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10 kostek z obrazkami bakterii na ściankach

10 żetonów zwycięstwa

1 mechaniczny czasomierz (40 sekund)

1 instrukcja

W laboratorium trwa intensywna praca. Kto najszybciej zwalczy rozmaite bakterie? Kichaczki i kaszlaczki potrafią być bardzo
uciążliwe. Ledwie zostanie pokonana wkrętka, zaraz pojawia się nie mniej groźny brzuszkowiec. A jak nie on, to feberka albo
gardłodrapak. Trzeba szybko rzucać kostkami i odkładać karty, zanim wybuchnie epidemia!

Zawartość pudełka

108 kart bakterii, po 18 w każdym z 6 rodzajów

Bardzo zaraźliwa gra kostkowo-karciana
dla 2-4 graczy od 6 lat
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Cel gry
Celem gry jest walka z bakteriami. Kto na koniec rundy odłoży
najwięcej kart, zdobywa żeton zwycięstwa. Zwycięża gracz, który
jako pierwszy zbierze 3 żetony zwycięstwa.

Bakterie
W grze występuje 6 rodzajów bakterii, różniących się kształtem i
kolorem. Kolory bakterii to niebieski, zielony, szary, czerwony, żółty
i różowy. Obrazki bakterii występują na kartach i na kostkach:

Kichaczek Brzuszkowiec

Wkrętka Feberka

Kaszlaczek Gardłodrapak

Przygotowanie gry
Przed pierwszą rozgrywką należy ostrożnie wypchnąć z arkusza
żetony zwycięstwa.

Karty należy potasować i położyć na środku stołu w formie
zakrytej talii tak, by wszyscy gracze mieli je w zasięgu ręki.

Obok kart należy położyć 10 kostek i czasomierz.

Żetony zwycięstwa należy również umieścić obok talii.

Przebieg gry
Gra trwa kilka rund. Pierwszą rundę zaczyna najmłodszy gracz,
a następnie gra przebiega w kolejności zgodnej z ruchem
wskazówek zegara. Runda składa się z następujących etapów:

Każdy z graczy bierze z talii 6 kart i nie oglądając kładzie je
przed sobą w rzędzie, obrazkami do dołu.

Pierwszy gracz nastawia czasomierz, przesuwając wskazówkę
na 40 sekund, uruchamia go i kładzie na stole. Następnie
szybko odwraca swoje karty obrazkami do góry i rzuca
wszystkimi dziesięcioma kostkami.

Teraz zaczyna się usuwanie kart z bakteriami. Można usunąć
taki rodzaj bakterii, który:

•występuje na co najmniej dwóch kostkach

oraz

•występuje na co najmniej dwóch kartach.

Jeżeli spełnione są oba te warunki, gracz odkłada WSZYSTKIE karty
z tym rodzajem bakterii na swój stos bakterii pokonanych.

Uwaga: Nawet wtedy, gdy dany rodzaj bakterii występuje tylko na
dwóch kostkach, gracz odkłada WSZYSTKIE karty z tą bakterią, a
nie tylko dwie (patrz przykład).

Odłożone karty natychmiast zastępuje się kolejnymi kartami
z talii tak, by gracz miał znowu przed sobą 6 kart. Ma teraz
możliwość odłożenia kolejnych kart, jeżeli pozwala na to układ
kostek. Jeżeli gracz nie może odłożyć żadnych kart, ponownie
rzuca dziesięcioma kostkami, porównuje wynik rzutu z kartami
itd.

Kolejka gracza trwa do momentu, gdy upłynie 40 sekund i
czasomierz podskoczy w górę. Kolejka gracza kończy się
również wtedy, gdy nie może odłożyć żadnej karty, bo ma
przed sobą 6 różnych kart. Karty, które pozostały na stole gracz
wsuwa pod spód talii. Karty odłożone określają uzyskany wynik
i gracz trzyma je do końca rundy.
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Do gry przystępuje następny gracz. Uruchamia czasomierz,
odwraca karty, rzuca kostkami i stara się odłożyć jak najwięcej
kart z bakteriami.

Gdy wszyscy gracze rozegrają swoją kolejkę, następuje
podliczenie.

Możesz znaleźć przykład na ostatniej stronie.

Podliczenie
Gdy ostatni gracz zakończy swoją kolejkę, następuje podliczenie.
Każdy gracz liczy, ile kart odłożył w tej rundzie. Gracz, który
odłożył najwięcej, zostaje zwycięzcą rundy i otrzymuje jeden żeton
zwycięstwa. Przy remisie nikt nie zdobywa żetonu.

Po zakończeniu podliczenia rozgrywana jest kolejna runda.
Rozpoczyna ją ten, kto wygrał poprzednią rundę. Jeżeli runda
zakończyła się remisem, następną rundę rozpoczyna ten sam
gracz, co poprzednią.

Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy jeden z graczy zdobędzie 3 żetony. Zostaje on
zwycięzcą gry.

W przypadku pytań lub uwag do gry, prosimy o kontakt:
Kluwi s.c., ul. Żeromskiego 14/15, 05-500 Piaseczno

Grafikdesign: Fiore GmbH, www.fiore-gmbh.de

Uwaga! Gra nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Zawiera
małe elementy, które mogą zostać połknięte. Niebezpieczeństwo
uduszenia. Prosimy o zachowanie instrukcji, ponieważ zawiera ważne
informacje.

Polub nas
www.facebook.com/ PiatnikPolska
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Przykład
Swoją kolejkę rozpoczyna Alek. Uruchamia czasomierz i szybko
odkrywa karty. Są na nich:

Na kostkach Alek wyrzucił:

Alek może odłożyć wszystkie czerwone karty z brzuszkowcami,
ponieważ ta bakteria jest widoczna na dwóch jego kartach i na
dwóch kostkach. Alek odkłada obie czerwone karty na swój stos i
natychmiast uzupełnia karty na stole, dobierając dwie z wierzchu
talii.

Nowe karty to

Na kostkach ma 4x kichaczki, ale na kartach tylko jednego. Jest to
za mało, by odłożyć karty.

Ale ma dwie karty z różowymi gardłodrapakami i dwie takie
bakterie na kostkach. Może odłożyć te dwie karty i ponownie
uzupełnić karty na stole.

Tym razem wylosował dwie karty z szarymi kaszlaczkami.

Niestety, nie może teraz odłożyć żadnej karty. Rzuca więc
ponownie wszystkimi kostkami.

Wyrzucił

Alek może teraz odłożyć wszystkie 3 zielone i 2 szare karty, bo
przedstawione na nich bakterie są nie tylko na co najmniej dwóch
kartach, ale także na co najmniej dwóch kostkach. Alek szybko
odkłada karty ale w tym momencie czasomierz podskakuje i
kolejka Alka kończy się. Niewykorzystane karty Alek wkłada pod
spód talii, a odłożone zatrzymuje do podliczenia na koniec rundy.


