
Сет – це комбінація з чотирьох льодяників 
одного кольору, з одним візерунком, але 
різних за формою: трикутник, квадрат, коло і 
зірка. Всього в колоді 12 сетів.

Приклад сета з синіх смугастих льодяників 

Підготовка до гри: роздайте по 7 карт кожному 
з гравців. Решту карт (колоду добору) покладіть 
картинками донизу в центрі столу. 

Хід гри: перший гравець запитує у сусіда зліва 
потрібну йому карту, перераховуючи всі 3 її 
ознаки. Наприклад: дай мені синій смугастий 
квадрат.

Якщо у сусіда є така карта, він обов’язково 
віддає її. Якщо гравець відгадав карту сусіда, 
він по черзі просить карти в інших гравців за 
годинниковою стрілкою, поки не помилиться. 
Якщо у суперника немає потрібного льодяника, 
гравець добирає 1 карту з колоди добору і хід 
переходить до наступного за годинниковою 
стрілкою гравця.

Амнямчик: якщо гравцеві 
замість льодяника попався 
Амнямчик, він може розіграти 
його у свій хід і попросити у 
будь-якого гравця льодяник 
того ж кольору, що й Амнямчик. 
Гравець, на якого зіграли 
Амнямчика, передає взакриту 

будь-який льодяник відповідного кольору 
Після розіграшу карта Амнямчика скидається.

Сет: якщо у гравця зібралася виграшна 
комбінація льодяників (сет), він оголошує про 
це і викладає її перед собою льодяниками 
догори (у відкриту).

В процесі гри може виникнути така ситуація, 
коли у гравця закінчуються карти на руках. У 
такому випадку гравець все одно продовжує 
гру, в свій хід запитуючи карти у своїх 
суперників.

Кінець гри і визначення переможця: гра 
закінчується, коли в колоді добору і на руках 
у гравців не залишилося карт, а всі сети 
розподілені між ними. Хто здобув найбільше 
наборів льодяників, той переміг.

Спрощений варіант гри: чим менше наборів 
льодяників бере участь у грі, тим простіше і 
швидше в неї грати. Для гри з дітьми або для 
перших ознайомчих партій рекомендуємо 
відкласти всі карти одного або двох кольорів 
і зіграти льодяниками, що залишилися. 
Наприклад, ви можете прибрати зелений і 
помаранчевий колір, і грати тільки червоними 
та синіми льодяниками. Гра залишиться такою 
ж захопливою, а прораховувати карти на 
руках у суперників стане значно простіше.

Розроблено FEELINDIGO:
Ілюстратор, технічний дизайнер – Гаяне Терзян.

Копірайтер – Віктор Семернін.
Тестер – Олексій Тарасов.

Арт-директор – Олександр Борисенко. 

Мета гри: перемагає той, хто збере найбільшу кількість виграшних комбінацій льодяників (сетів).

2-56+10-30 хв.

Колода добору

по 7 карт кожному з гравців


