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Шановний клієнт!
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Вміст коробки:
28 картонних доміно,
інструкція.
ПАЗЛ У ПОДАРУНОК!

Наші ігри комплектуються з особливою ретельністю. Однак, якщо ви виявили відсутні елементи,
за що ми заздалегідь приносимо вибачення, ви можете відправити скаргу електронною поштою
на адресу: bville@bville.kiev.ua Не забудьте вказати своє прізвище, ім’я і адресу (місто, поштовий
індекс, вулицю, номер будинку і квартири) і описати якого елемента в гри не вистачає.
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Варіант І – головоломка
Розкладіть всі картки малюнками догори. Оберіть одну випадкову.
Приєднуйте до неї по одній карточці так, щоб кількість мафінів або
цифри на суміжних боках карток співпадали. Картки приєднуйте до
одного чи іншого краю ланцюжка, ніколи – в середині!

Дубль – це картка,
на якій кількість мафінів
та цифра співпадають.
Якщо жоден з гравців не отримав дубля, гру починає той, у кого найбільша
цифра на карточці. Гра продовжується за стрілкою годинника. Гравці по черзі
приєднують картку до картки, аби кількість мафінів чи цифра на суміжних
картках були однакові. Якщо гравець не має потрібної картки, він бере одну
картку з тих, що залишилися на столі. Якщо і ця картка не підходить, бере
наступну, доки не відкриє картку, яку зможе приєднати до однієї з крайніх
карток у ланцюжку.

Варіант IІ – гра
Всі картки перегорніть малюнками донизу та перемішайте.
Всі гравці отримують по 5 карток, решта залишаються закритими.
Гру починає гравець, який має найбільший дубль (6-6 або менше).

Виграє той гравець, який першим викладе всі свої картки у ланцюжок.
Гра може закінчитися, якщо на столі закінчилися картки, що лежали
малюнками донизу, а жоден з гравців вже не може зробити свій хід.
Тоді переможцем вважається той, хто на своїх картках має найменше балів.

