
Mini kotek
Gra losowa dla 2-4 miłośników kotów od lat 5 do 99.
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Zawartość: 11 drewnianych żetonów z podobizną kotka, 1 kostka, zestaw instrukcji do gry.

Cel gry
Zdobyć jak najszybciej trzy żetony z podobizną kotka.

Przygotowanie
Rozłóżcie na stole wszystkie żetony, tworząc z nich wspólną rezerwę. 
Przygotujcie kostkę do gry.

Rozgrywka
Grajcie w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Rozpoczyna ten, kto ostatnio miał okazję pogłaskać kotka. Wykonuje rzut kostką.

Co pokazała kostka?
1,2,3 lub 4 oczka: Zgarnij z rezerwy garść żetonów i wyrzuć je z dłoni na stół. Ile żetonów jest zwróconych kotkiem do góry?
Jeśli ilość żetonów jest taka sama, jak liczba oczek na kostce otrzymujesz w nagrodę jeden żeton.
Ułóż go przed sobą. Pozostałe żetony wracają do rezerwy.
Jeśli liczba żetonów zwróconychkotkiem do góry jest zbyt mała, lub zbyt duża, niż ta na kostce, nie otrzymujesz nic w nagrodę. 
Wszystkie żetony wracają do wspólnej rezerwy.

Kot: przed rzutem żetonami, wybierz sobie numer od 1-4 i powiedz go na głos swoim przeciwnikom. Wyrzuć dowolną liczbę 
żetonów. Jeśli liczba żetonów zwróconych kotkiem do góry odpowiada numerowi, który wybrałeś, w nagrodę otrzymujesz 
jeden żeton.  Ułóż go przed sobą. 
Jeśli liczba żetonów zwróconych kotkiem do góry, jest zbyt duża lub zbyt mała, nie otrzymujesz nic w nagrodę. 

Pies: Donośnie szczekanie psów wystraszyło koty, wszystkie uciekły. Został tylko jeden, czy potrafisz znaleźć dla niego 
kryjówkę? Weź do ręki jeden żeton z rezerwy i upuść go na stół. Jeśli upadnie zwrócony kotkiem do dołu, oznacza to, że 
kotek się ukrył i jest bezpieczny. W nagrodę możesz zabrać żeton i ułożyć go przed sobą. Jeśli upadnie zwrócony kotkiem do 
góry oznacza to, że inne koty muszą mu pomóc. Żeton wraca z powrotem do wspólnej rezerwy.

Wskazówka: jeśli żeton zatrzyma się na brzegu, zamiast na jednej ze stron, możesz rzucić nim ponownie.

Koniec gry
Wygrywa ten, kto jako pierwszy zdobędzie trzy żetony z kotkami.

RYZYKO ZADŁAWIENIA 
-  Małe elementy. Nie nadaje
    się dla dzieci poniżej 3 lat.
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