Ligretto
Ligretto to szybka gra karciana dla osób
poszukujących ekscytującej, radosnej zabawy.

mieć na ręce. By ją znaleźć musi jak najszybciej

Zawartość: 4 zestawy po 40 kart, kaŜdy
z charakterystycznym wzorem (kule, piramidy,
sześciany i kryształy). Instrukcja.
Cel gry: Celem jest wyłoŜenie na środku stołu
największej liczby kart w tym samym kolorze
w kolejności 1-10.
NajwaŜniejsze: Szybkość jest podstawowym
czynnikiem rozgrywki. NaleŜy bardzo szybko
reagować.
Piękno gry: Wszyscy gracze równocześnie
wykonują akcje. Nikt nie musi oczekiwać na
ruch, dzięki temu nie widać zniecierpliwienia
u współgraczy.
Nim rozpoczniesz: KaŜdy z graczy otrzymuje
zestaw 40 kart. KaŜdy zestaw ma swój wzór
(kule, piramidy, sześciany i kryształy), który
naleŜy do gracza do końca gry. Gracze tasują
swoje karty i układają je obok siebie (zakryte,
wzorem do góry - jak na obrazku z prawej
strony).
Stos Ligretto: Ze swoich kart naleŜy odłoŜyć 10
w stos przed sobą i odwrócić je liczbami do góry.
Rząd (row): Na prawo od stosu Ligretto naleŜy
wyłoŜyć 3 odkryte karty. Jeśli w grze biorą udział
2 osoby, naleŜy wyłoŜyć 5 w rzędzie. Przy 3
graczach naleŜy wyłoŜyć 4 karty.
Ręka (hand): Zachowaj resztę kart na ręce
wzorem do góry.
MoŜna zacząć grę.
Przebieg: Grę rozpoczyna jeden z graczy
okrzykiem “Ligretto”. Jeśli ktoś posiada kartę
o wartości “1” jak najszybciej wykłada ją na
środek stołu. Gracze równocześnie starają się
wyłoŜyć karty w stosy na środku stołu. Gracz
moŜe uŜyć karty znajdujące się na: górze stosu
Ligretto, w rzędzie lub na ręce. Jeśli gracz nie
posiada “1” w stosie Ligretto i rzędzie, moŜe ją

odliczyć 3 karty i odwrócić je, tak by widoczna
była tylko ostatnia z trzech. Jeśli dalej nie ma “1”,
naleŜy jak najszybciej powtórzyć powyŜszą
do
momentu
odnalezienia
czynność...
poszukiwanej karty, a tą jak najszybciej połoŜyć
na środek stołu.
Następnie kaŜdy z graczy stara się przykryć “1”
lub kartę która w międzyczasie została na niej
połoŜona, kolejnymi z numerami “2”, “3”, “4”...
w odpowiednim kolorze. Stos jest uwaŜany za
skończony, gdy na jego szczycie wyłoŜona jest
karta z liczbą “10”. Od tego momentu pozostaje
on niedostępny dla graczy.
KaŜdy z graczy moŜe kłaść karty na dowolnym
stosie o ile jest on w kolorze wykładanej karty,
a ta ma liczbę o kolejnej wartości. Najlepiej
zagrywać karty ze stosu Ligretto, poniewaŜ gdy
wszystkie one zostaną zuŜyte, gra kończy się.
W trakcie gry gracz moŜe wykorzystywać karty
leŜące w rzędzie i kłaść je na odpowiednim
stosie, zabraną naleŜy uzupełnić kartą ze stosu
Ligretto.
W tym samym czasie gracz wykłada karty z ręki
w grupach po 3 na stół tak, by widoczna była
tylko ostatnia wyłoŜona karta. Jeśli pasuje ona do

jednego ze stosów, naleŜy ją szybko na
odpowiedni wyłoŜyć. Jeśli wszystkie karty z ręki
zostaną zuŜyte, naleŜy stos z nimi odwrócić
i ponownie odliczać po trzy.
Uwaga: w trakcie gry naleŜy jedną ręką trzymać
karty, a drugą wykładać je na stół. NaleŜy cały
czas obserwować stos Ligretto, rząd i wyłoŜone
karty na środku stołu, nie zapominając o kartach
na ręce, tak by odpowiednie szybko wykładać.
Oczywiście współgracze starają się robić to tak
samo dobrze, pytaniem jest kto najszybciej
pozbędzie się kart ze stosu Ligretto.
Koniec gry: W momencie gdy jeden z graczy nie
ma kart na stosie Logretto krzyczy” “Ligretto
stop” - rozgrywka kończy się. Nikt nie moŜe juŜ
wyłoŜyć dodatkowych kart.
Punktacja: Jeden z graczy zobowiązany jest do
podliczania punktów. Karty wyłoŜone na środek
stołu zostają pogrupowane według wzorów na
rewersach. Gracze otrzymują punkty: za kaŜdą
wyłoŜoną kartę jeden punkt (bez względu na
liczbę na karcie), za kaŜda karta na stosie
Ligretto - dwa punkty ujemne. Karty w rzędzie
i na ręce nie są punktowane.

Zasady dla zaawansowanych graczy:
Dodatkowo karty mogą być wyłoŜone w szeregu
ze stosu Ligretto i ręki, ale w porządku
malejącym. Na przykład 8 moŜe być połoŜona na
9, 4 na 5. W przeciwieństwie do kart na środku
stołu następujące po sobie karty w szeregu muszą
być w róŜnym kolorze. Na przykład turkusowa 9
po Ŝółtej 10 czy niebieska 5 po róŜowej 6. NaleŜy
uwaŜać by nie wykładać zbyt duŜo kart
w szeregu, poniewaŜ przez to moŜe nie udać się
wyłoŜyć kart ze stosu Ligretto.
Przykładowo: jeśli masz 9 w stosie Ligretto to
przewaŜnie dobrze jest wyłoŜyć ją na 10
w szeregu. Tym sposobem masz moŜliwość
wyłoŜyć świeŜo odkrytą kartę ze stosu Ligretto
na jeden ze stosów na środku stołu.
Czy to wszystko nie wydaje się być zbyt
skomplikowane? Na prawdę jest bardzo proste!
NajwaŜniejsze to być szybszym niŜ pozostali
gracze!
śyczymy Wam świetnych rozdań i miłej zabawy
w Ligretto, niech wygra najlepszy!
PS. Pamiętaj by grać fair, nie oszukuj!!

Całkowitą liczbę punktów naleŜy zapisać. Gracz
który w kilku rozdaniach jako pierwszy
zdobędzie 99 punktów – wygrywa.
Grę moŜna powtórzyć, wszyscy zaczynają
z dorobkiem zerowym.
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