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RINKINIO SUDĖTIS
• 56 kiaušinių kortelės
• 48 viščiukų kortelės
• 36 vištų kortelės
• 4 gaidžių kortelės
• 4 žaidimo lentos su vištidės laktomis
• 2 žaidimo kauliukai

PASIRUOŠIMAS
 Prieš pradedant žaisti reikia surūšiuoti korteles, kad kiaušinius, 
viščiukus, vištas ir gaidžius vaizduojančios kortelės gulėtų atskirose 
krūvelėse. Žaidėjai pasiima po vieną žaidimo lentą su vištidės laktomis.

ŽAIDIMO TIKSLAS
 Žaidimo tikslas – surinkti ir ant vištidės laktų patupdyti 9 vištas. 

ŽAIDIMO EIGA
 Žaidimą pradeda žaidėjas, kuris paskutinis valgė kiaušinienę, toliau 
žaidžiama ratu. Ėjimo metu žaidėjas ridena kauliukus (žr. 1 punktą 
„Kauliukų ridenimas“) arba atlieką keitimą (žr. 2 punktą „Keitimas“).

1. Kauliukų ridenimas
 Žaidėjas ridena abu kauliukus iš karto. Jei ant abiejų kauliukų iškrito 
skirtingas taškų skaičius, žaidėjas gauna kiaušinius, viščiukus ir vištas 
tokiu būdu:
• už kiekvieną kauliuką, kuriame išrideno 1, 2 arba 3 taškus, žaidėjas 

gauna po 1 kiaušinį,
• už kiekvieną kauliuką, kuriame išrideno 4 arba 5 taškus, žaidėjas 

gauna po 1 viščiuką,
• už kiekvieną kauliuką, kuriame išrideno 6 taškus, žaidėjas gauna 1 

vištą.

Pavyzdžiai
Jei žaidėjas išrideno 2 ir 5 taškus, 
jis gauna 1 kiaušinį ir 1 viščiuką.

Jei žaidėjas išrideno 4 ir 6 taškus, 
jis gauna 1 viščiuką ir 1 vištą.

Jei žaidėjas išrideno 1 ir 3 taškus,
 jis gauna 2 kiaušinius.



 Kiaušinius ir viščiukus vaizduojančias korteles žaidėjai pasideda priešais 
save. Vištas vaizduojančias korteles deda vištidėje ant laktų. 
 Jei žaidėjas išrideno kiaušinius arba viščiukus, bet krūvelėse neliko šių 
kortelių, žaidėjas negauna nieko, toliau žaidžia kitas žaidėjas.

 Jei išriedėjo dublis (abu kauliukai rodo vienodą taškų skaičių), žaidėjas 
atlieka tokius veiksmus:

Atiduoda vieną kiaušinį bet kuriam kitam žaidėjui.

Atiduoda vieną viščiuką bet kuriam kitam žaidėjui.

Atiduoda vieną vištą bet kuriam kitam žaidėjui.

Atsitiko bėda – žaidėjas netenka visų kiaušinių (kiaušinių 
korteles grąžina atgal į krūvelę).

Prasidėjo paukščių gripas. Žaidėjas papildomai ridena vieną 
kauliuką. Jei iškrito:

ūkyje skelbiamas karantinas – žaidėjas 
praleidžia vieną ėjimą,

žaidėjas netenka visų viščiukų – visas viščiukų 
korteles grąžina atgal į krūvelę,

žaidėjas netenka visų vištų – visas vištų korteles grąžina 
atgal į krūvelę.

Į ūkį įsėlino lapė. Jei žaidėjas turi gaidį, 
gaidys ima kakariekuoti ir išgąsdina lapę – 
visos vištos išsaugomos. Jei žaidėjas 
neturi gaidžio, jis papildomai ridena vieną 
kauliuką. Lapė pasiima tiek vištų, kiek 
iškrito taškų. Jei žaidėjas neturi pakankamai 
vištų, lapė pasiima tiek viščiukų, kiek 
trūksta vištų. Jei žaidėjas neturi ir reikiamo 
viščiukų skaičiaus, lapė pasiima atitinkamą 
skaičių kiaušinių.



2. Keitimas

 Vietoj kauliukų ridenimo žaidėjas gali atlikti keitimą.
 Keitimo metu žaidėjas grąžina į krūveles tris vienodas korteles ir 
pasiima vieną:

• 3 kiaušinius galima iškeisti į 1 viščiuką, 
bet tik tada, kai žaidėjas turi bent vieną 
vištą;

• 3 viščiukus galima iškeisti į 1 vištą;

• 3 vištas galima iškeisti į 1 gaidį.

ŽAIDIMO PABAIGA

 Žaidimą laimi žaidėjas, kuris pirmasis 
užpildo savo vištidę, tai yra ant vištidės 
laktų patupdo 9 vištas.
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 Gaidys gaunamas tik keitimo būdu. Jis perspėja 
ūkininką apie lapę. Todėl gaidį turinčiam žaidėjui 
išridenus du šešetus, jo vištos lieka saugios. 

www.adamigo.pl


