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Smok Grzmiący Ząbek
Kwartet

Klasyczna gra karciana z ognistym kryształkami dla 
2-6 osób od 4 do 99 roku życia.

Ilustracje: Janina Görrissen 
Czas rozgrywki     około 10 minutes

Smok Grzmiący Ząbek i jego przyjaciele grają w kwartet. Czy 
chcecie do nich dołączyć? Przybywajcie do Doliny smoków i 
posłuchajcie uważnie: do skompletowania kwartetu potrzebne 
są cztery takie same karty. Żeby je uzbierać obserwujcie karty, 
które trzymacie w ręku i proście Waszych przeciwników o te, 
których Wam brakuje. Ten, jeśli jest w posiadaniu karty musi 
Wam ją oddać. W nagrodę za każdy utworzony kwartet 
otrzymujecie ognisty kryształek. Komu uda się uzbierać 
najwięcej kryształków?

Zawartość
32 karty kwartet (= 8 kwartetów), 6 kart skała, 8 ognistych 
kryształków, zestaw instrukcji do gry.
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Kwartet dla 3-6 graczy
Przygotowanie
Każdy z graczy otrzymuje jedną kartę skałę i układa przed sobą. 
Nadwyżkę kart skała odłóżcie do pudełka. Wymieszajcie karty 
kwartet i rozdajcie graczom, tak, aby nikt nie widział naszych 
kart.  Gracze nie muszą mieć takiej samej ilości kart, może się 
zdarzyć, że ktoś otrzyma o jedną więcej. Przygotujcie do gry 
ogniste kryształki. 

Rozgrywka
Weźcie do ręki karty i przyjrzyjcie im się uważnie: jeżeli ktoś 
posiada wśród swoich kart kwartet, może go wyłożyć. Za każdy 
kwartet gracz otrzymuje w nagrodę ognisty kryształek i układa 
go na swojej karcie skale. 

Grę rozpoczyna ten, kto najlepiej udaje smoka ziejącego 
ogniem. Poproś innego gracza o kartę, która przedstawia 
jednego ze smoków na Twoich kartach.
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Przykład:
Pytanie: ‘’Maju, czy masz żółtego smoka?’’, lub ‘’Paulinko, 
czy masz czerwonego smoka?’’

Czy Twój współgracz jest w posiadaniu karty, o którą pytasz?
•  Tak! Wspaniale! Musi oddać Ci kartę, a Ty może poprosić  

jego lub innego gracza o następną.
•  Nie! Szkoda. Twój ruch się kończy, nie możesz prosić  o 

więcej kart. Grę kontynuuje kolejna osoba.

Twój ruch kończy się w momencie, kiedy udało Ci się zebrać 
pełen kwartet. Wyłóż cztery karty. W nagrodę otrzymujesz 
ognisty kryształek. Połóż go na Twojej karcie skała. Kolej gry 
przechodzi na następną osobę (według kolejności zgodnej z 
kierunkiem ruchu wskazówek zegara).

Uwaga:
Jeśli gracz wyłoży wszystkie swoje karty, nie może już prosić o 
nowe. Zostaje wykluczony z gry do końca rozgrywki.
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Koniec gry
Gra kończy się w momencie, kiedy wszystkie kwartety zostały 
wyłożone. Wygrywa osoba z największą ilością zdobytych 
ognistych kryształów. W przypadku takiej samej ilości 
kryształków u dwóch graczy ogłaszany jest remis.

Kwartet dla dwóch graczy
Podstawowe zasady gry pozostają niezmienione, poza małymi 
modyfikacjami:

• Na początku każdy z graczy otrzymuje po 10 kart kwartet. 
Przygotujcie do gry pozostałe karty, układając zakryte jedna 
na drugiej utwórzcie z nich pionową kolumnę.

• Jeśli Twój współgracz nie ma karty odpowiedniej dla Ciebie, 
dobierz jedną ze stosu. Teraz Twój współgracz może 
poprosić o kartę.

• Gra kończy się w momencie, kiedy jeden z graczy wyłoży 
wszystkie swoje karty. 




