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GEDIMINAS AKELAITIS

2–4 žaidėjams nuo 5 metų
Žaidimo trukmė 10–15 min.
Rinkinyje yra:
· 1 lenta (dėžė)
· 4 narų figūrėlės
· 1 ryklio (startinio
žaidėjo) figūrėlė
· 1 spalvų kauliukas
· 1 ryklio kauliukas
· 53 kriauklių žetonai
· taisyklės

Įkvėpkite oro ir nerkite į jūros gelmes. Rinkite
kriaukles su spindinčiais baltais perlais. Kuo
ilgiau būsite vandenyje, tuo daugiau kriauklių
surinksite. Bet nepamirškite – jei atplauks ryklys,
turėsite visas surinktas kriaukles mesti ir gelbėtis
patys. Sėkmės!

ZAIDIMO TIKSLAS
Žaidimą laimės surinkęs daugiausiai baltų perlų.

PASIRENGIMAS ZAIDIMUI
1. Stalo viduryje padedame žaidimo lentą.
2. Kriauklių žetonai išmaišomi ir užversti (kriauklėmis į
viršų) išdėliojami kaip bendros atsargos šalia žaidimo
lentos. Jei žais 4 žaidėjai, naudojami visi kriauklių
žetonai. Jei žais 3 žaidėjai, išimame 5 žetonus su
baltais perlais ir padedame nuošaliai (jie žaidime
nenaudojami). Jei žais 2 žaidėjai – išimame ir nuošaly
atidedame 10 žetonų su baltais perlais.
3. Kiekvienas žaidėjas pasirenka po naro figūrėlę, su kuria
žais.
4. Vyriausias prie stalo bus startinis žaidėjas. Jis gauna
ryklio figūrėlę, ryklio kauliuką ir spalvų kauliuką. Ryklio
kauliuką pasideda ant ryklio figūrėlės.

NERIAM RINKTI KRIAUKLIU
Pradeda startinis žaidėjas. Toliau žaidžiama laikrodžio rodyklės
kryptimi.
Atėjus eilei žaidėjas atlieka šiuos veiksmus:
• Ridena spalvų kauliuką.
• Neria su savo naru į išridentos spalvos vandenį – įstato narą
žaidimo lentoje tos spalvos vandens laukelyje.
• Pasiima tiek kriauklių, kiek pavaizduota tame vandens plote,
ir užverstas (žiūrėti negalima) pasideda priešais save.
Pastaba: savo surinktas kriaukles žaidėjas galės atversti tik tada,
kai nuspręs baigti nardyti ir išlips į krantą.
Dabar kito žaidėjo eilė.

ATPLAUKIA RYKLYS!
Visi žaidėjai panėrė (rideno spalvų kauliuką) ir vėl atėjo startinio žaidėjo eilė. Dabar
jis ridena ryklio kauliuką. Visi žiūri, į kurios spalvos vandenį atplauks ryklys. Ryklys
„išgąsdina“ visus narus, kurie nardo išridentos spalvos vandenyje. Žaidėjas, kurio
naras yra tos spalvos vandenyje, praranda savo surinktas (tik užverstas) kriaukles.
Jos užverstos grąžinamos į bendras atsargas. Naro figūrėlę žaidėjas nuima nuo lentos
ir pasideda ant stalo prie savęs. Šis žaidėjas vėl galės ridenti spalvų kauliuką ir rinkti
kriaukles tik tada, kai visi kiti narai išlips iš vandens (kai prasidės naujas turas).
Startinis žaidėjas ryklio kauliuką turi ridenti ir tuo atveju, kai jo naras jau krante.
Pastaba: atverstų kriauklių žaidėjas nepraranda.

KAS NORI ISLIPTI IS VANDENS?
Dabar likę vandenyje žaidėjai turi apsispręsti, ar nori išlipti iš vandens, ar toliau nardys rinkti kriauklių.
Jei žaidėjas nusprendė:
• išlipti iš vandens – jis savo narą nuima nuo lentos ir padeda ant stalo prie savęs. Taip pat jis atverčia visas
savo surinktas kriaukles. Dabar jo naras ilsėsis tol, kol visi kiti narai išlips iš vandens (iki prasidės naujas
turas);
• pasilikti vandenyje – jis tęsia žaidimą nuo skyriaus NERIAM RINKTI KRIAUKLIŲ.
Kai kriauklę atverčiame, žiūrime, kokia ji

Kriauklė su baltu perlu
Jas žaidėjai renka – atverstas
pasideda prie savęs.

Kriauklė su juodu perlu
Šių kriauklių žaidėjai nerenka, bet kai
randa, deda atverstas šalia žaidimo lentos.
Kai prie lentos padedamas ketvirtas
juodas perlas, žaidimas baigiamas.

Tuščia kriauklė
Jei atverčiama tokia
kriauklė, ji išimama iš
žaidimo.

NAUJAS TURAS
Žaidimo vienas turas baigiasi, kai visi narai išlipa į krantą.
Naują turą pradeda naujas startinis žaidėjas. Ryklio figūrėlė,
ryklio ir spalvų kauliukai perduodami kitam startiniam
žaidėjui pagal laikrodžio rodyklę.
Dabar visi žaidėjai vėl galės rinkti kriaukles. Žaidimas tęsiamas
nuo skyriaus NERIAM RINKTI KRIAUKLIŲ.

ZAIDIMO PABAIGA
Žaidimas baigiamas, kai atverčiama ketvirta kriauklė su juodu
perlu (arba kai nelieka kriauklių kortelių bendrose atsargose).
Laimi žaidėjas, surinkęs daugiausiai baltų perlų. Jei keli žaidėjai
surinko vienodai perlų – yra keli laimėtojai.
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