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Tada atverčiama viršutinė korta ir padedama prie kaladės, kaip pirma 
korta išmestų kortų krūvelėje. Kiekvienas žaidėjas pasižiūri į savo kor-
tas ir jas susidėlioja pagal spalvas ir vertes.  

 ŽAIDIMAS

Žaidėjas savo ėjimo metu taip pat gali išmesti veiksmo kortą. Kai kurias 
iš jų galima išmesti po bet kokios kortos. Šios kortos yra juodos.

1. IŠMESTI
Savo ėjimo metu į panaudotų kortų krūvelę galima išmesti tinkamą 
kortą.
Tinkama korta yra tokios pačios spalvos arba tokios pačios vertės, arba 
tokį patį veiksmo simbolį turinti korta kaip ir viršutinė išmesta korta.

PAVYZDYS: jei viršutinė išmesta korta yra raudona 9, tai kitas žaidėjas 
gali išmesti bet kokios spalvos 9 (geltoną, žalią, mėlyną, raudoną) arba 
bet kokios vertės raudoną kortą (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Jei išmetama mėlyna 9, kitas žaidėjas turi išmesti arba kitą 9 arba kitą 
mėlyną kortą. Jei žaidėjas negali išmesti kortos, jis turi pasiimti vieną 
kortą nuo kaladės viršaus. Jei jis negali išmesti ir šios kortos, jis ją pasi-
lieka ir savo ėjimą pradeda kitas žaidėjas.

2. IŠMESTI NE SAVO ĖJIMO METU
Jei žaidėjas turi lygiai tokią pačią kortą, kokia yra išmestų kortų 
krūvelės viršuje, jis gali ją išmesti tuojau pat, nesvarbu kieno ėjimas. 
Toliau žaidimą tęsia žaidėjas esantis iš kairės tam, kuris išmetė kortą.

Pašėlęs kortų žaidimas, kuris tikrai pralinksmins visą šeimą!
Žaidėjai:  2 – 10                                                 Amžius: 6 – 106 metai

   1   Instrukcija 
18   raudonų kortų,      kurių vertė 1 – 9 
18   žalių kortų,              kurių vertė 1 – 9 
18   mėlynų kortų,        kurių vertė 1 – 9 
18   geltonų kortų,       kurių vertė 1 – 9  
8   „Praleisk ėjimą” kortos 4 spalvos
8   „Pakeisk kryptį“ kortos 4 spalvos
8   „Pasiimk 2“ kortos 4 spalvos
4   „Sukeisk kortas su kitu žaidėju” kortos 4 spalvos
4   „Pasiimk 4 + išsirink spalvą“ kortos
4   „Pasirink spalvą” kortos
4   „Visi susikeičia kortomis” kortos

ŽAIDIMO TIKSLAS – pirmam išsimesti visas savo kortas.      

 PASIRUOŠIMAS ŽAIDIMUI

Žaidėjai išsirenka dalintoją, kuris sumaišo ir išdalina kortas. Kiekvienas 
žaidėjas gauna po 8 kortas. Likusios kortos sudaro kaladę, kuri pade-
dama stalo viduryje. 
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PAKEISK KRYPTĮ
Jei viršutinė išmestų kortų krūvelės korta yra geltona, 
žaidėjas gali išmesti geltoną „Pakeisk kryptį“ kortą. 
Tai reiškia, kad žaidėjų eilės tvarka pasidaro priešinga 
buvusiai. Jei buvo žaidžiama pagal laikrodžio 
rodyklę, dabar žaidžiama prieš laikrodžio rodyklę 
ir atvirkščiai. Po šios kortos pradeda žaidėjas, kuris 
žaidė prieš žaidėją, išmetusį šią kortą.

PASIIMK 2
Jei viršutinė išmestų kortų krūvelės korta yra rau-
dona, žaidėjas gali išmesti raudoną „Pasiimk 2” 
kortą. Kitas žaidėjas turi pasiimti 2 kortas arba gali 
išvengti bausmės išmesdamas dar vieną „Pasiimk 
2” kortą. Tokiu atveju dar kitas žaidėjas turi pasiimti 
4 kortas ir t.t.

PASIRINK SPALVĄ
Jei žaidėjas negali išmesti kortos arba jis nori pakei-
sti spalvą, jis gali išmesti „Pasirink spalvą“ kortą. 
Prieš tai buvusios kortos spalva nesvarbi! 

PAVYZDYS: žaidėjas išmeta šią kortą ir sako „keičiu 
į raudoną“. Kitas žaidėjas turi išmesti raudoną kortą.                               
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Kai išmetama veiksmo korta, kitas žaidėjas turi elgtis taip, kaip nurodyta 
kortoje.

3. PASIIMTI KORTĄ                                                       
Jei žaidėjas neturi tinkamos kortos, jis turi pasiimti kortą nuo kaladės 
viršaus. Jei ši korta tinkama, jis gali ją išmesti.
Tada žaidžia sekantis žaidėjas kairėje, jei niekas neišmeta kortos ne 
savo ėjimo metu.

 VEIKSMŲ KORTOS

Žaidėjas savo ėjimo metu taip pat gali išmesti veiksmo kortą. Kai kurias 
iš jų galima išmesti po bet kokios kortos. Šios kortos yra juodos.

PRALEISK ĖJIMĄ
Jei viršutinė išmestų kortų krūvelės korta yra mėlyna, 
žaidėjas gali išmesti mėlyną „Praleisk ėjimą“ kortą. 
Tai reiškia, kad kitas žaidėjas negali nei išmesti, nei 
pasiimti kortos – jis turi praleisti savo ėjimą.
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 ŽAIDIMO PABAIGA

Jei žaidėjas savo rankose turi tik vieną kortą, jis turi sušukti „SOLO!” ir 
taip įspėti kitus žaidėjus. Jei žaidėjas pamiršta sušukti „SOLO!“, jis turi 
pasiimti 2 kortas nuo kaladės viršaus.
Žaidėjas, pirmas išmetęs visas savo kortas, laimi raundą.
Tada likę žaidėjai turi susiskaičiuoti likusių kortų taškus. Jų suma yra 
laimėtojo taškai.
Pirmasis žaidėjas, surinkęs 600 taškų, laimi žaidimą.

 TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

Visos kortos, kurių vertė 1 - 9, skaičiuojamos pagal jų vertę.
„PAKEISK KRYPTĮ“      -   10  taškų
„PRALEISK ĖJIMĄ“       -   20  taškų
„PASIIMK 2”     -   30  taškų
„SUKEISK KORTAS SU KITU ŽAIDĖJU“   -   30  taškų
„VISI SUSIKEIČIA KORTOMIS“   -   40  taškų
„PASIRINK SPALVĄ“    -   40  taškų
„PASIIMK 4 + IŠSIRINK SPALVĄ“   -   50  taškų

Gamintojas: © AMIGO Spiel + Freizeit GmbH
D-63128 Dietzenbach MCMXCVIII www.amigo-spiele.de

Platintojas Lietuvoje: UAB „KADABRA“ – Nėra priežasties nežaisti! 
Savanorių pr. 192-306, LT-44151, Kaunas, Lietuva. Tel. +370 37 20 84 48,
www.kadabra.eu
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PASIIMK 4 + IŠSIRINK SPALVĄ

Šią kortą galima išmesti bet kada savo ėjimo metu. 
Ji turi dvi reikšmes: pirmiausia, žaidėjas gali išsirinkti 
spalvą ir antra, kitas žaidėjas turi pasiimti 4 kortas. 
(Jis, žinoma, bausmę gali persiųsti, išmesdamas tokią 
pačią kortą).

SUKEISK KORTAS SU KITU ŽAIDĖJU

Žaidėjas, kuris išmeta šią kortą gali susikeisti korto-
mis su bet kuriuo žaidėju.   

VISI SUSIKEIČIA KORTOMIS

Jei žaidėjas išmeta šią kortą, kiekvienas žaidėjas turi 
perduoti savo kortas kitam žaidėjui ėjimo kryptimi.
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Neprātīga kāršu spēle, kura iepriecinās visu ģimeni!
Spēlētāji: 2 – 10                                             Vecums: 6 – 106 gadi

1 Instrukcija 
18   sarkanas         kārtis, kuru vērtība ir 1 – 9 
18   zaļas                kārtis, kuru vērtība ir 1 – 9 
18   zilas                 kārtis, kuru vērtība ir 1 – 9  
18   dzeltenas       kārtis, kuru vērtība ir 1 – 9   

8   “Izlaid gājienu” kārtis četru krāsu
8   “Maini virzienu“ kārtis  četru krāsu
8   “Paņem 2“ kārtis četru krāsu
4   “Samaini kārtis ar citu spēlētāju” kārtis četru krāsu
4   “Paņem 4 + izvēlies krāsu“ kārtis
4   “Izvēlies krāsu” kārtis
4   “Visi samainās ar kārtīm” kārtis

SPĒLES MĒRĶIS – pirmajam izmest visas savas kārtis.  

 SAGATAVOŠANĀS SPĒLEI

Spēlētāji izvēlas dalītāju, kurš samaisa un izdala kārtis. Katram spēlētājam 
tiek iedalītas 8 kārtis. Atlikušās kārtis veido kavu, kuru noliek galda vidū.
Tad atver pirmo kārti no noliktās kavas, kā pirmo kārti izmesto kāršu 
kaudzītē. Katrs spēlētājs apskatās savas kārtis un sašķiro tās pēc krāsām 
un vērtības. 

 SPĒLE

Spēlētājs, kurš atrodas dalītājam kreisajā pusē, sāk spēli. Spēle notiek 
pulksteņa rādītāju virzienā. Katrs spēlētājs no savām kārtīm var 
atbrīvoties šādos veidos. 

1. IZMEST
Sava gājiena laikā, uz izmantoto kāršu kaudzītes, uzmetot atbilstošu 
kārti.
Atbilstoša kārts ir tādas pašas krāsas vai tādas pašas vērtības, vai 
tāda paša darbības simbola kārts, kā virsējā kārts uz izmesto kāršu 
kaudzītes. 

PIEMĒRS: ja augšējā izmestā kārts ir sarkans devītnieks, tad nākamais 
spēlētājs var izmest jebkādas citas krāsas kārti ar skaitli 9 (dzeltenu, zaļu, 
zilu, sarkanu) vai jebkādas vērtības sarkano kārti (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Ja izmests zils devītnieks, tad nākošais spēlētājs tam virsū var uzmest 
citu devītnieku vai jebkuru citu zilo kārti.  Ja spēlētājam nav kāršu, ko 
izmest, tad viņam no kavas augšas ir jāpaņem viena kārts. Ja viņš nevar 
uzlikt arī šo kārti, tad viņš šo kārti paņem sev, bet savu gājienu sāk 
nākamais spēlētājs. 

2. IZMEST KĀRTI NE SAVA GĀJIENA LAIKĀ
Ja  spēlētājam ir tieši tāda pati kārts, kura ir izmesto kāršu kaudzītes 
virspusē, viņš to var izmest tūlīt pat. Nav svarīgi, kura spēlētāja gājiens 
tagad ir. Tālāk spēli spēlē spēlētājs, kurš ir pa kreisi no spēlētāja, kas 
izmeta kārti. Tiklīdz ir izmesta darbības kārts, nākamajam spēlētājam ir 
jādara tas, kas ir norādīts uz kārts.
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MAINI VIRZIENU
Ja augšējā izmesto kāršu  kaudzītes kārts ir dzeltena, 
tad spēlētājs var izmest dzeltenu “Maini virzienu” 
kārti. Tas nozīmē, ka tiek mainīts spēles virziens – 
pretēji tam, kāds bija līdz šim. Ja spēlējāt pulksteņa 
rādītāju virzienā, tad tagad spēlējiet pretēji tam 
vai otrādi. Pēc šīs kārts izmešanas, gājiens ir tam 
spēlētājam, kurš iepriekš spēlēja pirms spēlētāja, 
kurš izmeta šo kārti.

PAŅEM 2
Ja virsējā izmesto kāršu kaudzītes kārts  ir sarka-
na, spēlētājam ir jāizmet sarkana „Paņem 2” kārts. 
Nākošajam spēlētāja ir jāpaņem vai nu 2 kārtis, vai 
nu viņš var izvairīties no soda, izmetot  vēl vienu 
“Paņem 2” kārti. Šādā gadījumā aiznākamajam 
spēlētājam ir jāpaņem 4 kārtis utt. 

IZVĒLIES KRĀSU
Ja spēlētājs nevar izmest kārti vai viņš vēlas pamainīt 
krāsu, viņš var izmest „Izvēlies krāsu” kārti. Pirms 
tam bijušās kārts krāsa nav svarīga.

PIEMĒRS: spēlētājs izmet šo kārti un saka: „Mainu 
uz sarkanu.” Nākamajam spēlētājam ir jāliek sarkana 
kārts.

10

3. PAŅEMT
Ja spēlētājam nav nepieciešamās kārts, viņam ir jāpaņem kārts no kavas 
augšas. Ja šī kārts atbilst, viņš to var izmest.  
Tad spēlē nākamais spēlētājs, ja neviens neizmeta kārti ne sava  gājiena 
laikā.

 DARBĪBU KĀRTIS

Spēlētājs sava gājiena laikā var izmest arī darbības kārti. Šīs kārtis ir 
melnas.

IZLAID GĀJIENU
Ja izmesto kāršu kaudzītes virsējā kārts ir zila, 
spēlētājs var izmest zilu „Izlaid gājienu“ kārti. Tas 
nozīmē, ka nākošais spēlētājs nevar nedz izmest, 
nedz paņemt kārtis – viņam ir jāizlaiž savs gājiens. 

9
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 SPĒLES BEIGAS

Ja spēlētājam rokās ir viena kārts, viņam ir jāiesaucas : „SOLO!” Tā viņš 
brīdina pārejos spēlētājus. Ja spēlētājs aizmirst iesaukties: „Solo!” tad 
viņam ir jāpaņem 2 kārtis no kavas virsas. 
Spēlētājs, kurš pirmais izmet visas savas kārtis, uzvar raundu. 
Tad pārējiem spēlētājiem ir jāsaskaita savu kāršu punkti. To summa ir 
uzvarētāja punkti.
Pirmais spēlētājs, kurš savācis 600 punktus, uzvar spēli.

 PUNKTU SKAITĪŠANA

Visas kārtis, kuru vērtība ir 1 - 9, saskaitāmas pēc to vērtības.
„MAINI VIRZIENU“     -   10  punkti
„IZLAID GĀJIENU“      -   20  punkti
„PAŅEM 2”   -   30  punkti
„SAMAINI KĀRTIS AR CITU SPĒLĒTĀJU“   -   30  punkti
„VISI SAMAINĀS AR KĀRTĪM “   -   40  punkti
„IZVĒLIES KRĀSU“   -   40  punkti
„PAŅEM 4 + IZVĒLIES KRĀSU“   -   50  punkti

Ražotājs: © AMIGO Spiel + Freizeit GmbH
D-63128 Dietzenbach MCMXCVIII www.amigo-spiele.de

Izplatītājs Latvijā: UAB „Kadabra” – Nav iemesla nespelet!
Tālr. +370 37 20 84 48, Savanoriu pr. 192-306, LT -44151, Kauņa, Lietuva,
www.kadabra.eu
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PAŅEM 4 + IZVĒLIES KRĀSU 
Šo kārti var izmest jebkad sava gājiena laikā. Tai ir 
divas nozīmes: pirmā, spēlētājs var izvēlēties krāsu. 
Otrā, nākamajam spēlētājam ir jāpaņem 4 kārtis. (Kā 
zināms, viņš šo sodu var pārsūtīt).

SAMAINI KĀRTIS AR CITU SPĒLĒTĀJU
Spēlētājs, kurš izmeta šo kārti, var samainīt savas 
kārtis ar jebkura cita spēlētāja kārtīm.

VISI SAMAINĀS AR KĀRTĪM
Ja spēlētājs izmet šo kārti, tad katram spēlētājam ir 
jāpadod savas kārtis nākamajam spēlētājam, spēles 
gaitas virzienā.

11
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 MÄNG

Kaartide jagajast vasakul istuv mängija alustab mängu. Käike 
sooritatakse päripäeva. Mängijad võivad oma kaartidest lahti saada 
järgmistel viisidel:

1. LADUMINE
Oma käigul võib mängija asetada ladumispakile sobiva kaardi.
Sobiv kaart on kas samast värvist, sama väärtusega või sama erik-
aardi sümboliga, kui viimati ladumispakile pandud kaart.  

NÄIDE: Kui eelmiseks ladumispakile pandud kaardiks on punane 9, 
võib järgmine mängija asetada sellele suvalist värvi (kollane, roheline, 
sinine või punane) 9 või suvalise väärtusega (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) pu-
nase kaardi.

Kui ladumispakile pannakse sinine 9, peab järgmine mängija tooma 
mängu kas teise 9 või suvalise väärtusega sinise kaardi. Kui mängijal 
sobivat kaarti ei ole, peab ta võtma pakist ühe lisakaardi. Kui ta ka 
seda ladumispakile panna ei saa, jääb ta vahele ning käiguõigus läheb 
järgmisele mängijale. 

2. KÄIGUVÄLISELT LADUMINE
Kui mängijal juhtub käes olema täpselt samasugune kaart, kui on 
ladumispaki peal, võib ta selle koheselt ära käia. Ta võib seda teha ka 
teise mängija käigu ajal. Seejärel läheb käiguõigus käiguväliselt kaardi 
ladunud mängijast järgmisele mängijale.

Erikaartide puhul tuleb käituda vastavalt kaardi eriomaduselev.

3. KAARDI VÕTMINE
Kui mängijal ei ole käes ühtegi sobivat kaarti, peab ta pakist ühe kaardi 
juurde võtma. Kui võetud kaart sobib, võib ta selle kohe ladumispaki 
peale asetada.

14

Hullumeelne kaardimäng kogu perele!
Mängijaid: 2 – 10                                                      Vanus: 6-106 aastat

1   mängujuhend 
18   punast kaarti                             väärtuses 1-9 
18   rohelist kaarti                            väärtuses 1-9 
18   sinist kaarti                                 väärtuses 1-9  
18   kollast kaarti                               väärtuses 1-9   

8   “jää vahele” kaarti                                                       4-st erinevast varvist
8   “vaheta suunda” kaarti                                                4-st erinevast varvist
8   “võta 2” kaarti                                                                4-st erinevast varvist
4   “vaheta kaarte” kaarti                                                4-st erinevast varvist
4   “vali värv” kaarti
4   “võta 4 + vali värv” kaarti
4   “saada kaardid edasi” kaarti

MÄNGU EESMÄRGIKS on saada esimesena lahti kõigist oma kaartidest.    

 ETTEVALMISTUS

Mängijad valivad endi seast ühe, kes segab kaardid ja jagab igale 
mängijale 8 kaarti. Ülejäänud kaardid pannakse pakina tagurpidi laua 
keskele.
Paki pealmine kaart pööratakse ümber, asetatakse paki korvale ning
sellest saab ladumispaki esimene kaart. 

13
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MUUDA SUUNDA
Kui ladumispaki pealmine kaart on kollane, võib 
mängija tuua mängu kollase “muuda suunda” 
kaardi. Selle tulemusena muutub käigukorra suund 
vastupidiseks – kui mängijad sooritasid enne kaardi 
mängutoomist käike päripäeva, tuleb seda nüüd 
teha vastupäeva.

VÕTA 2
Kui ladumispaki pealmine kaart on punane, võib 
mängija tuua mängu punase “võta 2” erikaardi. Te-
mast järgmine mängija peab seetõttu võtma 2 kaar-
ti või andma karistuse edasi, käies samuti “võta 2” 
kaardi. Sellisel juhul peab temast järgmine mängija 
võtma 4 kaarti jne.

VALI VÄRV
Kui mängija ei saa ühtegi kaarti ladumispakile 
asetada või ta soovib vahetada värvust, võib ta 
mängida “vali värv” erikaardi. Eelnevalt käidud 
kaardi värvus ei ole oluline.

NÄIDE: Mängija toob mängu “vali värv” kaardi ning 
ütleb “Punane!” Järgmine mängija peab seetõttu 
panema ladumispakile punase kaardi.

16

Seejärel sooritab oma käigu järgmine mängija, kui just keegi käiguväli-
selt mõnda kaarti ei ole käinud. 

 ERIKAARDID

Mängija, kelle käik on, võib mängida ka erikaardi. Mõnda neist võib 
laduda ükskõik millisele kaardile – need kaardid on mustad.

JÄÄ VAHELE
Kui ladumispaki pealmine kaart on sinine, võib män-
gija mängu tuua sinise “jää vahele” erikaardi. Selle 
tulemusena ei või järgmine mängija kaarti mängida 
ega võtta – ta jääb vahele ning temast järgmine 
mängija saab käiguõiguse. 

15
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 MÄNGU LÕPP 

Kui mängijale jääb kätte vaid üks kaart, peab ta teise mängijate hoia-
tamiseks hüüdma “SOLO!”
Kui mängija hüüdmise unustab, peab ta võtma pakist 2 kaarti.
Esimene mängija, kes oma viimase kaardi ladumispakile paneb, on selle 
vooru võitja.
Kõik teised mängijad loevad kokku oma kättejäänud kaartidest tulevad 
punktid ning summa kirjutatakse vooru võitja punktidena üles.
Mängija, kes esimesena jõuab 600 punktini, võidab mängu. 

 PUNKTIDE LUGEMINE

Kõik kaardid numbritega 1-9 annavad punkte vastavalt oma väärtusele.
“MUUDA SUUNDA”    - annab 10 punkti
“JÄÄ VAHELE”     - annab 20 punkti
“VÕTA 2”  - annab 30 punkti
“VAHETA KAARDID”  - annab 30 punkti
“SAADA KAARDID EDASI”  - annab 40 punkti
“VALI VÄRV”  - annab 40 punkti
“VÕTA 4 + VALI VÄRV”  - annab 50 punkti

Tootja: © AMIGO Spiel + Freizeit GmbH
D-63128 Dietzenbach MCMXCVIII www.amigo-spiele.de

Levitaja Eestis: UAB „Kadabra“ - Pole põhjust mitte mängida!
Savanoriu pr. 192-306, LT - 44151, Kaunas, Leedu. Tel. +370 37 20 84 48, 
www.kadabra.eu
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VÕTA 4 + VALI VÄRV

Seda kaarti võid sa mängida oma käigul. Sel on kaks 
omadust: esiteks võib mängija valida sobiva värvi 
ning teiseks peab järgmine mängija võtma pakist 4 
kaarti. (Ta võib loomulikult ka karistust samasuguse 
kaardiga edasi anda).

VAHETA KAARDID 

Kaardi mängu toonud mängja valib teise mängija, 
kellega ta vahetab kõik käesolevad kaardid. 
 

SAADA KAARDID EDASI 
Selle kaardi mängutoomisel peavad kõik mängijad 
andma kõik oma käesolevad kaardid vastavalt käigu 
suunale endast järgmisele mängijale.
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Levitaja eestis: UAB „Kadabra“ - Pole põhjust mitte mängida!
Savanoriu pr. 192-306, LT - 44151, Kaunas, Leedu. Tel. +370 37 20 84 48, 
www.kadabra.eu
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VõtA 4 + VALI VÄRV

Seda kaarti võid sa mängida oma käigul. Sel on kaks 
omadust: esiteks võib mängija valida sobiva värvi 
ning teiseks peab järgmine mängija võtma pakist 4 
kaarti. (Ta võib loomulikult ka karistust samasuguse 
kaardiga edasi anda).

VAHetA KAARDID 

Kaardi mängu toonud mängja valib teise mängija, 
kellega ta vahetab kõik käesolevad kaardid. 
 

sAADA KAARDID eDAsI 
Selle kaardi mängutoomisel peavad kõik mängijad 
andma kõik oma käesolevad kaardid vastavalt käigu 
suunale endast järgmisele mängijale.
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 ИГРА

Игрок, находящийся слева от раздающего карты, начинает игру. 
Игра ведется по часовой стрелке. Каждый игрок может избавиться 
от карт следующими способами:

1. СБРОСИТЬ
 Во время своего хода в колоду сброшенных карт можно сбросить 
соответствующую карту. 
Соответствующей картой является карта того же цвета или того 
же достоинства, или имеющая тот же символ действия, что и 
верхняя сброшенная карта.

ПРИМЕР: если верхней картой является красная 9, то другой игрок 
может сбросить 9 любого цвета (желтую, зеленую, синюю, красную) 
или красную карту любого достоинства  (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Если сбрасывается синяя 9, другой игрок должен сбросить или 
другую 9, или другую синюю карту. Если игрок не может сбросить 
карту, он должен взять верхнюю карту с колоды. Если он не может 
сбросить и эту карту, он ее оставляет у себя и свой ход начинает 
другой игрок. 

2. СБРОСИТЬ НЕ ВО ВРЕМЯ СВОЕГО ХОДА

Если игрок имеет такую же карту, которая находится сверху 
колоды сброшенных карт, он может сбросить ее немедленно, 
независимо от хода любого игрока. Далее игру продолжает игрок, 
находящийся слева от игрока, сбросившего карту. 
Если сбрасывается карта действия, другой игрок должен повести 
себя так, как указано на карте.
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Забавная карточная игра, которая развеселит всю семью!
Игроки: 2 – 10                                                          Возраст: 6 – 106 лет

     1   Инструкции 
18   красных карт                              достоинством 1 – 9
18   зеленых                                        достоинством 1 – 9
18   синих                                             достоинством 1 – 9
18   желтых                                          достоинством 1 – 9

8   карт «Пропусти ход»                                                         четыре цвета
8   карт «Измени направление»                                          четыре цвета
8   карт «Возьми 2»                                                                   четыре цвета
4   карты «Обменяйся картами с другим игроком»      четыре цвета                                         
4   карты «Возьми 4 + выбери цвет»  
4   карты «Выбери цвет»  
4   карты «Все обмениваются картами»  

ЦЕЛЬ ИГРЫ – первому сбросить все свои карты. 

 ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

Игроки выбирают раздающего карты, который перемешивает и 
делит карты. Каждый игрок получает по 8 карт. Из оставшихся карт 
формируется колода, которая располагается в середине стола. 
После этого открывается верхняя карта и кладется рядом с колодой, 
как первая карта  колоды сброшенных карт. Каждый игрок смотрит 
на свои карты и раскладывает их по цветам и достоинству.
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ИЗМЕНИ НАПРАВЛЕНИЕ  
Если верхней картой колоды сброшенных карт 
является желтая карта, игрок может сбросить 
желтую карту «Измени направление». Это 
значит, что порядок игроков меняется на 
противоположный бывшему. Если игра велась 
по часовой стрелке, теперь она ведется против 
часовой стрелки и наоборот. После этой карты 
игру начинает игрок, который играл до игрока, 
сбросившего эту карту.

ВОЗЬМИ 2
Если верхней картой колоды сброшенных карт 
является красная карта, игрок может сбросить 
красную карту «Возьми 2». Другой игрок должен 
взять 2 карты или может избежать наказания, 
сбросив еще одну карту «Возьми 2». В таком  
случае другой игрок должен взять 4 карты и т.д. 

 

ВЫБЕРИ ЦВЕТ 
Если игрок не может сбросить карту или он 
желает заменить цвет, он может сбросить карту 
«Выбери цвет». Цвет бывшей до этого карты 
неважен. 
ПРИМЕР: игрок сбрасывает эту карту и говорит 
«меняю на красную». Другой игрок должен 
сбросить красную карту.
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3. ВЗЯТЬ КАРТУ

Если у игрока нет соответствующей карты, он должен взять карту 
сверху колоды. Если эта карта является соответствующей, он может 
ее сбросить. 
После этого играет другой игрок, если никто не сбрасывает карту 
не во время своего хода.

 КАРТЫ ДЕЙСТВИЙ

Игрок во время своего хода может сбросить карту действия. 
Некоторые из них можно сбросить после любой карты. Такими 
картами являются черные карты.

ПРОПУСТИ ХОД
Если верхней картой колоды сброшенных карт 
является синяя карта, игрок может сбросить 
синюю карту «Пропусти ход». Это значит, что 
другой игрок не может ни сбросить, ни взять 
карту – он должен пропустить свой ход. 
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 ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ

Если игрок на руках имеет только одну карту, он должен крикнуть 
«SOLO!» и так предупредить других игроков. Если игрок забывает 
крикнуть «SOLO!» , он должен взять 2 карты сверху колоды.
Игрок, первым сбросивший все карты, становится  победителем 
круга. 
Тогда остальные игроки должны сосчитать очки оставшихся карт. 
Их сумма является очками победившего игрока. 
Победителем игры становится игрок,  первым набравший 600 
очков.

 ПОДСЧЕТ ОЧКОВ

Все карты достоинством 1-9, подсчитываются по своему достоинству.
«ИЗМЕНИ НАПРАВЛЕНИЕ»     - 10 очков
«ПРОПУСТИ ХОД»      - 20 очков
«ВОЗЬМИ 2»    - 30 очков
«ОБМЕНЯЙСЯ КАРТАМИ С ДРУГИМ ИГРОКОМ»   - 30 очков
«ВСЕ ОБМЕНИВАЮТСЯ КАРТАМИ»   - 40 очков
«ВЫБЕРИ ЦВЕТ»   - 40 очков
«ВОЗЬМИ 4 + ВЫБЕРИ ЦВЕТ»   - 50 очков

Производитель: © AMIGO Spiel + Freizeit GmbH
D-63128 Dietzenbach MCMXCVIII www.amigo-spiele.de

Распространитель: UAB «Kadabra» – Нет причины не играть! 
Savanoriu pr. 192-306, LT-44151, Каунас, Литва. Тел. +370 37 20 84 48, 
www.kadabra.eu
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ВОЗЬМИ 4 + ВЫБЕРИ ЦВЕТ

Эту карту можно сбросить во время своего хода. 
Она имеет два значения: во-первых, игрок может 
выбрать цвет и, во-вторых, другой игрок должен 
взять 4 карты. (Он, конечно, наказание также 
может переслать).

ОБМЕНЯЙСЯ КАРТАМИ С ДРУГИМ ИГРОКОМ

Игрок, который сбрасывает эту карту, может 
обменяться картами с любым игроком. 

ВСЕ ОБМЕНИВАЮТСЯ КАРТАМИ

Если игрок сбрасывает эту карту, каждый игрок 
должен передать свои карты другому игроку по 
ходу игры.
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Производитель: © AmIGo Spiel + Freizeit GmbH
D-63128 Dietzenbach MCMXCVIII www.amigo-spiele.de

Распространитель: UAB «Kadabra» – Нет причины не играть! 
Savanoriu pr. 192-306, LT-44151, Каунас, Литва. Тел. +370 37 20 84 48, 
www.kadabra.eu
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воЗьМИ 4 + вЫбЕРИ ЦвЕт

Эту карту можно сбросить во время своего хода. 
Она имеет два значения: во-первых, игрок может 
выбрать цвет и, во-вторых, другой игрок должен 
взять 4 карты. (Он, конечно, наказание также 
может переслать).

обМЕняЙСя КАРтАМИ С дРуГИМ ИГРоКоМ

Игрок, который сбрасывает эту карту, может 
обменяться картами с любым игроком. 

вСЕ обМЕнИвАЮтСя КАРтАМИ

Если игрок сбрасывает эту карту, каждый игрок 
должен передать свои карты другому игроку по 
ходу игры.
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