
Вміст коробки:

64 карти,  
які утВорюють 16 портретіВ  
дітей з різних країн сВіту

Кубик

інструкція

08226/3

мета гри
на картках зображені костюми з усього сВіту. за допомогою 

різних ВаріантіВ гри, граВцям пропонується скласти деталі 
голоВоломки.

кінець гри
перемагає той, хто збере найбільше поВних фігурок.

шаноВний покупець!

наші ігри ми комплектуємо з особлиВою старанністю. однак 
якщо ВияВиш Відсутні елементи, за що ми Вибачаємося перед 

тобою, просимо ВідпраВити рекламацію електронною поштою 
за наступною адресою: bville@bville.kiev.ua ти можеш також 

зВертатися до нас на адресу: service@granna.pl

не забудь написати сВоє ім’я та адресу  
(місто, поштоВий індекс, Вулицю, номер будинку та кВартири)  

і Вказати Відсутній елемент гри. 
 

ми рекомендуємо настільні ігри з серії "короліВстВо добрих ігор":

ще більше ігор "гранна" Ви знайдете за адресою www.bville.com.ua

ілюстрації: едВард лутжина
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підготоВка до гри
Всі карти треба розкласти на 4 купки ВідпоВідно  

до маркуВання на задній частині карт (1, 2, 3 і 4)  зображеням донизу.  
гра починається з наймолодшего граВця, та продоВжується  

за стрілкою годинника.

хід гри
граВець кидає кубик. якщо Випало 1, 2, 3 або 4, граВець бере Верхню  

частину з ВідпоВідної купки карток та розташоВує її перед собою на столі.  
той, хто Викидає 5, не може Взяти карту (немає карток, позначених цифрою 5), 
але може кинути кубик ще раз. якщо Він Викидає 5 Вдруге, граВець не отримує 
нічого. якщо граВець кидає 4 і ВідкриВає карту, на якій є симВоли "сомбреро" 

або "котелок", Він може отримати ще одну будь-яку карту. коли В коробці 
закінчилися необхідні картки, граВець не отримує нічого. якщо граВець 

Викидає 6, Він отримує Весь набір (частини 1, 2, 3 і 4) і на додаток будь-яку 
картку Від 1 до 4.

кінець гри
гра закінчується, коли В коробці немає більше карт. граВці складають  
якомога більша фігурок дітей. кожен персонаж складається з карток  

під номерами 1, 2, 3 і 4. переможецем стає той, хто складе найбільше  
фігурок дітей у кумедних Вбраннях. (напр., ескімос В чорній спідниці  

і коВбойських чоботах і т.д.).

Або:
переможцем стає той, хто складе найбільше фігурок дітей  

В спраВжніх національних Вбраннях.

підготоВка до гри
картки добре перемішуються та розкладаються зображеннями донизу.  

граВці Вирішують хто буде складати фігурки діВчат, а хто фігурки хлопчикіВ.

хід гри
перший граВець ВідкриВає будь-яку картку і, якщо картка належить до його 

комплекту, Він бере її собі. якщо картка належить до комплекту партнера, 
змішує її з іншими елементами, що лежать на столі так, щоб супернику було 

Важко знайти її. це має бути зроблено акуратно, не ВідкриВаючи інші картки. 
тепер другий граВець переВертає картку. кожен раз Ви ВідкриВаєте  

для себе тільки один елемент.

кінець гри 
переможець той, хто першим зібраВ Всі необхідні картки зі сВого комплекту.

 
 

підготоВка до гри
Відокремте Всі картки з позначкою 1. решту карток перемішайте  

та розкладіть зображенням донизу.

хід гри
граВець бере картку з номером 1 та отримує заВдання - зібрати поВну фігурку  

у Вбранні, що ВідпоВідає зображенню на карточці 1. щоб зібрати фігурку,  
В сВій хід можна переВернути одну картку з розташоВаних на столі карток  

з номерами 2,3 та 4. якщо картка підходить, граВець додає її до сВоєї стартоВої 
картки, якщо ні, поВертає на місце. Всі граВці намагаються запам'ятати її 
зображення и місцезнаходження як у грі мемо. Взяти наступну картку під 

номером 1 можна тоді, коли поВністю складено попередню фігурку.

ВАРІАНТ І  Гра для 2-4 осіб Гра для 2 осіб  ВАРІАНТ ІI

Гра для 2-4 осіб  ВАРІАНТ ІII
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