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Непередбачувана, напружена гра на вправність, де
найважливіше — якомога скоріше виловити всі інгредієнти
з миски. Гадаєте, це просто? Подумайте як слід. Можна
використовувати лише щипці, палички та ваші незграбні руки!

Вміст коробки
4 пари щипців для
наймолодших гравців

Миска

56 завдань
на 28 картках

Макарони

Бамбукові палички

40 елементів їжі

Підготовка до гри
Поставте миску на тверду поверхню, наприклад, на підлогу або стіл,
покладіть в неї макарони та їжу і добре перемішайте. Залежно від вашої
вправності оберіть палички або щипці.
Карти треба покласти поряд
з мискою, стороною з найлегшими
або найважчими
завданнями догори. Перемішайте стосик карт і покладіть їх біля миски, щоб
завдань не було видно.

16

Мета гри
Візьміть 5 карт.

Як почати гру
Гру починає найголодніший учасник. Цей гравець має відкрити карту із завданням. Почувши крик
’ХОТ ПОТ’, починайте шукати інгредієнти, позначені на вашій карті, та викладайте їх перед собою. Усі
грають одночасно. Використовуйте лише палички або щипці.

Кінець раунду
Той, хто першим зібрав усі потрібні інгредієнти, починає голосно плямкати, сигналізуючи, що
завдання виконано. Якщо інгредієнти збігаються з позначеними на карті, гравець залишає карту
собі і кладе її перед собою.

У мене неправильний інгредієнт!
Якщо гравець дістав не той інгредієнт або випадково викинув його з миски, це означає
дискваліфікацію в поточному раунді. Гравець має повернути всі інгредієнти, і гра продовжується.

Де миска?
Протягом гри не можна рухати миску руками або утримувати її на місці. Її треба поставити на
однаковій відстані від усіх гравців. Якщо хтось із гравців не дотримується цього правила, його
дискваліфікують.

Увага!

Може так статися, що кілька гравців будуть шукати один і той самий інгредієнт. Це не заборонено,
але переможе той, хто першим виловить інгредієнт та покладе його перед собою.

Макарони!
Макарони ускладнюють задачу і заплутують усе. Їх можна запихати назад у миску, щоб іншим
гравцям було важче. Ловити макарони паличками або щипцями може бути легше або важче.
Вирішуйте самі!

Гру розробили
Автори гри: Aneta Wróblewska
Менеджер проєкту: Michał Szewczyk
Технічний дизайн: Grzegorz Traczykowski,
Krzysztof Furmańczyk, Przemysław Walczak
Дизайн коробки: Lemon Tree
Дизайн карт: Adam Strzelecki
Макет: Kamila Mrożek, Aleksandra Regulska
3D інгредієнти: Paweł Szczeszek
Тестувальники: Mariusz Majchrowski, Przedszkole nr 56 w Gdyni
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LT Toliau nurodyti keli pagaliukų laikymo būdai.
LV Tālāk norādīts, kā turēt irbuļus.
EE Allpool on näidatud üht võimalikku söögipulkade hoidmise viisi.
FI Katso syömäpuikkojen pitelyohjeet alta.
SE Nedan finns det instruktioner om ett av sätten att hålla pinnarna.
EN Below you can find instructions on one of the ways to hold chopsticks.
RU Ниже смотрите рекомендации как держать палочки.
UA Ось інструкція, як тримати палички (один зі способів).
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Sėkmės!
Veiksmi!
Õnn kaasa!
Onnea peliin!
Lycka till!
Good luck!
Удачи!
Нехай щастить!
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