
БГ

Автори:
Марк-Антоан Хофман & Исмаел Перин

Дизайн:
Ноела Цвайкер & Феликс Кинделан

МАТЕРИАЛИ НА ИГРАТА

55 карти със сладоледи
     (вкл. 3 карти Затворен магазин и 
      2  карти черешки)
5   карти с „любим вкус“.
5   карти с „любима форма“.
10 жетона-токъна сърце

ЦЕЛ НА ИГРАТА

Съберете колкото се може повече 
сладоледи с любимата си форма 
и/или вкус. Черешите ще ви спечелят 
допълнителни точки, но внимавайте 
да не откриете магазина затворен, 
защото може да видите резултата ви 
да се топи като  лед на слънце...
Играчът, който спечели най-много 
точки след 3 рунда печели играта.

ПОДГОТОВКА НА ИГРАТА

Разбъркайте 5-те карти с „любим 
вкус“ и дайте по една на всеки играч. 
Направете същото и с картите 
„любима форма“. Всички останали 
карти с вкусове и форми се махат от 
играта. Всеки играч тайно разглежда 
двете карти и запомня формата и 
вкуса на неговия любим сладолед. 
Всеки играч получава 2 жетона. А 
останалите жетони се оставят 
настрана.

Разбъркайте картите за сладолед и ги 
разпределете между играчите с 
лицето надолу. В зависимост от броя 
на играчите е възможно те да не 
получат еднакъв брой карти. Ако е 
така, разпределете всички карти: 
независимо, че един играч може да 
има повече от друг, то това няма да 
повлияе на играта. Всеки играч взема 
картите си със сладолед и ги поставя 
пред себе си с  лицето надолу, без да 
ги гледа.

Важно: по време на играта, играчите
имат право да използват само едната 
си ръка да слагат карти и да вземат 
сладоледи, не двете.

Играчът, който най-скоро е хапвал 
слодолед започва играта. В 
следващите рундове, пръв ще 
започва играчът с най-малко точки. 

Играчите се редуват по посока на 
часовника. На своя ход всеки играч 
бързо обръща по една карта от 
купчинката си и я поставя пред себе 
си.

Внимание: играчите трябва да 
обръщат картите в посока към 
другите играчи, така че да не могат да 
я видят преди другите играчи.

Играчите трябва да поставят картите 
пред себе си леко застъпени, но така 
че вкусът и формата на сладоледите 
да остават видими за всички.

Когато играч забележи една или 
няколко поредици със сладоледи, в 
които има повече от неговият вкус и 
форма, може да ги вземе, като сложи 
един от своите жетони върху 
поредицата и каже „Кауаи“. Играта 
спира, игрчът взима всички карти от 
тази поредица и ги слага настрани. 
Тези карти вече не са част от играта и 
ще са част от неговият резултат в 
края на рунда. Играчът, който взема 
картите дава своя жетон на играчът, 
от когото ги взема.

любим 
сладолед

ПРЕКАЛЕНО ЛЕСНО?

За по-трудна игра, поставете картите
си една върху друга: така изиграните 
вече карти няма да бъдат вече видими
и вие ще трябва да започните кои 
сладоледи вече са изиграни.

Жетонът, който давате на играчът
може да бъде използван от него 
(веднага или по-късно в играта). Ако
играч вземе купчинката пред себи си 
неговият жетон се изважда от игра.

Внимание: Можете да вземете 
няколко купчинки едновременно, като 
използвате по един жетон за всяка 
купчинка. Може да кажете „Кауаи“ по 
всяко време на играта и дори няколко 
играча може да кажат „Кауаи“ 
едновременно.

Ако 2 играчи (или повече) сложат 
жетон на една и съща купчинка, 
по-бързият печели. Ако ги поставят 
абсолютно едновременно има 
развръзка: изиграйте 
камък-ножица-хартия, за да
решите кой ще вземе купчинката.

Вие също може да казвате „Кауаи“ и 
да печелите купчинки дори, когато 
играта е спряна.

След това играта продължава с 
играчът, който ред е бил преди 
прекъсването.

Играта продължава докато свършат 
всички карти и никой вече не иска да 
взима купчинки, или на никой не му е
останал свободен жетон.

Останалите купчинки от обърнати 
карти се махат от играта, а играчите
броят резултата.

СПЕЦИАЛНИ КАРТИ

Черешките и затвореният магазин са 
специални карти, които ви позволяват
да спечелите или загубите точки. за 
повече информация прочетете по-
надолу

КРАЙ НА ИГРАТА И СМЯТАНЕ НА 
ТОЧКИТЕ

Всеки играч смята своите точки от 
картите, които е взел

 1 т. за всеки сладолед с любим вкус
 1 т. за всеки сладолед с любима 
форма
 2 т. за всеки сладолед с любима 
форма и вкус
 1 т. за всяка черешка
 Всеки затворен магазин ви нози загу-
ба на 1 точка, освен ако не сте ги съб-
рали всички, тогава получавате +3 
точки
 1 т. за всеки останал неизползван
жетон в края на играта

Играчът с най-малък резултата започ-
ва следващият рунда. След 3 рунда,
играчът с най-голям резултата печели
играта.


	Page 1

