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Wiek: 7+
Ilość graczy:  2–4
Czas gry: 30–40 min

WSTĘP
Pszczoły w pocie czoła zbierają nektar z kwiatów i znoszą go do ula. 
Tutaj budują komórki plastra miodu. Nie jest to wcale proste, nektar trzeba posortować. Pszczołom zdarza 
sie też podbierać słodką polewę z pobliskiej fabryki cukierków. Wtedy miód przybiera niecodzienne kolory.  
Gra o miód to gra logiczna, w której gracze starają się zdobyć jak najwięcej punktów. W tym celu dokładają 
dwustronne, trójramienne elementy do budowanego układu tak, aby symbole do siebie pasowały. 
Ta z pszczół, która wybuduje największy i najczystszy plaster zostanie przodownikiem ula!

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
84 tekturowe kafelki 
200 żetonów graczy
4 znaczniki graczy
20 żetonów zwycięstwa

CEL GRY
Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów. Gracze zdobywają punkty zamykając komórki 
poprzez przełożenie lub dołożenie kafelków do układu. Symbole na ramionach dokładanego kafelka 
i kafelków, z którymi się styka, muszą być identyczne. Komórka po zamknięciu wypełniana jest 
miodem poprzez dołożenie w jej środek okrągłego żetonu oznaczonego kolorem gracza, który tego 
dokonał. Pozbycie się swoich kafelków, kończy grę i jest dodatkowo premiowane. Pozostali gracze 
otrzymają natomiast punkty ujemne.
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PRZYGOTOWANIE GRY
Kafelki należy umieścić w pudełku. Każdy z graczy otrzymuje swój znacznik 
gracza i po 50 żetonów w wybranym kolorze. Żetony zwycięstwa należy 
położyć obok pudełka. Każdy z graczy losuje z pudełka po 5 kafelków. 
Kafelki rozłożone są przed każdym z graczy i w zależności od umowy 
pomiędzy graczami – mogą być zakryte lub widoczne dla wszystkich 
przez cały czas rozgrywki.

KAFELKI I ŻETONY GRACZY
Każdy kafelek w Grze o miód jest unikalny. Na ramionach znajdują się symbole, które należy 
dopasować do kafelków w plastrze miodu. Symbole na jednej stronie kafelka są ułożone 
prawoskrętnie, na drugiej zaś lewoskrętnie. Jeśli symbole pasują, ale są w złej kolejności, 
wystarczy odwrócić kafelek.

Żetony graczy są dwustronne i symbolizują części komórek plastra, który wypełniany jest znoszonym 
przez pszczoły miodem. Jeśli komórka jest złożona z trzech kafelków z tym samym tłem, gracz umieszcza 
w niej żeton stroną za 2 punkty. Jeśli natomiast jest zbudowana z kafelków z różnym tłem, umieszcza 
w niej żeton stroną za 1 punkt. Punkty zliczane są na koniec gry.    
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ROZGRYWKA
Gracze kolejno dokładają od 1 do 4 kafelków, na zakończenie ruchu dobierając taką liczbę kafelków, aby 
mieć 5 w puli. Jeżeli, któryś z graczy dołoży do plastra w trakcie swojego ruchu 5 kafelków, gra się kończy. 

Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Wykłada jeden kafelek na stół. 
Po wyłożeniu kafelka, gracz losuje nowy z pudełka i dokłada go do swojej puli. W  ten sposób każdy 
z graczy ma przed sobą 5 kafelków, aż do momentu wyczerpania się zapasu w pudełku.

Po wyłożeniu pierwszego kafelka ruch wykonuje kolejny gracz, w porządku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara. Jeżeli kolejny gracz ma wśród swoich kafelków taki, którego oznaczenie jednego z ramion pasuje 
do jednego z wolnych ramion kafelka na stole, może dołożyć swój kafelek. Jednak nie ma przymusu 
dołożenia kafelka. Zamierzony brak ruchu jest określany jako: „truteń”.
Jeżeli gracz nie może lub nie chce wykonać swojego ruchu, mówi „truteń” i możliwość ruchu przechodzi 
na kolejnego gracza. Gracze mogą umówić się, że na wykonanie ruchu mają określony czas np. 30 sekund. 
  
Jeżeli na stole wyłożone są już co najmniej dwa kafelki, to w kolejnych ruchach można zamykać 
sześciokątne komórki plastra miodu, przez połączenie odpowiadających sobie oznaczeniami ramion 
pochodzących od trzech kafelków. W dalszej części rozgrywki dołożenie jednego kafelka do układu na stole 
może spowodować zamknięcie dwóch, a nawet trzech komórek. Każda z nich jest wtedy wypełniana 
miodem gracza, który wykonał ruch.

Jeżeli kolejny gracz ma wśród swoich kafelków taki, którego oznaczenie jednego lub dwóch ramion pasuje 
do wolnych ramion kafelków wyłożonych już na stole, może go dołożyć do układu.
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Gracz, który w swojej kolejce zamknął komórkę lub komórki oznacza je swoim żetonem:

   stroną za 2 punkty, jeżeli kafelki tworzące komórkę mają takie samo tło (miód czysty).

 stroną za 1 punkt, jeżeli 1 kafelek tworzący komórkę ma inne tło (miód mieszany).  

                            

Następnie gracz ma prawo do dołożenia kolejnego kafelka. Jeśli i to dołożenie spowoduje zamknięcie 
kolejnej komórki, gracz może kontynuować dokładanie. W momencie, gdy skończyły się możliwości 
zamykania komórek, gracz, jeżeli może – dokłada kafelek do układu i jego ruch się kończy. 

Po zakończeniu ruchu, gracz uzupełnia liczbę posiadanych kafelków do pięciu, losując je z pudełka 
(jeśli są jeszcze w pudełku). 

Uwaga! Jeżeli został dołożony piąty kafelek z puli tego gracza, gra się kończy!

Jeżeli gracz nie może lub nie chce wykonać swojego ruchu, mówi „truteń” i możliwość ruchu 
przechodzi na przeciwnika. 
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ZAKOŃCZENIE GRY
Gra kończy się w momencie, kiedy jeden z graczy dołoży do układu swój ostatni, piaty kafelek w puli 
(zamykając komórkę lub nie). Za taki kończący ruch gracz otrzymuje 5 punktów! 

Gra może zakończyć się także w sytuacji, gdy żaden z posiadanych przez graczy 
kafelków nie pasuje już do układu lub gdy wszyscy gracze w jednej kolejce 
powiedzą „truteń”. 

Wszystkie niewykorzystane przez uczestników gry kafelki obciążają ich końcowy 
wynik. Za każdy kafelek w posiadaniu, gracz otrzymuje 1 punkt ujemny.

Po zakończeniu gry następuje zsumowanie wyników wszystkich uczestników.

PUNKTACJA
 1 punkt
 2 punkty
 5 punktów: gracz pozbył się kafelków.
 -1punkt: za każdy kafelek, który został w posiadaniu gracza

W przypadku, gdy gra została zakończona przez „trutnie” wszystkich graczy w jednej kolejce, 
nikt nie otrzymuje premii za zakończenie rozgrywki. 
Gracze otrzymują natomiast punkty karne za każdy kafelek, 
który pozostał im w zapasie. Wygrywa gracz, który uzyskał największą liczbę punktów.

ROŚLINY MIODODAJNE - OBJAŚNIENIE SYMBOLI

malinowyakacjowy gryczany lipowyrzepakowymniszkowyspadziowy
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WARIANTY GRY
WERSJA DYNAMICZNA Z JOKERAMI 

Grę można znacząco zdynamizować przez wprowadzenie zasady, która umożliwia dokładanie w każde 
miejsce układu ramienia oznaczonego jokerem.

Przy wprowadzeniu zasady pozwalającej na używanie jokerów, każda komórka zamknięta z ich użyciem 
traktowana jest jako niejednorodna, czyli zamknięcie plastra jokerem jest premiowane 1 punktem.  

WARIANT ZAAWANSOWANY
Przed wykonaniem swojego ruchu gracz może odwrócić na drugą stronę jeden lub kilka kafelków leżących 
już na stole i połączonych z układem tylko jednym ramieniem. Może także oderwać i przenieść w inne 
miejsce, a także odwrócić jeden kafelek, który jest połączony z resztą układu tylko jednym ramieniem. 
W ten sposób można na przykład zamknąć komórkę w układzie.
 

JOKER
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Autor gry: Jarosław Krawczyk 
Ilustracje: Tomek Larek

Kierownik produktu: Sławomir Czuba
Opracowanie graficzne: Wojciech Kubiak

Opracowanie techniczne: Grzegorz Traczykowski

Dobra gra rodzinna to seria przygotowana 
dla całej rodziny. Każdy tytuł oferuje unikalną, 
niebanalną i wciągającą rozgrywkę.


