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ELEMENTY GRY
60 kart kolorów, wśród nich 2 jokery:

				
				

15 kart punktów

4 kostki
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PRZYGOTOWANIE GRY

gracz 1

2

gracz 2

Wszystkie karty kolorów dokładnie potasujcie i rozdajcie każdemu graczowi po 7 kart. Trzymajcie je w taki sposób, aby nie ujawniać
rysunków na kartach rywalom.
Z pozostałych kart kolorów stwórzcie stos i połóżcie go z boku stołu.
1 5 kart punktów odłóżcie z boku stołu.
4 kostki połóżcie na środku stołu.

CEL GRY
Podczas gry będziecie rzucać kostkami, a następnie jak najszybciej wykładać odpowiednie karty kolorów na stół. Gracz, który wy
łoży swoją ostatnią kartę, zdobędzie 1 punkt.
Wygra osoba, która zdobędzie 3 punkty.

PRZEBIEG ROZGRYWKI
Rozgrywkę rozpoczyna osoba ubrana najbardziej kolorowo (lub najmłodszy gracz). Wybiera 2 kostki i nimi rzuca. Wynik rzutu wskazuje,
jakie karty należy wyłożyć na stół:
Z kolorami wskazanymi na kostkach.

Przykład A: Na stół należy wyłożyć karty z kolorami czerwonym
i fioletowym.
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Przykład B: Na stół należy wyłożyć karty z kolorem czerwonym.

Z kolorem wskazanym przez kostkę i bez koloru wskazanego
przez drugą kostkę.

Przykład: Na stół należy wyłożyć karty z kolorem czerwonym,
ale bez pomarańczowego.

Bez kolorów wskazanych na kostkach.

Przykład A: Na stół należy wyłożyć karty bez kolorów żółtego
i niebieskiego.
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Przykład B: Na stół należy wyłożyć karty bez koloru niebieskiego.

ZASADY WYKŁADANIA KART
Karty trzymacie w jednej ręce, a drugą pojedynczo wykładacie je
na stół. Nie można wyłożyć od razu kilku kart.
Po każdym rzucie kostkami na stół może być wyłożonych tyle
kart, ilu jest graczy (2 karty w rozgrywce dwuosobowej, 3 karty
w rozgrywce trzyosobowej itd.). Jeśli więc ktoś zdąży wyłożyć
więcej niż 1 kartę, ktoś inny nie będzie mógł wyłożyć swojej.
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Jeśli ten sam kolor wypadnie na dwóch
rodzajach kostek, gracz powtarza rzut.

BŁĘDNIE WYŁOŻONA KARTA
Bądźcie ostrożni! Jeśli gracz się pomyli i wyłoży złą kartę, będzie
musiał ponieść karę:
• błędnie wyłożona karta wraca do gracza,
• gracz nie może już wykładać innych kart w tej kolejce,
• gracz bierze 3 karty ze stosu i dokłada je do kart trzymanych
w ręce.

JOKERY
W grze występują 2 karty specjalne, przedstawiające rajskiego ptaka kwezala. Są to
karty wyjątkowe – pełnią funkcję jokera.
Można je wyłożyć niezależnie od kolo
rów na kostkach!
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Wykładanie kart kończy się, gdy liczba wyłożonych kart jest równa
liczbie graczy lub od niej niższa, ale gracze nie mają w rękach kart,
które mogliby wyłożyć. Karty wyłożone przez graczy są odkładane
na bok.
Teraz kolejny gracz wybiera 2 kostki, rzuca nimi, a wynik rzutu wskazuje karty, które należy wyłożyć na stół.

KONIEC RUNDY
Runda kończy się, gdy ktoś wyłoży swoją ostatnią kartę.
Gracz ten zdobywa 1 punkt – bierze 1 kartę punktów i kładzie ją przed sobą.

NOWA RUNDA
Gracze oddają karty, które zostały im w ręce, i przygotowują grę w taki
sam sposób jak poprzednio: tasują wszystkie karty kolorów, rozdają
po 7 kart każdemu graczowi i rozgrywają kolejną rundę.

KONIEC GRY
Gra kończy się, gdy ktoś zdobędzie 3 punkty – osoba ta wygrywa.
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WARIANT DLA MŁODSZYCH GRACZY
Podczas rozgrywki z młodszymi dziećmi zalecamy używać w każdej
rundzie tylko 1 kostki.
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