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Ploščica s popolnim ujemanjem

© 2016 Go Games Inc, vse pravice pridržane.

Igra Honeycombs™ vključuje dvainpetdeset 
šesterokotnih ploščic. Na vsaki ploščici je šest 
simbolov. Ni� dve ploščici si med seboj nista 
enaki. Honeycombs™ omogoča tri različne 

načine igre, ki spodbujajo različno hitrost in 
tekmovalnost pri igri. Izberite način igre, ki 

vam najbolj ustreza.

Navodila za igro
Cilj igre Honeycombs™ je, da zložite ploščice 
skupaj tako, da se bodo simboli na ploščicah 
ujemali. Najdite čim več ujemajočih simbolov, 
da dosežete čim več točk. Če se simboli na 
ploščicah ne ujemajo, ploščic ne morete 
poveza�. Izjema je le simbol čebelice. Divja 
čebelica se lahko poveže z vsakim simbolom. 
Vsako ploščico se lahko poveže z drugimi 
ploščicami z vseh šes�h strani.

Različica A – Čebelica delavka
Hitro pomerjanje nasprotnikov
(2-4 igralci / 2-4 moštva dvojic)

1. Ploščice enakomerno porazdelite med 
igralce/moštva. 2 igralca = vsak dobi 26 ploščic, 
3 igralci = vsak dobi 17 ploščic, 4 igralci = vsak 
dobi 13 ploščic.

2. Vsak igralec svoje ploščice položi predse s 
sprednjo stranjo obrnjeno navzdol. 

3. Igro začne eden od igralcev z vzklikom 
"začnimo". V tem trenutku vsi igralci obrnejo 
svoje kar�ce in jih poskušaj medsebojno čim 
več poveza�. Cilj je dokonča� svoje satovje 
preden ga uspejo dokonča� vaši nasprotniki.

4. Igralec, ki prvi dokonča satovje, vzklikne 
"HONEYCOMBS”. S tem se krog zaključi in vsi 
igralci morajo takoj preneha� zlaga� ploščice.

5. Vsak igralec hitro pogleda satovje najbližjega 
igralca, da preverite, ali je kdo prekršil pravilo 1 
ali 2 (pravila so opisana v naslednjem stolpcu v 
poglavju Pravilo 1 in Pravilo 2). Po potrebi 
ustrezno znižajte rezultat. Če odkrijete napako v 
satju igralca, ki je prvi končal, se krog nadaljuje, 
dokler en igralec ne zaključi svoje satje brez 
napak.

6. Nato vsak igralec prešteje svoje točke (glejte 
pravila Točkovanje) in svoj rezultat pove igralcu, 
ki je zadolžen za beleženje vseh rezultatov. 

7. Vse ploščice vrnite nazaj v vrečko in se 
pripravite na nov krog.

8. Igralec, ki ima po 3 krogih največ točk, je 
razglašen za čebeljo kraljico.

Različica B – Eno veliko satje
Ležerno tekmovanje z izmeničnimi potezami

(2-4 igralci / 2-4 moštva dvojic)

1. Igralci izmenično postavljajo ploščice, da 
zgradijo eno skupno satovje. Vsak igralec 
poskuša zase zbra� čim več točk. 

2. Iz vrečke izvlecite eno ploščico in jo postavite 
na sredino mize.

3. Vsak igralec iz vrečke izvleče tri ploščice.
4. Igralec, ki začne igro, izbere eno od svojih treh 

ploščic in jo ustrezno poveže s ploščico na mizi. 
Igra se nadaljuje v smeri urinega kazalca. Za 
vsak povezan simbol igralec prejme 1 točko, ki 
se prišteje k njegovemu skupnemu rezultatu. 

5. Po vsaki potezi, igralec iz vrečke vzame novo 
ploščico, tako da ima vsak igralec ves čas igre 
pred seboj tri ploščice.

6. Igra se konča, ko sestavite satovje iz vseh 52 
ploščic. Seštejte točke igralcev. Igralec z največ 
točkami je zmagovalec. 

7. Nekatere ploščice imajo super moči, ki so 
označene na sredini ploščice. Da čim bolje 
izkoris�te njihovo vrednost, jih uporabite 
premišljeno.

 Dvojne točke: Ko povežete ploščico, ki 
ima na sredini simbol za dvojne točke, 
se podvoji vse točke, ki jih igralec 
prejme s to potezo.

    Kraja: Ko imate v roki ploščico 
označeno s simbolom kraja, imate 
možnost, da drugemu igralcu ukradete 
potezo. Preden igralec, ki je na vrs�, 
položi svojo ploščico, vzkliknite 
"KRAJA", da naznanite, da jim boste 
ukradli potezo. Postavite svojo ploščico 
označeno s simbolom kraja in si 
prištejte dobljene točke. Iz vrečke 
vzemite novo ploščico, da boste imeli v 
roki spet 3 ploščice. Nadaljujte z 
igralcem, ki bi moral bi� na vrs� 
naslednji.

    Dodatna poteza: Ko naredite svojo 
običajno potezo, lahko takoj 
nadaljujete z novo potezo s ploščico 
dodatna poteza. To je bonus poteza, ki 
ne vpliva na naslednji krog ali na 
igralca, ki je na vrs� za vami. Iz vrečke 
vzemite ploščico, da boste imeli pred 
sabo spet 3 ploščice. 

    Joker: Igralec si izbere en simbol na 
ploščici, ki ga lahko uporabi kot jokerja 
in poveže s katerim koli drugim 
simbolom. 

Različica C – Satje sestavljanka 
Sodelujte skupaj, da zgradite krea�vno satje

1. Vse ploščice razporedite po mizi obrnjene s 
sprednjo stranjo navzgor, kot bi imeli pred 
seboj koščke sestavljanke.

2. Igralci sodelujejo, da zgradijo skupno satje. Cilj 
igre je, da naredite čim več povezav med 
ploščicami.

3. Ploščice lahko cel čas igre poljubno prestavl-
jate.

4. Delajte umirjeno, saj vsi igralci sočasno 
sodelujejo.

5. Igra se zaključi, ko naredite iz vseh 52 ploščic 
satje, ki vam je všeč.

6. Pri tej različici ne gre za tekmovanje. Če želite, 
lahko vseeno preštejete in zabeležite svoje 
točke, da poskušate prihodnjič izboljša� svoj 
rezultat.

Pravilo 1: Posamezno ujemanje
(Nanaša se le na različico Čebelica delavka)

Ob koncu kroga je lahko v satju le ena ploščica, ki 
se do�ka druge le z eno stranico. Ploščica ima 
posamezno ujemanje, če je izolirana (simboli na 
njenih straneh niso povezani). To pomeni, da 
ploščice ne smete poveza� v vrsto kot vlakec, da 
bi čim hitreje zaključili z igro.

  

Pravilo 2: Napačno ujemanje
Če ob koncu kroga najdete ploščico, ki se 
nepravilno ujema s katero od sosednjih ploščic, jo 
morate umakni�. Za to ploščico igralec ne prejme 
nobene točke. V spodaj prikazanem primeru, 
igralec umakne napačno postavljeno ploščico in s 
tem izgubi 2 točki, čeprav je bilo eno od ujemanj 
pravilno.

Točkovanje
1 ujemanje = 1 točka
1 popolno ujemanje = 5 točk
Neuporabljena ploščica = minus 1 točka (velja 

samo za različico Čebelica delavka)

Kako se točkuje
1. Najprej preštejte svoja popolna ujemanja in jih 

točkujte.
2. Preštejte ostala ujemanja. Prepričajte se, da 

pravilno štejete. Najbolje je, da točke štejete 
med razstavljanjem satja. Za vsako ploščico, ki 
jo odstranite, prešteje število ujemanj. (Glej 
spodnjo sliko)

3. Odštejte svoje nega�vne točke.

Popolno ujemanje
Popolno ujemanje je, če je ploščica z vseh 6 strani 
povezana z drugo ploščico. Pri različici Eno veliko 
satje, prejme igralec, ki je postavil zadnjo, šesto, 
ploščico, bonus 5 točk. Ta bonus se doda k 
točkam, ki jih igralec prejme od posameznih 
povezav.

OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od 36 
mesecev. Majhni delci. Nevarnost zadušitve 
zaradi tujka. Prosimo shranite te podatke za 
ponovno uporabo. Barve in vsebina se lahko 
razlikujejo.
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