


Zbierzcie swoje stosy tak, aby znalazły się w nich po 4 takie same karty.

Rozłóżcie planszę na płaskiej powierzchni.

W wycięciu na środku planszy ustawcie dzwonek.

Rozdajcie graczom karty, dzieląc je na zakryte stosy.

W każdym z nich muszą znaleźć się 4 karty.

• 2 graczy – każdy otrzymuje po 6 stosów

• 3 graczy – każdy otrzymuje po 4 stosy

• 4 graczy – każdy otrzymuje po 3 stosy

Ostatnie 4 karty połóżcie na planszy odkryte tak, aby wszyscy gracze mieli do nich dostęp.

Najmłodszy zawodnik dzwoni dzwonkiem i rozpoczyna

rozgrywkę. Wszyscy gracie jednocześnie. Każdy z Was może

wziąć na rękę dowolny ze swoich stosów i wymienić z niego

jedną kartę na dowolną kartę z planszy. Musicie robić to szybko,

inni gracze mogą również polować na te same karty.

• Możecie w każdej chwili wziąć do ręki dowolny ze swoich stosów.

• W ręce możesz trzymać naraz tylko jeden ze swoich stosów.

• Nie możecie wymieniać kart pomiędzy stosami – ani swoimi, ani przeciwnika.

• Kiedy skompletujesz swój pierwszy stos, uderzasz w dzwonek jeden raz.

• Przy każdym kolejnym ułożeniu stosu zadzwoń dzwonkiem o jeden raz więcej.

• Kto pierwszy ułoży wszystkie swoje stosy i zadzwoni dzwonkiem – woła „Boom Boom!”. 

W ten sposób kończy daną rundę i otrzymuje jeden punkt.

Ustalcie przed rozgrywką, do którego momentu chcecie grać.

• W pierwszym wariancie gra kończy się, gdy któryś z graczy jako pierwszy 

zdobędzie 5 punktów.

• Drugi wariant to limit rund – sugerujemy rozegranie 10. Po rozegraniu wszystkich

podliczcie swoje punkty. Zwycięża osoba z największa liczbą punktów.

• Zwycięzcą zostaje osoba z największą liczbą punktów, otrzymuje ona kartę ze złotym

medalem. Kolejne osoby otrzymują karty nagród zgodnie z miejscami, które zajęły.

• W przypadku remisu rozegrajcie jedną rundę dodatkową.
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