
Жодного бонусу

Тягни 1/2/4 чіпа з мішечку. Можеш 

покласти один з них у свій горщик

Якщо у твоєму горщику вже є 

помаранчевий чіп, пересунь цей чіп 

вперед на відповідну кількість місць.

Якщо останній чіп, який викладено, -- 

білий, поклади його назад у мішечок.

За кожен зелений чіп на останній або 

передостанній позиції отримай 1 рубін.

За 1/2/3 фіолетових чіпів у горщику 

отримай відповідний бонус.

Якщо ти витяг(ла) більше чорних чіпів, 

ніж один гравець поряд з тобою, 

пересунь краплю вперед. Якщо більше 

ніж обидва гравці, додатково до 

пересування краплі отримай рубін.

Жодного бонусу

Якщо горщик бабахне протягом 

наступних 1/2/4 чіпів, ти все ще 

отримаєш ПО та грощі.

Відклади цей чіп в сторону. Після того, 

як перестанеш тягнути, обери: 

використати його в цьому раунді або 

залишити на наступний.

Наступний викладений чіп рухається 

вдвічі далі, ніж треба.

За кожен зелений чіп на останній або 

передостанній позиції отримай один з 

вказаних чіпів.

Якщо ти віддаси фіолетові чіпи в 

горщику, отримаєш відповідні бонуси.

Якщо ти витяг(ла) більше чорних чіпів, 

ніж один гравець поряд з тобою, 

пересунь краплю вперед. Якщо більше 

ніж обидва гравці, додатково до 

пересування краплі отримай рубін.

НАБІР 1 НАБІР 2

2р: стільки ж - краплю, більше -- і рубін 2р: стільки ж - краплю, більше -- і рубін



Жодного бонусу

Якщо цей чіп на місці з рубіном, 

отримай рубін негайно.

Якщо останній викладений чіп -- білий, 

додай його значення до цього червоного 

чіпа.

Максимум білих чипів збільшується в 

залежності від того, скільки викладено 

жовтих.

Якщо ващі білі чіпи мають сумарне 

значення 7, значення всіх зелених чіпів 

подвоюється.

За кожний фіолетовий чіп, в залежності 

від позиції в горщику, отримайте певну 

кількість ПО.

Якщо ти витяг(ла) більше чорних чіпів, 

ніж один гравець поряд з тобою, 

пересунь краплю вперед. Якщо більше 

ніж обидва гравці, додатково до 

пересування краплі отримай рубін.

НАБІР 3 Жодного бонусу

Якщо цей чіп на місці з рубіном, ти 

негайно отримуєш відповідну кількість 

ПО.

Якщо один або більше червоних чіпів 

вже у горщику, кожен наступний білий 

чіп рухається на 1 місце вперед.

Перший жовтий чіп рухається на 1 

додаткове місце вперед, другий чіп -- на 

2 місця вперед, третій -- на 3 додаткові 

місця вперед. 

За кожен зелений чіп на останній або 

передостанній позиції, можеш сплатити 

1 рубін, щоб посунути краплю на 1.

Обміняй один чіп у горщику на інший 

такий самий чіп, але с більшим на 1 

значенням.

Якщо ти витяг(ла) більше чорних чіпів, 

ніж один гравець поряд з тобою, 

пересунь краплю вперед. Якщо більше 

ніж обидва гравці, додатково до 

пересування краплі отримай рубін.

НАБІР 4

2р: стільки ж - краплю, більше -- і рубін 2р: стільки ж - краплю, більше -- і рубін
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