
ZASADY GRY
CEL GRY
Gracze umieszczają kule na planszy, starając się stworzyć określony układ i wyeliminować 
pozostałych graczy.   

ELEMENTY GRY
• Plansza 6 x 6 pól, podzielona na 4 części 3 x 3 pola
• 27 kul (po 9 w kolorach: niebieskim, żółtym, czerwonym)
• 20 kart zadań 

PRZYGOTOWANIE GRY
1. Połóż planszę na środku stołu. 
2. Umieść wszystkie kule w pokrywce, aby wygodnie było po nie sięgać. 
3. Potasuj wszystkie karty zadań i umieść je w zakrytym stosie z boku stołu. Ze stosu weź tyle 

kart, ilu jest graczy minus jedną i umieść je odkryte obok planszy:
• 2 graczy – 1 karta; 
• 3 graczy – 2 karty; 
• 4 graczy – 3 karty. 

4. Wybierzcie, który gracz zaczyna. 

PRZEBIEG GRY
Rozgrywka przebiega w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. W swojej turze gracz 
bierze kulę w dowolnym kolorze i umieszcza ją na wybranym pustym polu planszy. Następnie 
przekręca dowolną część planszy o 90 stopni w dowolnym kierunku (nie musi to być ta część,  
na której umieścił kulę).  

POTRÓJNIE ZAKRĘCONA GRA LOGICZNA



Gdy po dołożeniu kuli albo przekręceniu planszy gracz stworzy taki układ, jak na jednej  
z widocznych kart zadań, to eliminuje gracza, wykonującego ruch przed nim (który mu to 
umożliwił). Układ ten można stworzyć w pionie, poziomie lub na ukos. W grze 3- i 4-osobowej 
rozgrywka toczy się dalej. Zrealizowaną kartę zadania należy odłożyć na spód stosu i do gry 
przystępuje kolejny gracz. Gra toczy się aż do momentu, w którym pozostanie już tylko 1 gracz. 
W grze 2-osobowej gracz, który ułożył wskazany na karcie układ, zostaje zwycięzcą.

ZWYCIĘSTWO
Wygrywa gracz, który jako ostatni pozostanie w grze.
Gdy wszystkie kule zostaną umieszczone na planszy (i nie uda się wyłonić zwycięzcy),  
to gracze, którzy pozostali w grze, dzielą się wygraną. 
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