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Honeycombs™-i mäng sisaldab 52 kuusnurkset 
klotsi. Igal klotsil on kuus sümbolit ja ükski 

klots pole teisega täpselt ühesugune. 
Honeycombs™-i mängu on võimalik mängida 
kolmel viisil. Nende erinevus seisneb mängu 

kestuses ja võistlusmomendis. Vali mäng, mis 
sulle kõige paremini sobib.

Honeycombs™-i mängu eesmärk on ühendada 
kõik oma klotsid sobivate sümbolite abil. Mida 
rohkem klotse omavahel ühendad, seda rohkem 
punkte kogud. Kui sümbolid kokku ei sobi, siis ei 
saa klotse omavahel ühendada. Ainus erand on 
mesilane, mida võib ühendada ükskõik millise 
teise sümboliga. Iga klotsi kõik kuus külge on 
võimalik mõne teise klotsiga ühendada.

 Variant A. Töömesilane
Kiiruse peale käiv võistlusmäng (2–4 

mängijat / 2–4 kaheliikmelist võistkonda)

1. Jagage klotsid võrdselt mängijate/võistkondade 
vahel. 2 mängijat = mõlemale 26 klotsi, 3 
mängijat = kõigile 17 klotsi, 4 mängijat = kõigile 
13 klotsi

2. Iga mängija asetab klotsid enda e�e maha nii, 
et sümbolitega pool jääb allapoole.

3. Käskluse „Läks!“ peale pööravad mängijad oma 
klotsid ümber ja ühendavad omavahel niipalju 
sümboleid kui võimalik. Mäng käib kiiruse 
peale: enda meekärg tuleb teistest mängijatest 
kiiremini kokku panna.

4. Mängija, kes esimesena kõik oma klotsid 
ühendab, peab hüüdma „MEEKÄRG!". See 
tähistab esimese mänguvooru lõppu ja kõik 
teised mängijad peavad kohe oma tegevuse 
lõpetama.

Variant B. (jätk)
Lisakäik: kui on sinu kord mängida, siis 
võid pärast ühe klotsi ladumist selle 
järel kohe lisakäigu sümboliga 
märgistatud klotsi meekärjega 
ühendada. See käik ei mõjuta kuidagi 
sinu järgmist mängukorda, vaid on 
lihtsalt ühekordne boonus. Võta ko�st 
nii palju klotse, et sul oleks jälle käes 
kolm klotsi.
Jokker: mängija valib sellel klotsil ühe 
sümboli, millest saab jokker. Selle 
sümboli võib nüüd ühendada mistahes 
teise sümboliga

Variant C. Meekärjepusle
Tehke koostööd ja ehitage loominguline meekärg
1. Nagu tavalise pusle puhul, nii asetatakse ka siin 

kõik klotsid lauale nii, et sümbolitega pool jääb 
ülespoole.

2. Mängijad teevad koostööd, et ehitada üks 
meekärg. Selle mängu eesmärk on luua nii 
palju ühendusi kui võimalik.

3. Mängijad võivad klotse igal ajal ümber tõsta.
4. Kuna kõik mängivad ühel ja samal ajal, siis laob 

iga mängija klotse omas tempos.
5. Mäng on läbi siis, kui kõik mängijad on laotud 

meekärjega rahul.
6. See variant ei ole võistluslik, aga soovi korral 

võite punk�de üle arvestust pidada.

1. reegel: üks ühenduskoht
(Keh�b ainult „Töömesilase“ mängu kohta)

Kui mänguvoor on lõppenud, siis tohib iga 
mängija meekärjes olla ainult üks klots, mis on 
ühendatud ainult ühe ühenduskoha abil. Ühe 
ühenduskohaga klots on see, mis on ühendatud 
ainult ühe küljega (tema teistel külgedel olevad 
sümbolid ei ole ühendatud ühegi teise klotsiga). 
See tähendab, et klotse ei tohi lihtsalt ridamisi 
üksteise otsa laduda. 

Hoiatus! Ei sobi alla 3aastastele lastele. SISALDAB 
VÄIKSEID OSI. Lämbumisoht! Palun säilitage 
aadress tuleviku tarbeks. Värvid ja sisu võivad 
erineda.

2. reegel: vale ühendus
JKui mänguvooru lõppedes avastatakse vale 
ühendus, siis peab mängija kokkusobimatu klotsi 
eemaldama ja ta ei saa selle klotsi eest punkte. 
Selles näites eemaldab mängija klotsi ja kaotab 
kaks punk�, olenemata sellest, et üks ühendust-
est oli õige.

Punktide jagunemine
1 vastavus = 1 punkt
1 tuumühendus = 5 punk�
Kasutamata klots = miinus 1 punkt (keh�b ainult 
„Töömesilase“ mängu kohta)

Punk�de arvutamine
1. Arvuta kõigepealt oma tuumühenduse punk�d.
2. Loe kõik ühenduskohad kokku. Et punk�summa 

oleks õige, tuleks punkte arvestada siis, kui 
meekärg koost lah� võetakse. Kui klotsi 
eemaldad, siis loe üle, mitu ühenduskohta seal 
oli. (vaata allolevat pil�)

3. Lahuta kogusummast valed ühenduskohad.

Tuumühendus
Tuumühendus on klots, mille kõik kuus külge on 
mõne teise klotsiga ühendatud. Mängus „Üks 
suur meekärg“ saab tuumühenduse eest 5 punk� 
see mängija, kes ühendas viimase ehk 6. klotsi. 
Tuumühendus lisandub boonusena muude 
ühenduste eest teenitud punk�dele. 

Töömesilase (jätk)
5. Iga mängija kontrollib endale kõige lähemal 

asuva mängija meekärge, et näha, kas keegi on 
1. ja/või 2. reeglit rikkunud (vt 1. ja 2. reeglit 
järgmises tulbas). Kui keegi on reegleid 
rikkunud, siis tuleb vastavad punk�d selle 
mängija punk�summast maha lahutada. Kui 
aga reegleid rikkus mängija, kes oma meekärje 
esimesena valmis sai, siis jätkatakse mängimist 
niikaua, kuni keegi on ladunud vigadeta 
meekärje.

6. Seejärel arvutab iga mängija välja oma selle 
vooru punk�summa (vt „Punk�de 
jagunemine“) ja ütleb selle punk�lugejale. 
Punk�lugeja peab arvet kõikide mängijate 
punk�de üle.

7. Enne uut vooru tuleb kõik klotsid ko� tagasi 
panna ja siis uues� mängijate vahel ära jagada.

8. Mängija, kellel on pärast 3. vooru kõige rohkem 
punkte, kroonitakse mesilasemaks.

Variant B. Üks suur meekärg
Rahulik võistlusmäng, klotse laotakse kordamööda 

(2–4 mängijat / 2–4 kaheliikmelist võistkonda)
1. Mängijad laovad kordamööda klotse, et ehitada 

üks suur meekärg, aga koguvad samal ajal 
endale punkte.

2. Võtke üks klots ja asetage see laua keskele nii, 
et sümbolitega pool jääks ülespoole.

3. Iga mängija võtab ko�st kolm klotsi.
4. Mängitakse päripäeva. Iga mängija valib enda 

käigu ajal ühe oma kolmest klotsist ning 
ühendab selle meekärjega. Iga ühendatud klotsi 
eest saab ühe punk�, mis liidetakse mängija 
punk�summale.

5. Pärast klotsi ladumist võtab mängija endale 
ko�st uue klotsi asemele.

6. Mäng on läbi siis, kui kõik 52 klotsi on meekärje 
külge ühendatud. Võidab mängija, kellel on 
kõige rohkem punkte.

7. Mõnel klotsil on eriomadused, mis on märgitud 
klotsi keskosale. Et neist oleks võimalikult palju 
kasu, tuleb neid strateegiliselt kasutada.

 Kahekordsed punk�d: kui ühendad 
meekärjega klotsi, mis on märgistatud 
kahekordsete punk�de sümboliga, siis 
kahekordistatakse kõik sinu seni 
teenitud punk�d.

  
Varasta: kui ühendad meekärjega 
klotsi, mis on märgistatud varastamise 
sümboliga, siis on sul õigus varastada 
mõne teise mängija mängukord. Enne 
kui mängija jõuab oma klotsi 
meekärjega ühendada, hüüa 
„Varastan!“ ja nii saad tema 
mängukorra endale. Ühenda oma 
varastamise sümboliga märgistatud 
klots meekärjega ja liida saadud 
punk�d oma punk�summale. Võta 
ko�st nii palju klotse, et sul oleks jälle 
käes kolm klotsi. Jätkake mängijaga, kes 
oli järjekorras järgmine. 

Mängu käik

Tuumühendus
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