
Cel gry
Celem gry jest jak najszybsze pozbycie się wszystkich swoich kart poprzez 
wyłożenie ich w układach:
- co najmniej trzech kart tej samej wartości, lecz innego koloru (komplet)
lub 
- co najmniej trzech kolejnych pod względem wartości kart tego samego 
koloru (sekwens).
Na jedną rozgrywkę składa się kilka rund.

Przygotowanie gry
Każdy zawodnik otrzymuje podstawkę na karty. Karty należy wymieszać i 
porozkładać na stole tak, aby nie było widać ich wartości. Każdy z graczy 
otrzymuje po 14 kart, a pozostałe układa się w stos na stole. Zawodnicy 
ustawiają swoje karty na podstawkach tak, aby pozostali nie mogli ich 
zobaczyć. Losowanie rozstrzyga, kto rozpoczyna grę. Następnie kolejka 
przechodzi w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 
 
Zasady gry
W swojej kolejce gracz ma 2 minuty na to, aby wyłożyć na stół sekwensy 
i/lub komplety. Jeśli nie wyłoży kart, to bierze jedną kartę ze stosu. Jeśli 
zawodnik zaczął wykładać karty, lecz nie zdołał w ciągu 2 minut ułożyć ich 
w odpowiednie układy, to zabiera karty z powrotem.
Gdy zawodnik wykłada karty po raz pierwszy, to wyłożone przez niego 
układy muszą mieć wartość co najmniej 40 punktów. Nie jest przy tym 
istotne, za pomocą jakiej z wielu możliwych kombinacji sekwensów 
i/lub kompletów uzyska ten wynik. Jeśli jednak wyłoży karty, a suma 
ich wartości będzie mniejsza niż 40, to musi zabrać je z powrotem i 

Zawartość
4 podstawki na karty, 104 karty, 4 jokery.
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dodatkowo pociągnąć jedną kartę ze stosu, co kończy jego kolejkę. Po 
pierwszym wyłożeniu kart gracz może już nie tylko dalej wykładać karty, 
ale także dokładać je do układów na stole, a także przebudowywać te 
układy.

Przebudowa układów
Polega na wykorzystywaniu kart z układów ze stołu do tworzenia nowych 
układów. Wszystkie lub niektóre karty z układu na stole mogą posłużyć 
do stworzenia nowego układu. W tym drugim przypadku co najmniej trzy 
karty ze starego układu muszą w nim pozostać. Ponadto, wszystkie karty 
z układu, który chcemy wykorzystać do stworzenia nowej kombinacji, 
muszą być wykorzystane w tej samej kolejce. Joker może zastąpić tylko tę 
kartę, którą zastępuje w oryginalnym układzie.

Joker
Licząc punkty, sumujemy wartości, jakie widnieją na kartach. Wyjątkiem 
jest joker, którego używamy do zastąpienia dowolnej karty w danej 
kombinacji i przyjmuje on wartość tej karty (jednak pozostawiony na 
podstawce joker zaliczany do punktów karnych przyjmuje wartość 25). W 
trakcie swojej kolejki zawodnik może oznajmić pozostałym graczom, że 
zabiera jokera z układu na stole, gdy może położyć w jego miejsce kartę 
ze swojej podstawki, którą joker zastępuje.

Zwycięzca
Pierwszy gracz, który wyłoży wszystkie swoje karty, zostaje zwycięzcą 
danej rundy. Pozostali gracze dodają wartości kart, które pozostały na ich 
podstawkach, i liczą je jako swoje ujemne punkty karne (pozostawiony 
na podstawce joker to 25 punktów karnych). Zwycięzca rundy sumuje 
punkty karne wszystkich graczy i otrzymaną wartość dodaje do swej 
zdobyczy punktowej. Następnie rozpoczyna się nowa runda. 
Gra kończy się po ustalonej wcześniej przez graczy liczbie rund, z których 
każda kończy się policzeniem punktów ujemnych i dodatnich. Gracz z 
największą sumą punktów przy końcu rozgrywki, zwycięża. 
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