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Dzie! czy noc? Od tego zale"y, czy punktuj# karty o najwy"szej 
czy o najni"szej warto$ci. Ale trzeba pami%ta& o tym, "e w 

jednej rundzie pory dnia mog# zmienia& si% wiele razy. Ten, kto 
najlepiej rozszyfruje taktyk% innych graczy i w odpowiednim 
momencie odwróci Kart% Czasu, b%dzie si% cieszy' ze zdobycia 

najwi%kszej liczby gwiazdek.

Zawartość:
1 Karta Czasu, do 
okre!lenia, czy jest dzie" 
czy noc
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108 kart, (po 27 kart z liczbami od 1 do 
13, w 4 ró#nych kolorach; cz$!% kart zawiera 
symbole czasu, na innych mo#na znale&% od 
1 do 4 gwiazdek)

1 instrukcja
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Cel gry:

Celem gry jest zdobycie jak najwi$kszej liczby gwiazdek. 
Gwiazdki zdobywa si$ odgaduj'c, który kolor b$dzie w danej 
rundzie kolorem zwyci!skim i wyk(adaj'c odpowiednie karty.

Przygotowanie gry:

 Kart! Czasu k(adzie si$ na !rodku sto(u stron' ze  
 S(o"cem do góry.

 108 kart nale#y dobrze potasowa%. Zale#nie od liczby  
 graczy usuwa si$ z gry 

 dla trzech graczy: 33 karty 

 dla czterech graczy: 16 kart 

 dla pi!ciu graczy: 3 karty 

 i bez ogl'dania odk(ada do pude(ka. Pozosta(e karty  
 uk(ada si$ obrazkami do do(u w formie talii obok  
 Karty Czasu.

 Ka#dy gracz bierze z talii do r$ki 7 kart, nie pokazuj'c  
 ich innym graczom.
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Przebieg gry:

Gra sk(ada si$ z rund i trwa do chwili, gdy sko"cz' si$ karty  
w talii. Ka#da runda ma nast$puj'cy przebieg:

 1. Odkrywa si! pierwsz" kart! z talii

 2. Gracze zagrywaj" karty z r!ki (2x)

 3. Wyznacza si! zwyci!ski kolor

 4. Gracze zabieraj" ze sto#u wygrane karty

 5. Usuwa si! ze sto#u reszt! kart, a gracze  
  dobieraj" z talii po dwie karty

1. Odkrycie karty z talii 

Jeden  z graczy odkrywa wierzchni' kart$ z talii i k(adzie j' 
obok Karty Czasu. 

Uwaga: Je"eli na odkrytej karcie jest symbol czasu   , Kart! 
Czasu nale"y odwróci#!   

2. Zagrywanie kart (2x)

Ka#dy z graczy wybiera jedn' kart$ z r$ki i k(adzie j' przed 
sob' obrazkiem do do(u. Nast$pnie wszyscy jednocze!nie 
odkrywaj' wy(o#one karty. 
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Je#eli na wy(o#onej karcie jest symbol czasu, odwraca si$ 
Kart! Czasu (je#eli symbol czasu jest na wi$kszej liczbie kart, 
Kart! Czasu odwraca si$ tyle razy, ile jest takich kart!). 

Akcja zagrywania kart wykonywana jest dwukrotnie. 
Zagrane karty pozostaj' na stole.

3. Wyznaczenie zwycięskiego koloru

Gdy wszyscy gracze zagraj' po dwie karty, wyznacza si$ 
zwyci%ski kolor. Zale#y on od pory dnia i dotyczy wszystkich 
odkrytych kart:

Dzie$: Je#eli na Karcie Czasu jest S#o$ce, 
kolorem zwyci%skim jest ten, w którym 
suma warto%ci kart jest najwy&sza (liczy si$ 
do tego równie# kart$, odkryt' z talii!).

Noc: Je#eli na Karcie Czasu jest Ksi!&yc,  
kolorem zwyci%skim jest ten, w którym 
suma warto%ci kart jest najni&sza (liczy si$ 
do tego równie# kart$, odkryt' z talii!).

Je#eli dwa kolory maj' tak' sam' najwy#sz' (wzgl$dnie 
najni#sz') sum$, nie ma w tej rundzie #adnego zwyci$skiego 
koloru. Od razu nale#y przej!% do punktu 5.
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4. Zabieranie wygranych kart

Ka&dy gracz, który zagra( co najmniej jedn" kart! w 
zwyci!skim kolorze, mo#e wzi'% ze sto(u dowoln" kart$. 
Gwiazdki na karcie oznaczaj' punkty zwyci$stwa. 

Wzi$t' kart$ gracz k(adzie przed sob' obrazkiem do góry.

Kolejno!% brania kart jest nast$puj'ca: jako pierwszy bierze 
kart$ gracz, który zagra( w zwyci!skim kolorze kart$ o 
najwy&szej warto%ci, gdy Karta Czasu pokazuje S#o$ce 
wzgl$dnie kart$ o najni&szej warto%ci, gdy Karta Czasu 
pokazuje Ksi!&yc. Nast$pnie bierze kart$ gracz, który zagra( 
drug' najwy#sz' wzgl$dnie drug' najni#sz' kart$ itd. 

Uwaga: Je"eli gracz zagra$ obie karty w zwyci!skim kolorze, 
sumuje si! ich warto%ci.

Przy remisie jako pierwszy bierze kart$ ten gracz, który ma 
aktualnie mniej gwiazdek na zdobytych wcze!niej kartach. 
Je#eli dalej jest remis, #aden nie zdobywa karty. 

Uwaga: Je"eli  na stole nie ma "adnej karty z gwiazdk&, gracz 
bierze jak&% kart! bez gwiazdki. Mo"e mie# ona znaczenie przy 
rozstrzyganiu remisu na ko'cu gry!
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Przyk'ad: Zosta'y zagrane nast%puj#ce karty:

Zale"nie od tego, czy na  
Karcie Czasu jest dzie' czy noc,  
wynik rundy jest nast!puj&cy:

Dzie$: Je"eli na Karcie Czasu jest S$o'ce, zwyci!skim kolorem 
jest Pomara$czowy - suma warto%ci kart=21. Maciek, który 
zagra$ najwy"sz& kart! w kolorze pomara'czowym, jako pierwszy 
wybiera kart! ze sto$u. Po nim robi to Urszula. 

Noc: Je"eli na Karcie Czasu jest Ksi!"yc, zwyci!skim kolorem jest 
Niebieski - suma warto%ci=6. Tylko Irena bierze kart! ze sto$u. 
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Irena

Maciek

Z talii
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5. Usunięcie kart ze stołu i dobranie nowych

Wszystkie karty, które nie zosta(y zabrane ze sto(u, odk(ada 
si$ na stos kart zagranych. 

Ka#dy gracz bierze z talii dwie karty. Karta Czasu pozostaje 
niezmieniona. Nast$pn' rund$ zaczyna si$ od punktu 1.

Zakończenie gry: 

Je#eli w talii sko"cz' si$ karty, rozgrywa si$ 
jeszcze ostatni' rund$. Nast$pnie gra ko"czy si$. 
Ka#dy gracz liczy  gwiazdki na zebranych kartach. 
Zwyci$#a gracz, który ma na swoich kartach 

najwi$cej gwiazdek.

Przy remisie rozstrzyga wi$ksza liczba zebranych kart. Je#eli 
nadal jest remis, gra ma wi$cej zwyci$zców.
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W przypadku pyta" lub uwag do gry, prosimy o kontakt: 
Kluwi s.c., ul. )eromskiego 14/15, 05-500 Piaseczno
www.piatnik.pl
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