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Gra dla 2-5 graczy od 7 lat
Cześć! Jesteśmy rodziną kosmitów z odległej
galaktyki. My, to znaczy Tata, Mama, Córcia,
Synek i Babcia mamy wspólne hobby: uwielbiamy być mistrzami drugiego planu. Gdy ktoś
z mieszkańców Ziemi robi sobie selfie, ustawiamy się za nim tak, by znaleźć się na zdjęciu.
Żeby było jeszcze zabawniej, potrafimy się klonować i dzięki temu każde z nas może pojawić
się wielokrotnie na jednym selfie. Czy potrafisz
szybko policzyć, ile razy ktoś z naszej rodziny
jest widoczny na zdjęciach?
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ZAWARTOSC:
55 kart selfie; na każdej z nich jest mieszkaniec Ziemi i od jednego do trzech kosmitów, przy czym każdy członek kosmicznej
rodzinki jest innego koloru: Tata – niebieskiego, Mama – żółtego,
Córcia – różowego, Synek – zielonego, Babcia – pomarańczowego

30 kart kosmitów – na każdej jest jeden z członków kosmicznej rodziny oraz liczba, określająca, ile razy dana postać powinna znaleźć
się na selfie
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1 instrukcja

CEL GRY:
Zebrać jak najwięcej kart kosmitów
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PRZYGOTOWANE GRY:
•

Karty selfie należy dobrze potasować i ułożyć na stole w formie talii, obrazkami do dołu.

•

Karty kosmitów należy również potasować. Każdy z graczy otrzymuje 6 kart,
które kładzie przed sobą w formie stosu, obrazkami do góry tak, by był widoczny obrazek na wierzchniej karcie. Pozostałe karty kosmitów nie będą
potrzebne i można odłożyć je do pudełka.

PRZEBIEG GRY:
W dowolny sposób ustala się gracza rozpoczynającego. Odkrywa on
wierzchnią kartę z talii selfie i kładzie na środku stołu tak, by była widoczna
dla wszystkich graczy. Teraz wszyscy grają jednocześnie. Każdy gracz liczy,
ilu jest kosmitów na karcie selfie i jacy to są kosmici. Następnie porównuje wynik swoich obserwacji z widocznymi na stole kartami kosmitów. Jeżeli
liczba kosmitów któregoś koloru na karcie selfie jest DOKŁADNIE równa liczbie kosmitów tego koloru na jego karcie lub karcie któregoś innego gracza,
mówi "Stop" i ogłasza, którego kosmity dotyczy jego spostrzeżenie.
Jeżeli nikt nie zauważy żadnego takiego dopasowania, kolejny gracz odkrywa następna kartę. Teraz porównuje się łączną liczbę kosmitów każdego koloru na wszystkich odkrytych kartach selfie z liczbami kosmitów na kartach
graczy. Trwa to dotąd, aż ktoś powie „Stop”. Inni gracze sprawdzają, czy jego
spostrzeżenie jest prawidłowe.
PRAWIDŁOWE: Gracz bierze odpowiednią kartę kosmity i kładzie ją przed
sobą jako kartę zdobytą. Karty selfie, na których byli kosmici zaliczeni do
właściwego wyniku, odkłada się na stos kart zużytych. Jeżeli na stole zostały
jakieś karty, to zostają dalej. Odkrywa się kolejną kartę selfie.
NIEPRAWIDŁOWE: Gracz musi oddać jedną zdobytą wcześniej kartę kosmity (o ile ma taką). Odkłada się ją do pudełka. Wszystkie karty selfie zostają na
stole i odkrywa się następną.
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SZCZEGOLNE SYTUACJE:
•

Jeżeli dwie karty kosmitów mają ten sam kolor, nie sumuje się podanych
na nich liczb tylko każdą kartę rozpatruje osobno.

•

Jeżeli dwóch lub więcej graczy powie "Stop", sprawdza się tylko pierwszego. Jeżeli nie można ustalić, kto był pierwszy, wszystkie karty selfie odkłada się na stos kart zużytych i wykłada następną kartę.

PRZYKLAD:
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Lena mówi "Stop, synek". I ma rację – na stole są łącznie dwa
obrazki synka, czyli tyle, ile jest na karcie Tomka. Lena bierze
wierzchnią kartę z talii Tomka i kładzie przed sobą. Dwie karty,
na których jest synek, odkłada się na stos kart zużytych.

4

SIEDEM PLUS:
Najwyższą liczbą na kartach kosmitów jest 6. Jeżeli gracz zauważy, że na
leżących na stole kartach selfie któregoś rodzaju kosmitów jest 7 lub więcej, mówi "Stop, kosmici". Jeżeli jego spostrzeżenie było prawidłowe, bierze
wierzchnią kartę ze stosu dowolnego gracza, w tym także swojego i dodaje
do zdobytych kart.
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Tomek jako pierwszy zauważył, że na wyłożonych kartach
selfie jest 7 obrazków babci. Mówi więc: "Stop, kosmici".

Jeżeli wyczerpie się talia kart selfie, tasuje się stos kart zużytych i tworzy
nową talię.
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ZAKONCZENIE GRY:
Gra kończy się natychmiast, gdy skończy się stos kart jednego z graczy. Kto zdobył najwięcej kart kosmitów, zostaje zwycięzcą. Przy równej liczbie zdobytych
kart decyduje większa liczba zdobytych kart 6.

Polub nas
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Piatnik.pl
6

