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Zawartość pudełka:
60 żetonów
16 plastikowych pingwinów
instrukcja
Cel gry
W grze „Hej, to moja ryba!” gracze przemieszczają swoje stada pingwinów
po polach lodowej kry. Zwycięży gracz, który zgromadzi najwięcej ryb.
Żetony kry
Na wierzchniej stronie każdej kry może znajdować się jedna, dwie lub trzy
ryby. Na tylnej stronie jest tylko woda.

Pingwiny
Twoje pingwiny skaczą z jednej
lodowej kry na inną, starając się
złapać jak najwięcej ryb.
Przygotowanie do gry
1. Stwórzcie planszę. Wymieszajcie dokładnie zakryte żetony kry, a następnie odkryjcie i rozłóżcie je na stole, tak jak pokazano na rysunku. Plansza
powinna się składać z ośmiu rzędów żetonów kry. W każdym z nich należy
ułożyć siedem lub osiem żetonów (naprzemiennie). Jeśli wszyscy gracze się
na to zgodzą, można zamienić miejscami niektóre z żetonów, aby te
z dwiema i trzema rybami były równomiernie rozłożone.
2. Wybierzcie pingwiny. Każdy gracz
wybiera swój kolor pingwinów.
W zależności od liczby graczy
każdy otrzymuje:
2 graczy – po 4 pingwiny
3 graczy – po 3 pingwiny
4 graczy – po 2 pingwiny
3. Ustawcie pingwiny na planszy.
Najmłodszy gracz zaczyna.
Stawia swojego pingwina na dowolnym polu z jedną rybą. Następnie gracze
kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, stawiają po jednym pingwinie
na wolnych polach z jedną rybą.

Przebieg gry
Gdy wszystkie pingwiny zostaną rozstawione, rozpoczyna się połów ryb.
Zaczyna najmłodszy gracz. Następnie gracze wykonują ruchy w kolejności
zgodnej z ruchem wskazówek zegara.
Ruch gracza składa się z dwóch czynności:
(1) przesunięcia dowolnego swojego pingwina
(2) zabrania ze stołu żetonu kry, z którego zeskoczył pingwin. Pingwina
można przesunąć w dowolnym kierunku, po linii prostej, o dowolną liczbę
wolnych pól (niezajętych przez inne pingwiny).
1. Ruch pingwinów
Pingwiny muszą poruszać się
po linii prostej.
Pingwiny nie mogą zmieniać
kierunku w trakcie ruchu.

Pingwiny nie mogą przeskakiwać
nad pustymi miejscami.
Pingwiny blokują się nawzajem
i nie mogą przeskakiwać nad sobą.

2. Zabranie żetonu kry. Po przesunięciu pingwina weź żeton kry, na którym
stał, i połóż przed sobą obrazkiem do góry. Od tej chwili jest to Twoja zdobycz.

Kry, na które nie może wejść żaden
pingwin, należy usunąć z gry.
Np. samotną krę otoczoną ze wszystkich
stron pustymi polami.
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Drogi Kliencie, nasze gry kompletowane
są ze szczególną starannością.
Jeśli jednak zdarzą się jakieś braki
(za co z góry przepraszamy),
prosimy wysłać reklamację na adres:
Granna sp. z o.o,
ul. Księcia Ziemowita 47,
03-788 Warszawa.
Można też wysłać reklamację
na adres e-mailowy: service@granna.pl
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Każdy gracz liczy ryby złapane przez swoje pingwiny. Gracz, który zebrał
najwięcej ryb, zostaje zwycięzcą. Jeżeli dwóch lub więcej graczy zebrało
tyle samo ryb, o zwycięstwie decyduje większa liczba zebranych żetonów.
Gdy i ona jest równa – gra kończy się remisem.
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Zakończenie gry
Gracz, który nie może przesunąć żadnego ze swoich pingwinów, odpada z gry.
Zabiera swoje pingwiny i kry, na których stoją. Pozostali grają dalej, aż kolejno
odpadną z rozgrywki. Jeżeli pozostał tylko jeden gracz, może wciąż przesuwać
swoje pingwiny, by zmaksymalizować połów. Gra kończy się, gdy żaden
z graczy nie może wykonać ruchu.

