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ROZKŁADANIE GRY

Więcej niż czterech graczy?

TRYB TURNIEJOWY
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• 1 Plansza do gry

PŁYTEK KAŻDY PŁYTEK KAŻDY PŁYTEK KAŻDY

Pióro

Żółty

Czegoś potrzebujesz? Z chęcią Ci pomożemy.

Szukasz innych sposobów rozgrywki? 
Sprawdź na naszej stronie: latice.com/more

support@adacio.com
Ptak

Granatowy

Żółw

Magenta

Kwiat

Czerwony

Gekon

Zielony

Delfin

Turkusowy

• 84 Płytki (72 kolorowe Płytki + 12 wietrzne Płytki)

Płytki kolorowe są w 6 różnych kolorach, 6 różnych kształtach, 
po 2 z każdego rodzaju.

Wyłóż wszystkie kolorowe i wietrzne płytki, obrazkiem w dół i 
wymieszaj razem. Podziel je równomiernie do puli gracza.

Po podzieleniu płytek, każdy z graczy 
wyciąga po pięć płytek z puli i układa je 
na stojaku. 

Połączcie się w pary, aby grać zespołowo! Wybierz partnera i 
ustal strategię wygranej. W końcu, co dwie głowy to nie jedna.

Wolisz grę opartą bardziej na umiejętnościach, niż na 
szczęściu? Przemieszaj kolorowe płytki oddzielnie od wi-
etrznych i podziel je równomiernie między graczy. Następ-
nie dodaj do puli każdego gracza równą ilość wietrznych 
płytek.

• 16 Kamienie słoneczne • 20 Pół kamienie

• 4 Stojaki na płytki

L A T I C ELatice to gra strategiczna, w której dopasowujesz 
płytki do koloru i kształtu. Wygrywasz, gdy jako 
pierwszy zagrasz wszystkimi swoimi płytkami.

Grasz dopasowując płytki 
ze stojaka...

Zdobywaj KAMIENIE 
dopasowując płytki na 
więcej niż jednej stronie.

Wydawaj kamienie na 
dodatkowe ruchy, aby 
zagrać więcej płytek.

Użyj WIETRZNYCH PŁYTEK, aby 
zmienić układ planszy

oraz zdobywaj więcej ruchów 
grając na specjalnych polach.

Łącz wszystkie powyższe zagrania w ekscytujące 
kombinacje, użyj wszystkich płytek ze swojej puli jako 

pierwszy i WYGRAJ!

...z płytkami na planszy.

CZYTANIE JEST NAJGORSZYM SPOSOBEM NA NAUKĘ 
REGUŁ GRY. ZAMIAST TEGO OBEJRZYJ WIDEO ONLINE:
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ZAGRAJ KOLOROWĄ PŁYTKĄ

ZAGRAJ WIETRZNĄ PŁYTKĄ

+ DODATKOWY RUCH
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WYMIEŃ PŁYTKI SPASUJ

• ZAGRAJ KOLOROWĄ PŁYTKĄ  • WYMIEŃ PŁYTKI   
• ZAGRAJ WIETRZNĄ PŁYTKĄ   • SPASUJ

ROZPOCZĘCIE GRY

W TWOJEJ RUNDZIE

Dopasuj według Koloru

Zagraj Wietrzną płytką
(Odłóż do puli) Przesuń płytkę

1
Zagraj Dodatkowy ruch

2

Dopasuj według Kształtu

Najmłodszy gracz rozpoczyna grę umieszczając 
jedną płytkę ze swojego stojaka na centralnym 
(księżycowym) polu, a następnie kończy swoją 
rundę pobierając jedną płytkę z puli.

Kiedy grasz wietrznymi płytkami, możesz przesuwać wszystkie 
wcześniej umieszczone płytki w górę, w dół, w lewo lub w 
prawo, na pusty sąsiedni kwadrat. Każda grana przez Ciebie 
wietrzna płytka liczy się jako jeden ruch. Po zagraniu wietrzną 
płytką, odłóż ją i wykonaj jeden dodatkowy ruch.

Możesz spasować swoją rundę za darmo, zamiast grać. Jeśli nie 
możesz zagrać płytki lub wymienić, to musisz spasować.

Czy mogę zagrać więcej niż jeden ruch, podczas mojej rundy?

Zwykle lepiej jest wymienić płytki niż spasować.

TAK! Dowiedz się jak na następnej stronie

RADA

Po zagraniu wietrznej płytki, otrzymujesz 
dodatkowy darmowy ruch. Zagraj teraz 
kolorową płytką, wymień płytki lub zagraj 
kolejną wietrzną płytkę (jeśli taką posiadasz 
na stojaku). Nie potrzeba kamieni! 

Kiedy grasz wietrzną płytką, płytka, którą przesuwasz 
na planszy, nie musi pasować do sąsiednich płytek.

Płytkę przesuniętą wietrzną płytką można odsunąć i 
oderwać od reszty płytek na planszy.

Kiedy grasz kolorową płytką z dodatkowym ruchem, 
umieszczenie jej nie musi być związane z płytką, która 
została przesunięta wietrzną płytką.

Kiedy grasz kolorową płytką dodajesz ją na planszy do leżącej już 
płytki, dopasowując do wszystkich sąsiadujących płytek (nie po 
przekątnej) według koloru lub kształtu. Płytka może się łączyć 
jednym lub kilkoma bokami, ale każda strona musi pasować do 
koloru lub kształtu (lub obu!) Każda zagrana kolorowa płytka 
liczy się jako jeden ruch. 

Możesz użyć ruchu, aby wymienić niektóre lub 
wszystkie płytki ze stojaka, na taką sama 
liczbę płytek z puli. 

Wyjmij ze stojaka te płytki, które chcesz wymienić, wylosuj i 
umieść taką sama liczbę nowych płytek z puli na stojak (bez 
podglądania), następnie dodaj i wymieszaj ponownie płytki w 
swojej puli. Każda wymiana płytek liczy się jako jeden ruch.

Pierwszy ruch Twojej rundy jest zawsze 
DARMOWY. Wybierz jeden z poniższych 
czterech ruchów: 

Nowe płytki pobierasz tylko na 
koniec swojej rundy.



KAMIENIE I DODATKOWE RUCHY

POLA SŁOŃCA

LIMIT KAMIENI SŁONECZNYCH

ZDOBYWANIE KAMIENI

Po pierwszym DARMOWYM ruchu swojej rundy, użyj 1 kamienia 
słonecznego lub 2 pół-kamieni, aby zagrać każdy dodatkowy ruch. 

Kiedy grasz płytką na Polu Słońca, 
zdobywasz jeden kamień słoneczny. 
Zdobywa się go dodatkowo do reszty 
zdobytych kamieni.

Jeśli na koniec rundy masz więcej niż trzy 
kamienie słoneczne, dodatkowe kamienie muszą 
zostać odrzucone.

Ilość pół kamieni jest nieograniczona.

Przepraszamy, ale użycie wietrznej 
płytki, aby przesunąć płytkę na Pole 
Słońca się nie liczy. 

Aby zdobyć kamień, należy umieścić płytkę na planszy tak, aby 
pasowała do koloru lub kształtu, więcej niż jednej z leżących już 
płytek. Zbieraj kamienie tylko zgodnie z poniższym opisem (Nie 
można zamieniać kamieni słonecznych na pół-kamienie).

Nie zdobywasz kamieni przez 
przesunięcie płytki, wietrzną 
płytką, nawet jeśli ta płytka 
przesuwa się w sąsiedztwo wielu 
pasujących płytek lub kończy na 
polu słońca. 

Możesz kupować wiele ruchów podczas swojej rundy i kontynuować 
grę, dopóki nie zabraknie Ci kamieni lub płytek w stojaku. Kamieni 
możesz użyć natychmiast lub zatrzymać na później.
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Użyj jednego 

kamienia 
słonecznego

LUB
Użyj dwóch Pół 

kamieni
Zagraj 

Dodatkowy ruch

DWÓJKA

TRÓJKA

LATICE

Zagrana płytka dopasowuje się do koloru 
lub kształtu z dowolnych 2 stron

Zagrana płytka dopasowuje się do koloru 
lub kształtu z dowolnych 3 stron

Zagrana płytka dopasowuje się do koloru 
lub kształtu ze wszystkich 4 stron

zdobądź jeden pół kamień

zdobądź jeden kamień słoneczny

zdobądź dwa kamienie słoneczne

          Używaj wietrznych płytek na swoja korzyść! Zagraj 
wietrzną płytką, aby ustawić się na planszy, a następnie zdobywaj 
kamienie grając kolorową płytką z dodatkowych ruchem.

          Zamiast odrzucać kamienie słoneczne, warto rozważyć 
zakup wietrznej płytki (zobacz na następnej stronie).

RADA

RADA

1 2

Użyj wietrznej płytki, aby odkryć Pole Słońca.RADA



TM

ODKUPIENIE WIETRZNEJ PŁYTKI

KOŃCZENIE RUNDY

KOŃCZENIE GRY

Jeśli masz mniej niż pięć płytek na swoim stojaku, możesz kupić 
z powrotem wietrzną płytkę z puli odrzuconych. To działanie 
nie liczy się jako ruch i może zostać wykonany w dowolnym 
momencie Twojej rundy. Użyj ruchu, aby natychmiast zagrać 
wietrzna płytką lub zachowaj na później.

Twoja runda kończy się, gdy już nie możesz wykonać żadnego 
ruchu, zagrałeś wszystkie pięć płytek ze stojaka lub nie chcesz 
kontynuować swojej rundy. Pod koniec każdej rundy, kiedy masz 
mniej niż pięć płytek na stojaku dobieraj płytki z puli, aż stojak 
znów będzie liczył pięć płytek.

Wygrywasz, gdy jako pierwszy zagrasz wszystkie 
swoje płytki, ze stojaka i puli. Jeśli wszyscy gracze 
zmuszeni są do spasowania, wygrywa gracz z 
najmniejszą ilością pozostałych płytek. Jeśli gracze mają taką 
samą liczbę pozostałych płytek, to jest remis.

Jeśli nie masz wystarczającej liczby (5) płytek, dobierz 
wszystkie pozostałe płytki. Gra kontynuuje zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara

Copyright 2017 Adacio Inc.  Jakakolwiek redystrybucja, w całości lub części, 
jest surowo zabroniona. Patent Latice - w oczekiwaniu. Latice and Adacio są 
znakami towarowymi Adacio Inc.  

Daj nam znać co myślisz: latice.com/survey
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Użyj trzech Kamieni słonecznych 
(Gra 2-3 graczy)

Zabierz wietrzną płytkę 
z puli odrzuconych

Użyj dwóch Kamieni słonecznych
(Gra 4 graczy)

Pula odrzuconych 
Wietrznych 

płytek (wspólne)
Pula kamieni
(wspólne)

*tylko kamienie słoneczne, 
nie pół kamienienie

Zobacz całą przykładową grę na latice.com/how
Pierwszy ruch: Zagraj 
kolorową płytką, aby zrobić 
Trójkę

Kup ruch, aby zagrać 
kolorową płytką i 
zrobić Dwójkę

Kup ruch, aby zagrać 
kolorową płytkę na 
Placu Słońca

Dobierz nowe płytki i przejdź 
do następnego gracza 

Kup ruch, aby zagrać 
wietrzną płytką

Kup Wymianę, aby 
spróbować dobrać 
lepsze płytki

Użyj dodatkowego 
ruchu, aby zrobić Latice 

na Polu Słońca

PRZYKŁADOWA RUNDA

ZAGRANO WSZYSTKIE 
5 PŁYTEK!
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