
PL
rodzina

lat graczy min.
2–4 15+

6-99

Cel gry
Gracz stara się być szybszy od 
pozostałych i pozostać suchym. Jeśli 
ktoś zostanie opryskany przez lamę 4 
razy, gra się kończy i wygrywa najsuchsza 
osoba. 

Przygotowanie
- Napełnić pistolet-lamę wodą i zatkać 

otwór.

- Potasować karty i rozdać je graczom.

- Gracze umieszczają przed sobą zakryte 
karty.

- Postawić lamę na środku stołu. Warto 
mieć przy sobie chusteczki lub mały 
ręcznik.

- Gracz, który ostatnio niespodziewanie 
zmókł, dostaję kostkę i zaczyna grę.

Po każdej grze trzeba 
opróżnić pistolet-lamę!

UWAGA! Granie grozi 

zmoknięciem i szaloną zabawą!

Zawartość:  

pistolet-lama, 64 karty, kostka z symbolami.



Odkrywanie kart
Przy każdym 
odwracaniu 
karty gracz 
zawsze musi 
ją odkryć od 
siebie, tak żeby 
inne osoby 
zobaczyły ją 
szybciej. W ten 
sposób wszyscy 
tworzą własne 
odkryte talie między 
sobą a lamą. 

Kiedy lama pluje?
Lamy są bardzo wrażliwymi stworzeniami 
i łatwo się denerwują. Istnieje jednak 
sposób, żeby zachowały spokój.  Jeśli 
na ostatniej odkrytej karcie znajduje 
się trąbka lub rozpryśnięta woda trzeba 
jak najszybciej złapać pistolet-lamę. 
W przeciwnym razie można zostać 
oblanym. 

Kiedy gracz zostaje oblany, bierze 
wierzchnią kartę ze swojego stosu 
i kładzie ją na swój osobny stos 
punktacyjny.

Trąbka Rozpryśnięta woda



Przebieg gry
W swojej turze gracz rzuca kostką tak, 
żeby wszyscy ją widzieli. Jeśli kostka 
wskaże:

 Odwróć jedną kartę! Gracz 
odwraca wierzchnią kartę. Jeśli 
znajduje się na niej trąbka lub 
rozpryśnięta woda, czeka go 
oblanie! Honory czyni osoba po 
jego lewej. 

Uwaga! W tej turze może zostać oblanym 
jedynie aktywny gracz.

 Łap lamę! WSZYSCY gracze 
próbują jako pierwsi złapać 
lamę. Jeśli ileś osób złapie ją 
jednocześnie, ta osoba, która 
trzyma lamę większą częścią 
dłoni, zdobywa ją. W przypadku 
remisu wygrywa ten, który ją 
mocniej trzyma. W przypadku 
wątpliwości kolejka zostaje 
powtórzona.

 Odwróć dwie karty! Gracz 
odwraca dwie karty jedna po 
drugiej. Jeśli na DRUGIEJ 
karcie znajduje się trąbka lub 
rozpryśnięta woda, wszystkie 
osoby łapią lamę.

 Odwróć trzy karty! Gracz 
odwraca trzy karty jedna po 
drugiej. Jeśli na TRZECIEJ 
karcie znajduje się trąbka lub 
rozpryśnięta woda, wszystkie 
osoby łapią lamę.

Uwaga! W trzech powyższych przypadkach 
osoba, która złapie Lamę, może oblać 
dowolnego, wybranego przez siebie gracza 
pojedynczym spryśnięciem.

Jeśli ktoś przez przypadek złapie lamę, 
zostaje oblany. Taką osobę oblewa 
gracz po jej lewej.

Po zakończeniu tury lama wraca na 
środek stołu. Kolejka przechodzi na osobę 
siedzącą na lewo od tej, która rzucała 
kostką poprzednio.



Więcej gier znajdziesz na:

55883 A

Po każdej grze trzeba 
opróżnić pistolet-lamę!

Koniec gry
Jeśli któraś osoba zostanie oblana po raz 
czwarty i położy na swoim stosie czwartą 
kartę, gra się kończy. Wygrywa ten z 
graczy, który został oblany najmniejszą 
liczbę razy. Możliwy jest również remis.


