Uwaga

Pierwszy gracz, który ułoży swoje fiolki we
właściwej kolejności krzyczy „Eureka!”. Jeżeli
wszyscy gracze zgodzą się, że ma on rację
dostaje on ukończoną właśnie kartę wyzwania jako 1 punkt.
Gracze pozostawiają swoje kulki w takim
ustawieniu jak były one w momencie zakończenia wyzwania, nie są one przywracane do
pozycji początkowych. Wszystkie fiolki muszą jednak zostać obrócone właściwą stroną
ku górze przed rozpoczęciem nowej rundy.

Zawartosc

Ilustrowana instrukcja
54 karty wyzwan
24 kulki (8 zielonych, 8
fioletowych, 8 czerwonych)
12 fiolek

WstEp

Szaleństwo w laboratorium! Doktor Eureka
potrzebuje pomocy w ukończeniu swoich
eksperymentów. Przerzuć swoje składniki
między właściwymi fiolkami we właściwej
kolejności, szybciej niż inni gracze, aby zostać najlepszym naukowcem!

Cel gry

Każdy z graczy wciela się w ucznia Doktora
Eureki i stara się być pierwszym, który uzyska właściwą kombinację plastikowych kulek
w porządku wskazanym na karcie wyzwań.
Aby tak się stało gracze muszą przekładać
kulki z fiolki do fiolki, nie wolno im ich jednak dotykać, ani pozwolić, aby wypadły
z fiolek. Pierwszy gracz, który uzyska 5 punktów (5 kart wyzwań) wygrywa grę.

Kiedy wszyscy gracze są gotowi rozpoczyna
się nowa runda od obrócenia kolejnej karty
wyzwania awersem ku górze.

Koniec gry

Pierwszy gracz, który uzyska 5 punktów
(5 kart wyzwań) wygrywa grę.

Warianty

Kiedy odkryta zostanie karta wyzwania gracze
licytują kto wykona wyzwanie w mniej ruchów.
(nie wolno licytować takiej samej wartości jak
inny gracz). Kiedy każdy z graczy wybierze
numer, gracz który zadeklarował najniższą wartość otrzymuje kartę jeżeli uda mu się wykonać

Przygotowanie do gry

1. Karty wyzwań należy potasować i umie-

ścić rewersami ku górze na środku stołu.
2. Każdy z graczy bierze 3 plastikowe fiolki
i umieszcza przed sobą w linii.
3. Następnie w każdej z fiolek gracz umieszcza 2 kulki w następującym porządku od
lewej do prawej:
2 fioletowe, 2 czerwone, 2 zielone:

wyzwanie w zadeklarowanej liczbie ruchów
(lub mniejszej). Jeżeli mu się nie uda, próbę
podejmuję kolejny gracz, według licytacji (od
najniższych do najwyższych).
Kiedy gracz gra sam, nie musi licytować,
powinien natomiast starać się wykonać wyzwanie w najniższej możliwej liczbie ruchów.
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Rozgrywka

Kiedy wszyscy gracze są gotowi, należy
obrócić wierzchnią kartę wyzwań awersem
ku górze. Wszyscy naraz gracze rozpoczynają
przerzucanie kulek z fiolki do fiolki, tak aby
ułożyć je w porządku zgodnym z tym wskazanym na karcie wyzwania.

Gracze muszą przestrzegać następujących
zasad:
Kombinacje mogą zostać ukończone
w fiolkach ustawionych standardowo. (A)
Lub w odwróconych do góry nogami. (B)
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Gracze mogą zmieniać kolejność swoich fiolek tak, aby były w odpowiedniej kolejności
dla danego wyzwania.
Jeżeli gracz dotknie lub upuści jedną ze
swoich kulek albo niepoprawnie zadeklaruje
ukończenie wyzwania, natychmiast odpada
z rundy (do momentu odkrycia nowej karty
wyzwania).
Ważne: Aby wyzwanie było ukończone kulki
w fiolkach i fiolki muszą być w porządku
dokładnie zgodnym z tym na karcie (od lewej
do prawej i z góry do dołu).

