piatnik.com

6+

2-4

D

20

Schnappt die Gabeln, fertig, los!
Ein turbulentes Reaktionsspiel
um die besten Snacks.

Pizza, Burger & Co., aber auch saftiges Obst und knackiges Gemüse sind als kleine Zwischenmahlzeit
immer wieder gerne willkommen! Da fällt die Wahl schwer, noch dazu, wenn nicht genügend Snacks für
alle da sind. Wer schnappt sich mit seiner Gabel wohl die meisten Leckereien?

Inhalt

24 Mini-Kärtchen

30 Papiertüten-Plättchen

4 Gabeln
72 Snack-Karten

1 Spielanleitung

Spielziel
Ziel des Spieles ist, die meisten Papiertüten zu sammeln, indem ihr mit eurer Gabel blitzschnell die richtigen Snacks aus der
Tischmitte schnappt, sobald jemand von euch 4 Karten mit dem gleichen Snack ablegt.

Spielvorbereitung
Drückt vor dem ersten Spiel die Papiertüten-Plättchen vorsichtig aus der Stanztafel heraus.
Sortiert die Mini-Kärtchen nach Snack-Art. Abhängig davon, wie viele ihr seid, verteilt ihr folgende
Anzahl Mini-Kärtchen in der Tischmitte:
beim Spiel zu zweit
beim Spiel zu dritt
beim Spiel zu viert

je 1 Kärtchen pro Snack
je 2 Kärtchen pro Snack
je 3 Kärtchen pro Snack
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Achtet dabei darauf, dass sich die einzelnen Kärtchen
auf dem Tisch nicht überlappen. Gebt überzählige
Kärtchen zurück in die Schachtel. Ihr benötigt sie für
das aktuelle Spiel nicht mehr.
Nehmt eine Gabel in der Farbe eurer Wahl und legt sie
auf dem Tisch vor euch bereit.

Wer 4 Karten mit demselben Snack gesammelt hat, legt sie
sofort offen auf den Tisch, sodass sie alle gut sehen können.
Sofort stoppt ihr das Karten-Weitergeben und greift
stattdessen schnell nach euren Gabeln. Ihr sucht jetzt EIN
Mini-Kärtchen in der Tischmitte, das denselben Snack zeigt,
wie auf den 4 abgelegten Karten und schnappt es euch
blitzschnell mit eurer Gabel und nehmt es zu euch. Doch
aufgepasst: In der Tischmitte liegt immer um ein
Mini-Kärtchen weniger aus, als Personen am Spiel
teilnehmen! In jeder Runde geht also immer eine Person
leer aus.

Spielt ihr zum ersten Mal SNACK ATTACK, ist es empfehlenswert, die
Gabeln vor Spielbeginn auszuprobieren, denn sie sind euer wichtigstes
Werkzeug, um euch in einer Runde den richtigen Snack blitzschnell zu
schnappen. Nehmt eure Gabel in die Hand und „stecht“ damit auf ein
beliebiges Mini-Kärtchen ein. Achtet dabei darauf, die Gabel möglichst
gerade auf das Kärtchen aufzusetzen. Beim Zustechen verschwinden
die Zinken im Inneren der Gabel, rasten dort ein und das Mini-Kärtchen
wird vom Saugnapf festgehalten. Nun könnt ihr das Mini-Kärtchen
ganz einfach zu euch nehmen und vorsichtig vom Saugnapf lösen.
Zum Lösen der Zinken drückt einfach auf den Knopf am Ende des
Gabelstiels. Probiert es am besten ein paar Mal hintereinander aus,
damit ihr ein besseres Gefühl dafür bekommt.

Alle, die sich ein Kärtchen mit dem richtigen Snack
schnappen konnten, bekommen eine Papiertüte und legen
sie vor sich ab. Achtung: Wer sich beim Ablegen irrt und die
4 Karten zeigen nicht denselben Snack, hat Pech. Diese
Person verliert die Runde auf jeden Fall und alle anderen
erhalten je eine Papiertüte. Sollte es passieren, dass zwei
oder mehrere Personen gleichzeitig ihre 4 Karten ablegen,
wird die Runde wiederholt. Es kann auch passieren, dass
zwei Personen gleichzeitig auf dasselbe Mini-Kärtchen
stechen, und kein weiteres mehr ausliegt. Kommt es nicht
zu einer Einigung, wer zuerst zugestochen hat, bekommt
niemand eine Papiertüte und die Runde wird ebenfalls
wiederholt.

Legt die Papiertüten-Plättchen bereit.
Mischt die Snack-Karten gut und teilt an alle 4 Karten
aus, die ihr auf die Hand nehmt. Bildet mit den restlichen
Karten einen verdeckten Nachziehstapel. Wer am
jüngsten ist, beginnt das Spiel, nimmt den
Nachziehstapel und legt ihn links von sich bereit.

Spielablauf

Neue Runde

Verteilt wieder alle Mini-Kärtchen in der Tischmitte.
Mischt auch alle großen Snack-Karten erneut und teilt
wieder 4 Karten an alle aus. Die neue Runde beginnt, wer
sich in der vorhergehenden Runde keine Papiertüte sichern
konnte.

Auf los geht's los! Gleichzeitig geben alle eine beliebige
Karte aus ihrer Hand an die rechts von ihnen sitzende
Person weiter, bis jemand 4 Karten mit demselben Snack
gesammelt hat. Dabei gilt:
Gebt die Karte weiter, indem ihr sie verdeckt auf den
Tisch legt und sie zur Person rechts von euch
weiterschiebt.
Immer wenn ihr eine Karte bekommt, dürft ihr sie
ansehen und entscheiden, ob ihr sie behalten oder
doch lieber gleich weitergeben möchtet. Wer die Karte
behält, wählt eine andere Karte aus seiner Hand und
gibt diese weiter.
Wer am Beginn der Runde sitzt und den Nachziehstapel
bei sich liegen hat, erhält die Karte niemals von der
links von ihm sitzenden Person, sondern zieht sie
immer vom Stapel nach!
Wer in der Runde am Ende sitzt, gibt seine Karte nicht
weiter, sondern legt sie offen auf einen separaten
Ablagestapel.
Gebt die Karten gleichzeitig und möglichst zügig weiter.
Es ist nicht erlaubt, dass mehr als eine weitergegebene
Karte zwischen zwei Personen auf dem Tisch liegt!

Spielende
Das Spiel endet nach 10 Runden. Wer danach die meisten
Papiertüten gesammelt hat, gewinnt. Gibt es einen
Gleichstand, teilt ihr euch das Siegerpodest.

Wenn ihr zu „Snack Attack” noch Fragen oder Anregungen habt,
wendet euch bitte an:
Piatnik, Hütteldorfer Str. 229-231, 1140 Wien, Austria
oder an info@piatnik.com

Achtung! Nicht geeignet für
Kinder unter 36 Monaten.
Erstickungsgefahr wegen
verschluckbarer Kleinteile.
Adresse bitte aufbewahren.
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Du findest uns auf:
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6+

2-4

HU

20

Villákat a kezekbe, és rajt!
Egy villámgyors reakciójáték
a legjobb harapnivalókkal.

Pizza, hamburger, lédús gyümölcsök és ropogós zöldségek mindig jól jönnek, ha nassolni támad
kedvetek! A választás nehéz, különösen akkor, ha nincs mindenki számára elegendő snack. Ki fogja a
legtöbb finomságot a villájára tűzni?

A játék tartalma:

minikártya (snackenként 3)

30 papírtasak lapka

4 villa
72 nagy snackkártya

1 szabályfüzet

A játék célja:
Az a célotok, hogy a lehető legtöbb papírtasakot összegyűjtsétek azáltal, hogy a villátokkal elhappoljátok a megfelelő falatokat
az asztal közepéről, amíg egyikőtök letesz 4 kártyát ugyanazzal a snackkal.

Az első játék előtt óvatosan nyomjátok ki a papírtasak lapkákat a kartonokból
A minikártyákat snack típusok szerint válogassátok szét. Attól függően, hogy hányan játszotok,
a játékosok számától függően így tegyetek minikártyát az asztal közepére:
kettő játékos esetén
három játékos esetén
négy játékos esetén
Piatnik játékszám: 665691
© Piatnik, 2021 – Printed in Austria

snackenként 1 kártya
snackenként 2 kártya
snackenként 3 kártya
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Ügyeljetek arra, hogy az egyes kártyák ne fedjék
egymást az asztalon. Helyezzétek vissza a felesleges
kártyákat a dobozba. Ezekre nincs szükségetek az
aktuális játékhoz.
Vegyetek el egy választott színű villát, és tegyétek
magatok elé az asztalra

Aki összegyűjtött 4 kártyát ugyanazzal a snackkal, azonnal
képpel felfelé fordítva tegye le a 4 lapból álló szettjét úgy az
asztalra, hogy mindannyian tisztán láthassátok a lapokat.
Azonnal hagyjátok abba a kártyák átadását, és gyorsan
ragadjátok meg a villáitokat. Most EGY minikártyát kerestek
az asztal közepén, amelyiken ugyanaz a snack van, mint a
lerakott 4 kártyán. Egymást megelőzve villámgyorsan
kapjátok el a villátokkal azt a minikártyát és tegyétek
magatokhoz.
De vigyázzatok! Az asztal közepén mindig egy minikártyával
kevesebb van, mint a játékban résztvevők száma! Tehát
minden körben egyvalaki üres kézzel távozik.
Aki meg tud ragadni egy minikártyát a megfelelő snackkal,
az kap egy papírtasakot, amit letesz maga elé. Vigyázat! Aki
hibát követ el, amikor leteszi a szettjét és a 4 kártyája nem
ugyanazt a snacket mutatja, annak pechje van. Amellett,
hogy elveszíti az adott kört, kimarad a jutalomból is –
mindenki más kap egy papírtasakot. Ha egy körön belül
egyszerre két vagy több játékos is hibázik, akkor az adott
kört meg kell ismételnetek. Előfordulhat az is, hogy ketten is
egyszerre szúrják fel ugyanazt a minikártyát, és nincs több
abból a minikártyából az asztalon. Ha nem tudnak
megállapodni abban, hogy ki szúrt elsőként, akkor senki
sem kap papírtasakot, és a kört megismétlitek.

Ha először játszotok a SNACK ATTACK játékkal, tanácsos a játék
megkezdése előtt kipróbálni a villákat, mert ezek a legfontosabb
eszközei annak, hogy a játék közben villámgyorsan megragadjátok a
megfelelő snacket. Fogjátok a villáitokat a kezetekbe, és használjátok
bármelyik minikártya „felszúrására”. Ügyeljetek arra, hogy a villát
lehetőleg egyenesen helyezzétek a kártyára. Szúráskor a villák tüskéi
eltűnnek a villa belsejében, a helyükre kerülnek a tapadókorongok,
amikkel felkaphatjátok a minikártyákat. Az elvett minikártyát
óvatosan vegyétek le a tapadókorongról. A tapadókorong
fellazításához egyszerűen nyomjátok meg a villa nyelének a végén
található gombot. A legjobb, ha ezt megpróbáljátok néhányszor, hogy
jobban érezzétek a villa működését.

Készítsétek elő a papírtasak lapkákat
Jól keverjétek össze a nagy snackkártyákat, és
mindenkinek osszatok 4 kártyát a kezébe. A megmaradt
lapokból alakítsatok ki egy húzópaklit (lefordított
lapokkal). A legfiatalabb játékos kezdi a játékot. Elveszi a
húzópaklit és balra, maga mellé helyezi.

Új kör:

Játékmenet:

Ismét terítsétek az összes minikártyát az asztal közepére.
Ismét keverjétek össze az összes nagy snackkártyát, és
osszatok 4 új kártyát mindenkinek. Az új kört az kezdi, aki az
előző körben nem tudott papírtasakot szerezni.

Vigyázz, kész rajt! Egyszerre mindenki átad egy kártyát a
kezéből a jobb oldalán ülőnek, egészen addig, míg valakinél
össze nem gyűlik 4 kártya ugyanazzal a snackkal. Az
átadásra az alábbiak érvényesek:
A lapot a kezetekből lefordítva fektessétek az asztalra és
egyszerre csúsztassátok oda a jobb oldali
játékostársatoknak.
Amikor kaptok egy kártyát, megnézhetitek és
eldönthetitek, hogy meg akarjátok-e tartani vagy
azonnal továbbadjátok. Ha megtartjátok a kártyát,
akkor egy másik kártyát választotok a kezetekből, és azt
adjátok tovább.
A fordulót kezdő játékos (akinél a húzópakli van), soha
nem kapja meg a bal oldalán ülő játékos kártyáját,
hanem ő mindig a pakliból húz!
A fordulóban a sor végén ülő játékos nem adja át a
kártyáját, hanem képpel felfelé lehelyezi maga elé az
asztalra, egy dobópakliba rendezve.
A kártyákat egyszerre kell átcsúsztatnotok egymásnak.
Soha nem lehet egynél több kártya két játékos között
az asztalon!

A játék vége:
A játék 10 kör után véget ér. Aki a lejátszott körök során a
legtöbb papírzacskót gyűjtötte, az a játék győztese.
Döntetlen esetén a játéknak több győztese lett.

A játékhoz jó szórakozást és kellemes időtöltést kíván a Piatnik Budapest Kft!
Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100.
e-mail: piatnik@piatnik.hu
www.piatnik.hu
Figyelem!
Fulladásveszély! Nem ajánlott 3 éves
kor alatti gyermekeknek, mert apró
alkatrészeket tartalmaz, amiknek
lenyelése fulladást okozhat. Őrizze
meg a játékszabályt, mert olyan
információkat tartalmaz, amikre a
későbbiekben még szüksége lehet.
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Vidličky do ruky, připravit, teď!
Bouřlivá postřehová hra
o nejlepší občerstvení!

Pizza, burger, toast, ale také šťavnaté ovoce a křupavá zelenina jsou vždy vítanou malou svačinkou! Je
těžké si vybrat, zvlášť když není dost občerstvení pro všechny. Kdo bude rychlý a sebere vidličkou
nejvíc dobrot?

Obsah:
24 mini karet s jídlem
(3 od svačiny)

4 vidličky

72 svačinových karet
(velké karty s jídlem)

30 destiček sáčků

1 pravidla hry

Cíl hry
Cílem hry je nasbírat co nejvíce destiček sáčků. Ty získáte jen tak, že vidličkou nabíráte správné svačinky ze středu stolu, jakmile
jeden z vás odloží 4 karty se stejnou svačinkou získá destičku.

Před první hrou opatrně vyjměte destičky z perforované předlohy.
Roztřiďte mini karty podle typu svačiny. Podle toho, kolik vás je, rozdělte doprostřed
stolu následující počet mini karet:
při hře 2 hráčů
při hře 3 hráčů
při hře 4 hráčů
Piatnik hra č. 665691
© Piatnik, 2021 – Printed in Austria

1 mini karta od svačiny
2 mini karty od svačiny
3 mini karta od svačiny
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Dbejte na to, aby se jednotlivé karty na stole
nepřekrývaly. Přebytečné karty vraťte do krabice.
Pro aktuální hru je nebudete potřebovat.

Kdo nasbírá 4 karty se stejnou svačinou, ihned je položí
lícem nahoru na stůl, aby je všichni dobře viděli. Okamžitě
přestaňte podávat karty a místo toho rychle popadněte
vidličky! Nyní najděte uprostřed stolu JEDNU mini kartu, na
které je stejná svačina jako na 4 vyložených kartách, rychle ji
nabodněte vidličkou a vezměte si ji. Ale pozor: uprostřed
stolu je vždy o jednu mini kartu méně, než je počet hráčů!
V každém kole vždy jeden hráč odejde s prázdnou.

Vezměte si vidličku ve vybrané barvě a položte ji před
sebe na stůl.
Pokud hrajete SNACK ATTACK poprvé, doporučujeme, abyste si před
začátkem hry vyzkoušeli vidličky, protože jsou nejdůležitějším
nástrojem, jak během kola bleskově uchopit správnou svačinu.
Vezměte do ruky vidličku a "napíchněte" s ní jakoukoli mini kartu.
Dbejte na to, abyste vidličku položili na kartu co nejrovněji. Po bodnutí
hroty zmizí uvnitř vidličky, zajistí se a mini karta se udrží na místě
pomocí přísavky. Nyní můžete mini kartu snadno zvednout a opatrně ji
uvolnit z přísavky. Chcete-li hroty uvolnit, jednoduše stiskněte tlačítko
na konci rukojeti vidličky. Zkuste to několikrát za sebou, abyste získali
lepší pocit.

Všichni, kteří dokázali nabodnout kartičku se správnou
svačinou, dostanou destičku se sáčkem a položí ji před
sebe. Pozor: pokud se spletete a 4 karty neukazují stejnou
svačinu, máte smůlu, toto kolo prohráváte a ostatní hráči
dostanou po jedné destičce se sáčkem. Pokud se stane, že
dva nebo více hráčů odhalí své 4 karty současně, kolo se
opakuje. Může se také stát, že dva hráči současně bodnou
do stejné mini karty a žádná další už nezbývá. Pokud
nedojde k dohodě, kdo bodl první, nikdo nedostane
destičku se sáčkem a kolo se opakuje.

Připravte si destičky sáčků.
Svačinové karty dobře zamíchejte a dejte každému hráči
4 karty, které bude mít v ruce. Ze zbývajících karet
vytvořte lícem dolů dobírací hromádku. Nejmladší hráč
začíná hru, vezme si odkládací hromádku a položí ji po
své levici.

Nové kolo

Opět rozložte všechny mini karty doprostřed stolu. Znovu
také zamíchejte všechny velké karty s občerstvením a znovu
každému rozdejte 4 karty. Nové kolo začíná ten, kdo
v předchozím kole nedokázal získat destičku se sáčkem.

Jdeme na to! Současně každý předá libovolnou kartu ze své
ruky osobě sedící po jeho pravici. Karty si takto předáváte,
dokud se někomu nepodaří nasbírat 4 karty se stejnou
svačinou. Při tom platí tato pravidla:

Konec hry
Hra končí po 10 kolech. Vyhrává hráč, který nasbíral nejvíce
destiček sáčků. V případě, že je stav nerozhodný, se hráči
o vítezství podělí.

Předejte kartu tak, že ji položíte lícem dolů na stůl
a posunete ji k osobě po vaší pravici.
Kdykoli dostanete kartu, můžete si ji prohlédnout
a rozhodnout se, zda si ji ponecháte, nebo ji předáte
dál. Kdo si kartu ponechá, musí vybrat jinou kartu
z ruky a předat ji dál.
Hráč, který začínal a má u sebe dobírací hromádku,
nikdy nedostane kartu od osoby sedící po jeho levici,
ale bere si karty z hromádky!

Máte-li dotazy nebo připomínky ke hře"Snack Attack!", prosím,
kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o., K Vypichu 1087, 252 19 Rudná, info@piatnik.cz,
www.piatnik.cz

Ten, kdo sedí na konci kola, svou kartu nepředává, ale
odkládá ji lícem nahoru na samostatnou odhazovací
hromádku.

Upozornění.
Nevhodné pro děti do 3 let.
Obsahuje malé části, které
mohou být spolknuté. Nebezpečí
udušení. Uschovejte kontaktní
adresu. Změna provedení
vyhrazena.

Karty předávejte současně a co nejrychleji. Není
dovoleno mít na stole více než jednu předávanou
kartu mezi dvěma osobami!
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Vidličky do ruky, pripraviť, teraz!
Búrlivá postrehová hra
o najlepšie občerstvenie!

Pizza, burger, toast, ale aj šťavnaté ovocie a chrumkavá zelenina sú vždy vítanou malou desiatou! Je
ťažké si vybrať, zvlášť keď nie je dosť občerstvenia pre všetkých. Kto bude rýchly a zoberie vidličkou
najviac dobrôt?

Obsah:
24 mini kariet s jedlom
(3 od desiaty)

4 vidličky

72 desiatových kariet
(veľké karty s jedlom)

30 doštičiek sáčkov

1 pravidlá hry

Ciel' hry
Cieľom hry je nazbierať čo najviac doštičiek sáčkov. Tie získate len tak, že vidličkou naberáte správne desiaty zo stredu stola,
akonáhle jeden z vás odloží 4 karty s rovnakou desiatou získa doštičku.

Príprava hry
Pred prvou hrou opatrne vyberte doštičky z perforovanej predlohy.
Roztrieďte mini karty podľa typu desiaty. Podľa toho, koľko vás je, rozdeľte doprostred
stola nasledujúci počet mini kariet:
při hře 2 hráčů
pri hre 3 hráčov
pri hre 4 hráčov
Piatnik hra č. 665691
© Piatnik, 2021 – Printed in Austria

1 mini karta od desiaty
2 mini karty od desiaty
3 mini karty od desiaty
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Dbajte na to, aby sa jednotlivé karty na stole
neprekrývali. Prebytočné karty vráťte do krabice. Pre
aktuálnu hru ich nebudete potrebovať.

Kto nazbiera 4 karty s rovnakou desiatou, ihneď ich položí
lícom nahor na stôl, aby ich všetci dobre videli. Okamžite
prestaňte podávať karty a namiesto toho rýchlo vezmite
vidličky! Teraz nájdite uprostred stola JEDNU mini kartu, na
ktorej je rovnaká desiata ako na 4 vyložených kartách,
rýchlo ju nabodnite vidličkou a vezmite si ju. Ale pozor:
uprostred stola je vždy o jednu mini kartu menej, než je
počet hráčov! V každom kole vždy jeden hráč odíde
s prázdnou.
Všetci, ktorí dokázali nabodnout kartičku so správnou
desiatou, dostanú doštičku so sáčkom a položia ju pred
seba. Pozor: ak sa pomýlite a 4 karty neukazujú rovnakú
desiatu, máte smolu, toto kolo prehrávate a ostatní hráči
dostanú po jednej doštičke so sáčkom. Ak sa stane, že dvaja
alebo viac hráčov odhalia svoje 4 karty súčasne, kolo sa
opakuje. Môže sa tiež stať, že dvaja hráči súčasne bodnú do
rovnakej mini karty a žiadna ďalšia už nezostáva. Ak
nedôjde k dohode, kto bodol prvý, nikto nedostane
doštičku so sáčkom a kolo sa opakuje.

Vezmite si vidličku vo vybranej farbe a položte ju pred
seba na stôl.
Ak hráte SNACK ATTACK prvýkrát, odporúčame, aby ste si pred
začiatkom hry vyskúšali vidličky, pretože sú najdôležitejším nástrojom,
ako počas kola bleskovo uchopiť správne desiatu. Vezmite do ruky
vidličku a "napichnite" s ňou akoukoľvek mini kartu. Dbajte na to, aby
ste vidličku položili na kartu čo nejrovněji. Po bodnutí hroty zmizne
vnútri vidličky, zaistí sa a mini karta sa udrží na mieste pomocou
prísavky. Teraz môžete mini kartu ľahko zdvihnúť a opatrne ju uvoľniť
z prísavky. Ak chcete hrotmi uvoľniť, jednoducho stlačte tlačidlo na
konci rukoväte vidličky. Skúste to niekoľkokrát za sebou, aby ste získali
lepší pocit.

Pripravte si doštičky sáčkov.
Desiatové karty dobre zamiešajte a dajte každému
hráčovi 4 karty, ktoré bude mať v ruke. Zo zostávajúcich
kariet vytvorte lícom nadol hrací kôpku. Najmladší hráč
začína hru, vezme si odkladaciu kôpku a položí ju po
svojej ľavici.

Nové kolo

Opäť rozložte všetky mini karty doprostred stola. Znovu tiež
zamiešajte všetky veľké karty s občerstvením a znova
každému rozdajte 4 karty. Nové kolo začína ten, kto
v predchádzajúcom kole nedokázal získať doštičku so
sáčkom.

Ideme na to! Súčasne každý odovzdá ľubovoľnú kartu zo
svojej ruky osobe sediacej po jeho pravici. Karty si takto
odovzdávate, kým sa niekomu nepodarí nazbierať 4 karty
s rovnakou desiatou. Pri tom platia tieto pravidlá:

Konec hry
Hra končí po 10 kolách. Vyhráva hráč, ktorý nazbieral
najviac doštičiek sáčkov. V prípade, že je stav nerozhodný,
sa hráči o víťazstvo podelia.

Odovzdajte kartu tak, že ju položíte lícom nadol na stôl
a posuniete ju k osobe po vašej pravici.
Kedykoľvek dostanete kartu, môžete si ju prezrieť
a rozhodnúť sa, či si ju ponecháte, alebo ju predáte
ďalej. Kto si kartu ponechá, musí vybrať inú kartu z ruky
a odovzdať ju ďalej.
Hráč, ktorý začínal má pri sebe hrací kôpku, nikdy
nedostane kartu od osoby sediacej po jeho ľavici, ale
berie si karty z kôpky!

Máte dotazy alebo pripomienky k hre "Snack Attack!", prosím,
kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o., K Vypichu 1087, 252 19 Rudná, info@piatnik.cz,
www.piatnik.cz

Ten, kto sedí na konci kola, svoju kartu neodovzdáva,
ale odkladá ju lícom nahor na samostatnú
odhadzovaciu kôpku.

Upozornenie.
Nevhodné pre deti do 3 rokov.
Obsahuje malé časti, ktoré môžu
byť prehltnuté. Nebezpečenstvo
udusenia. Uschovajte kontaktnú
adresu. Zmena prevedenia
vyhradené.

Karty odovzdávajte súčasne a čo najrýchlejšie. Nie je
dovolené mať na stole viac ako jednu odovzdávanú
kartu medzi dvoma osobami!
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Widelce w dłoń! Zaczynamy!
Gra zręcznościowa, polegająca
na łapaniu przysmaków

Pizza, burgery ale także soczyste owoce i chrupiące warzywa – to mogą być przysmaki, chętnie
spożywane między głównymi posiłkami! Problem w tym, że jest ich na stole za mało i nie dla
wszystkich wystarczy. Komu uda się schwytać widelcem najwięcej smakołyków?

24 małych kart
(po 3 na każdy przysmak)

4 widelce

72 duże karty przysmaków

30 żetonów torebek

1 instrukcja

Cel gry:
Celem gry jest zebranie jak najwięcej papierowych torebek, które zdobywa się za złapanie widelcem przysmaków,
odpowiadających wyłożonym na stole kartom.

Przygotowanie gry:
Przed pierwszą grą należy ostrożnie wycisnąć z arkuszy żetony papierowych torebek.
Posortujcie małe karty według rodzajów przysmaków. W zależności od tego,
ile osób będzie grało, połóżcie na środku stołu:
przy grze w dwie osoby
przy grze w trzy osoby
przy grze w cztery osoby
Gra Piatnika nr 665691
© Piatnik, 2021 – Printed in Austria

po 1 karcie każdego przysmaku
po 2 karty każdego przysmaku
po 3 karty każdego przysmaku
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Zwróćcie uwagę na to, by żadna karta nie leżała na
innej. Pozostałe karty należy odłożyć do pudełka.
Każdy gracz bierze jeden widelec i kładzie obok siebie
na stole.
Jeżeli gracie w SNACK ATTACK pierwszy raz, przed rozpoczęciem
rozgrywki wypróbujcie łapanie widelcem małych kart. Widelec należy
wziąć do ręki i „nakłuć“ nim wybraną małą kartę. Trzeba przy tym
zwrócić uwagę na to, by widelec był skierowany prosto na kartę. Przy
dotknięciu karty, zęby widelca chowają się i karta przytrzymywana jest
małymi przyssawkami. Teraz trzeba widelec z kartą przysunąć do
siebie i ostrożnie zdjąć kartę. Na końcu widelca jest przycisk, którego
naciśnięcie powoduje ponowne wysunięcie zębów widelca. Trzeba
kilka razy spróbować złapać kartę, żeby nabrać wprawy w
posługiwaniu się widelcem.

Żetony papierowych torebek połóżcie obok na stole.
Duże karty przysmaków potasujcie i rozdajcie każdemu
graczowi po 4. Gracze biorą je do ręki. Pozostałe karty
będą stanowiły talię do dobierania. Najmłodszy gracz
bierze tę talię i kładzie na stole po swojej lewej stronie.

Przebieg gry:
Gra zaczyna się! Każdy z graczy równocześnie wybiera z ręki
jedną kartę i kładzie ją po swojej prawej stronie, przekazując
ją w ten sposób sąsiadowi z prawej. Trwa to dotąd, aż ktoś
zbierze 4 karty z takim samym przysmakiem. Obowiązują
przy tym następujące zasady:

Kto zbierze 4 karty z takim samym przysmakiem, kładzie je
na stole obrazkami do góry, by wszyscy mogli je zobaczyć.
Natychmiast kończy się przekazywanie kart i każdy gracz
łapie swój widelec. Każdy stara się znaleźć na stole JEDNĄ
małą kartę z takim przysmakiem, który jest na 4 wyłożonych
na stół kartach i złapać ją swoim widelcem. Ale na stole jest
o jedną kartę mniej niż uczestników gry! W każdej rundzie
komuś nie uda się więc złapać karty.
Każdy, komu uda się złapać właściwą kartę, otrzymuje w
nagrodę żeton papierowej torebki i kładzie go przed sobą
na stole. Uwaga: Jeżeli ktoś przy wykładaniu kart się pomyli
i wyłożone karty pokażą różne przysmaki, ten ma pecha.
Przegrywa daną rundę i wszyscy pozostali gracze biorą po
żetonie torebki. Jeżeli dwóch lub więcej graczy
jednocześnie wyłoży 4 karty, runda jest powtarzana. Może
się zdarzyć, że dwaj gracze równocześnie złapią tę samą
mała kartę. Jeżeli nie da się ustalić, kto zrobił to wcześniej,
runda jest powtarzana.

Nowa runda:

Wszystkie małe karty należy ponownie rozłożyć na stole.
Wszystkie duże karty należy potasować i rozdać graczom
po 4. Kolejną rundę zaczyna ten, kto w poprzedniej nie
zdobył żetonu.

Gra kończy się po 10 rundach. Gracz, który zebrał najwięcej
torebek, zostaje zwycięzcą. Przy równej liczbie zebranych
torebek, gra ma więcej zwycięzców.

Oddawaną kartę połóż na stole obrazkiem do dołu i
przesuń w kierunku sąsiada z prawej.
Kiedy weźmiesz ze stołu kartę, obejrzyj ją i zdecyduj,
czy chcesz ją zachować, czy przekazać dalej. Jeżeli
zachowujesz kartę, weź z ręki inną i połóż na stole.
Gracz, po lewej stronie którego leży talia do dobierania,
nie bierze karty od sąsiada z lewej, tylko wierzchnią
kartę z talii.

W przypadku pytań lub uwag do gry, prosimy o kontakt:
Kluwi s.c., ul. Żeromskiego 14/15, 05-500 Piaseczno
www.piatnik.pl

Ostatni w kolejności gracz nie przekazuje karty
sąsiadowi z prawej, tylko odkłada ją na stos kart
odrzuconych, leżący obok talii do dobierania.

Uwaga!
Gra nie jest przeznaczona dla dzieci
poniżej 36 miesięcy.
Niebezpieczeństwo uduszenia z
powodu małych elementów, które
mogą zostać połknięte lub
wchłonięte. Proszę zachować adres.

Starajcie się, aby przekazywanie kart odbywało się
równocześnie i płynnie. Między dwoma graczami nie
może leżeć więcej niż jedna karta!
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