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Z A W A R T O Ś Ć  G R Y

 Klub kocich wąsów organizuje bal maskowy i właśnie otrzymałeś zaproszenie!

Spróbuj zdemaskować pozostałych gości, zanim oni zdemaskują ciebie. Każdy 
kolejny kot  wychodzący na parkiet taneczny daje ci nową wskazówkę. Który z 
graczy ukrywa się w  przebraniu brązowego kota? A może to jeden z rudych 

kotów?... Nie! Masz rację, to musi być kot prążkowany.

Witajcie na kocim balu maskowym! 

4 dwuczęściowe 
wachlarze

16 masek z 
każdego koloru: 
żółty, czerwony, 
zielony, fioletowy

40 kocich kart kocia karta (tył) 4 kart informacyjne

1 karta gracza 
początkowego

4 zaproszenia tył zaproszenia

19 kart 
kocich cech

karta kocich 
cech (tył)

Po skończonej grze nie musicie rozkładać wachlarzy na części, 
bez problemu zmieszczą się do pudełka.

K O C I E  K A R T Y
Przed pierwszą rozgrywką warto zapoznać się z kartami. Każda kocia karta 
przedstawia kota o 3 lub 4 cechach.

Zaproszenie pokazuje wszystkie cechy, jakie kot może posiadać.

Poza

Energiczny psotnik

Myszka zabawka

Biały Brązowy Niebieski Czarny Zielony Żółty Fioletowy Czerwony

Kolor sierści

Wzór na sierści Akcesoria 

Zadufany piękniś   Siedzący szef         Próżny leń Figlarny kotek

Mała czerwona pieczęć wskazuje ile z tych cech posiada każda kocia karta. 

Prążki                Cęntki

Niektóre koty nie mają 
wzorów na sierści. 

Kłębek wełny   Koktajl rybny     Cylinder 

Niektóre koty nie mają akcesoriów.
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P R Z Y G O T O W A N I E  D O  G R Y

a Rozkładając elementy gry upewnijcie się, że zachowaliście odpowiednio dużą wolną 
przestrzeń pośrodku stołu. Z biegiem gry na parkiet taneczny będą wkraczać nowe 
koty.

b Przygotujcie tyle zaproszeń ilu jest uczestników gry. Przetasujcie je.  
Upewnijcie się, że wśród nich jest zaproszenie z pieczęcią gracza początkowego. 

c Każdemu z graczy rozdajcie losowo po jednym zaproszeniu. Gracz, który otrzyma
zaproszenie z pieczęcią otrzymuje kartę gracza początkowego. Wszyscy gracze 
układają przed sobą odkryte karty zaproszenia.

d Każdy z graczy wybiera sobie wachlarz o danym kolorze i ustawia przed sobą.  
Podczas gry wachlarze posłużą jako stojak na karty. 

e Gracze otrzymują po 16 masek pod kolor swojego wachlarza.

f Przetasujcie karty z kocimi cechami i rozdajcie po trzy zakryte dla każdego gracza. 
To 3 cechy twojego kota. Ostrożnie umieść karty w swoim wachlarzu, tak, aby 
pozostali gracze nie mogli ich zobaczyć. 

Po rozdaniu kart może okazać się, że otrzymałeś kilka cech z tej samej kategorii. 
Widziałeś kiedyś dwukolorowego kota? Oczywiście, że tak! A kota w prążki i cętki 
jednocześnie? Szalone połączenie? Tak, ale nie niemożliwe! 

g Przetasujcie kocie karty i rozdajcie zakryte, po trzy dla każdego gracza. Gracze 
biorą karty do ręki, tak, aby pozostali gracze nie mogli ich zobaczyć.

h Z pozostałych kocich kart utwórzcie zakryty stos i ułóżcie tak,a by był w zasięgu ręki 
wszystkich graczy.

i Każdy z graczy otrzymuje kartę informacyjną. Karta w skrócie pokazuje wszystkie 
etapy gry, posłuży jako podpowiedź.

j Pozostały niepotrzebny materiały gry odłóżcie z powrotem do pudełka.
Rozłożenie gry dla 4 graczy
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3. (Opcjonalnie) Odgadnięcie kociej cechy (1x)

Podczas swojego ruchu możesz zrezygnować z tego 
etapu. Jeśli chcesz możesz spróbować odgadnąć jedną z 
kart kocich cech innego gracza. Wybierz dowolnego 
gracza i odgadnij jedną z kart znajdujących się w jego 
wachlarzu. Gracz, którego karta jest odgadywana musi 
udzielić odpowiedzi zgodnej z prawdą. 

◆ Udało się odgadnąć kartę: cecha zostaje uznana za 
odkrytą. Właściciel karty musi wyjąć ją z wachlarza i 
ułożyć odkrytą przed sobą, tak, aby była widoczna dla 
wszystkich. Ty, jako gracz, któremu udało się odgadnąć 
otrzymujesz w nagrodę od właściciela odgadniętej karty 
jedną maskę z jego puli. 
Ważne: 
Zdemaskowane karty z kocimi cechami w dalszym ciągu należy uwzględniać w 
etapie nr 2, czyli podczas ''Odkrywania maski''.  

◆ Nie udało się odgadnąć karty: musisz oddać
graczowi którego kartę odgadywałeś jedną ze 
swoich masek. 

Wszystkie maski, które otrzymałeś od innych graczy 
trzymaj w widocznym miejscu sobą, ale oddzielone 
od twoich masek.

R O Z G R Y W K A :
Graj zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, rozpoczyna gracz początkowy. 

Nowa runda zaczyna się w momencie, kiedy wszyscy gracze zagrali po jednym razie.

Cztery etapy gry:

1. Zagranie kocią kartą

2. Odkrycie maski

3. (Opcjonalnie) Odgadnięcie cechy

4. Dobranie kart z kotami

1. Zagranie kocią kartą

Wybierz jedną z trzech kocich kart i wyłóż ją 
na środek stołu, tak, aby była widoczna dla 
wszystkich graczy. 

2. Odkrycie maski

Wszyscy gracze (również Ty) sprawdzają, czy chociaż jedna cecha na wyłożonej 
kociej karcie pasuje do cech waszego kota. Jeśli tak, układacie jedną ze swoich 
masek na wyłożonej kociej karcie.

Ważne: 
◆ Nawet jeśli pasuje więcej, niż jedna cecha, 

na kociej karcie można położyć tylko jedną 
maskę.

◆ Upewnij się, że maski ułożone są w górnych rogach  
karty, tak, aby kot w dalszym ciągu był widoczny.
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4. Dobieranie kart z kotami

Dobierz jedną kocią kartę z rezerwy.
Twoja kolej się kończy, grę kontynuuje kolejny gracz. Powtarza te same etapy. 

Ważne: 
Wszystkie wyłożone kocie karty i maski pozostają widoczne pośrodku stołu do 
końca gry. 

K O N I E C  G R Y

Gra dobiega końca , kiedy wszystkie 3 kocie cechy jednego z graczy zostały odkryte.

Gra toczy się do momentu, kiedy wszyscy uczestnicy zagrali taką samą ilość rund. 
Podczas rundy finałowej, można już tylko zgadywać cechy. 

Żadne dodatkowe karty i maski już nie są wykładane.

Punktacja

Teraz gracze podliczają swoja punkty:

◆ Każda zdobyta maska przeciwnika to 1 punkt. 

◆ Każda nieodkryta kocia cecha to 1 punkt.

Przykład: Kasia zdobyła 5 punktów, za 4 zdobyte maski i jedną kartę z nieodkrytą cechą 
(która pozostała w wachlarzu). 

Gracz z największą ilością punktów wygrywa! W przypadku remisu, zwycięża 
gracz, który ma najwięcej nieodkrytych kart w wachlarzu. Jeśli w dalszym ciągu 

jest remis, gracze muszą podzielić się zwycięstwem.

Gra kończy się również w mniej prawdopodobnym przypadku, kiedy jednemu z 
uczestników skończą się wszystkie maski. Punktacja jest przyznawana normalnie, 

tak, jak zostało to opisane powyżej. 
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