THE

GAME
Гравців: 1- 5

Грай ... скільки зможеш!

Вік: від 8 років

Штеффен Бенндорф

Тривалість гри: 20 хв.

Перед початком гри на середину стола викладають чотири ряди карт.
Два ряди у порядку зростання значення числа (числа 1–99) та два ряди у
порядку спадання значення числа (числа 100–2). Усі гравці грають однією
командою та намагаються розкласти якомога більше карт, усі 98, якщо
вдасться, по чотирьох рядах карт.
4 ряди карт

98 карт

2 ряди зі зростанням 2 ряди зі спаданням
(1-99)
(100-2)

з числами 2-99

Увага: Приберіть з гри 6 гральних карт з числами 22, 33, 44,
55, 66 та 77 (поверніть їх у коробку гри) і замініть їх 6 картами
з вогнем.
.

Ряди карт: Правила викладання карт

У ряду, зі зростаючим порядком чисел, число на кожній наступній карті,
що викладається, повинно завжди бути більшим за число на карті, що
покладена перед нею. Неважливо, який проміжок між картами, наприклад,
3, 11, 12, 13, 18, 20, 34, 35, 51. Або 2, 7, 19, 25, 28, 29, 49 тощо. Чим менший
проміжок між картами, тим краще, щоб ви могли покласти якомога більше
карт.
Важливо: Щоб не втрачати контроль над грою, кладіть карти з числами
одну на одну, а не одну поруч з іншою. Таким чином, поруч з кожним рядом
карт утвориться стопка карт, де можна буде побачити лише верхню карту.

Приклад: У цій стопці, зі зростаючим
порядком чисел на картах, карта з
числом 4 була покладена першою,
потім карта з числом 8, а потім карта
з числом 13.
У ряду, зі спадаючим порядком чисел, все навпаки: кожна карта, яка
кладеться наступною, завжди має число менше за число на карті, покладеній
перед нею. Наприклад, 94, 90, 78, 61, 60, 57. Або 98, 97, 88, 83, 81 тощо.

Початок гри

Чотири ряди карт покладіть на центр стола лицьовою
стороною догори, одну на іншу (див. ілюстрацію). Ретельно
перетасуйте 98 карт з числами. У грі для 3, 4 або 5 гравців
кожен гравець отримує по 6 карт (7 карт у грі для 2 гравців),
із яких складається комбінація на руках. Сформуйте гральну
колоду з карт із числами, що залишилися після роздачі, та
покладіть їх лицьової стороною донизу збоку на столі.
Гра для 1 гравця: Роздай собі 8 карт, які складуть твою
комбінацію.

Як грати

Спочатку кожен гравець дивиться на комбінацію карт, що є у нього, потім
гравці разом вирішують, хто робить перший хід, не обговорюючи при цьому
числа на картах. Починайте гру, здійснюючи ходи за годинниковою стрілкою.
Під час свого ходу покладіть щонайменше дві карти зі своїх карт праворуч
від будь-якого з чотирьох рядів карт.
Якщо можливо, можете покласти стільки карт, скільки бажаєте, навіть
доти, поки на руках не залишиться жодної карти. Кладіть карти послідовно,
одну за одною. Ви можете обрати, у яку стопку викладати свої карти, якщо
виконуються правила, що описані вище, згідно яких потрібно класти карти
у порядку спадання або зростання числа у відповідну стопку. Ви можете
покласти всі свої карти в одну стопку або у різні стопки у тій послідовності,
у якій бажаєте.

Приклад: Хід Жені. Вона кладе одну карту у першу стопку з порядком
зростання, потім дві карти у другу стопку з порядком зростання, потім
ще одну карту в останню стопку з порядком спадання.
Коли ви закінчили свій хід, візьміть із гральної колоди таку ж кількість
карт, яку ви виклали у цьому раунді, поки ви знову не будете мати на
руках шість (у грі для 3, 4 або 5 гравців) або сім карт (у грі для 2 гравців.
У грі для 1 гравця – 8 карт). Тепер черга наступного гравця, він викладає
свої карти, а потім поповнює кількість карт, що залишилися на руках,
необхідною кількістю з гральної колоди.
Приклад: Женя кладе чотири карти, а потім бере чотири карти з
гральної колоди для закінчення свого ходу.

Стопки ростуть: зворотній прийом!

У ході гри чотири стопки ростуть відповідно того, як ви викладаєте карти у
ці стопки. Завжди слід дотримуватися загальних правил викладання карт,
описаних вище. Проте існує одне виключення, яке дозволяє вам грати
у зворотньому напрямку: коли число на карті рівно на 10 більше або
менше, ніж на верхній карті стопки. Ось як це працює:

• Під час свого ходу ви можете покласти карту у стопку з порядком

зростання, якщо число на цій карті рівно на 10 менше, ніж число на
верхній карті у цій стопці.
Наприклад: Зазвичай карту, число якої
більше 47, потрібно класти у стопку з
порядком зростання. Хід Толі.
Він має карту з номером 37, проте може
покласти її у цю стопку, оскільки число
на цій карті рівно на 10 менше верхньої
карти у стопці.
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Наприклад: Зазвичай карту, число якої
менше 65, потрібно класти у стопку з
порядком спадання. Хід Жені.
У неї є карта з числом 75, яку вона може
покласти у цю стопку, оскільки число на
її карті рівно на 10 більше верхньої
карти у стопці.

Чи гарно спрацювала команда? Коли гра закінчується, підрахуйте карти,
які не були викладені; сюди входять карти, що залишилися на руках
гравців, а також усі карти у гральній колоді, якщо вони ще є. Результат
менше 10 вважається прекрасним результатом. Якщо вдалося розкласти
всі 98 карт, ви перемогли і тепер можете підвищити рівень складності гри.

спадання, якщо число на цій карті рівно на 10 більше, ніж число на
верхній карті у цій стопці.

Примітка: Ви можете застосовувати зворотній прийом стільки разів,
скільки вам потрібно, та до різних стопок під час свого ходу. Наприклад,
спочатку ви можете покласти карту за звичайними правилами, потім
застосувати зворотній прийом, потім ще дві карти покласти за звичайними
правилами, потім знову застосувати зворотній прийом, а потім ще раз
звичайні правила і т.д.

Дозволене спілкування

Під час гри гравцям зовсім не дозволяється запитувати інших гравців про
числа на їхніх картах або розповідати про числа на своїх картах. Розповідати
про числа у будь-який спосіб категорично забороняється!
Проте інше спілкування дозволяється. Наприклад, ви можете сказати:
«Не кладіть у останню стопку!» або «Не робіть великий проміжок у цій
стопці!».

Закінчення гри

Коли закінчується гральна колода, продовжуйте грати без добору карт.
Примітка: З цього моменту кожен гравець може викладати одну або
більше карт. Якщо у гравця закінчилися карти, інші гравці продовжують
гру без нього.

Для експертів

Правила, які описані вище, залишаються незмінними, крім того, що кожен
гравець за один хід має покласти щонайменше 3 карти (замість 2). Якщо це
все ще недостатньо складно, ви можете зменшити на 1 карту кількість карт,
які роздаються кожному гравцю. У грі для 3, 4 або 5 гравців кожен гравець
отримує 5 карт, 6 карт – у грі для 2 гравців і 7 карт – у грі для 1 гравця.
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Грай ... скільки зможеш!

Ваш супротивник – ця Гра. Її майже
неможливо перемогти. Чи ви все ж спробуєте? Це не буде легко, незважаючи на
прості правила. Якщо у вас справжня
команда, тоді вам до снаги здолати Гру.
Тримайтеся разом та синхронізуйте
свої дії. Тільки так ви розкладете всі
свої карти та переможете.
Грайте в Гру або Гра
зіграє вами...
Та кож
я
гра мо жлива дл ця !
одно го грав
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