
КАК СЕ ИГРАЕ

Рундът се играе в 2 фази: фаза на 
изграждане и фаза на активиране на 
картите.

Фаза Изграждане

Всеки играч избира една карта от 
ръката си и я поставя пред себе си с 
лицето надолу. Когато всички играчи са 
готови, те едновременно разкриват 
картите си и ги поставят пред себе си, 
за да започнат изграждането на своя 
прозорец.

Останалите 5 карти отиват при 
следващия играч отляво, с лицето 
надолу. След това всеки играч взема 
картите, които е получил от своя съсед: 
това е новата им ръка. Отново избират 
карта, поставят я с лицето надолу и ги 
разкриват едновременно, след което 
дават останалите карти на съседа отляво. 
Това продължава, докато картите им 
свършат.

Сега отново раздайте по 6 карти на всеки 
играч и направете втори рунд на 
изграждане, както предишния, но този път  
давайте своите карти на съседа си отдясно. 
След като свършите картите, всеки играч 
има пълен прозорец с 12 карти пред себе си.

Внимавайте: Всички карти трябва да 
бъдат поставени в правилната посока: 
стрелката трябва да е в долната част на 
картата. Когато поставяте карта, тя 
трябва да е съседна на поне една друга 
карта - хоризонтално, вертикално или в 
диагонал.

Всеки прозорец трябва да се състои от 12 
карти: на играчите не е позволено да 
поставят карта извън това пространство 
на прозореца. Играчите обаче могат да 
избират как да го ориентират: 3 колони и 4 
реда или 4 колони и  3 реда.

Фаза активиране на картите

Щом приключи фазата с изграждането, 
започва акитивирането. За да активирате 
своя прозорец, можете да започнете с 
всяка карта, която искате, и след това да 
активирате останалите карти в ред, който 
вие изберете. Всички карти трябва да 
останат в рамките на прозореца до края на 
активирането, освен ако не е указано друго.
 Карта със стрелка се премества едно 
място в посоката указана със стрелката. 
Ако има покрита карта, то тя е скрита и не 
може да се активира. Ако се измести извън 
рамките на прозореца, каратата 
автоматично се елиминира от играта.

If another card is covered, this card
is hidden and cannot be activated. 
If it moves outside the window space, 
it is immediately eliminated from the
game.

●

●

 След като всички карти със стрелка са 
изиграни, чудовището изяжда цветето: 
цветето се маха от прозореца и 
чудовището с мести на мястото си .
  Картите без стрелки не се местят, но 
могат да бъдат покрити от други карти.

КРАЙ НА ИГРАТА И ТОЧКУВАНЕ

Когато всички играчи приключат с 
активирането на прозорците си, започват 
да броят точките си, както следва:

●

●

●

  Празно място получава 0 точки.
  Място с 2 (или повече) припокриващи се 
карти прави размазвае и не носи никакви 
точки: за да направите по-лесно 
точкуването тези карти се махат от 
рамките на прозореца.
  Цветето носи 2 точки (освен, ако не е 
изядено от чудовището, виж по-горе).

●   Всяка карта с усмивка носи 1 точка. Ако 
имате 2 карти с усмивка една до друга 
по хоризонтала, то те ви носят 
допълнителна точка (общо 3 точки) .

●  Всяка друга карта Ви носи по 1 точка, 
включително и чудавището.

Първият играч, който спечели 2 рунда е 
победител!

СЪВЕТИ

Можете леко да наклоните картите, 
които вече са преместени.

Програмирането на вашите ходове 
предварително може да бъде разумно: 
например, ако чудовището е покрито, то 
вече не може да изяде цветето.

ВАРИАНТИ/НАЧАЛНА ИГРА

За по-малките играчи, постройте прозорец 
с 3 реда и 3 колони като раздадете на 
всеки играч по 3 карти и повторите фазата 
на изграждане общо 3 пъти.

Фазата на активиране на картите и 
точкуването са идентични като при 
стандартната игра (вижте правилата по-
горе).

Автор 
  Florian Fay

Дизайн 
Felix Kindelán

МАТЕРИАЛИ ЗА ИГРАТА

54 карти
1   книжка с инструкции

ИДЕЯ НА ИГРАТА

Беше тъмен и буреносен следобед… 
Дъждът се спуска по прозорците и мъгла 
ги покрива. Докато си рисувате по 
прозорците, вашите картини изведнъж 
оживяват: камионите се движат, ракетите 
излитат, листата падат. Внимавайте, 
наблизо дебне чудовище, което яде 
цветя... Добре дошли в Misty!

ЦЕЛ НА ИГРАТА

Всеки играч прави прозорец от 12 
карти. 

За да изгради своя прозорец, всеки 
играч ще трябва да избере карта от 
ръката си и след това да предаде 
останалите си карти на своя съсед. 
Играчите ще трябва да избират: дали 
да вземат картата или да попречат на 
съседа си да я получи?
След като всички карти бъдат 
изиграни, някои от тях ще се 
преместят и ще покрият други карти: 
тези карти ще бъдат елиминирани от 
играта. За да спечелят, играчите 
трябва да планират предварително и 
да оптимизират своя прозорец, за да 
получат възможно най-много точки.
Първият играч, който спечели 2 
рунда, е победител.

ПОДГОТОВКА НА ИГРАТА

Разбъркайте картите и раздайте по 6 
карти на всеки играч с лицето надолу. 
Оставете останалите карти настрана.
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