TrioMONSTERS
Počet hráčov: 2 – 5

Odporúčaný vek: 6 – 99 rokov
Obsah: 60 kariet
Cieľ hry: Získať najviac kariet.

Príprava hry: Premiešajte karty. Rozdajte si po 3 karty, otočené
lícom nadol. Ostatné karty uložte na kôpku. Otočte vrchnú kartu
kôpky a položte ju doprostred stola.
Priebeh hry: Hru začne najmladší hráč a pokračuje sa v smere
hodinových ručičiek. Hráč, ktorý je na ťahu, vyloží 1, 2 alebo 3
karty. Kartu priloží k niektorej strane (pozdĺž strany) karty/kariet
na stole. Následne si z kôpky zoberie toľko kariet, aby mal zas 3
karty. Nasleduje ďalší hráč.
Pravidlá prikladania príšeriek:
Hráč môže vyložiť kartu akejkoľvek
farby. Ak už je vyložená karta/
karty takej farby, akú chce hráč
vyložiť, musí kartu priložiť ku karte
rovnakej farby.

Hráč môže modrú
príšerku priložiť
kamkoľvek

POZNÁMKA 1: Výnimkou je
situácia, keď je karta rovnakej
farby obklopená kartami iných
farieb. Vtedy môže hráč priložiť
kartu kamkoľvek.
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Pravidlá chytania príšeriek:
Keď hráč k 3 vyloženým kartám
rovnakej farby priloží štvrtú kartu
tej istej farby, môže si tieto 4 karty
zobrať a položiť ich pred seba –
tieto karty už získal.

Štvorica
získaných
kariet

POZNÁMKA 2: Keď priložením karty vznikne skupina, ktorá
obsahuje viac než 4 karty rovnakej farby, berie si hráč celú skupinu.
Čierne príšerky: Neprikladajú sa
k sebe, hráči z nich tvoria štvoricu
s čiernou príšerkou uprostred. Hráč
získa štvoricu vtedy, keď je čierna
príšerka obklopená 3 kartami rôznych
farieb.
Štvorica získaných kariet
POZNÁMKA 3: Keď po
odchytení štvorice alebo väčšej
skupiny príšeriek zostane
niektorá/niektoré príšerky
oddelené, a nie sú s ostatnými
prepojené ani len cez roh, treba
oddelené karty/kartu položiť
naspodok kôpky.
Koniec hry: Keď sa hráčom minú karty
z kôpky aj z ruky, hra sa skončila a hráči
si spočítajú získané karty. Hráč, ktorý
získal najviac kariet, je víťaz.
Autor hry: Jean-Jacques Derghazarian

Štvorica získaných kariet +
dvojica oddelených kariet,
ktoré treba uložiť naspodok
kôpky

