
«Самый ловкий» — это веселая игра для любой компании из двух и 
более игроков возрастом от 7 лет. 

Цель игры
Игра состоит в том, чтобы как можно скорее избавиться от своих 
карточек.

Подготовка к игре
Достаньте колоду, положите в центр между игроками карточку 
«Тотем». Перемешайте карточки и разделите поровну между всеми 
участниками игры. Если количество игроков непарное, то число 
розданных карточек может быть неодинаково.

Правила игры
Все карточки раздаются «рубашкой» вверх и складываются стопкой. 
Первым ходит игрок, сидящий слева от раздающего. Каждый игрок по 
очереди тянет одну карту и кладет ее вверх лицом перед своей стоп-
кой. Делать это нужно быстро, не подглядывая. Как только появятся 
две карточки с одинаковым символом (цвет не имеет значения, за 
исключением карточек с цветными стрелками), то те игроки, у 
которых совпали символы, должны как можно скорее накрыть карто-
чку «Тотем» рукой. Тот, кто это сделал первым, должен отдать 
сыгравшие карты, кроме верхней, своему противнику. Кроме того, 
проигравший забирает и все карты под карточкой «Тотем». Если 
совпали 3 или 4 карты, то выигравший делит свои карты между про-
игравшими.

Специальные карточки
Если игрок вытянул эту карточку, он должен досчитать 
до трех и на счет «Три» все игроки одновременно откры-
вают по одной карте и сравнивают их между собой. Если 
есть одинаковые символы, их обладатели должны как 
можно скорее накрыть карточку «Тотем» рукой.

Если игрок вытянул эту карточку, то все игроки 
должны как можно скорее накрыть рукой карточку 
«Тотем». Тот, кто первым это сделал, кладет свои 
карты, кроме верхней, под карточку «Тотем». Он же 
продолжает игру.

Если игрок вытянул эту карточку, то играют лишь 
карточки с одинаковыми цветами. Фигуры значения 
не имеют. Действие карты заканчивается, когда 
карточка «Тотем» была накрыта рукой кем-то из 
игроков.

Штрафы
Если игрок ошибочно накрыл рукой карточку «Тотем», то остальные 
игроки отдают свои сыгравшие карты, кроме верхней. Карты под 
карточкой «Тотем» остаются на месте.
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«Найспритніший» — це весела гра для будь-якої компанії з двох 
і більше  гравців віком від 7 років.

Мета гри
Гра полягає в тому, щоб якнайшвидше позбавитися від своїх 
карток.
Підготовка до гри
Дістаньте колоду, покладіть у центр між гравцями картку «Тотем». 
Перемішайте картки і розділіть порівну між усіма учасниками 
гри. Якщо кількість гравців непарна, то число розданих карток 
може бути різним.

Правила гри
Всі картки роздаються «сорочкою» вгору і складаються стопкою. 
Першим ходить гравець, що сидить зліва від того, що роздає. 
Кожен гравець по черзі тягне одну карту і кладе її вгору лицем 
перед своєю стопкою. Робити це потрібно швидко, не підглядаючи. 
Як тільки з'являться дві картки з однаковим символом (колір не 
має значення, за винятком карток з кольоровими стрілками), то ті 
гравці, в яких збіглися символи, повинні якнайшвидше накрити 
картку «Тотем» рукою. Той, хто це зробив першим, повинен віддати 
карти, що зіграли, окрім верхньої, своєму супротивнику. Крім того, 
гравець що програв, забирає всі карти під карткою «Тотем». Якщо 
збіглися 3 або 4 карти, то гравець, що виграв ділить свої карти між  
тими, хто програв.

Спеціальні картки
Якщо гравець витягнув цю картку, він повинен 
долічити до трьох і на рахунок «Три» всі гравці одно-
часно відкривають по одній карті і порівнюють їх між 
собою. Якщо є однакові символи, їх власники повинні 
якнайшвидше накрити картку «Тотем» рукою.
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Якщо гравець витягнув цю картку, то всі гравці 
повинні якнайшвидше накрити рукою картку «Тотем». 
Той, хто першим це зробив, кладе свої карти, окрім 
верхньої, під картку «Тотем». Він же продовжує гру.

Якщо гравець витягнув цю картку, то грають лише 
картки з однаковими кольорами. Фігури значення не 
мають. Дія карти закінчується, коли картка «Тотем» 
була накрита рукою кимось з гравців.

Штрафи
Якщо гравець помилково накрив рукою картку «Тотем», то останні 
гравці віддають свої карти, що зіграли, окрім верхньої. Карти під 
карткою «Тотем» залишаються на місці.
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