
Gra w zbieranie kart
Autor: Klaus Altenburger

Gra dla 2 do 4 graczy od 6 lat, czas rozgrywki: 15 min.

Komu uda si! po trzech rundach zgromadzi"
karty o najwi!kszej warto#ci? I nie
przeszkodz$muw tym pechowe rzuty
kostk$!

ZAWARTO%& PUDE'KA:
48 kart liczbowych: po 6 kart z liczbami od 1 do 6 w
8 ró!nych kolorach
12 kart specjalnych
1 kostka
1 instrukcja
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CEL GRY:
Celem gry jest takie zbieranie kart, by przy szcz"#liwych rzutach kostk$
zdoby% jak najwi"cej punktów.

PRZYGOTOWANIE GRY:
Karty liczbowe i specjalne nale!y osobno potasowa% i po&o!y% na stole
w formie dwóch talii, obrazkami do do&u.
Obok talii nale!y po&o!y% kostk".

PRZEBIEG GRY:
Gra sk&ada si" z trzech rund. Przed rozpocz"ciem ka!dej rundy nale!y
roz&o!y% na stolew formie prostok$ta 4x4 obrazkami do góry 16wierz-
chnich kart z talii kart liczbowych. Pozosta&e karty liczbowe nie b"d$
w tej rundzie u!ywane.

6.

4

3

5

1

2

2

3

4

1

3

6.

3

3

5

5



21

Najm&odszy gracz zaczyna. Nast"pnie gra przebiega w kolejno#ci ze-
garowej. Gracz, na którego przypada kolejka, rzuca kostk$. Je!eli nie
jest zadowolony z wyniku rzutu, mo!e rzuci% ponownie. Ale poprawi%
rzut mo!e tylko raz.

Po wykonaniu rzutu gracz wybiera dowoln$ kart" spo#ród le!$cych na
stole, z liczb$ odpowiadaj$c$ wynikowi rzutu i k&adzie j$ na stole przed
sob$.

Przyk!ad:Graczwyrzuci& 3–mo!ewzi$% ze sto&udowoln$ kart" z liczb$ 3.

Wskazówka: Na zako'czenie rundy gracz mo!e zachowa% karty tylko
w tych kolorach, w których nie ma kart na stole!

Do gry przyst"puje nast"pny gracz: rzuca kostk$, wybiera kart" itd.
Uwaga:W trakcie rundy nie uzupe&nia si" kart na stole!

Zako!czenie i podsumowanie rundy:
Rundako'czysi",gdygraczniemo!ewzi$%zesto&u!adnejkarty.Nast"puje
wtedy podsumowanie rundy:

Ka!dy gracz porównuje kolory swoich kart (równie! zdobytych w po-
przednich rundach!) z kolorami kart, które pozosta&y na stole i odrzuca
na #rodek sto&uwszystkie karty, których kolory s$ na stole. Niezale!nie
od tego, ile kart w danym kolorze le!y na stole i ile kart w tym kolorze
ma,musi od&o!y%na #rodek sto&uwszystkie.
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Gracz, który zako'czy& rund", musi dodatkowo odrzuci% jedn$ kart" o
najwy!szej warto#ci. Je!eli ma wi"cej kart o tej samej warto#ci, mo!e
wybra% dowoln$ z nich. Je!eli gracz niema !adnej karty, to oczywi#cie
!adnejnieodrzuca.Wszystkieodrzuconeprzezgraczykartyodk&adasi"
dopude&ka.

Dobieranie kart specjalnych: Pocz$wszy od gracza, który
zako'czy& rund", ka!dy gracz mo!e odrzuci% dowoln$ z posiada-
nych kart i zamiast niej wzi$% z talii kart" specjaln$. Je!eli gracz nie
ma !adnej karty do odrzucenia, karty specjalnej wzi$% nie mo!e.
Karty specjalne mog$ by% u!yte ju! w nast"pnej rundzie. Karty
specjalne opisane s$ na ko'cu instrukcji.

Gracze, którzy po podsumowaniu rundy i dobieraniu kart maj$ jeszcze
jakie# karty liczbowe, k&ad$ je na stole obrazkami do góry. Zaczyna si"
nast"pna runda. Na stole uk&ada si" kolejne 16 kart liczbowych. Rund"
rozpoczyna gracz, który zako'czy& rund" poprzedni$.

ZAKO(CZENIE GRY:
Gra ko'czy si" po podsumowaniu trzeciej rundy. Ka!dy gracz dodaje liczby
na posiadanych kartach. Zwyci"!a gracz, który ma najwi"ksz$ sum". Przy
równychwynikach gramawi"cej zwyci"zców.
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KARTY SPECJALNE
S$ dwie kategorie kart specjalnych, przy czym jednocze#nie mo!na u!y%
wi"cej ni! jednej takiej karty:

Karty wielokrotnego u"ytku, których gracz nie oddaje po
wykorzystaniu i mo"e u"ywa#w ka"dej kolejce:

+1

-1

+

Przy u!yciu ka!dej takiej karty wynik rzutu mo!na zwi"kszy%
o 1.
  Przyk!ad: Zagrywaj!c dwie takie karty wynik rzutu mo"na

zwi#kszy$ o 2.

Przy u!yciu ka!dej takiej karty wynik rzutu mo!na
zmniejszy% o 1.
  Przyk!ad: Zagrywaj!c dwie takie karty wynik rzutu mo"na

zmniejszy$ o 2.

Zagranie takiej karty daje prawo do dodatkowego rzutu.
Przyk!ad: Po zagraniu takiej karty gracz mo"e rzuca$ trzy
 razy zamiast dwóch.

Gracz mo!e wzi$% ze sto&u dowoln$ liczb" kart tego samego
koloru, które w sumie odpowiadaj$ liczbie wyrzuconej na
kostce. Je!eli gracz ma dwie takie karty, mo!e dodatkowo t"
sum" zwi"kszy% lub zmniejszy% o 1.

Przyk!ad: Gracz wyrzuci% 5. Maj!c dwie karty tego rodzaju
mo"e wzi!$ ze sto%u np. trzy "ó%te karty o warto&ciach 1, 2 i 3.
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Uwaga! Gra nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poni!ej 36
miesi"cy. Zawiera ma&e elementy. Niebezpiecze'stwo uduszenia.
Prosz" zachowa% adres.

Karty specjalne, które mog$ by# u"yte tylko raz. Po zagra-
niu tak$ kart% odk&ada si% do pude&ka.

1x 123
1x 456

Zamiast rzuca% kostk$, graczmo!ewzi$% ze sto&udowoln$ kart"
o warto#ci 1, 2 lub 3. Gracz mo!e u!y% tej karty równie! po rzu-
cie, gdynie jest zadowolony zwyniku.Mo!na t" kart" zagrywa%
&$cznie z innymi kartami.

Zamiast rzuca% kostk$, graczmo!ewzi$% ze sto&udowoln$ kart"
o warto#ci 4, 5 lub 6. Gracz mo!e u!y% tej karty równie! po rzu-
cie, gdynie jest zadowolony zwyniku.Mo!na t" kart" zagrywa%
&$cznie z innymi kartami.

W przypadku pyta' lub uwag do gry, prosimy o kontakt:
Kluwi s.c., ul. (eromskiego 14/15, 05-500 Piaseczno
www.piatnik.pl

Gra'ka: Fiore GmbH, www.)ore-gmbh.de

www.facebook.com/PiatnikPolskaPolub nas


