
Вступ
Тако, кіт, коза, сир, піца! Запам’ятайте ці 5 слів. Щойно станеться збіг між картою та сказаним словом, як 
гравці наввипередки старатимуться накрити долонею центральний стос карт. Хто накриє останній, мусить 
забрати їх усі. Станьте першим, хто позбудеться всіх своїх карт. Однак будьте обережні! Ваш мозок може не 
раз пожартувати з вами. Ця захоплива гра така ж неповторна, як і її назва. Гарної гри!

Мета гри
Позбудьтеся всіх своїх карт і ПЕРШИМ накривайте долонею центральний стос карт, коли стається збіг або 
з’являється спеціальна карта.

Приготування
Перетасуйте й роздайте долілиць карти всім гравцям порівну (решту карт поверніть у коробку). Коли грають 2, 
3, 4 чи 5 гравців, кожен отримує по 12 випадкових карт.
Гравці не повинні дивитися свої карти, коли кладуть їх колодою долілиць перед собою.

Поняття:
Особиста колода — карти кожного гравця. 
Центральний стос — зіграні на центр стола карти.
Збіг — карта відповідає слову, сказаному гравцем.

Як грати
Гравець ліворуч дилера кладе горілиць карту на центр стола й каже: «Тако». Наступний за годинниковою 
стрілкою гравець кладе горілиць свою карту поверх попередньої й каже: «Кіт».
Гра триває таким чином (гравці по черзі кажуть «Тако», «Кіт», «Коза», «Сир», «Піца», «Тако», «Кіт», «Коза», «Сир», 
«Піца» тощо), аж поки не станеться таке:
щойно покладена карта збігається зі словом, що його сказав гравець (наприклад, гравець кладе карту піци й 
водночас каже: «Піца»). 
У цю мить усі гравці мусять НАКРИТИ долонею центральний стос. 
ОСТАННІЙ, хто це зробить, забирає всі карти з центру стола та кладе їх під низ своєї особистої колоди.
Потім останній гравець починає наступний раунд, кажучи «Тако», наступний гравець каже «Кіт», далі «Коза»… 
тощо.

Додатково:
Коли гравець використав усі свої карти, то й далі каже «Тако», «Кіт», «Коза»… у свій хід і все одно мусить 
НАКРИВАТИ центральний стос, коли стається збіг або з’являється спеціальна карта. 

Вміст
• 64 карти

10хв
8 +

2 - 8

Відсмикнути руку
Якщо якийсь гравець накриває помилково або просто підносить руку, а потім відсмикує її, то програє раунд і 
забирає всі карти з центру стола.

Ритм

Ви повинні дотримуватися рівного, швидкого ритму гри. Якщо ви збиваєтеся з ритму (забувши, яке слово 
маєте сказати) або проґавлюєте свій хід, то мусите забрати центральний стос. 

Не підглядати! 
Усі гравці мусять класти карти на центр стола, відкриваючи їх лицем від себе. Якщо гравець глянув на свою 
карту перед тим, як покласти її, то його штрафують і він мусить забрати центральний стос.

Спеціальні карти 

Усі гравці мусять негайно виконати вказані нижче дії, коли відкривається спеціальна карта, а потім уже НАКРИВАТИ 
долонею центральний стос. Якщо гравець виконує неправильну дію або останній НАКРИВАЄ стос, то мусить 
забрати всі карти.

Кінець гри 
Гра закінчується, коли гравець без карт ПЕРШИЙ правильно НАКРИЄ долонею спеціальну карту або карту, 
що збігається зі сказаним словом!

Горила: усі гравці 
б’ють себе в груди. 

Бабак: стукніть по 
столу обома руками. 

Нарвал: лясніть у 
долоні над головою, 
наче показуючи ріг. 

ГОРИЛА
БАБАК

НАРВАЛ


