry:
Najmłodszy gracz mówi głośno „Quickomino” dając sygnał do rozpoczęcia gry.
Na ten sygnał wszyscy gracze jednocześnie odsłaniają (odwracają) swoje kartoniki i próbują je
jak najszybciej wyłożyć, dokładając do kartoników już ułożonych. Kartoniki należy dokładać tak,
aby na wszystkich stykających się bokach były pasujące obrazki!
Uwaga: Może się zdarzyć, że gracz przez jakiś czas nie zdoła dołożyć żadnego swojego kartonika. Sytuacja jednak
szybko się zmienia, gdy inni gracze dokładają swoje kartoniki.

Koniec gry:
Gra kończy się, gdy jeden z graczy wyłoży swój ostatni kartonik. Gracz ten wygrywa.

Dystrybutor: Firma Klukowski – Wilczyńscy s.c.
05-500 Piaseczno, ul. Żeromskiego 14/15

W przypadku pytań lub uwag do gry „Quickomino“ prosimy o kontakt: 
Firma Klukowski – Wilczyńscy s.c., 05-500 Piaseczno, ul. Żeromskiego 14/15 www.piatnik.pl


