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тотоХХ ПoMИПoMИєє ПoСУ ПoСУдд??
  
 

Сімейна гра для 2-4 гравців

Той, хто програв – миє посуд після обіду!
Салатник спорожнів? З тарілки зник останній  

шматок картоплі? В повітрі повисло одвічне питання: 
ХТО ПОМИЄ ПОСУД? Вам неймовірно пощастило!  

Тепер нескінченні дебати про миття посуду позаду! Зіграйте  
в гру та визначте, хто врешті-решт зробить цю невдячну роботу.

Мета гри
Мета гри полягає в тому, щоб позбутися брудного посуду  

і столових приборів після обіду.

Вміст коробки: 
24 двосторонні жетони

• 4 тарілки с супом • 4 десерти

• 4 других страви • 4 жетони з виделками

• 4 напої • 4 жетони з ножами



Початкове розташування жетонів гравця

Підготовка до гри

Розділіть жетони на групи – окремо 
ножі, окремо виделки і т.д. Ретельно 
перемішайте кожен комплект та 
розкладіть зображенням чистого 
посуду горілиць. Кожен гравець 
отримує по одному жетону кожного 
типу та викладає перед собою, не 
дивлячись на малюнок на звороті та 
не показуючи його іншим гравцям. 
Розташування жетонів кожного разу 
повинне бути однаковим: десерт, 
друга страва, напої; в другому рядку: 
виделки, суп, ножі.

Хід гри

Гру починає гравець, який нещодавно 
мив посуд. Хід до наступного гравця 
традиційно переходить за стрілкою 
годинника. У свій хід гравець може 
виконати одну з двох можливих дій:

• перегорнути будь-який жетон  
з чистої сторони на брудну,
• Позбутися брудного (вже 
перегорнутого) елементу, поклавши 
його на інший брудний жетон того 
самого типу (напр. напої на напої) 
або кольору (червоний на червоний). 

Жетони можна класти як на свої,  
так і на жетони інших гравців.  
До уваги береться виключно той 
жетон, що знаходиться на вершині 
купки. Якщо гравець вирішує 
перекласти такий жетон супернику, 
він перекладає всю купку одразу.



Жетони Ганни

Жетони Христини

Приклад
Свій рух робить Ганна. Вона може 
перегорнути на брудну сторону один 
зі своїх жетонів: десерт, суп або ножі. 
А може замість цього один з брудних 
жетонів покласти на інший:

• напої Ганна може покласти на 
напої або суп Христини, або на власні 
виделки,
• другу страву тільки на десерт 
Христини,
• виделки – на власні напої або на 
суп Христини.

Кінець гри
Гру закінчено, коли жоден з гравців  
не може зробити наступний хід.  
Той, в кого залишилось найбільше 
жетонів, програє та повинен помити 
посуд!



Шановний покупець!

Ми комплектуємо наші ігри з особливою старанністю.  
Однак, якщо виявиш відсутні елементи, за що ми вибачаємося  

перед тобою, просимо відправити рекламацію електронною  
поштою за наступною адресою: bville@bville.kiev.ua

Не забудь написати своє ім’я та адресу (місто, поштовий індекс, 
вулицю, номер будинку та квартири) і вказати відсутній елемент гри.

bville.com.ua 2021
08382/3


