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Gra dla 2–5 graczy w wieku od 6 lat.  
Czas gry ok. 15 minut.

Do miasta przyjechał cyrk! Występują w nim 
akrobaci, siłacze, połykacze ognia, iluzjoniści  

i clowny. Nie jest to jednak zwyczajny cyrk.  
Aby zobaczyć popisy, trzeba się trochę wysilić, 

bo to najmniejszy cyrk świata. Pchli cyrk!

Cel gry
Zdobycie jak największej liczby punktów  
poprzez zbieranie zestawów kart.

Zawarto  pude ka
 80 kart pcheł, po 8 kart  
(o wartościach 0-7) 
w 10 kolorach 

 9 kart akcji, po 3 sztuki  
każdej z 3 akcji

 instrukcja

Przygotowanie rozgrywki
Karty pcheł razem z kartami akcji należy dokładnie 
przetasować i ułożyć jako zakryty stos na środku stołu.
Gracze uzgadniają, kto rozpocznie grę.

Przebieg gry
Na początku swojej tury gracz może odkryć dowolną liczbę 
kart z zakrytego stosu. Karty odkrywa pojedynczo, układając 
je jedną obok drugiej w rzędzie na środku stołu. Jeżeli na 
początku rundy gracza w rzędzie znajdowały się już jakieś 
karty, to nie musi on decydować się na odkrywanie kolejnych. 
Jeżeli jednak w rzędzie nie ma żadnych kart, gracz musi odkryć 
minimum jedną kartę.

Gracz odkrywa karty do momentu, gdy A  sam zdecyduje się 
przerwać odkrywanie, albo do chwili, gdy B  odkryje kartę, 
która zmusi go do przerwania odkrywania kart (tzn. kartę 
w kolorze, który już znajduje się w rzędzie). W tym drugim 
przypadku gracz traci turę.
A  Jeśli gracz sam przerwał odkrywanie kart albo zupełnie 

zrezygnował z ich odkrywania, ma prawo dobrać na rękę 
1 dowolną kartę z rzędu odkrytych kart. Pozostałe karty 
pozostają na środku stołu jako rząd odkrytych kart.
Po wzięciu 1 karty gracz może zagrywać karty z ręki. Jeśli 
ma na ręce 3 karty o takiej samej wartości, może takie 
Trio położyć odkryte przed sobą. W jednej turze może 
zagrać dowolną liczbę Triów, jednak raz zagranych kart 
nie wolno zabierać z powrotem na rękę.
Na końcu gry każde leżące przed graczem Trio będzie 
warte 10 punktów.

Dla utrzymania przejrzystości 
rozgrywki zalecamy, aby liczba Triów 
zagranych przez graczy była jawna 
(np. zagrane Tria niech leżą wyraźnie 
oddzielone od siebie). Jeżeli jednak 
chcecie, aby rozgrywka była bardziej 
wymagająca – liczba zagranych 
Triów może być tajna (wszystkie 
zagrane Tria tworzą wtedy jeden 
stos kart). Zagrywając Trio, zawsze 
jednak trzeba je pokazać graczom.

Gry gracz zakończył zagrywanie kart, następuje tura 
gracza siedzącego po jego lewej stronie.

B  Jeśli gracz odkryje kartę w takim samym kolorze jak 
którakolwiek karta leżąca już w rzędzie, jego tura 
natychmiast się kończy. Nie może ani dobrać kart  
z rzędu, ani zagrywać Triów.
Odkłada ostatnio odkrytą kartę na stos kart odrzuconych, 
a swoją turę rozpoczyna gracz siedzący na lewo od niego.

PRZYKŁAD:

Marek odkrył właśnie piątą kartę, która jest zielona. Ten 
kolor znajduje się już w rzędzie. Marek musi odłożyć 
ostatnią odkrytą kartę (tę z powtarzającym się kolorem) na 
stos kart odrzuconych i automatycznie kończy swoją turę.

stos kart
odrzuconych

stos kart 
zakrytych

rząd odkrytych kart

Nie ma limitu kart na ręce.



Koniec gry
Rozgrywka może się zakończyć na dwa sposoby:

 Gra kończy się wraz z końcem tury gracza, który odkrył 
ostatnią kartę ze stosu. 

 Gra może się skończyć także, gdy któryś z graczy na końcu 
swojej tury ma na ręce przynajmniej po 1 karcie każdego 
koloru. Ten gracz ogłasza Wielką Paradę. Pokazuje innym 
karty, które zgromadził na ręce, aby udowodnić, że ma karty 
we wszystkich 10 kolorach. Jeśli gracz się pomylił i jednak nie 
ma wszystkich kolorów na ręce, bierze po prostu swoje karty 
z powrotem na rękę, a gra toczy się dalej.

UWAGA! Ogłoszenie Wielkiej Parady nie jest obowiązkowe. 
Nawet jeżeli gracz ma pośród kart na ręce 10 różnych 
kolorów, to nie musi kończyć gry.  

Podliczenie punkt w
Na koniec gry gracze otrzymują punkty za Tria, które wyłożyli 
w trakcie rozgrywki, oraz za karty, które pozostały im na ręce:

 Gracz otrzymuje 10 punktów za każde wyłożone przed 
siebie Trio.

 Gracz wyszukuje w każdym posiadanym na ręce kolorze 
kartę o najwyższej wartości i zlicza wartość tych kart. 
Otrzymaną sumę dolicza sobie do punktów za Tria. 
Wartości pozostałych kart są ignorowane.

PRZYKŁAD:
Gracz ma wyłożone przed sobą takie Tria:

i następujące karty na ręce:

Gracz otrzymuje za oba Tria 20 punktów (po 10 punktów 
za każde) i 27 punktów za karty na ręce oznaczone zieloną 
ramką (6 + 4 + 0 + 7 + 5 + 5). Trzy karty oznaczone czerwoną 
ramką nie dają graczowi żadnych punktów, ponieważ liczą się 
tylko najwyższe wartości w danym kolorze na ręce gracza. 
Gracz z największą liczbą punktów zostaje zwycięzcą. Jeśli 
dojdzie do remisu i gracze na pierwszym miejscu mają 
identyczną liczbę punktów – wspólnie cieszą się wygraną.

Karty akcji
Gdy gracz odkryje jedną z 9 kart akcji, odkłada ją na stos kart 
odrzuconych, a następnie wykonuje akcję z tej karty.
Po wykonaniu akcji gracz może jeszcze uformować Tria. 
Może również zakończyć grę, ogłaszając Wielką Paradę, 
jeżeli pozwalają mu na to posiadane karty.

Nowa atrakcja
Gracz kontynuuje odkrywanie kart tak długo, 
aż sam zdecyduje się przerwać odkrywanie 
albo aż odkryje kartę w kolorze dowolnej karty 
leżącej już w rzędzie.
W tym drugim przypadku odrzuca kartę  
z powtarzającym się kolorem na stos kart 

odrzuconych, ale nie traci tury, tzn. wciąż może dobrać kartę  
z rzędu i zagrywać Tria.
Jeśli gracz odkryje kolejne karty akcji, ignoruje ich działanie  
i odkłada je po prostu na stos kart odrzuconych.

Przej cie atrakcji
Gracz losuje z kart na ręce dowolnego gracza 
1 kartę, pokazuje ją wszystkim i dokłada do 
własnej ręki.

danie atrakcji
Gracz zgłasza żądanie karty w wybranym przez 
siebie kolorze.
Najpierw pyta o kartę w wybranym kolorze 
współgracza po swojej lewej albo po prawej 
stronie, wskazując kolor (ale nie wartość 
karty!). Jeśli zapytany gracz nie ma na ręce 

karty we wskazanym kolorze, żądanie przechodzi na 
kolejnego gracza itd. Jeśli zapytany gracz ma kartę  
w żądanym kolorze, musi ją oddać pytającemu, który dokłada 
ją do swoich kart na ręce i kończy wykonywanie akcji.
Tura gracza kończy się natychmiast, jeśli okaże się, że żaden 
z jego współgraczy nie ma karty w żądanym kolorze. W tym 
przypadku gracz ma pecha i nie otrzymuje żadnej karty.

Jeżeli gracz odkryje Żądanie atrakcji lub Przejęcie atrakcji, 
a żaden inny gracz nie ma kart na ręce, to karta akcji 
jest ignorowana i odkładana na stos kart odrzuconych. 
Następnie gracz odkrywa kolejną kartę. 

UWAGA! Po zagraniu Przejęcie atrakcji lub Żądanie atrakcji 
gracz nie dobiera karty z rzędu kart odkrytych.
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