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RINKINYJE :
4 vabzdžių viešbučiai
72 kortelės:
20 medaus kortelių
8 tarakonai
8 vorai
36 turistai vabzdžiai
(skruzdėlė, bitė, auslinda,
musė, drugelis, boružė)

72 kortelės

4 viešbučiai

Kiekvienas žaidėjas stengiasi pirmasis apgyvendinti savo
viešbutį turistais vabzdžiais. Jeigu svečiai į jo viešbutį
neužsuka patys, galima juos privilioti medumi.
Tačiau besotis tarakonas gali nukniaukti medų,
o baisusis voras – išvyti iš viešbučio svečius!
ŽAIDIMO TIKSLAS
Apgyvendinti savo viešbutyje 6 vabzdžius
(3 vabzdžių poreles). Laimi žaidėjas, kuris pirmas
apgyvendina viešbutį turistais vabzdžiais.

PASIRENGIMAS
Kiekvienas žaidėjas gauna po pageidaujamos spalvos vabzdžių viešbučio kortelę ir
pasideda priešais save. Žaidimo kortelės sumaišomos ir užverstos padedamos krūvele
stalo viduryje.
Pradeda jauniausias žaidėjas.

ŽAIDIMO EIGA
Žaidžiama laikrodžio rodyklės kryptimi.
Žaidėjas, pradedantis žaidimą, atverčia viršutinę užverstų kortelių krūvelės kortelę. Jei
kortelėje pavaizduotas vabzdys, tinkantis jo viešbučiui, apgyvendina jį (deda kortelę
šalia šio vabzdžio piešinuko savo viešbutyje) ir baigia ėjimą. Paėmęs kitokią kortelę
žaidėjas gali rinktis, ar atversti dar vieną kortelę, ar ne. Jeigu kitos kortelės jis nebeima,
jo ėjimas baigtas ir žaidimą tęsia kitas žaidėjas. Paimtą netinkamo vabzdžio kortelę
žaidėjas deda užverstą šalia savęs. Kitokią paimtą kortelę jis deda arba atverstą šalia
savęs (medaus kortelė), arba stalo viduryje – ten išaugs bendra atverstų kortelių krūvelė.
Jei žaidėjas nusprendžia atversti dar vieną kortelę, gali susidaryti viena iš šių situacijų:
A) Jis atverčia kortelę su vabzdžiu ir, jei vabzdys tinka jo viešbučiui, deda kortelę šalia šio
vabzdžio piešinuko savo viešbutyje. Tuo jo ėjimas baigiamas.
B) Jis atverčia kortelę su vabzdžiu, kuris netinka jo viešbučiui. Šią kortelę jis užverstą
pasideda šalia savo viešbučio ir, jei nori, gali žaisti toliau.
C) Jis atverčia medaus kortelę. pasideda ją atverstą šalia savo viešbučio ir gali žaisti
toliau.
Dėmesio: Medaus kortelės (ne mažiau kaip dvi) naudojamos kitų žaidėjų vabzdžiams
vilioti. Vieno žaidimo rato metu surinktas medaus korteles galima naudoti tik kito
žaidimo rato metu.
D) Žaidėjas atverčia kortelę su tarakonu ir praranda visas savo sukauptas medaus
atsargas (jei jų turėjo). Visas žaidėjo surinktas medus kartu su tarakonu padedamas į
atverstų kortelių krūvelę stalo viduryje.
Jo ėjimas baigtas.
E) Žaidėjas atverčia vorą ir iš bet kurio žaidėjo viešbučio turi išvyti vieną vabzdį. Išvytasis
vabzdys kartu su voru padedami į atverstų kortelių krūvelę stalo viduryje. Ėjimas
baigtas.
Įsidėmėkite: Išvyti iš viešbučio galima tik jo gyventojus be porų. Jei viešbutyje
apsigyveno du tos pačios rūšies vabzdžiai, jų išvyti jau nebegalima.

Pavyzdys: Mėlynajame viešbutyje jau apsigyveno dvi musės, žaliajame viešbutyje gyvena vienas drugelis. O geltonajame viešbutyje dar nėra nė vieno gyventojo. Raudonojo viešbučio žaidėjas atverčia vorą,
bet negali išvyti nei mėlynojo viešbučio vabzdžių (vabzdžių porelės), nei geltonojo (nes šis viešbutis tuščias). Taigi raudonojo viešbučio žaidėjas išveja drugelį iš žaliojo viešbučio.

F) Žaidėjas, kurio eilė versti korteles, turi dvi (ar daugiau) anksčiau surinktų medaus kortelių.
Su dviem medaus kortelėmis jis gali pabandyti į savo viešbutį prisivilioti vabzdį, kuris yra
bet kurio kito žaidėjo užverstoje krūvelėje su vabzdžiais.
Tam jis turi pasakyti, iš kurio žaidėjo ir kokį vabzdį vilioja, manydamas, kad tas žaidėjas
turi jam tinkamą vabzdį.
- Jeigu jis įspėjo teisingai, gauna pageidaujamą vabzdį ir apgyvendina savo viešbutyje.
Žaidėjas, kuris atidavė vabzdį, gauna vieną medaus kortelę. Kita medaus kortelė
padedama į atverstą naudotų kortelių krūvelę stalo viduryje.
- Jeigu žaidėjas vabzdžio neatspėjo, paminėtas kitas žaidėjas vis tiek gauna vieną medaus
kortelę. Kita kortelė dedama į atverstų kortelių krūvelę stalo viduryje. Norėdami greičiau
pripildyti savo viešbutį gyventojų, žaidėjai turi stengtis įsidėmėti, kuris žaidėjas kuriuos
vabzdžius turi užverstose kortelėse.
Abiem atvejais žaidėjo ėjimas baigiamas.
Įsidėmėkite: Jeigu bendroje užverstų kortelių krūvelėje kortelių nebeliko, paimamos
kortelės iš atverstų kortelių krūvelės ir visos vabzdžių kortelės, kurios yra šalia žaidėjų
užverstose krūvelėse. Visos šios kortelės sumaišomos ir užverstos padedamos krūvele stalo
viduryje, kad žaidėjai vėl galėtų versti korteles. Medaus kortelės lieka pas žaidėjus.

ŽAIDIMO PABAIGA
Žaidimas baigiamas, kai bent vienas žaidėjas
apgyvendina savo viešbutyje šešis vabzdžius.
Šis žaidėjas laimi žaidimą.

© SAVAS TAKAS IR KO
Palangos g. 4, LT-01402 Vilnius
info@logis.lt
www.logis.lt
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