


ІНСТРУКЦІЯ

Нова пригода з сім’я Трефліків прийшов час почати! 
Хто першим занесе всі фішки в “будиночок”: 

Трефлік, Трефлінка, Гондус, 
або маленький Генка та Дядечко? 

Під час гри гравці можуть переміщати свою фішку 
а збивати фішки супротивників-все залежить від 

кількості очок, кинутих на гральному кубикугральному кубику. 
Гра розвиває проникливість, здатність логічно мислити 

і здатність до спільного змагання. 
Бажаємо вам приємного проведення часу!

У КОМПЛЕКТІ:

• • ігрове поле; ігрове поле; 
• •  гральний кубик; гральний кубик;

• • 16 фішок чотирьох кольорів;16 фішок чотирьох кольорів;
• • інструкція.інструкція.

МЕТА ГРИ

Мета гри — привести всі свої фішки у дім.

5+ 2-4 10 -20min



     
ПІДГОТОВКА ДО ГРИ

1. Розмістіть ігрове поле там, де ви будете грати. 
2. Оберіть 4 фішки одного кольору та поставте їх на базу    

відповідного кольору. 
3. Першим ходить наймолодший гравець. Далі хід переходить  

до наступного гравця за годинниковою стрілкою.

Гра

Щоби фішка вийшла з бази, ви маєте викинути «1» на кубику. У вас  
є три спроби. Якщо вам не вдалося викинути «1» — хід переходить  
до наступного гравця. 
Коли фішка вийшла з бази, розмістіть її у клітинці зі стрілкою. 
Ця стрілка показує напрям руху.  
Кидайте гральний кубик та переставляйте фішку на стільки клітинок, 
скільки очок випало на кубику.
• Якщо у свій хід ви викинули «6» — будь-яка ваша фішка на полі 

може зробити ще один хід. 
• Якщо ви вже виставили фішку на поле і знову викинули «1»,  

то можете обирати: пересунути фішку на одну клітинку або 
вивести з бази ще одну фішку. 

• Фішки не можна забирати, але в клітинці може стояти лише одна 
фішка. Якщо ваш хід завершується на клітинці, де вже стоїть інша 
фішка, — відступіть на одну клітинку назад.

• Шлях до дому лежить через клітинки, що розміщені перед базою, 
з якої ви почали гру.

• Перемістити фішку в дім можна, лише якщо ви викинете рівно 
стільки очок, скільки клітинок залишилося між фішкою та домом. 
Якщо ви не викинули потрібну кількість і у вас немає фішки, яка 
може пройти таку кількість клітинок, ви пропускаєте хід.

Перемога
 
Виграє той, хто перший перемістить усі свої фішки в дім.
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