
© 2015-2017 Blue Orange. 

Jeśli odkryte jajo odpowiada kolorowi na jednej z rzuco-
nych kostek, umieść pingwinka razem z jajem na swojej 
górze lodowej. 

Jeśli odkryjesz w ten sposób dwa jaja, umieść oba 
pingwinki wraz z jajami na swojej górze lodowej. Zysku-
jesz dodatkową turę!

Jeśli odkryte jajo nie odpowiada żadnemu kolorowi na 
rzuconych kostkach, połóż na nie z powrotem pingwinka. 

Jeśli nie udało Ci się odnaleźć żadnego jaja lub odnala-
złeś tylko jedno,  następuje tura kolejnego gracza.

Możesz również szukać pasujących kolorem jaj pod 
pingwinkami już zgromadzonymi przez przeciwników, ale 
ich nie zabieraj. Jeśli pingwin jest na górze lodowej, nie 
można go już zabrać. Gracze nie mogą również przesta-
wiać pingwinków na swoich górach.

Warianty gry: 

DLA ZAAWANSOWANYCH GRACZY (wiek 6+)
Oprócz zbierania pingwinków ze stołu, gracze mogą również 
zabierać pingwinki przeciwnikom. W tym wypadku mogą 
one być przemieszczane z jednej góry lodowej na drugą.

DLA ZAAWANSOWANYCH GRACZY
Gracze mogą sobie nawzajem pomagać lub przeszkadzać, 
podając błędne informacje

Wygrywa gracz, który jako pierwszy zgromadzi 6 pingwin-
ków na swojej górze lodowej. Jeśli zebrano już wszystkie 
pingwinki i żaden z graczy nie zgromadził sześciu, zwycię-
ża ten gracz, który zgromadził ich najwięcej. W przypadku 
remisu zwycięża ten gracz, który jako ostatni zdobył 
pingwinka.

Nasze pingwinki są zawsze gotowe do zabawy. Rzucaj 
kolorowymi kostkami i znajduj ukryte pingwinie jaja. Aby 
wygrać, zgromadź jako pierwszy na swojej górze lodowej 
6 pingwinków. W tej wesołej rywalizacji przydadzą się 
dobra pamięć i odrobina szczęścia.

Rozpocznij swoją turę, rzucając dwiema 
kostkami. Masz teraz dwie próby, aby odna-
leźć ukryte pod pingwinkami jaja, które 
odpowiadają kolorom wyrzuconym na 
kostkach.
Pamiętaj! Za każdym razem, gdy podnosisz 
pingwinka, pokaż pozostałym graczom, 
jakiego koloru jest ukryte pod nim jajo.

Elementy gry

Cel gry

Przygotowanie do gry

Przebieg gry

Gracze rzucają 2 kostkami i starają się odnaleźć ukryte pod 
pingwinkami jaja, które odpowiadają kolorom wyrzuco-
nym na kostkach. Wygrywa gracz, który jako pierwszy 
zgromadzi na swojej górze lodowej 6 pingwinków i jaj.

Umieść po jednym jaju pod każdym pingwinkiem. Wymie-
szaj pingwinki i rozstaw je na środku stołu. Każdy gracz 
otrzymuje własną górę lodową, która stanowi planszę do 
liczenia punktów.

Grę rozpoczyna najmłodszy uczestnik zabawy. Kolejność 
graczy jest zgodna z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

12 pingwinów
12 kolorowych jajek

4 plansze – góry lodowe
2 kolorowe kości

instrukcja

Zakończenie gry
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