Autors: Haim Shafir
2 līdz 4 spēlētājiem no 6 gadu vecuma,
spēles ilgums — 10 minūtes.

Spēles komplekts

•
•
•
•

24 attēlu kārtis;
20 trauciņi (4 komplekti pa 5 krāsām);
1 zvaniņš;
spēles noteikumi.
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Spēles mērķis
Būt pirmajam, kurš savus trauciņus sakārto kārtī attēlotajā
secībā.

Sagatavošanās spēlei

1. Novieto zvaniņu galda vidū.
2. Sajauc attēlu kārtis un novieto ar attēlu uz leju krājumu
kaudzītē.
3. Katram spēlētājam iedod 5 trauciņus — pa vienam katrā
krāsā.
4. Katrs spēlētājs savus trauciņus novieto vienu otram blakus
sev priekšā.

Spēles gaita
1. Apgriez ar attēlu uz augšu krājumu kaudzītes virsējo kārti.
2. Tiklīdz kārts ir apgriezta, visi spēlētāji vienlaicīgi mēģina
savus trauciņus sakārtot tieši tādā pašā secībā, kādā tie ir
attēloti uz kārts. Ievēro, ka dažas no kārtīm šo secību attēlo
horizontālā, bet citas — vertikālā izkārtojumā. Ja uz kārts
ir redzams horizontāls attēls, tad trauciņi ir jāsakārto līnijā
viens otram blakus, bet, ja ir redzams vertikāls attēls, tad
trauciņi ir jāsakārto viens uz otra (skatīt piemēru pa labi).
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3. Katram spēlētajam, kurš pabeidz sakārtot savus trauciņus, ir
jānozvana zvaniņš.
4. Spēlētājs, kurš pirmais nozvanīja zvaniņu, saņem atvērto
kārti, bet tikai ar nosacījumu, ka viņa trauciņi ir sakārtoti
pareizā secībā — tādā, kāda ir attēlota uz kārts. Ja tomēr
viņa trauciņi ir sakārtoti nepareizi, tad kārti saņem spēlētājs,
kurš zvaniņu nozvanīja otrais (protams, ja viņa trauciņi ir
sakārtoti pareizi), ja arī viņa trauciņi tomēr nav pareizi, tad
trešais spēlētājs utt.
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1. Nākamais raunds:
Vieglais variants: visus trauciņus sakārtojiet taisnā līnijā
(vienu blakus otram).
Grūtais variants: visi spēlētāji savus trauciņus sakārto tādā
secībā, kādā tie bija redzami uz tikko atvērtās kārts.

Spēles beigas
Pēc tam, kad visas 24 kārtis ir izspēlētas, spēle beidzas un par
uzvarētāju kļūst spēlētājs, kuram ir visvairāk kāršu.
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