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МАТЕРИАЛИ ЗА ИГРАТА

24 карти в 6 цвята
     3 карти Гъби от цвят
     1 Фамилна карта от цвят
3   зарчета
12 жетона за резултат
1   книжка с указания

ЦЕЛ НА ИГРАТА

Съберете 3-те Гъби от вашият цвят и 
отбележете най-мнго точки, за да 
спечелите играта.

ПОДГОТОВКА НА ИГРАТА

Първо, определете правилният брой 
цветове на гъбите според таблицата
по - доу. Поставете настрана остава-
щите карти: няма да са Ви нужни за 
тази игра.

Брой играчи Брой цветове
от гъбите

БГ
Разбъркайте Фамилните карти и 
раздайте по 1 на всеки играч. 
Погледнете тайно картата си и я 
поставете с лице надолу пред себе 
си. Поставете 1 от 2 оставащи карти с 
лице нагоре в края на игралното 
поле: това е забраненият цвятза този 
рунд!

Разбъркайте картите Гъби и раздайте 
по 3 на всеки играч, така че всеки 
играч да има по една карта от всяка 
стойност на картите гъби. Поставете 
останалите 6 карти с лице надолу в 
средата на игралното поле, в 2 реда 
по 3 карти с различна стойност.

Внимание: по време на играта трябва 
винаги да държите картите си с лице
към останалите играчи, т.е. вие 
виждате гърба на картите си, а вашите 
опоненти виждат лицето им. С други 
думи вие виждате картите на 
опонентите си, но не и вашите!

Важно: ако играч вече държи в ръцете
си 3 Гъби от един и същ цвят в 
началото на рунда, разбъркайте 
картите и раздайте отново.

Дръжте жетоните за резултат наблизо.

КАК СЕ ИГРАЕ

Вашата Фамилна карта показва кой 
цвят гъби трябва да събирата този 
рунд.

Също не забравяйте за забранената
Фамилна карта, която може да ви 
коства точки в края на рунда (виж 
КРАЯТ НА РУНДА).

Играчът, който последен избере гъба 
започва. Играете като се редувате по 
часовниковата стрелка.

На своя ход, хвърлете и 3-те зарчета, 
изберете 1 и направете съответното
действие.

ДЕЙСТВИЯТА НА ЗАРЧЕТАТА

Цифрите - Разменете 2 карти 
от една и съща стойност. Те 
може да са в ръката ви, в 
ръката на ваш опонент или 
на игралното поле.

Хвърлете отново зарът и 
изберете 1 от 
възможностите.

Погледнете карта 
по избор

Разменете 3те карти в 
ръката си с 3те карти на 
свой опонент или с 3 
карти от игралното поле.

Не предприемай 
никакво действие

Ако в края на хода си, мислите (или 
знаете), че някъде има комплект от 3 
гъби във вашият цвят (в ръката ви, в 
ръката на опонент или на игралното 
поле), може да спрете рунда. 
Обявете го високо.

КРАЙ НА РУНДА

Когато някой обяви край на рунда, 
трябва да обърнете картите гъби и 
Фамилните карти.

Ако някъде има 3те гъби от вашят 
цвят печелите 2 точки. Вземете 
съответният жетон за отбелязване 
на точки. Ако и друг играч е успял да 
събере сета си от 3те гъби, той също 
получава 2 точки, независимо, че не
е спрял рунда.

Всички играчи, които държат дори и 
1 карта от забранения цвят, губят по
1 точка.

Забележка: не може да приключите с 
резултат под 0 точки.

Внимание: ако някой обяви край на 
рунда и нито един сет не съдържа 
3те гъби от твоето семейство, 
всички твои опоненти получават по 
1 точка. В този случай, забраненият 
цвят не се проверява, и никой не 
губи точки в този рунд.

Играчът в ляво ито играчът обявил 
краят на рунда започва нов рунд.

Играта продължава така докато играч
не отбележи 4 точки или повече. 
Играчът с най-всок резултат печели
играта.

При заплетен случай, замесеният
играч, който последен е спрял рунд,
печели играта. Ако и това не може да 
реши случая, двамата играчи си
поделят победата. 

KINOKO е Японската дума за 
„Гъба“. Буквално се превежда

„Дете на дърветата“
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