
KOMPONENTY
60 kart
1 instrukcja

CEL ROZGRYWKI 
Twoim celem jest zebranie jak 
największej liczby kart. Możesz 
to zrobić, gdy jako pierwszy 
spostrzeżesz siedem baśniowych 
stworków ukrywających się na 
kartach wyłożonych na stole.
Musisz bacznie rozglądać się za 
ich czterema rodzajami: sowami, 
skrzatami, żabami i wróżkami. 
Na danej karcie może znajdować 
się do czterech z nich. Pozostałe, 
duże postacie znajdują się na 
kartach tylko dla ozdoby.

Każda z kart przedstawia 
fragment lasu – mogą się tam 
znajdować pnie, liście i bajkowe 
stworki.
Karty przedstawiające pnie 
drzew należy wykładać pionowo 
obok siebie, natomiast karty 
z liśćmi - poziomo, ponad 
pniami (nawet jeśli na stół nie 
trafiły jeszcze karty pni i vice 
versa). Wszystkie karty tworzą 
razem nieskończony krajobraz 
zaczarowanego lasu.

Jeśli w swojej turze zagrasz 
kartę z siódmym baśniowym 
stworkiem tego samego 
rodzaju, powiedz to na głos. 
Zbierasz wtedy wszystkie karty 
przedstawiające to stworzonko. 
Pozostałe na stole karty należy 
uporządkować, zgodnie z 
opisem z pkt 4. 

WAŻNE
Jeśli zagrana karta spowoduje, 
że na stole pojawi się więcej 
niż siedem stworków danego 
rodzaju, gracz zagrywający tę 
kartę wciąż zbiera wszystkie 
karty przedstawiające te stworki.
Przykładowo: na kartach leżą-
cych na stole znajduje się sześć 
żab. Zagrywasz kartę z dwiema 
żabami i mówisz o tym. Zbierasz 
wszystkie karty, na których znaj-
dują się żaby.

Jeśli naliczysz siedem stworków 
dwóch różnych rodzajów, to 
przed zebraniem kart musisz 
zdecydować się na ich jeden 
rodzaj.
Przykładowo: po zagraniu przez 
ciebie karty, na stole znajduje się 
7 sów i 7 żab, tak więc musisz 
zdecydować, czy zbierasz karty 
z sowami czy z żabami.

Jeśli po zagraniu karty na stole 
znajdzie się siedem stworków 
danego rodzaju, ale się o nie 
nie upomnisz, to twoja strata 
(możesz zrezygnować z tej 
zasady w grze z najmłodszymi).

KONIEC GRY
Forest dobiega końca, gdy 
skończą się karty na a stosie, 
gracze nie będą już mieli żadnych 
kart do zagrania. Pozostałe na 
stole karty wędrują do gracza, 
który jako ostatni zebrał z karty 
siedmioma stworkami.
Wygrywa gracz z największą 
liczbą kart.

DWA WARIANTY GRY 
• Gracze, którzy zebrali zestawy 
wszystkich stworków (7 sów, 
7 wróżek, 7 skrzatów i 7 żab), 
otrzymują 5 dodatkowych 
punktów.
 

• Obowiązują te same zasady, 
ale wygrywa gracz z najmniejszą 
liczbą kart. W tym przypadku, 
jeśli zapomnisz zebrać karty, inni 
z pewnością ci o tym przypomną! 

ЦЕЛЬ ИГРЫ 
Собери как можно больше 
карточек. Карточку получает 
тот, кто первым найдет 
семь маленьких существ, 
спрятавшихся на разложенных 
на столе карточках.
Внимание следует обращать на 
четыре вида сказочных существ: 
совы, Санта-Клаусы, лягушки 
и феи.
На каждой карточке может быть 
до четырех существ. Остальные 
крупные персонажи на карточке 
носят декоративный характер. 

КОМПЛЕКТ ИГРЫ
60 игровых карточек
1 буклет с правилами

ИГРА
Ходы осуществляются по часовой 
стрелке. Первый игрок кладет 
одну из своих карточек на стол и 
берет из колоды новую, чтобы у 
него было три карточки. Сидящий 
слева от него игрок ходит 
следующим.

НАЧАЛО ИГРЫ
Перетасуйте колоду и раздайте 
по три карточки каждому игроку. 
Положите колоду на стол лицевой 
стороной вниз. Первым ходит 
самый младший игрок. 

На каждой карточке изображен 
кусочек леса со стволами 
деревьев, листвой и сказочными 
существами.
Карточки со стволами 
располагаются вертикально 
по отношению друг к другу, 
карточки с листвой следует класть 
горизонтально поверх стволов 
(даже когда на столе еще нет 
карточек со стволами и наоборот). 
Вместе карточки образуют 
бескрайний сказочный лесной 
массив.

ROZGRYWKA
Gracze rozgrywają tury 
w kolejności wg wskazówek 
zegara. Pierwszy gracz zagrywa 
na stół wybraną przez siebie kartę 
i dobiera ze stosu kolejną, tak aby 
na koniec tury mieć na ręce trzy 
karty. Następnie tura przechodzi 
na gracza po lewej.

PRZYGOTOWANIE GRY
Potasujcie karty i rozdajcie po 
trzy każdemu graczowi. Pozostałe 
karty ułóżcie na stos (grzbietami 
do góry). Rozpoczyna najmłodszy 
gracz.
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