
UuuUuuu… na całym poddaszu rozchodzi przeciągłe zawodzenie. To małe duszki
znowu zaczęły swoje psoty. Często się zdarza, że przez nieuwagę zostają uwięzione
między różnymi przedmiotami, niszcząc przy tym swoje powłoki. Mama Duch wie jak
pomóc małym duszkom - naszywa na dziury i rozdarcia kolorowe łatki. Aby to zrobić
musi najpierw znaleźć wszystkie swoje dzieci. Do tego będzie potrzebować Waszej
pomocy!

Zawartość gry:
63 kartoniki z duszkami, wraz z naszytymi łatkami w 7 różnych kształtach, 3 kolorach i

liczbach – 1, 2 lub 3 łatki.
1 instrukcja

Cel gry:
Celem gry jest zebranie jak największej liczby kartoników, dzięki skupionej uwadze
i szybkiej reakcji.

Przygotowanie do gry:
Przed pierwszą grą należy delikatnie wyjąć kartoniki z kartonowych ramek.
Wszystkie kartoniki należy pomieszać i losowo ułożyć na całym stole. Upewnijcie się, że
kartoniki są zakryte i na siebie nie zachodzą.
Zaczyna najstarszy gracz, następnie gra przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
W grze można wybrać różne poziomy trudności:

POZIOM PODSTAWOWY
W podstawowej wersji gry pod uwagę brane są tylko kształty łatek naszytych na małych
duszkach. Kolor i liczba łatek nie są brane pod uwagę.

2. Kształt i liczba
W tym wariancie należy zbierać kartoniki, na których duszki mają łatki w tej samej
liczbie i o tym samym kształcie. Kolor nie ma znaczenia.

Przykład:
odkryto

Odkryto kartonik przedstawiający duszka z dwoma zielonymi, okrągłymi łatkami. Szybko, chwyć duszka z
dwoma różowymi, okrągłymi łatkami, który leżał już odkryty na stole.

RADY I WSKAZÓWKI:
Odkrywając kartonik, który jest blisko Ciebie, upewnij się, że wszyscy gracze będą go
dobrze widzieć i będą mieli dostęp do pozostałych kartoników. Jeśli chcesz odkryć
kartonik, który jest daleko od Ciebie, możesz go najpierw wziąć bliżej siebie a dopiero
potem odkryć.
Każdy gracz może grać tylko jedną ręką! Ręka nie może być uniesiona nad kartonikami
przed ich odsłonięciem, powinna leżeć na stole. W ten sposób każdy gracz będzie miał
równe szanse.
Bądźcie szybcy! Nic się nie stanie, gdy zostanie złapany zły kartonik. Nie ma za to żadnej
kary.

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

Zabawna gra ćwicząca refleks i spostrzegawczość
Autor: Reiner Knizia

Gra dla 2-6 graczy od 5 lat
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Przebieg gry:
Podczas swojego ruchu gracz wybiera jeden zakryty kartonik i szybko go odwraca tak,
aby wszyscy gracze zobaczyli odkryty obrazek w tym samym momencie. Teraz grają
wszyscy gracze!
Uważne obserwujcie odkryty kartonik. Czy na którymś z już odkrytych kartoników,
duszek ma łatki o tym samym kształcie?

TAK – złap kartonik z duszkiem, który był już odkryty. Najszybszy gracz zabiera
kartonik i kładzie zakryty przed sobą. Duszek, który został odwrócony jako ostatni
pozostaje odkryty i zaczyna się ruch kolejnego gracza.

NIE – odwrócony właśnie kartonik pozostaje odkryty i zaczyna się ruch następnego
gracza, który odkrywa kolejny kartonik. Jeśli i tym razem nie ma dwóch pasujących
kartoników, kartonik pozostaje odkryty i przychodzi ruch kolejnego gracza, itd.

Przykład: odkryto

Odkryto kartonik przedstawiający duszka z dwoma zielonymi, okrągłymi łatkami. Szybko, chwyć duszka z
żółtymi, okrągłymi łatkami, który leżał już odkryty na stole!

Koniec gry:
Gra kończy się, gdy wszystkie kartoniki zostaną odkryte. Wygrywa gracz, któremu uda się
zebrać największą liczbę kartoników. W przypadku remisu jest kilku zwycięzców.

POZIOM ZAAWANSOWANY
Jeżeli graliście już wielokrotnie w wersję podstawową, możecie spróbować jednego z
dwóch wariantów, w których należy  zwrócić uwagę na następujące cechy:

1. Kształt i kolor:
Należy zbierać kartoniki, na których duszki mają naszyte łatki o tym samym kształcie i
kolorze. Liczba łatek nie ma znaczenia.

Przykład: odkryto

Odkryto kartonik przedstawiający duszka z dwoma zielonymi, okrągłymi łatkami. Szybko, chwyć duszka z
trzema zielonymi, okrągłymi łatkami, który leżał już odkryty na stole.
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