
Almosen   =   Милостиня  
Гравець(-ці), найбідніший(-ші) на 
рубіни отримує(-ють) 1 рубін.

Aus dem Vollen schöpfen   =   
Життя в розкоші
Максимум білих чіпів в цьому 
раунді збільшене з 7 до 9.

Der Kessel füllt sich   =   Горщик   
наповнюється
Пересунь свою краплю на 1 місце 
вперед. 

Die Qual der Wahl   =   Але маєш   
обрати одне
Обери: Візьми 1 чорний чіп АБО 
будь-який 2-чіп АБО 3 рубіни.

Ein guter Start   =   Добрий   
початок
Обери: Використай свій щурячий 
камінь нормально АБО відмовся 
(pass up) від 1-3 хвостів та візьми за
них 1-3 рубіни.

Eine günstige Gelegenheit   =   
Чудова можливість
Тягни 4 чіпа зі свого мішечка. 
Можеш обміняти один з них на чіп 
такого ж кольору з більшим на 1 
значенням. Візьми 1 зелений чіп, 
якщо не можеш зробити обмін. 
Поверни чіпи до мішку.

Eine zweite Chance   =   Другий   
шанс
Після перших 5 чіпів, доданих в 
горщик, обери: продовжити АБО 
почати свій раунд спочатку. 
Можливо лише раз.

Eine zweite Chance   =   Другий   
шанс
Після перших 5 чіпів, доданих в 
горщик, обери: продовжити АБО 
почати свій раунд спочатку. 
Можливо лише раз.

Glückspilz   =   Щасливий диявол  
Незалежно від того, вибухнув твій 
горщик чи ні: якщо ти досяг у 
цьому раунді поля з рубіном, 
отримай 2 додаткових ПО. 

Glück der Tüchtigen   =   Удача   
працьовитих
Гравець(-ці), який(які) в цьому 
раунді кидає(-ють) кубик, роблять 
це двічі (2х).

Gunst der ratten   =   Щури — твої  
друзі
Обери: Візьми будь-який 4-чіп АБО 
1 переможне очко за кожен щурячий
хвіст, який ви отримаєте.

Gut gerührt   =   Добре розмішано  
В цьому раунді ти повернеш назад у
мішок перший білий чіп, який ти 
витягнеш.

Hier funkelt’s   =   Воно так   
яскраво сяє
Якщо ти досяг у цьому раунді поля 
з рубіном, отримай додатковий 
рубін. 

Kürbisfest   =   Гарбузовий   
фестиваль
В цьому раунді кожен 
помаранчевий чіп рухається на 1 
місце далі.

Milde Gaben   =   Пожертва  
Всі по 1 разу кидають кубик та 
отримують відповідний бонус.

Novizenbonus   =     Бонус новачка  
Гравець з найменшою кількістю ПО
отримує 1 зелений 1-чіп.

Perfekt abgeschmeckt   =   
Ідеальний смак
Якщо на кінець раунду сума білих 
чіпів у тебе дорівнює 7, пересунь 
краплю на 1 місце вперед.

Rattenplage   =   Інвазія щурів  
Подвойте кількість щурячих хвостів
у цьому раунді.

Schadenfreude     =   Зловтіха  
Якщо в цьому раунді в тебе вибухає 
горщик, гравець зліва отримує один 
2-чіп.

Starke Zutat   =   Сильний   
інгридієнт
Починаючи з першого гравця: якщо 
зупинився без вибуху, тягни до 5 
чіпів з мішечку та за бажанням 
поклади один з них у горщик.

Tauschgeschäfte   =   Торгівля  
Можеш обміняти 1 рубін на будь-
який 1-чіп (не фіолетовий або 
чорний).

Wähle weise   =   Обирай мудро  
Обери: пересунь свою краплю на 2 
місця вперед АБО візьми 1 
фіолетовий чіп.

Weniger ist mehr   =   Менше — це   
більше
Всі тягнуть 5 чіпів. Гравець(-ці) з 
найменшою сумою отримує(-ють) 1
блакитний 2-чіп, а інші — по 1 
рубіну. Поверніть чіпи в мішок.

Zaubertrank   =   Магічне зілля  
В кінці цього раунду всі колби 
безкоштовно заповнюються.

Zur rechten Zeit   =   Якраз вчасно  
Обери: Отримай 4 переможних очка
АБО видали один білий 1-чіп зі 
свого мішка.


