
APIE ŽAIDIMĄ
Kiekvienas žaidėjas priešais save turi po keturias 
užverstas kortas. Kortos turi skirtingas vertes nuo 
0 iki 9, bei yra trys skirtingos specialių kortų rūšys. 
Žaidimo metu žaidėjai stengiasi gauti kortas, 
turinčias kuo mažesnę vertę, išvengdami aukštos 
vertės kortų. Atsiminti kortas ne taip lengva – jos 
keičia savo vietą ir labai greitai nei vienos kortos 
nebelieka savo pradinėje vietoje.

Po kiekvieno etapo žaidėjai atsiverčia savo kortas ir 
sudeda kortų vertes. Sumos užrašomos bloknote. 
Žaidėjas, po kelių etapų turintis mažiausiai taškų, 
laimi.
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Monty ir Ann Stamler žaidimas

LT

Žaidėjai: 2 – 6 
Amžius: nuo 6 metų 
Trukmė: apie 20 minučių 
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PASIRUOŠIMAS ŽAIDIMUI
Vyriausias žaidėjas išmaišo visas kortas ir padalina 
po keturias kiekvienam žaidėjui. Kiekvienas 
žaidėjas turi pasidėti kortas ant stalo priešais 
save užverstas, nežiūrėdamas į jas (nesukčiaukite, 
gerai?).
 
Likusias kortas padėkite užverstas stalo viduryje, 
taip sudarydami kaladę. Atverskite viršutinę 
kaladės kortą ir padėkite šalia: 

tai pirmoji panaudotų kortų kaladės korta.
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Dabar kiekvienas žaidėjas gali pasižiūrėti į savo 
kairiausią ir dešiniausią kortas ir pasistengti jas 
įsiminti.
Pastaba: tarp žaidėjų kortų gali pasitaikyti 
specialios kortos – ne tik žaidimo pradžioje, bet ir 
žaidimo metu ir etapo pabaigoje. Apie šias kortas 
skaitykite skyrelyje „Specialios kortos“.

ŽAIDIMO EIGA
Žaidėjas, esantis vyriausio žaidėjo kairėje, pradeda 
žaidimą, tada žaidžiama pagal laikrodžio rodyklės 
kryptį. Savo ėjimo metu žaidėjas turi pasirinkti 
vieną iš dviejų galimų veiksmų (A arba B).

Veiksmas A: 
Žaidėjas paima viršutinę panaudotų kortų kaladės 
kortą ir privalo sukeisti ją su viena iš savo keturių 
kortų. Žaidėjas gali laisvai nuspręsti kurią iš savo 
kortų išmainyti, tačiau negali į jas pažiūrėti. Tada 
sukeista korta padedama atversta ant panaudotų 
kortų kaladės viršaus.
Pastaba: jei viršutinė panaudotų kortų kaladės 
korta yra speciali korta, jis negali jos sukeisti. Šiuo 
atveju žaidėjas turi atlikti veiksmą B.
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Martynas pasiima viršutinę kortą, kurios vertė 2 ir 
neatversdamas sukeičia ją su viena iš savo kortų 
(antra iš kairės). Sukeistą kortą jis padeda atverstą 
ant panaudotų kortų kaladės. Po sukeitimo priešais 
Martyną vėl yra keturios užverstos kortos.

Veiksmas B: 
Žaidėjas paima viršutinę užverstų kortų kaladės 
kortą ir pasižiūri į ją. Dabar jis turi pasirinkti vieną 
iš trijų galimų veiksmų:
 Jis gali šią kortą išmesti, t.y. padėti ją atverstą 

ant panaudotų kortų kaladės viršaus.
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 Jei tai nėra speciali korta, jis gali ją sukeisti su 
viena iš savo kortų.

 Jei tai speciali korta, jis gali atlikti, ką sako korta. 
 Pastaba: žinoma, specialią kortą galima ir 

išmesti, jei žaidėjas nenori jos naudoti. Išmesta 
speciali korta neturi jokios reikšmės.

Kai tik žaidėjas atliko savo veiksmą, žaidžia kitas 
žaidėjas. Jei žaidimo metu kaladę sunaudojate, 
išmaišykite panaudotų kortų kaladę ir padėkite ją 
užverstą, kaip naują kaladę.

SPECIALIOS KORTOS

Žaidėjas, kuris atlikdamas veiksmą B atverčia specialią 
kortą, gali ją panaudoti. Panaudotą specialią kortą 
padėkite ant panaudotų kortų kaladės viršaus.

Sukeisk
Žaidėjas vieną savo užverstą kortą sukeičia 
su bet kurio žaidėjo bet kuria užversta korta. 
Negalima žiūrėti nei į vieną kortą.

Žvilgtelėk
Žaidėjas gali pasižiūrėti bet kurią iš savo 
keturių kortų. Po to jis turi ją padėti atgal 
užverstą.

5
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Trauk dukart
Žaidėjas traukia viršutinę kaladės kortą ir 
pasižiūri į ją. Jei jis nori, jis gali ją panaudoti 
vienu iš veiksme B aprašytų būdų. Jei jis 

nenori naudoti šios kortos, gali ją išmesti ir traukti 
kitą kortą iš kaladės. Šią kortą jis privalo panaudoti 
vienu iš veiksme B aprašytų būdų.

Svarbi pastaba: specialios kortos neturi vertės. Jei 
raundo pabaigoje žaidėjas tarp savo keturių kortų 
turi specialią kortą, jis turi ją išmesti ir vietoj jos 
traukti naują kortą iš kaladės.
Jei žaidėjas išsitraukia kitą specialią kortą, jis traukia 
vėl, kol ištraukia kortą su verte. Žaidėjas turintis 
kelias specialias kortas turi pasikeisti jas visas.

ETAPO PABAIGA

Jei po savo ėjimo žaidėjas galvoja, kad jo turimų 
kortų verčių suma yra pakankamai maža, jis 
pabeldžia į stalą ir sako: „Etapo pabaiga“. 
Pastaba: negalima belsti kol visi žaidėjai neturėjo 
bent vieno ėjimo. 
Kai žaidėjas pabeldė, visi kiti žaidėjai atlieka ėjimus 
dar po vieną kartą. Žaidėjas, kuris pabeldė, dar 
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vieno ėjimo nebegauna.
Tada visi žaidėjai apverčia savo kortas ir suskaičiuoja 
vertes. Nepamirškite, kad likusias specialias kortas 
turite pakeisti kitomis. Jei specialias kortas iškeisti 
reikia daugiau nei vienam žaidėjui, jie tai daro 
vienas po kito žaidimo eilės tvarka, pradedant nuo 
žaidėjo, kuris pabeldė.

Martynas  turi 11 taškų (4+2+0+5). Indrė turi 7 taškus 
(1+2+1+3). Benas turi specialią kortą – jis padeda ją 
nuošaliau ir vietoj jos pasiima kitą kortą iš kaladės. Jis 
baigia su 12 taškų (0+4+8+0).
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8

ŽAIDIMO PABAIGA
Pasibaigus etapui, žaidėjų taškai užrašomi 
bloknote. Po to sumaišykite visas kortas ir pradėkite 
naują etapą. 

Žaidimas trunka tiek raundų, kiek yra žaidėjų. 
Išimtis: jei žaidžia tik du žaidėjai, žaidžiama keturis 
raundus. Žaidėjas, po paskutinio raundo turintis 
mažiausiai taškų, laimi. 

Platintojas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje: UAB „Kadabra” – Nėra priežasties nežaisti!
Tel. 8 37 20 84 48, Savanorių pr. 192-306, LT-44151, Kaunas, Lietuva. 

www.kadabra.lt
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Spieler: 2 – 6 
Personen 
Alter: ab 6 Jahren 
Dauer: ca. 20 
Minuten 

von Monty & Ann Stambler

PAR SPĒLI
Katram spēlētājam priekšā ir 4 aizvērtas kārtis (ar 
muguriņām uz augšu). Kārtīm ir dažādas vērtības 
no 0 – 9. Tāpat ir arī 3 dažādi īpašo kāršu veidi. 
Spēles laikā spēlētājs cenšas iegūt kārtis, kurām 
ir mazākā vērtība, izvairīdamies no kārtīm ar 
augstāku vērtību. Atcerēties kārtis nav nemaz tik 
viegli, tās maina savu vietu un ļoti īsā laikā neviena 
kārts nav savā sākotnējā vietā. 
Pēc katra etapa spēlētāji atver savas kārtis un 
saskaita to vērtību. Summas ieraksta bloknotā. 
Spēlētājs, kuram pēc vairākiem etapiem ir mazākais 
punktu skaits, uzvar spēli.

9

Spēlētāji: 2 – 6 
Vecums: no 6 gadiem 
Ilgums: ~ 20 minūtes 

Monty un Ann Stamler spēle

LV
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SAGATAVOŠANĀS SPĒLEI
Vecākais spēlētājs samaisa visas kārtis un izdala pa 
četrām kārtīm katram spēlētājam. Katrs spēlētājs 
noliek šīs kārtis sev priekšā uz galda (ar muguriņām 
uz augšu), tās neapskatoties (nekrāpieties, labi?).

Atlikušās kārtis aizvērtas nolieciet galda vidū. Šīs 
kārtis veidos spēles kavu. Atveriet virsējo kavas 
kārti un nolieciet tai blakus: tā ir pirmā izmantoto 
kāršu kaudzītes kārts. Tagad katrs spēlētājs var 
apskatīties savu labās puses un kreisās puses 

10
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kārti un censties to iegaumēt. 

Piezīme: Starp spēlētāju kārtīm var gadīties īpašās 
kārtis – ne tikai spēles sākumā, bet arī spēles 
laikā un etapa beigās. Par šīm kārtīm lasiet atkāpē 
„Īpašās kārtis”.

SPĒLES GAITA
Spēlētājs, kurš atrodas kāršu dalītājam pa kreisi, 
uzsāk spēli. Turpmāk spēlē pulksteņa rādītāju 
virzienā. Sava gājiena laikā spēlētājam ir jāizvēlas 
viena no divām iespējamajām darbībām (A vai B).

Darbība A: 
Spēlētājs paņem virsējo kārti no izmantoto kāršu 
kaudzītes un samaina to ar vienu no savām četrām 
kārtīm. Spēlētājs var brīvi izlemt, kuru no savām 
kārtīm samainīt, taču nedrīkst to apskatīties. Tad 
samainītā kārts (ar zīmējumu uz augšu) noliekama 
uz izmantoto kāršu kaudzītes virsas. 

Piezīme: Ja izmantoto kāršu kaudzītes augšējā 
kārts ir Īpašā kārts, to nevar samainīt. Šajā gadījumā 
spēlētājam jāizpilda darbība B.

11
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Māris paņem augšējo kārti, kuras vērtība ir 2, un 
samaina to ar vienu no savām kārtīm (otro no 
kreisās puse.) Samanīto kārti viņš noliek uz izman-
toto kāršu kaudzītes. Pēc samainīšanas Mārim 
priekšā atkal ir 4 aizklātas kārtis. 

Darbība B:
Spēlētājs paņem virsējo kārti no aizvērto kāršu 
kavas un apskatās to. Tagad viņš var veikt vienu 
no šīm 3 darbībām:
 Viņš var šo kārti izmest, t. i., nolikt to atvērtu uz 

izmantoto kāršu kaudzītes virsas.
12
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 Ja tā nav īpašā kārts, viņš to var samainīt ar 
vienu citu kārti no savām 4 kārtīm.

 Ja tā ir īpašā kārts, viņš var izpildīt darbību, ko 
norāda kārts. 

 Piezīme: Zināms, ka īpašo kārti var arī izmest, ja 
spēlētājs nevēlas to izmantot. Izmestai īpašajai 
kārtij nav nekādas nozīmes.

Tiklīdz spēlētājs izpilda sava darbību, gājienu sāk 
nākamais spēlētājs. Ja spēles laikā kava beidzas, tad 
samaisiet izmantoto kāršu kaudzīti un radiet jaunu 
aizklāto kāršu kavu.

ĪPAŠĀS KĀRTIS 
Spēlētājs, kurš izpildīdams darbību B, atver īpašo 
kārti, var to izmantot. Izmantoto īpašo kārti nolieciet 
uz izmantoto kāršu kaudzītes. 

Samaini
Spēlētājs vienu savu aizklāto kārti samaina 
ar jebkura spēlētāja, jebkuru aizklāto kārti. 
Nedrīkst apskatīties nevienu no šīm kārtīm.

Paskaties
Spēlētājs var apskatīties jebkuru no savām 
četrām kārtīm. Pēc tam viņam tā (ar 
muguriņu uz augšu) ir jānoliek atpakaļ. 

13
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Ņem divreiz
Spēlētājs ņem virsējo kavas kārti un to 
apskatās. Ja vēlas, viņš to var izmantot vienā 
no darbībā B aprakstītajiem veidiem. Ja viņš 

nevēlas izmantot šo kārti, viņš var to izmest un 
ņemt citu kārti no kavas. Šo kārti viņam obligāti ir 
jāizmanto darbībai B.

Svarīga piezīme: Īpašajām kārtīm nav vērtības. Ja 
raunda beigās spēlētājam (starp savām četrām 
kārtīm) ir īpašā kārts, viņš to izmet un tās vietā ņem 
citu kārti no kavas. 
Ja spēlētājs ir paņēmis īpašo kārti, tad viņš ņem 
atkal, kamēr paņem kārti ar vērtību. Spēlētājam, 
kuram ir vairākas īpašās kārtis, ir jānomaina tās 
visas.

ETAPA BEIGAS 
Ja sava gājiena laikā spēlētājs domā, ka viņa kāršu 
summa ir pietiekami maza, viņš uzsit uz galda un 
saka: „Etapa beigas!” 
Piezīme: nevar uzsist uz galda, kamēr katram 
spēlētājam nav bijis vismaz viens gājiens. 
Kad spēlētājs uzsit uz galda, tad visi citi spēlētāji 
paiet vēl vienu reizi. Spēlētājs, kurš uzsita uz galda, 

14
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vēl vienu gājienu neiegūst. 
Tad visi spēlētāji atver savas kārtis un saskaita 
to vērtību. Neaizmirstiet, ka, ja Jums ir īpašās 
kārtis, Jums tās ir jānomaina. Ja kārtis nomainīt 
nepieciešams vairāk nekā vienam spēlētājam, tad 
viņi to dara viens aiz otra spēles gaitas kārtībā, 
sākot no tā spēlētāja, kas sēž aiz spēlētāja, kurš 
uzsita uz galda.

Mārim ir 11punkti (4+2+0+5). Indrai ir 7 punkti 
(1+2+1+3). Brencim ir īpašā kārts; viņš to noliek 
malā un tās vietā paņem citu kārti no kavas. Kopā 
viņam ir 12 punkti (0+4+8+0).
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SPĒLES BEIGAS
Etapa beigās spēlētāju punktus pierakstiet 
bloknotā. Pēc tam samaisiet visas kārtis un sāciet 
jaunu etapu.  
Spēle turpinās tik raundus, cik ir spēlētāju. 
Izņēmums: ja spēlē tikai 2 spēlētāji, tad spēlē 4 
raundus. Spēlētājs, kuram pēc pēdējā raunda ir 
vismazāk punktu, uzvar.

16

Izplatītājs Lietuvā, Latvijā un Igaunijā: UAB “Kadabra” – Nav iemesla nespēlēt!
Tālr. +370 37 20 84 48, Savanoriu pr. 192-306, LT -44151, Kauņa, Lietuva. 

www.kadabra.eu

Biberbande_Rule_LT.indd   16 2011-04-11   22:09:33



  

Spieler: 2 – 6 
Personen 
Alter: ab 6 Jahren 
Dauer: ca. 20 
Minuten 

von Monty & Ann Stambler

MÄNGU IDEE
Igal mängijal on enda ees 4 tagurpidi kaarti. Kaardid 
on väärtustega 0 kuni 9, lisaks veel kolme sorti 
erikaarte. Mängu jooksul üritavad mängijad endale 
saada madalaima väärtusega kaarte ning vältida 
suuri numbreid. Asja teeb keeruliseks see, et kaardid 
vahetavad pidevalt asukohta ning mängijad peavad 
neid hoolega meeles pidama. Lõpuks pole ükski 
kaart seal, kus sa arvad seda olevat.
Vooru lõpus pöörab iga mängija ümber oma kaardid 
ning liidab kokku neil olevad arvud. Punktisummad 
märgitakse üles punktilehele. Mängija, kel on pärast 
viimase vooru lõppu väikseim kogusumma, võidab.

17

2-6 mängijale
Vanuses 6+
Mängu kestvus u. 20 minutit 

Monty & Ann Stambler

EE
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ETTEVALMISTUS
Vanim mängija segab kõik kaardid ning jagab igale 
mängijale neli kaarti. Mängijad peavad oma kaar-
did neid vaatamata (ei piilu! - sobib?) asetama enda 
ette tagurpidi üksteise kõrvale. 

Ülejäänud kaardid asetatakse tagurpidi pakina 
laua keskele. Paki pealmine kaart pööratakse 
ümber ning pannakse selle kõrvale lauale – see on 
esimene kaart mahapandud kaartide pakist.

18

Mahapandud 
kaardid Pakk

ToomasLiisa

Siiri
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Iga mängija võib nüüd piiluda kõige vasak- ja 
parempoolset kaarti enda ees, nende väärtused 
meelde jätta ning tagasi tagurpidi lauale asetada. 

Märkus: Mängija nelja kaardi seas võib olla ka 
erikaarte – mitte vaid mängu alguses, vaid ka selle 
käigus ning isegi vooru lõpus. Nende omadused on 
ära kirjeldatud peatükis “Erikaardid”.

KUIDAS MÄNGIDA
Jagajast järgmine mängija alustab mängu ning 
mäng kulgeb edasi päripäeva. Oma käigu ajal peab 
mängija valima ühe kahest tegevusest (A või B).

Tegevus A:
Mängija võtab mahapandud kaartide paki 
pealmise õigetpidi oleva kaardi. Ta peab sellega 
välja vahetama oma ühe kaardi neljast. Mängija 
võib vabalt valida, millise vastu ta võetud kaardi 
vahetab, kuid ta ei tohi oma tagurpidi olevaid 
kaarte vaadata. Väljavahetatud kaart pannakse 
õigetpidi mahaläinud kaartide pakile.
Märkus: Kui mahakäidud kaartide paki pealmine 
kaart on erikaart, ei tohi mängija seda võtta. Sellisel 
juhul peab ta valima tegevuse B.

19
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Siiri võtab mahaläinud kaartide pakist pealmise 
kaardi (väärtusega 2) ning vahetab selle ühe enda 
kaardi vastu (vasakult teine). Väljavahetatud kaardi 
paneb ta õigetpidi mahapandud kaartide pakki. 
Pärast vahetust on ta ees jälle neli tagurpidi kaarti. 

Tegevus B:
Mängija võtab tagurpidi pakist ühe kaardi ning 
vaatab seda. Seejärel on tal kolm võimalust, mille 
vahel valida:
 Ta võib kaardi panna õigetpidi mahapandud 

kaartide pakile.
 Kui tegu ei ole erikaardiga, võib ta selle vaheta-

20
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da ühe enda ees oleva kaardi vastu. 
 Kui tegu on erikaardiga, võib ta selle mängu tuua 

ning tegutseda vastavalt kaardi omadusele. 
 Märkus: Loomulikult võib erikaardi ka seda 

mängu toomata niisama maha panna, kui män-
gija peaks seda soovima. Mahapandud erikaardil 
ei ole mingit mõju.

Niipea, kui mängija on oma tegevuse sooritanud, 
on järgmise mängija käik. Kui mängu jooksul peaks 
pakk lõppema, segatakse mahapandud kaartide pakk 
uueks pakiks ning asetatakse tagurpidi lauale.

ERIKAARDID
Mängija, kes tõmbab tegevusega B pakist mõne eri-
kaardi, võib seda kasutada kaardi omaduse rakenda-
miseks. Seejärel pannakse kaart õigetpidi mahaläinud 
kaartide pakile.

Vaheta
Mängija võtab ühe oma neljast kaardist ning 
vahetab selle mõne teise mängija ees oleva 
kaardi vastu. Ta ei või vaadata kumbagi kaarti.

Piilu
Mängija võib vaadata üht oma neljast 
tagurpidi olevast kaardist. Seejärel peab ta 
selle tagurpidi tagasi panema.

21
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Tõmba topelt
Mängija võtab paki pealmise kaardi ja 
vaatab seda. Soovi korral võib ta seda kasu-
tada ühel tegevus B juures kirjeldatud viisil 

ning tema käik lõppeb. Kui ta kaarti kasutada ei 
soovi, võib ta selle maha panna ning võtta pakist 
uue. Sellisel juhul peab ta kasutama teisena võetud 
kaarti.

Tähtis: Erikaartidel ei ole väärtusi. Kui vooru lõpus on 
mängija ees olevate nelja kaardi seas mõni erikaart, 
tuleb see eemaldada ning tõmmata sellele pakist 
asendus.
Kui asenduseks tõmmatakse taas erikaart, tuleb võtta 
uus kaart, kuni tõmmatakse numbriga kaart. Mängija, 
kelle kaartide seas on rohkem kui üks erikaart, peab 
välja vahetama kõik oma erikaardid.

VOORU LÕPP
Kui mängija arvab, et tema nelja kaardi väärtus on 
piisavalt madal, võib ta pärast oma käigu soorita-
mist koputada lauale ning teatada: “Vooru lõpp.” 
Märkus: Vooru ei või lõpetada enne, kui kõik 
mängijad on saanud sooritada vähemalt ühe käigu.
Pärast koputamist saavad kõik teised mängijad enne 
vooru lõppu veel ühe lisakäigu. Vooru lõpetanud 
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mängija lisakäiku ei saa.
Seejärel pööravad kõik mängijad ümber enda ees 
olevad neli kaarti ning liidavad kokku neil olevad 
väärtused. Mitte unustada, et enne punktide kok-
kulugemist tuleb välja vahetada kõik erikaardid. Kui 
kaarte tuleb vahetada rohkem kui ühel mängijal, 
sooritatakse see tavalises käigujärjekorras, alustades 
mängijast, kes vooru lõpetas.

Siiril on 11 punkti (4+2+0+5). Liisal on seitse punkti 
(1+2+1+3). Toomasel on erikaart, mille ta vahetab 
pakist tõmmatud kaardi vastu (8). Ta lõpetab 12 
punktiga (0+4+8+0). 

Mahaläinud 
kaardid Pakk

ToomasLiisa

Siiri
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Levitaja Leedus, Lätis ja Eestis: UAB „Kadabra“ - Pole põhjust mitte mängida!
Tel. +370 37 20 84 48, Savanoriu pr. 192-306, LT - 44151, Kaunas, Leedu. 

www.kadabra.eu

MÄNGU LÕPP
Iga mängija punktisumma märgitakse üles 
punktilehele. Seejärel segatakse kaardid ning 
alustatakse teist vooru sarnaselt esimesele.
Mäng kestab mängijate arvuga võrdse arvu 
voorusid. 
Erand: Kahe mängija korral kestab mäng 4 
vooru. Pärast viimast vooru võidab madalaima 
kogusummaga mängija.
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Spieler: 2 – 6 
Personen 
Alter: ab 6 Jahren 
Dauer: ca. 20 
Minuten 

von Monty & Ann Stambler

ОБ ИГРЕ
Каждый игрок перед собой имеет по четыре 
карты, перевернутые лицом вниз. Карты имеют 
различное достоинство от 0 до 9, кроме того, 
есть три вида специальных карт. Во время игры 
игроки стараются получить карты как можно 
меньшего достоинства, избегая карт высокого 
достоинства. Запомнить карты не так легко, они 
меняют свое место и очень скоро ни одна карта 
не остается на своем прежнем месте.  
После каждого круга игроки раскрывают 
свои карты и суммируют достоинства карт.  
Суммы записываются в блокнот. Побеждает 
тот игрок,который после нескольких кругов 

25

Игроки: 2 – 6 
Возраст: с 6 лет 
Продолжительность: 
около 20 минут 

Игра Monty и Ann Stamler 

RU
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наберёт наименьшее количество очков.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
Старший игрок перемешивает все карты и раздает 
по четыре карты каждому игроку. Каждый 
игрок раскладывает перед собой на столе карты 
лицом вниз, не смотря на них (не жульничайте, 
пожалуйста!).

Оставшиеся карты складываются закрытами на 
середину стола, таким образом формируя колоду. 
Открывается верхняя карта колоды и кладется 
рядом: это первая карта колоды использованных 

26
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карт. Теперь каждый игрок должен посмотреть 
на свою крайнюю левую и крайнюю правую 
карту и постараться запомнить их. 
Примечание: среди карт игроков могут быть 
специальные карты – не только в начале, но и 
во время игры, а также в конце круга. Эти карты 
описаны в разделе «Специальные карты». 

ХОД ИГРЫ
Игрок, находящийся слева от старшего игрока, 
начинает игру, которая ведется по часовой 
стрелке. Во время своего хода игрок должен 
выбрать одно из двух возможных действий (А 
или В).

Действие A:
Игрок берет верхнюю карту колоды сброшенных 
карт и должен заменить ею одну из своих 
четырех карт. Игрок может свободно решить, 
какую карту заменить, однако не может смотреть 
на них. После этого замененная карта кладется 
открытой на колоду сброшенных карт. 
Примечание: Если верхней картой колоды 
сброшенных карт является Специальная карта, 
игрок не может заменить ее. В таком случае игрок 
должен совершить действие В. 

27
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Игорь берет верхнюю карту достоинством 
2 и заменяет ею одну из своих карт (вторую 
слева). Замененную карту от кладет 
открытой на колоду сброшенных карт. После 
замены перед Игорем четыре закрытые 
карты.

Действие B:
Игрок берет верхнюю карту из колоды 
закрытых карт и смотрит на нее. Теперь он 
должен выбрать одно из трех возможных 
действий:

28
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 Он может сбросить эту карту, т.е. положить ее 
открытой на верх колоды сброшенных карт.

 Если это не специальная карта, он может 
заменить ею одну из своих карт.

 Если это специальная карта, он может 
совершить действие, указанное на карте. 
Примечание: Конечно, специальную карту 
можно сбросить, если игрок не желает ее 
использовать. Сброшенная специальная карта 
не обладает каким-либо достоинством.

Как только игрок совершил свое действие, игру 
продолжает другой игрок. Если во время игры 
колода кончается,  колода сброшенных карт 
перемешивается и кладется картами лицом вниз, 
как новая колода.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ
Игрок, который при совершении действия 
В открывает специальную карту, может 
использовать ее. Использованная специальная 
карта сбрасывается в колоду сброшенных карт.  

Обменяй
Игрок одной своей закрытой картой 
обменивается с закрытой картой  любого 
игрока. Нельзя смотреть ни на одну из карт.

29
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 Взгляни
Игрок может взглянуть на любую из своих 
четырех карт. После этого он должен ее 
положить назад закрытой. 

Бери дважды
Игрок берет верхнюю карту колоды и 
смотрит на нее. Если он желает, может 
использовать ее одним из указанных 

в действии В способом. Если он не желает 
использовать эту карту, может сбросить ее и 
взять другую карту из колоды. 
Эту карту он обязан использовать одним из 
указанных в действии В способом. 

Важное примечание: Специальные карты 
не имеют достоинства. Если в конце круга 
у игрока среди его четырех карт находится 
специальная карта, он должен сбросить ее и 
взять из колоды новую карту. 
Если игрок берет другую специальную карту, 
то он берёт карты до тех пор, пока не возьмет 
карту с достоинством. Если у игрока несколько 
специальных карт, он должен все их заменить.

30
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КОНЕЦ КРУГА
Если после своего хода, игрок думает, что сумма 
достоинств имеющихся у него карт является 
достаточно малой, он стучит по столу и говорит: 
«Конец круга». 
Примечание: Нельзя стучать, если не все игроки 
сыграли  хотя бы по одному ходу.  

После того, как игрок постучал по столу, все 
другие игроки совершают еще по одному ходу. 
Постучавший игрок теряет дополнительный ход. 

Затем все игроки раскрывают свои карты 
и подсчитывают их достоинства. Не забудьте, 
что оставшиеся специальные карты можно 
заменить другими. Если заменить специальные 
карты необходимо нескольким игрокам, они это 
совершают один за другим по ходу игры, начиная 
с постучавшего игрока.

У Игоря 11 очков (4+2+0+5). У Ани 7 очков 
(1+2+1+3). У Жени специальная карта; он 
откладывает ее в сторону и вместо нее берет 
другую карту из колоды. Он заканчивает с 12 
очками (0+4+8+0).
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ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ
После окончания круга очки игроков записываются 
в блокнот. После этого все карты перемешиваются 
и начинается новый круг. 
Игра продолжается столько кругов, сколько есть 
игроков. 
Исключение: если играют только два игрока, 
игра ведется в четыре круга. Побеждает игрок, 
после последнего круга набравший наименьшее 
количество очков.
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