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Gra karciana dla 3 do 5 osób od 8 lat
Autor gry: Andrea Mezzotero
Dzień czy noc? Od tego zależy, czy punktują karty o najwyższej
czy o najniższej wartości. Ale trzeba pamiętać o tym, że w
jednej rundzie pory dnia mogą zmieniać się wiele razy. Ten, kto
najlepiej rozszyfruje taktykę innych graczy i w odpowiednim
momencie odwróci Kartę Czasu, będzie się cieszył ze zdobycia
największej liczby gwiazdek.

Zawartość:

108 kart, (po 27 kart z liczbami od 1 do

13, w 4 różnych kolorach; część kart zawiera
symbole czasu, na innych można znaleźć od
1 do 4 gwiazdek)
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Cel gry:
Celem gry jest zdobycie jak największej liczby gwiazdek.
Gwiazdki zdobywa się odgadując, który kolor będzie w danej
rundzie kolorem zwycięskim i wykładając odpowiednie karty.

Przygotowanie gry:
Kartę Czasu kładzie się na środku stołu stroną ze
Słońcem do góry.
108 kart należy dobrze potasować. Zależnie od liczby
graczy usuwa się z gry
dla trzech graczy: 33 karty
dla czterech graczy: 16 kart
dla pięciu graczy: 3 karty
i bez oglądania odkłada do pudełka. Pozostałe karty
układa się obrazkami do dołu w formie talii obok
Karty Czasu.
Każdy gracz bierze z talii do ręki 7 kart, nie pokazując
ich innym graczom.
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Przebieg gry:
Gra składa się z rund i trwa do chwili, gdy skończą się karty
w talii. Każda runda ma następujący przebieg:
1.

Odkrywa się pierwszą kartę z talii

2.

Gracze zagrywają karty z ręki (2x)

3.

Wyznacza się zwycięski kolor

4.

Gracze zabierają ze stołu wygrane karty

5.

Usuwa się ze stołu resztę kart, a gracze
dobierają z talii po dwie karty

1. Odkrycie karty z talii
Jeden z graczy odkrywa wierzchnią kartę z talii i kładzie ją
obok Karty Czasu.
Uwaga: Jeżeli na odkrytej karcie jest symbol czasu
Czasu należy odwrócić!

, Kartę

2. Zagrywanie kart (2x)
Każdy z graczy wybiera jedną kartę z ręki i kładzie ją przed
sobą obrazkiem do dołu. Następnie wszyscy jednocześnie
odkrywają wyłożone karty.
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Jeżeli na wyłożonej karcie jest symbol czasu, odwraca się
Kartę Czasu (jeżeli symbol czasu jest na większej liczbie kart,
Kartę Czasu odwraca się tyle razy, ile jest takich kart!).
Akcja zagrywania kart wykonywana jest dwukrotnie.
Zagrane karty pozostają na stole.

3. Wyznaczenie zwycięskiego koloru
Gdy wszyscy gracze zagrają po dwie karty, wyznacza się
zwycięski kolor. Zależy on od pory dnia i dotyczy wszystkich
odkrytych kart:
Dzień: Jeżeli na Karcie Czasu jest Słońce,
kolorem zwycięskim jest ten, w którym
suma wartości kart jest najwyższa (liczy się
do tego również kartę, odkrytą z talii!).
Noc: Jeżeli na Karcie Czasu jest Księżyc,
kolorem zwycięskim jest ten, w którym
suma wartości kart jest najniższa (liczy się
do tego również kartę, odkrytą z talii!).
Jeżeli dwa kolory mają taką samą najwyższą (względnie
najniższą) sumę, nie ma w tej rundzie żadnego zwycięskiego
koloru. Od razu należy przejść do punktu 5.
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4. Zabieranie wygranych kart
Każdy gracz, który zagrał co najmniej jedną kartę w
zwycięskim kolorze, może wziąć ze stołu dowolną kartę.
Gwiazdki na karcie oznaczają punkty zwycięstwa.
Wziętą kartę gracz kładzie przed sobą obrazkiem do góry.
Kolejność brania kart jest następująca: jako pierwszy bierze
kartę gracz, który zagrał w zwycięskim kolorze kartę o
najwyższej wartości, gdy Karta Czasu pokazuje Słońce
względnie kartę o najniższej wartości, gdy Karta Czasu
pokazuje Księżyc. Następnie bierze kartę gracz, który zagrał
drugą najwyższą względnie drugą najniższą kartę itd.
Uwaga: Jeżeli gracz zagrał obie karty w zwycięskim kolorze,
sumuje się ich wartości.
Przy remisie jako pierwszy bierze kartę ten gracz, który ma
aktualnie mniej gwiazdek na zdobytych wcześniej kartach.
Jeżeli dalej jest remis, żaden nie zdobywa karty.
Uwaga: Jeżeli na stole nie ma żadnej karty z gwiazdką, gracz
bierze jakąś kartę bez gwiazdki. Może mieć ona znaczenie przy
rozstrzyganiu remisu na końcu gry!

!$

Przykład: Zostały zagrane następujące karty:
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Zależnie od tego, czy na
Karcie Czasu jest dzień czy noc,
wynik rundy jest następujący:
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Dzień: Jeżeli na Karcie Czasu jest Słońce, zwycięskim kolorem
jest Pomarańczowy - suma wartości kart=21. Maciek, który
zagrał najwyższą kartę w kolorze pomarańczowym, jako pierwszy
wybiera kartę ze stołu. Po nim robi to Urszula.
Noc: Jeżeli na Karcie Czasu jest Księżyc, zwycięskim kolorem jest
Niebieski - suma wartości=6. Tylko Irena bierze kartę ze stołu.
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Wszystkie karty, które nie zostały zabrane ze stołu, odkłada
się na stos kart zagranych.
Każdy gracz bierze z talii dwie karty. Karta Czasu pozostaje
niezmieniona. Następną rundę zaczyna się od punktu 1.

Zakończenie gry:
Jeżeli w talii skończą się karty, rozgrywa się
jeszcze ostatnią rundę. Następnie gra kończy się.
Każdy gracz liczy gwiazdki na zebranych kartach.
Zwycięża gracz, który ma na swoich kartach
najwięcej gwiazdek.
Przy remisie rozstrzyga większa liczba zebranych kart. Jeżeli
nadal jest remis, gra ma więcej zwycięzców.
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5. Usunięcie kart ze stołu i dobranie nowych

W przypadku pytań lub uwag do gry, prosimy o kontakt:
Kluwi s.c., ul. Żeromskiego 14/15, 05-500 Piaseczno
www.piatnik.pl
Grafika: Fiore GmbH, www.fiore-gmbh.de
Polub nas:

facebook.com/PiatnikPolska
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