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2 līdz 6 spēlētājiem no 6 gadu vecuma
Spēles laiks — 20 minūtes

Šī diena tevi nebeidz pārsteigt — tava kaimiņiene tevi tikko izaicināja
sacensties drēbju izkāršanā. „Mani? Drēbju izkāršanā? Lai notiek!”
Izaicini savus draugus, lai noskaidrotu, kurš ir ātrākais!

Spēles pārskats

Spēles komplekts (1. att)

Spēlē „Wash Dash” katrs spēlētājs cenšas visātrāk izkārt
savas drēbes uz žāvētāja, lai izpildītu uz kārtīm attēlotos
uzdevumus. Katrs izpildītais uzdevums dod punktus,
un spēles beigās uzvar spēlētājs ar visvairāk punktiem.

•
•
•
•

18 knaģi 3 krāsās (1.a att.)
18 apģērba gabali 3 krāsās (1.b att.)
6 žāvētāji (1.c att.)
54 kārtis — 48 uzdevumu kārtis un 6 notikumu kārtis
(1.d att.)

Sagatavošanās spēlei
• Salieciet kopā tik žāvētāju, cik ir spēlētāju, un iedod katram spēlētājam vienu (6. att.).
• Katrs spēlētājs saņem 3 dažādus apģērba gabalus un 3 dažādu krāsu knaģus (2. att.).
• Rūpīgi sajauciet visas kārtis un nolieciet tās ar attēlu uz leju krājumu kaudzītē. Ja spēlē 2, 3 vai 4 spēlētāji, kaudzītes
virsējās 20 kārtis atlieciet atpakaļ spēles kastē — tās šajā spēlē netiks izmantotas.
• Vecākais spēlētājs kļūst par pirmo aktīvo spēlētāju, un spēle var sākties.

Spēles gaita
Spēle tiek spēlēta raundos. Katra raunda sākumā aktīvais
spēlētājs no krājumu kaudzītes paņem tādu kāršu skaitu,
kā parādīts tabulā.

Spēlētāji

2*

3

4

5

6

Kārtis

2

2

3

4

5

Aktīvais spēlētājs noskaita „3, 2, 1, aiziet!” un vienlaicīgi apgriež visas kārtis ar attēlu uz augšu, un noliek tās galda vidū,
lai visi varētu tās redzēt (3. att.).
* Svarīgi! 2 spēlētāju spēlē tiek atvērtas 2 kārtis, tomēr tikai pirmais spēlētājs, kurš izpildīs uzdevumu, saņems punktus
(skatīt „Raunda beigas”).

Uzdevumu izpildīšana
Tagad visi spēlētāji vienlaicīgi cenšas izpildīt jebkuru uzdevumu, kas ir redzams atvērtajās kārtīs. Lai to paveiktu,
spēlētājam ir jāpiestiprina knaģi un apģērba gabali pie žāvētāja. Apģērba gabali, piestiprinot ar knaģiem, uz žāvētāja
ir jāuzkar tieši tā, kā ir parādīts uz kārtīm. Ja uz kārts ir attēlots caurspīdīgs apģērba gabals vai knaģis, drīkst izmantot
jebkuru pieejamo apģērba gabalu vai knaģi (4. att.). Tiklīdz spēlētājs ir izpildījis uzdevumu, viņš paņem no galda
atbilstošo kārti, noliek to sev priekšā ar attēlu uz augšu izpildīto uzdevumu kaudzītē un no šī raunda ir izstājies.
Katrā raundā katrs spēlētājs drīkst izpildīt tikai vienu uzdevumu!
• 4.a attēls. Zilās bikses ir jāuzkar, izmantojot sarkano knaģi, sarkanā kleita — izmantojot dzelteno knaģi, bet dzeltenais
krekls — izmantojot zilo knaģi.
• 4.b attēls. Jebkurš no trim apģērba gabaliem ir jāuzkar, izmantojot gan zilo, gan dzelteno knaģi.
• 4.c attēls. Abi apģērba gabali ir jāuzkar, izmantojot sarkano knaģi.
Katrs knaģis ir jāpiestiprina pie citas žāvētāja līstītes, izņemot uzdevumus, kuros viens
apģērba gabals ir jāuzkar, izmantojot divus knaģus.
Ievēro! Vairāki spēlētāji var censties izpildīt vienu un to pašu uzdevumu. Kad kāds no šiem spēlētājiem ir pirmais,
kurš uzdevumu izpilda un paņem sev kārti, pārējie spēlētāji joprojām drīkst censties izpildīt kādu citu no palikušajiem
uzdevumiem.

Notikumu kārtis
Ja tiek atvērta notikumu kārts, tā šajā raundā ietekmē visus spēlētājus vienādi, mazliet pamainot spēles noteikumus.
Ja tiek atvērta vairāk nekā viena notikumu kārts, tās visas tiek ņemtas vērā. Ir 3 dažādas notikumu kārtis (5. att.):
• 5.a attēls. Ar vienu roku — drīkst izmantot tikai vienu roku pēc savas izvēles.
• 5.b attēls. Bonuss pirmajam — spēlētājs, kurš pirmais izpilda uzdevumu, paņem gan atbilstošo uzdevuma kārti, gan
šo notikumu kārti, kas dod papildus 3 punktus.
• 5.c attēls. Otrādi — uzdevumu kārtīs apģērba gabali nozīmē knaģus un knaģi nozīmē apģērba gabalus.
Piemērs (5.d attēls): tev ir jāuzkar sarkanā kleita, izmantojot dzelteno un zilo knaģi.
Pēc tam, kad raunds ir beidzies (skatīt zemāk), šajā raundā atvērtās notikumu kārtis tiek izņemtas no spēles (izņemot
„Bonuss pirmajam” kārti, kas paliek pie spēlētāja, kurš to nopelnīja). Ja vienā raundā tiek atvērtas 2 vienādas notikumu
kārtis, to efekts tiek skaitīts tikai vienreiz, izņemot „Bonuss pirmajam” kārtis, kas abas tiek piešķirtas ātrākajam
spēlētājam.
Svarīgi! Ja visas raunda sākumā atvērtās kārtis ir notikumu kārtis, atveriet nākamo kārti, līdz tiek atvērta uzdevumu
kārts, par kuru sacensties (ja šādi tiek atvērtas vēl citas notikumu kārtis, arī tās ietekmē šo raundu).

Raunda beigas
Tiklīdz visi atvērtie uzdevumi ir izpildīti, raunds ir beidzies. Tagad visi spēlētāji pārbauda, vai uzdevumi ir izpildīti
pareizi — zemāk ir aprakstīts, ko darīt kļūdu gadījumā. Pēc tam katrs spēlētājs noņem no sava žāvētāja visus apģērba
gabalus un knaģus. Spēlētājs pa kreisi no šī raunda aktīvā spēlētāja kļūst par nākamā raunda aktīvo spēlētāju, un jūs
varat uzsākt jaunu raundu.
2 spēlētāju spēlē raunds beidzas, tiklīdz tiek izpildīts pirmais no abiem atvērtajiem uzdevumiem, — otrais spēlētājs
kārti nesaņem!
Ievēro! Pēdējā raundā var būt pieejams mazāks kāršu skaits, nekā būtu nepieciešams — tas nozīmē, ka noteikti vairāk
nekā viens spēlētājs paliks bez kārts, tomēr visi pārējie spēles noteikumi paliek iepriekšējie.

Kļūdas
Ja spēlētājs paņem sev uzdevuma kārti, kuru tomēr nav izpildījis pareizi, un (vai) nav ņēmis vērā notikumu kārts efektu,
tad viņš zaudē gan šajā raundā paņemto uzdevuma kārti, gan kādu no savām iepriekš izpildītajām uzdevumu kārtīm,
ja viņam tādas ir (kārtis izņem no spēles).

Spēles beigas
Spēle beidzas pēc raunda, kurā ir iztukšota krājumu kaudzīte. Katrs spēlētājs saskaita punktus par savām izpildītajām
uzdevumu kārtīm, un uzvar spēlētājs, kuram kopā ir visvairāk punktu. Ja ir neizšķirts, tad no šiem spēlētājiem uzvar tas,
kuram ir mazāk izpildīto uzdevumu kāršu. Ja arī tas ir neizšķirts, tad šie spēlētāji dala uzvaru.
Pēc spēles izjaucot žāvētājus, trīs augšējās līstītes var atstāt savienotas kopā un kastē
turēt kā vienu detaļu.

* „The Young Can Do It” jeb “Jaunieši var” ir sociāla iniciatīva, kuras mērķis ir apliecināt ticību jauniešu spējām
un iedrošināt viņus nākotnei. Lai to sasniegtu, tiek rīkoti dažādi radošie pulciņi, kuru gaitā skolēni rada un attīsta
dažādas idejas, kuras vēlāk kļūst par gatavu produktu. Šo spēli veidoja 7. un 8. klases skolēni, kuri saņems daļu no spēles
pārdošanas ienākumiem.
Papildus informācijai apmeklējiet gobeyond.lv/TheYoungCanDoIt
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