
Contenu : 
41 baguettes de différentes valeurs :

•  1 baguette Mikado, valeur 20 points 
(torsadée bleue)

•  5 baguettes Samouraï, valeur 10 points chacune 
(rouge, bleu, rouge, bleu, rouge)

•  5 baguettes Mandarin, valeur 5 points chacune 
(bleu, rouge, bleu)

•  15 baguettes Bonze, valeur 3 points chacune 
(rouge, bleu)

•  15 baguettes Coolie, valeur 2 points chacune 
(rouge, jaune, bleu) 

But du jeu :
Retirer des baguettes du jeu sans faire bouger les 
autres baguettes.

Préparation du jeu :
Sur la table ou sur le sol, on tient les baguettes serrées 
dans le poing puis on ouvre la main pour les laisser 
tomber, en éventail.

Déroulement du jeu :
Le plus jeune joueur commence.  
On joue dans le sens des aiguilles d’une montre.
A son tour de jeu, le joueur tente de retirer une  
baguette de son choix. Lors de cette action, il ne 
doit en aucun cas toucher ou déplacer une autre 
baguette. Tant qu’il y parvient, il gagne la baguette 
retirée et peut continuer à retirer d’autres baguettes. 
S’il fait bouger une autre baguette par inadvertance, 
il cède son tour au joueur suivant.

NB : la baguette qu’il tentait de retirer est alors 
laissée à son emplacement dans le jeu.

Astuce : il est possible de s’aider d’une ou plusieurs 
baguettes que l’on a déjà récupérées pour en retirer 
une autre.     

Qui gagne ?
À la fin de la partie, les joueurs additionnent  
les points de chacune des baguettes  
gagnées. Le gagnant est celui qui a cumulé  
le plus de points.

•  

•  

•   

•   

•   

1  bierka  Mikado, o wartości 20
 punktów (niebieska spirala)

5 bierek Samurai, każda warta 10 punktów 
(paski: czerwony, niebieski, czerwony)

15 bierek Bonzen, każda warta 3 punkty
 (czerwony, niebieski)

5 bierek Mandarin, każda warta 5 punktów 
(paski:  niebieski, czerwony, niebieski)

15 bierek Kuli, każda warta 2 punkty
 (czerwony, żółty, niebieski)

Cel gry:
Wyjąć patyczki w taki sposób, by nie poruszył się 
żaden z pozostałych.
Przygotowanie do gry:

Przebieg gry:

Porada: do wyciągnięcia kolejnej bierki możesz 
użyć posiadanych już patyczków

Kto wygrywa?
Na koniec gry wszyscy uczestnicy liczą punkty dodając do
 siebie wartość wszystkich zebranych bierek.
Wygrywa osoba, która zdobyła najwięcej punktów.

Najmłodszy z uczestników rozpoczyna.
Kolejka następuje zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek
 zegara. Gracze podejmują kolejno pojedyncze patyczki 
ze stosu w taki sposób, by nie poruszył się żaden z 
pozostałych. Gdy w trakcie wyjmowania drgnie choćby 
jedna inna bierka, następuje utrata kolejki i do zbierania 
przystępuje następny uczestnik. 
Jeżeli uczestnik wyciągnie bierkę bez poruszenia lub 
dotknięcia pozostałych, wtedy może wyjąć kolejną.

Zawartość: 
41 patyczków o różnej wartości:

Od 5 do 10 lat 1-6 graczy 5 minut

InstrukcjaPL

Gra rozpoczyna się od rozsypania na stole lub podłodze
 wiązki trzymanych pionowo w zaciśniętej dłoni i 
opartych końcami o podłoże bierek.
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