
Zawartość pudełka: Plansza, 2 talie kart (110 kart), 210 pionków,  (60 żółtych, turkusowych i fioletowych oraz 30 czarnych), instrukcja.

CEL GRY
W grze wykorzystuje się dwie talie kart, a na planszy 
znajdują się pola z symbolami wszystkich kart. Każdy 
z graczy próbuje jako pierwszy skompletować zestaw 
składający się z trzech lub czterech wzorów. Do wyboru 
jest pięć zestawów wzorów, z których na początku gry 
wybiera się jeden. W trakcie gry gracz, w swoim ruchu, 
wykłada jedną z trzymanych w rękach kartę na stół i 
kładzie jeden pionek na planszy, na polu z identycznym 
obrazkiem.

WYBIERANIE ZESTAWU WZORÓW

PRZYGOTOWANIE DO GRY
Każdy zawodnik losuje z talii jedną kartę. Gracz, 
który wyciągnie najwyższą kartę, będzie w pierwszej 
rozgrywce rozdawał karty. Rozdawanie rozpoczyna on 
od osoby siedzącej po jego lewej stronie. 

Rozdający karty wybiera dla siebie zestaw wzorów (patrz 
rozdział Wybieranie zestawów wzorów), a następnie 
układa przed każdym graczem stos kart obróconych 
koszulkami do góry. Każda osoba bierze ze swojego 
stosu 5 górnych kart.

Gra pojedyncza:
2-3 graczy. 

Gra zespołowa:
4 lub 6 graczy 
tworzących dwie 
drużyny.

Cztery kwadraty. Trzy litery T.  

Każdy kwadrat składa się z czterech pionków położonych 
na polach mających jeden wspólny wierzchołek.

Każdy wzór w kształcie litery T składa się z trzech 
pionków tworzących prostą i dwóch pionków ułożonych 
po przeciwległych stronach, jednego z końcowych 
pionków tej prostej. Wzór ten może być skierowany w 
dowolną stronę.

Trzy proste.

Trzy krzyże. 

Każda prosta składa się z pięciu pionków ułożonych w 
jednej linii (może być pionowa, pozioma lub skośna).

Każdy krzyż składa się z dwóch trzyelementowych 
prostych, mających wspólny środkowy pionek i 
przecinających się pod kątem prostym.

Zestaw trzech różnych wzorów.

Gracz wybiera trzy różne wzory, z czterech wymienionych wcześniej (np. jeden kwadrat, jedna prosta i jeden krzyż). 
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Każdy z grających (lub każda drużyna) wybiera pionki 
jednego koloru. W trakcie gry układa się je na polach 
odpowiadających użytym w grze kartom. Czarne pionki 
umieszcza się obok planszy.

UWAGA! Czarne pionki nie mogą być wybrane.

ZASADY GRY
Na planszy znajdują się po dwa pola odpowiadające 
każdej karcie. Grę rozpoczyna osoba siedząca po lewej 
stronie od gracza rozdającego karty. Wybiera ona jedną 
z trzymanych przez siebie kart i kładzie ją, przed sobą na 
stole, wartością do góry (w kolejnych kolejkach będzie 
ona kładła kolejne karty na tej). Następnie kładzie jeden 
ze swoich pionków, na polu o takim samym symbolu, 
jak na wyłożonej karcie. Po ułożeniu pionka, dobiera 
następną kartę z ułożonego przed nią stosu tak, aby w 
ręce znów mieć pięć kart.

Przykład: Jeśli chcesz zagrać 3 kier, ułóż tę kartę na stole 
przed sobą i połóż swój pionek na jednym z dwóch pól 
planszy oznaczonych tym samym symbolem. Następnie 
dobierz sobie jedną (górną) kartę ze swojego stosu.

Kolejka przechodzi zawsze w stronę zgodną z ruchem 
wskazówek zegara. W kolejnych ruchach gracze starają 
się dołożyć kolejne pionki do wzorów, które już zaczęli 
układać tak, aby skompletować całe wzory. Jeśli nie jest 
to możliwe, to mogą oczywiście rozpocząć układanie 
następnych wzorów w innym miejscu planszy.
Wszystkie pionki tworzące wzór muszą pochodzić od 
tego samego zawodnika (mieć taki sam kolor). Można 
dokładać swoje pionki do wzoru, którego układanie 
rozpoczął inny gracz, w celu jego zablokowania (patrz 
kolejny rozdział).

Blokowanie
W swoim ruchu gracz (jeśli ma odpowiednią kartę) 
może zablokować przeciwnika, poprzez umieszczenie 
swojego pionka w takim miejscu, że ten nie będzie mógł 
dokończyć układania rozpoczętego przez siebie wzoru.

Joker
Wykładając na stół Jokera, zawodnik uzyskuje prawo 
do położenia swojego pionka na dowolnym polu 
planszy. Może także w takiej sytuacji położyć swój 
pionek w miejsce pionka położonego wcześniej przez 
przeciwnika. Z możliwości tej korzysta się głównie 
wtedy, gdy pionek przeciwnika uniemożliwia graczowi 
ułożenie własnego wzoru, oraz gdy chce się zablokować 
mu możliwość ułożenia wzoru przez niego.

Uwaga! Gracze mogą zdecydować wspólnie, jaki zestaw wzorów należy układać. Można wprowadzać także 
nowe wzory wymyślone przez grających. Ważne jednak, aby zarówno kształt wzoru jak i ich liczbę, ustalić przed 
rozpoczęciem gry.

GRA ZESPOŁOWA
Każdy zespół gra pionkami jednego koloru. Osoby 
z jednej drużyny nie mogą siedzieć obok siebie, ani 
udzielać sobie nawzajem rad w trakcie gry. Każdy 
zawodnik z drużyny ma swój własny stos kart, ale wzory 
tworzą wspólnie.

TURNIEJ 
Aby rozgrywać turnieje należy wprowadzić punktację. 
Można ustalić na przykład, że: za ułożenie kwadratu 
otrzymuje się 10 punktów, za prostą 15 oraz 20 za krzyż 
lub literę T. Gracz, który zdobędzie największą ilość 
punktów, wygrywa.

Pole wolne – „Free Space”
Pole wolne „Free Space” może być wykorzystane tylko 
wtedy, gdy jest ostatnim polem koniecznym do ułożenia 
wzoru. Można wtedy wyłożyć dowolną kartę i położyć 
swój pionek na takim polu.

Jeśli, któryś z graczy podniesie ostatnia kartę z leżącego 
przed nim stosu, to osoba rozdająca karty zbiera karty 
wykorzystane już przez graczy, tasuje je i rozdaje 
wszystkim graczom. Osoby, które miały jeszcze przed 
sobą karty do wykorzystania kładą otrzymane karty na 
spód swoich stosów. 

Jeśli zawodnik ma w rękach kartę (karty), której obydwa 
odpowiadające pola są już zajęte, to może on ją (je) 
odłożyć przed siebie do innych wykorzystanych kart i 
dobrać sobie kartę (karty) ze swojego stosu. W kolejce 
tej jednak nie może już wyłożyć kolejnej karty i pionka 
na planszę. Ruch przechodzi na następnego gracza.

Ukończone wzory
Gdy zawodnikowi uda się ułożyć cały wzór, 
ogłasza to pozostałym graczom mówiąc głośno 
„Touché!”.
Pionki tworzące wzór zostają „ukoronowane” 
poprzez nałożenie na nich pionków czarnych. 
Oznaczone w ten sposób pola, nie mogą 
już być wykorzystywane w trakcie tej gry. 

Wszystkie pozostałe pionki wszystkich graczy zostają 
usunięte z planszy.

Jeśli gracz jednocześnie ukończy dwa wzory, to tylko 
jeden (dowolny) z nich zostaje uznany i „koronowany”.

Zwycięzca jednej rundy zawsze rozpoczyna rundę 
kolejną. Gra, w każdej kolejnej rundzie, staje się coraz 
trudniejsza, ponieważ na planszy pozostają kolejne 
wzory i coraz mniej jest możliwości i przestrzeni do 
tworzenia nowych wzorów.

ZWYCIĘZCA 
Osoba lub drużyna, która jako pierwsza skompletuje  
wybrany przez siebie zestaw wzorów  
(np. trzy proste) zwycięża.
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