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 ЕЛЕМЕНТИ ГРИ
60 карт кольорів, серед них 2 джокери:      15 карт балів

    
                4 кубики
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 ПІДГОТОВКА ДО ГРИ
 

  Ретельно перетасуйте всі карти кольорів і роздайте кожному 
гравцеві по 7 карт. Тримайте їх так, щоб не розкривати малюнки 
на картах вашим суперникам. 

  З решти карт кольорів складіть колоду, і покладіть її збоку 
столу.
  15 карт з балами покладіть збоку столу.
  Покладіть 4 кубики на середині столу.
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 ЦІЛЬ ГРИ

Під час гри ви будете кидати кубики, 
а потім якомога швидше викладати карти 
відповідного кольору на столі. Гравець, 
який виклав свою останню карту, отримує 
1 бал. Перемагає той, хто набрав 3 бали.
 

 ХІД ГРИ

Гра починається з того, хто одягнений у найбарвистіший одяг (або 
наймолодший гравець). Він вибирає 2 кубики і кидає їх. Результат 
на кубиках вказує, які карти потрібно покласти на стіл:

   З кольорами, зазначеними на кубиках.
 
Приклад A: На стіл потрібно викласти карти з червоним 
і фіолетовим кольором. 
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Приклад B: На стіл потрібно викласти карту з червоним 
кольором.

    

З кольором, як на першому кубику, і без кольору, як на 
другому.

Приклад: На стіл потрібно викласти карту з червоним 
кольором, але без помаранчевого. 
    

Без кольорів зазначених на кубиках. 

Приклад A: На стіл потрібно викласти карти без жовтого 
i блакитного кольорів.
    



Приклад B: На стіл потрібно викласти карти без блакитного 
кольору.

     

 ПРАВИЛА ВИКЛАДАННЯ КАРТ

Тримайте карти в одній руці, а другою рукою викладайте їх на 
стіл по одній. Ви не можете викласти кілька карт одночасно.

Після кожного кидання кубика на стіл можна викласти стільки 
карт, скільки є гравців (2 карти у грі для двох гравців, 3 карти
у грі для трьох гравців тощо). Отже, якщо хтось встигне 
викласти більше 1 карти, інший не зможе викласти свою.
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Якщо на двох видах кубиків випадає  
однаковий колір, гравець повторює кидок.

 НЕПРАВИЛЬНО ВИКЛАДЕНА КАРТА
 
Будьте обережні! Якщо гравець помилиться і зіграє не ту 
карту, він буде оштрафований:
•  неправильно викладена карта повертається до гравця,
•  гравець не може викладати інших карт в той хід,
•  гравець бере з колоди 3 карти і додає їх до своїх карт.

 ДЖОКЕРИ 

У грі є 2 спеціальні карти, які представ- 
ляють райського птаха. Це особливі 
карти – вони виконують функцію 
джокера. Їх можна викладати 
незалежно від кольорів на кубиках! 
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Викладання карт на стіл закінчується коли кількість викладених 
на стіл карт дорівнює чи менша за кількість гравців, але у гравців 
в руках немає потрібних карт. Викладені карти відкладаються на 
бік.

Тепер наступний гравець вибирає 2 кубики, кидає їх, і результат 
показує, які карти слід покласти на стіл.
 

 КІНЕЦЬ РАУНДУ
Раунд закінчується, коли хтось розіграв свою останню 
карту. Цей гравець отримує 1 бал - він бере карту 
з 1 балом і кладе її перед собою.

 НОВИЙ РАУНД
Гравці повертають карти, які у них залишилися, і підготовлюють 
гру так само, як і раніше: вони перемішують всі кольорові карти, 
роздають по 7 карт кожному гравцю і грають новий раунд.

 КІНЕЦЬ ГРИ
Гра закінчується, коли хтось набере 3 бали – ця людина виграє.
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 ВАРІАНТ ДЛЯ МОЛОДШИХ ГРАВЦІВ
Граючи з дітьми молодшого віку, ми рекомендуємо використо- 
вувати лише 1 кубик на раунд.

ОЗНАЙОМСЯ З НАШИМИ НІСТІЛЬНИМИ ІГРАМИ! 
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