
Diese Spielanleitung ist nur zusammen mit der deutschen Original-Regel verwendbar. 

These game instructions can only be used with the original German rules. 

 
 

Л.А.М.А. 
…РОЗСЛАБСЯ!  
 

amigo-spiele.de/01907 
 
Гравців: 2–6 осіб 

Вік: від 8 років 
Тривалість: прибл. 20 хвилин 
 

Гра Райнера Кніціа з 
ілюстраціями Рея Зоммеркампа та Барбари Спелгер 
 

Ідея гри 
Завжди дотримуйся правила Л.А.М.А.: скидай всі мінус-бали. Викладай свої 
карти, інакше отримаєш мінус-бали. Якщо не можеш зробити хід, вирішуй: 

пропускай хід або тягни (сподіваючись, що підходящу) карту. Зібрані мінус-бали 
ти отримуєш у формі фішок. Коли ти позбудешся всіх карт, можеш скинути 
фішку. Вона може бути 1- або 10-бальною. Виграє той, хто в кінці матиме 

найменше мінус-балів! 
 

Вміст 
56 карт 
(по 8x із значенням 1–6, 8 лам) 
 

70 фішок 
(20 чорних по 10, 50 білих по 1 балу) 
 

Підготовка до гри 
Перемішай всі карти і роздай кожному з вас по шість карт лицьовою стороною 

вниз. Карти, що залишилися, кладуться в колоду лицьовою стороною вниз. 
Верхня карта відкривається та кладеться поруч – з неї розпочинається стос для 
відкладання карт. Приготуйте фішки та можна починати. 

 
Генрі 
Жак 

Колода 
Стос для відкладання карт 
Джуді 

Віктор 
 

Хід гри 
Граються кілька розіграшів. Починає наймолодший та обирає одну з трьох дій: 
• Викласти карту 
• Добрати карту з колоди 

• Пропустити хід 
Потім настає хід наступного гравця за годинниковою стрілкою. 
 



Викладання карти 
Верхня карта у стосі для скидання карт визначає, яку карту ти можеш викласти:  
• Ти можеш викласти карту з таким самим значенням або рівно на один 

вище. 
• Ламу можна викласти на 6 або на іншу ламу. 
• На ламу можна викласти іншу ламу або 1. 

 
Віктор 
Джуді 

 
Віктор починає та викладає 6. Потім настає черга Джуді, на 6 вона викладає 
ламу. 

 

Добирання карт 
Візьми карту з колоди. Ти не можеш викладати карту, хід переходить до 
наступного гравця. 
Якщо колода закінчується, то нова не створюється. Ти мусиш обрати іншу дію. 

 

Пропустити хід 
Якщо ти не можеш або не хочеш викласти карту або взяти карту з колоди,тоді 
ти пропускаєш цей розіграш. Поклади закриті карти перед собою. 

 
Генрі не може викласти карту. Він пропускає хід у цьому розіграші та кладе 
свої 5-тірки перед собою лицем вниз. 

 
 

Закінчення розіграшу 
Розіграш одразу закінчується, коли 
• один з вас виклав усі карти, що були в нього у руках, або 
• всі пропустили хід. 

Якщо всі інші гравці вибули з розіграшу ти продовжуєш грати сам. Але ти вже 
не можеш брати карти з колоди. 
 

Генрі 
Жак 
Віктор 

Джуді 
 
Жак, Віктор та Генрі вийшли з розіграшу. Джуді викладає ще свою 3-ку та 

обидві 4-ки. Обидві 1-ки та ламу вона вже скинути не може. На цьому 
розіграш закінчується. 
 

Підрахунок 
Тепер за карти, що у вас залишилися – чи в руках, або які лежать перед вами, 
нараховуються мінус-бали. Мінус-бали підраховуються за значенням карт. За 
лами нараховується по 10 мінус-пунктів. Кожне значення зараховується лише 

один раз, наприклад за всі 4-ки чотири мінус-пункти нараховуються лише один 
раз, так само лише один раз нараховуються 10 мінус-балів для всіх лам. 

 
Збирання фішок 
Мінус-бали ти ви отримуєте в формі фішок. Білі фішки означають 1 бал, а чорні 
- 10. Під час гри ви завжди можете обміняти десять 1-бальних фішок на одну 10-

бальну. 



 
Джуді 

 
Джуді отримує загалом 11 мінус-балів за свої дві 1-ки та ламу. Вона бере одну 
1-бальну та одну 10-бальну фішки. 

 

Скидання фішок 
Якщо тобі вдалося позбавитися від усіх карт і ти вже маєш фішки, то ти можеш 
скинути одну з них. Це може бути одна 1-бальна або одна 10-бальна фішка. 

 
 
Джуді 

 
Джуді має одну 1-бальну та одну 10-бальну фішки. Вона закінчує наступний 
розіграш, виклавши всі свої карти, і тому може позбавитися від однієї фішки. 

Вона скидає свою 10-бальну фішку. 
 
Для наступного розіграшу знову перемішайте всі карти і роздайте кожному по 

шість карт. Почніть новий стос для відкидання карт з верхньої карти колоди. Той, 
хто закінчив останній розіграш, починає наступний – навіть якщо він закінчив 
його, вийшовши з гри. 

 

Закінчення гри 
Грайте стільки розіграшів, доки один з вас не отримає 40 або більше мінус-балів. 

Перемагає той,хто отримав найменше мінус-балів. Якщо однакову найменшу 
кількість балів мають кілька гравців, то вони є співпереможцями. 
 

Ти також фанат ЛАМА? 
Тоді покажи це всім на: 
#NIMMSLÄSSIG! 

 
Райнер Кніція хотів би подякувати всім тестувальникам гри, особливо Яну 
Адамсу, Мартіну Хайему, Россу Інглісу, Кевіну Джекліну та Крісу Лоусону за 

їхній внесок у розробку цієї гри. 
 
Ви придбали якісний продукт. Якщо у вас все ж є підстави для рекламації, 

зв’яжіться з нами напряму. 
 
У вас є питання? Ми будемо раді надати вам відповіді: 

 
AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach 
www.amigo-spiele.de, Ел. пошта: hotline@amigo-spiele.de 
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