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2–6 žaidėjams - nuo 6 m. amžiaus - žaidimo trukmė: 10 minučių
ŽAIDIMO RINKINYS
48 dvipusiai ‘Vaisių’ žetonai.
ŽAIDIMO ESMĖ
Žaidėjai priešais save turi žetonus su vaisių pusėmis iš abiejų
pusių. Iš viso yra 16 skirtingų vaisių, po 6 kiekvienos rūšies, kurie
sudedami iš dviejų žetonų. Jūsų tikslas yra surinkti kuo daugiau
žetonų, kuo greičiau jungiant vienodų vaisių puseles ir statant
žetonų bokštą. Visi žaidėjai veiksmus atlieka vienu metu, todėl
svarbu žetonus rinkti greitai ir tiksliai, kad be klaidų surinktumėte
kuo daugiau vaisių!
ŽAIDIMO TIKSLAS
Surinkti kuo daugiau vaisių žetonų.
PASIRUOŠIMAS ŽAIDIMUI
Vaisių žetonai išdėliojami stalo viduryje (žr. pav. 1).
ŽAIDIMO EIGA
Prasidėjus žaidimui, kiekvienas žaidėjas paima bet kurį vieną
žetoną ir apžiūri abi jo puses. Tuo pačiu metu, kiekvienas žaidėjas
pradeda ieškoti žetonų su vaisiais, pavaizduotais ant jo turimo
žetono. Suradęs reikiamą vaisių, žaidėjas paima žetoną ir deda ant
savo turimo žetono viršaus taip, kad vienodo vaisiaus pusės liestųsi
tarpusavyje.
Pav. 2: Vaisiaus su vaisiumi jungtis.
Žaidėjas turintis žetonų kaladę (iš 2 ar daugiau žetonų), ant
stalo ieško žetono, ant kurio būtų pavaizduotas vaisius turimas
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ant jo žetonų kaladės viršaus, arba apačios. Vaisiai visuomet
jungiami ir dedami vienas ant kito tik tarp to paties vaisiaus puselių.
(pav. 3)
Svarbu: žaidėjai gali apversti ant stalo esančius žetonus bet kuriuo
metu, kad pamatytų ant kitos žetono pusės pavaizduotą vaisių.
ŽAIDIMO PABAIGA
Kai ant stalo nebelieka nė vieno žetono, kuris tiktų į kurio nors
žaidėjo turimą kaladę, žaidimas baigiasi. Pirmiausiai patikrinami
aukščiausią kaladę surinkusio žaidėjo žetonai: svarbu įsitikinti, kad
visi sudėlioti vaisiai sudaryti iš dviejų vienodo vaisiaus puselių. Jei
žaidėjas nesuklydo, jis laimi žaidimą. Priešingu atveju, tikrinama
kito daugiausiai žetonų surinkusio žaidėjo kaladė: jei žaidėjas
nesuklydo, jis laimi žaidimą. Priešingu atveju tikrinama tol, kol
nustatomas nugalėtojas (pav. 4).
Jei atsiranda du ar daugiau žaidėjų, surinkusių vienodo aukščio
kalades ir nesuklydusių, partija peržaidžiama!
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