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Vienpusēji 
savienots kauliņš
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Novācot spēles
 kauliņu, pieskai�et 

2 punktus.
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Pilnīgs savienojums

© 2016y Go Games Inc, Visas tiesības aizsargātas

Spēle sastāv no 52 seškanšu spēles kauliņiem. 
Uz katra spēles kauliņa ir a�ēlo� 6 simboli, 

spēles kauliņi neatkārtojas. Ir trīs spēles veidi, 
kas cits no cita atšķiras pēc spēles norises 
tempa un sāncensības �pa. Izvēlie�es sev 

vispiemērotāko variantu.

    Kā spēlēt
Spēles uzdevums - savienot spēles kauliņus ar 
vienādiem simboliem. Jo vairāk spēles kauliņu 
Jūs esat uzlikuši, jo vairāk punktu Jūs iegūstat. 
Spēles kauliņi ar nesaskanošiem simboliem nav 
savienojami. Izņēmums ir medus bite, ko var 
savienot ar jebkuru citu simbolu. Visi spēles 
kauliņi ir savienojami ar ci�em spēles 
kauliņiem no visām sešām spēles kauliņa 
pusēm.

A variants – “Darba bite”
Ātrā spēle. Sāncenšu sāncensība

(2 – 4 spēlētāji/2 – 4 komandas pa 2 spēlētājiem 
katrā komandā)

1. Izdaliet visiem spēlētājiem/komandām vienādu 
spēles kauliņu daudzumu. 2 spēlētāji = 26 
spēles kauliņi katram, 3 spēlētāji = 17 spēles 
kauliņu katram, 4 spēlētāji = 13 spēles kauliņu 
katram.

2. Katrs spēlētājs izkārto savus spēles kauliņus ar 
a�ēlu pavērstu uz leju.

3. Pēc komandas Starts! spēlētāji apgriež otrādi 
savus spēles kauliņus un savieno pēc iespējas 
vairāk saskanīgos simbolus. Jums ir jāsavāc savi 
spēles kauliņi pirms pārējie spēlētāji savāc savus 
spēles kauliņus.

4. Spēlētājs, kurš pirmais ir savācis visus spēles 
kauliņus, iesaucas ŠŪNAS. Šis signāls nozīmē, ka 
raunds ir beidzies, un pārējiem spēlētājiem ir 
uzreiz jāapstājas.

 5.Katrs spēlētājs pārbauda sava tuvākā blakus 
esošā spēlētāja spēles kauliņus, lai pārliecinātos 
par to, vai a�ecīgais spēlētājs nav pārkāpis 1. 
un/vai 2. noteikumu (ska�t 1. un 2. noteikumu 
nākamajā kolonnā). Ja ir konstatē� pārkāpumi, 
ir a�ecīgi jāatskaita punk�. Ja pārkāpumi �ek 
konstatē� spēlētājam, kurš ir uzvarējis, raunds 
ir jāturpina līdz brīdim, kad parādās jauns 
uzvarētājs, kurš nav pieļāvis nevienu kļūdu.

6. Pēc tam visi spēlētāji saskaita un pieraksta 
savus punktus, ko viņi ir ieguvuši šajā un iegūst 
turpmākajos raundos - (ska�t Punktu 
skai�šana).

7. Nākamajam raundam visi spēles kauliņi �ek 
atgriez� maisiņā.

8. Spēlētājs, kurš 3 raundu kopsummā ir ieguvis 
vislielāko punktu skaitu, uzvar un �ek saukts 
par Bišu karali (karalieni).

B variants – “Kopējās šūnas”
Daudz lēnāka spēle, kuras laikā gājieni �ek veik� pēc kārtas 
(2 - 4 spēlētāji/ 2 – 4 komandas pa 2 spēlētājiem 

katrā komandā)
1. Spēlētāj veido kopējas lielās šūnas, veicot 

gājienus pēc kārtas un saņemot punktus katrs 
atsevišķi.

2. Izvelciet vienu spēles kauliņu un nolieciet to 
spēles laukuma centrā ar a�ēlu uz augšu.

3. Katram spēlētājam ir jāizvelk no maisiņa trīs 
spēles kauliņus.

4. Spēlētāji, virzo�es pulksteņa rādītāju kus�bas 
virzienā, pievieno pa vienam no saviem trim 
spēles kauliņiem pie kopējām šūnām. Par katru 
pievienoto spēles kauliņu a�ecīgais spēlētājs 
saņem vienu punktu, kas �ek pieskai�ts pie 
pārējiem spēles gaitā iegūtajiem punk�em.

5. Pēc katra gājiena spēlētājs no maisiņa sev 
paņem vēl vienu spēles kauliņu.

6. Spēle beidzas, kad pie šūnām ir pievieno� jau 
visi 52 spēles kauliņi. Par uzvarētāju kļūst 
spēlētājs, kurš ir ieguvis vislielāko punktu 
skaitu.

7. Dažiem spēles kauliņiem piemīt sevišķas 
īpašības, kas ir norādītas a�ecīgā spēles kauliņa 
centrā. Šo spēles kauliņu vēr�ba ir augstāka, ja 
�e �ek izlieto�, ievērojot noteiktu stratēģiju.

 Gājiens ar kauliņu “Punktu 
divkāršošana” dubulto iegūto punktu 
skaitu.

 “Zādzība”: Šis spēles kauliņš dod jums 
�esības nozagt gājienu vienam no 
spēlētājiem. Pirms spēlētājs ir paspējis 
pievienot savu spēles kauliņu, 
iesaucie�es ZĀDZĪBA, lai nozagtu 
a�ecīgā spēlētāja gājienu. Pievienojiet 
savu spēles kauliņu Zādzība un 
saņemiet punktus. Papildiniet rokās 
esošo spēles kauliņu skaitu līdz trim. 
Spēli nākamais spēlētājs turpina 
ierastajā secībā.

 “Papildu gājiens”: Pēc sava kārtējā 
gājiena Jūs varat uzreiz veikt vēl vienu 
gājienu, izmantojot spēles kauliņu 
Papildu gājiens. Šis papildu gājiens 
neatceļ Jūsu nākamo gājienu ierastajā 
secībā. Papildiniet rokās esošo spēles 
kauliņu skaitu līdz trim.

  Savvaļas bite: Spēlētājs izvēlas 1 
simbolu no kauliņa un iegūst iespēju 
savienot to ar jebkuru simbolu.

C Variants – “Šūnu mozaīka”
Kopīgs radošais darbs, veidojot šūnas

1. Visi spēles kauliņi �ek nolik� uz spēles laukuma 
ar spēles kauliņu a�ēliem uz augušu.

2. Spēlētāji kopīgi veido šūnas. Spēles mērķis - 
panākt pēc iespējas lielāku savienojumu skaitu. 

3. Jebkurš spēlētājs var jebkurā brīdī pārvietot 
spēles kauliņus. 

4. Spēlē ērtā tempā vienlaikus ar ci�em spēlētā-
jiem.

5. Spēle beidzas, kad visi spēles kauliņi ir 
savieno�, savukārt visi spēlētāji - apmierinā� ar 
rezultātu.

6. Šis ir spēles variants bez sāncensības; bet ja 
vēla�es, Jūs varat saskai�t un pieraks�t kopējo 
punktu skaitu.

1. noteikums: 
Vienpusēja savienošana 

(tikai spēles variantam “Darba bite”)
Beidzo�es spēles raundam, gatavajās šūnās �kai 
viens spēles kauliņš var būt savienots �kai ar 
vienu pusi. Tādējādi Jūs nevarat izkārtot spēles 
kauliņus līnijā, lai pēc iespējas ātrāk pabeigtu 
spēli. 

  

2. noteikums: Kļūda
Ja pēc rauda beigām šūnās �ek konstatēta kļūda, 
spēlētājam ir jānovāc nepareizi novietotais spēles 
kauliņš. Punk� par šo kauliņu ne�ek piešķir�. 
Zemāk dotajā piemērā spēlētājam ir jānovāc viens 
spēles kauliņš, kā rezultātā viņš zaudē 2 punktus, 
neskato�es uz to, ka viens no savienotajiem 
spēles kauliņiem bija pareizs.

Punktu skaitīšana
1 savienojums = 1 punkts
1 pilnīgs savienojums (no visām spēles kauliņa 

pusēm) = 5 punk�
1 neizmantots spēles kauliņš = mīnuss viens 

punkts (�kai spēles variantam “Darba bite”)

Kā skai�t punktus:
1. Vispirms saskai�et punktus, kuri ir iegū� no 

pilnībā savienotajiem spēles kauliņiem. 
2. Saskai�et daļēji pievienotos spēles kauliņus. Lai 

uzskaite būtu precīza, saskai�et punktus, 
izjaucot šūnas. Saskai�et spēles kauliņa 
savienojumu skaitu, izvācot to no šūnām (ska�t 
zemāk doto ilustrāciju).

3. Atskai�et savus nega�vos punktus.

Pilnīgs savienojums
Pilnīgs savienojums – tas ir savienojums ar ci�em 
spēles kauliņiem no visām 6 pusēm. Variantā 
"Kopējās šūnas" 5 papildu punktus saņem spēlētājs, 
kurš ir uzlicis pēdējo (sesto) spēles kauliņu. Šie 
papildu punk� �ek skai�� atsevišķi no punk�em, kas 
�ek iegū� par katru savienojumu.

Brīdinājums! Nav piemērots bērniem līdz 3 gadu vecumam-satur 
sīkas detaļas (aizrīšanās/nosmakšanas risks). Izņemiet rotaļlietu 
no iepakojumiem pirms dodat bērnam. Iepakojums nav rotaļlieta. 
Saglabājiet iepakojumu izmantošanai nākotnē. Krāsas un saturs 
var atšķir�es no uz iepakojuma norādītā. Lietot pieaugušo 
uzraudzībā!
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