Sultingas žaidimas visai šeimai

Autorius: Haim Shafir
Žaidėjų skaičius: 2—6
Žaidėjų amžius: nuo 6 metų
Žaidimo trukmė: 15 minučių

Žaidimo rinkinys:
56 žaidimo kortos
1 skambutis
1 žaidimo taisyklės

Trumpas žaidimo aprašymas

Kiekvienas žaidėjas paeiliui atverčia po kortą. Kai tik atverstos kortos rodo lygiai 5
vienodus vaisius, pirmas skambutį paspaudęs žaidėjas laimi visas atverstas kortas.
Žaidimo tikslas yra laimėti daugiausiai kortų.

Pasiruošimas žaidimui
Padėkite skambutį stalo viduryje po juo ką nors patiesę, kad apsaugotumėte stalą.
Burtų keliu išrinktas žaidėjas sumaišo visas kortas ir išdalina žaidėjams paeiliui po
vieną. Kiekvienas žaidėjas nežiūrėdamas padeda savo užverstų kortų kaladę ant
stalo priešais save.

Žaidimo eiga
Žaidimą pradeda į kairę nuo dalintojo sėdintis žaidėjas. Savo ėjimo metu žaidėjas
atverčia viršutinę savo krūvelės kortą ir padeda ją ant stalo priešais save. Ši korta
laikoma panaudota. Kiekviena nauja korta padedama taip, kad uždengtų ankstesnes
panaudotas kortas ir matytųsi tik viršutinė korta.
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Kortos atvertimas

Kortą versti visada reikia nuo savęs, taip užtikrinant, kad nepamatysite jos anksčiau
nei kiti žaidėjai. Kuo greičiau ją atversite, tuo greičiau ją pamatysite ir pats.
Kortos atvertimas

Kada spausti skambutį?

Kiekvienas žaidėjas turi stengtis kuo greičiau paspausti skambutį, kai tik atverstos
kortos rodo lygiai 5 vienodus vaisius.

Situacija su 4 žaidėjais.
Atverstos kortos rodo
lygiai 5 bananus.

Tau reikės žaibiškų refleksų!

Žaidėjas, pirmas nuspaudęs skambutį atsivertus lygiai 5 vienodiems vaisiams, laimi
raundą ir gauna visas atverstas kortas, kurias užverstas pasideda po savo turimų
kortų kalade. Tuomet pradeda naują raundą atversdamas savo viršutinę kortą.
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…sudie!

Kai žaidėjas daugiau nebeturi kortų, jis iškrenta iš žaidimo.
Jo atverstų kortų krūvelė lieka ant stalo iki kol ją paima raundą laimėjęs žaidėjas.

Atsiprašau…

Jeigu žaidėjas nuspaudžia skambutį per klaidą, kai atverstos kortos nerodo lygiai 5
vienodų vaisių, jis kaip baudą turi kiekvienam žaidėjui duoti po vieną savo kortą iš
nepanaudotų kortų krūvelės.

Žaidimo pabaiga
Žaidimas baigiasi, kai likus dviems žaidėjams, pasibaigia raundas ir kuris nors
žaidėjas gauna visas atverstas kortas. Esant 2 žaidėjams galioja ypatinga taisyklė:
jei žaidėjas klaidingai nuspaudžia skambutį, jo priešininkas laimi visas atverstas
kortas ir žaidimas baigiasi. Jeigu nori, žaidėjai gali tęsti žaidimą iki tol, kol vienas iš
jų laimi visas kortas.

Pergalė
Laimi žaidėjas, kuris žaidimo pabaigoje turi daugiausiai kortų.
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