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Zawartość gry:
1 plansza
6 kostek – na każdej występuje 5 kolorów i 1 wizerunek

     ratownika
64 ręczniki – po 16 w 4 kolorach graczy

20 hotelowych gości bez ręczników – po 5 w 4 kolorach graczy

16 piłek plażowych

1 figurka ratownika z podstawką

Wakacje, hotel, wspaniały basen... i wiele leżaków! Jak zawsze
najbardziej oblegane są te przy samym basenie. Już od rana
goście hotelowi kładą na nich ręczniki, aby zarezerwować je na
później. Niestety niektórzy to ignorują i kładą się na zarezerwo-
wanych leżakach. Atmosfera robi się napięta i nad basenem
zapada kompletny chaos! W grze potrzeba trochę sprytu, pla-
nowania i szczęścia. Który z graczy najskuteczniej będzie rezer-
wował leżaki i pozbywał się nieproszonych gości, aby zdobyć jak
najwięcej dobrych miejsc na słońcu?

Cel gry
Każdy z graczy stara się zająć swoimi hotelowymi gośćmi jak najwię-
cej dobrych leżaków – najcenniejsze są te przy samym basenie.

Przygotowanie do gry
•  Planszę kładziemy na środku stołu. Przedstawia ona basen i leżaki.

Wszystkie 16 piłek plażowych wrzucamy do basenu, a ratownika
stawiamy na polu przy trampolinie.

• Każdy z graczy otrzymuje wszystkie ręczniki oraz wszystkich gości
bez ręczników ybranym kolorze.

• Rezerwowanie leżaków: Gracze na zmianę rezerwują swoimi ręcz-
nikami po jednym wybranym przez siebie pustym leżaku. Ręczniki
układają wolną stroną do góry (gościem hotelowym do dołu).
Układanie zaczyna się od najmłodszego (pierwszego) gracza i
postępuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dwa leżaki ozna-
czone numerem 5 muszą na razie pozostać puste. Liczba ręczników
układanych na początku gry zależy od liczby graczy: po 12 ręczni-
ków w przypadku 2 graczy, po 8 ręczników w przypadku 3 graczy,
po 6 ręczników w przypadku 4 graczy.

• Następnie pierwszy gracz bierze sześć kostek i rozpoczyna swoją
kolejkę. Tak, jak przy układaniu ręczników, gra przebiega zgodnie z
ruchem wskazówek zegara.

Przebieg gry
Kolejka gracza składa się z następujących czynności:

1. Rzucanie kostkami – w razie potrzeby wielokrotne

2. Przesuwanie ratownika – jeśli jest potrzeba

3. Zajęcie jednego leżaka swoim gościem hotelowym –

 jeśli jest możliwe

RZUCANIE KOSTKAMI
Rzucamy wszystkimi sześcioma kostkami. Gracz stara się uzyskać jak
najwięcej kostek z tym samym kolorem – pozwoli mu to zająć leżak w
tym kolorze. Gracz może próbować poprawić swój wynik rzucając
ponownie częścią kości.

Odkładanie kostek: Po każdym rzucie gracz musi odłożyć co najmniej
jedną kostkę, na której wypadł jakiś kolor. Za każdą kostkę, na której
wypadł wizerunek ratownika, gracz przesuwa figurkę ratownika o
jedno pole, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gracz musi odłożyć
wszystkie kostki z wizerunkami ratowników.

Poprawianie wyniku: Gracz może rzucić jeszcze raz pozostałymi (nie
odłożonymi w poprzednich rzutach) kostkami zgodnie z wyżej opisa-
nymi przepisami. Może też w każdej chwili przestać rzucać kostkami i
zaakceptować aktualny wynik rzutu - uwzględniany jest wynik na
wszystkich sześciu kostkach.

Wykorzystanie piłek plażowych: Gracz, który ma piłkę plażową, może
ją wykorzystać do unieważnienia i powtórzenia ostatniego rzutu.
Dotyczy to tylko kostek wykorzystanych w ostatnim rzucie - wcześniej
odłożone kostki zachowują ważność i nie można nimi rzucać. Użyta
piłka jest wrzucana do basenu. Gracz może powtarzać rzut wielokrot-
nie, używając swoich kolejnych piłek – tak długo, jak ma piłki.

PRZESUWANIE RATOWNIKA
Ratownik jest przesuwany zgodnie z ruchem wskazówek zegara
wokół placu z leżakami – po jednym polu. Pola jego ruchu
oznaczone są kolorami oraz numerami. Ratownik nie
pochwala wylegiwania się nad basenem - pole, na
którym stoi ratownik, wyznacza obszar, na którym
gracze nie mogą zajmować leżaków.
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Zajęcie własnego zarezerwowanego leżaka: Aby to zrobić, wystar-
czy odwrócić swój kartonik z ręcznikiem na stronę z gościem. Taki
leżak jest zajęty i nie może zostać później przejęty przez innego gracza.

Zajęcie cudzego zarezerwowanego leżaka: W tym celu gracz używa
jednego ze swoich gości bez ręczników i umieszcza go na wolnym
leżaku innego gracza. Dodatkowo gracz otrzymuje dwie piłki plażowe.
Uwaga: gracz może posiadać maksymalnie cztery piłki plażowe!

Odzyskanie swojego zarezerwowanego leżaka: Jeśli na leżaku z
ręcznikiem gracza znajduje nieproszony gość bez ręcznika, leżak
taki może zostać odzyskany. Gracz zdejmuje nieproszonego gościa
ze swojego ręcznika, oddaje go właścicielowi i odwraca swój ręcz-
nik (gościem do góry).

Ostateczne przejęcie cudzego zarezerwowanego leżaka: Jeśli gracz
zajął swoim gościem bez ręcznika czyjś zarezerwowany leżak, aby
ostatecznie go przejąć, musi go zająć jeszcze raz. Jeśli się to uda,
gracz zdejmuje z leżaka swojego gościa oraz obcy ręcznik, a następ-
nie zastępuje swoim ręcznikiem, który kładzie gościem hotelowym
do góry. Gość bez ręcznika i usunięty ręcznik wracają do właścicieli.

Zajęcie leżaka z numerem 5: Aby zająć leżak o wartości „5“ gracz
potrzebuje pięciu kostek takiego samego koloru – nie ma znaczenia
jakiego. Gracz umieszcza na zdobytym leżaku swój ręcznik gościem
do góry. Leżak ten jest zajęty i nie może zostać przejęty przez
innego gracza.

Kolejka gracza kończy się po zajęciu leżaka lub jeśli gracz nie może
(lub nie chce) poprawić swojego wyniku rzutów tak, aby móc zająć
jakiś leżak.

Koniec gry
Runda, w trakcie której na planszy pozostaną tylko cztery puste
(nie zajęte gośćmi) leżaki, jest ostatnią rundą. Jest ona rozgrywana
do końca, czyli wszyscy gracze na prawo od zaczynającego rozgry-
wają swoje kolejki. Po jej zakończeniu gra dobiega końca i zaczyna
się liczenie punktów.

Punktacja: Każdy gość leżący na własnym ręczniku ma wartość
odpowiadającą numerowi leżaka – łatwo ją odczytać na podstawie
rzędu leżaka. Dwa leżaki o wartości 5 dają po 5 punktów każdy.
Każdy gość bez ręcznika, leżący na cudzym ręczniku jest wart 1
punkt. Za każde dwie piłki plażowe przyznawany jest jeden punkt.

Zwycięża gracz z największą liczbą punktów. W przypadku remisu wygrywa
gracz, który zdobył swoje punkty za pomocą mniejszej liczby gości.

Uwaga! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte
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W przypadku pytań lub uwag do gry, prosimy o kontakt:

Kluwi s.c., ul. Żeromskiego 14/15, 05-500 Piaseczno

Wiener Spielkartenfabrik

Ferd. Piatnik & Söhne

Hütteldorfer Straße 229-231 | A-1140 Wien
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Przykłady:

Jeśli ratownik stoi na zielonym polu, żaden leżak między dwoma zie-
lonymi polami nie może zostać zajęty.

Jeśli ratownik stoi na polu z numerem 2, żaden leżak między dwoma
polami z numerem 2 nie może zostać zajęty.

ZAJMOWANIE LEZ                             AKA
Aby zająć leżak swoim hotelowym gościem, gracz musi uzyskać
odpowiedni wynik rzutu: kolor wyrzuconych kości określa kolor
(strefę) leżaków, natomiast liczba kości w danym kolorze określa
maksymalny numer leżaka, który może zostać zajęty. Numer zaj-
mowanego leżaka może być równy lub dowolnie niższy od liczby
wyrzuconych kości w danym kolorze. Gracz w swojej kolejce może
zająć gościem tylko jeden leżak. Zajmując leżak gracz ma kilka moż-
liwości:

Przykład:

Z trzema czerwonymi kostkami, gracz
może zająć jeden z czterech leżaków –
czerwone leżaki za 2 lub 3 punkty.
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