
Berikut ini semua gambarnya, pelajari sekarang!

Pernahkah kamu memperhatikan 3 gambar dengan latar belakang hijau? "Minumlah sebelum kamu haus", 
"Dinamisme", dan "Splash". Harap dicatat, ini adalah gambar khusus! Jika kamu menemukannya di antara 2 kartu, 
kamu mungkin harus meneguk air...

Permainan 30 kartu - 2 hingga 4 pemain

Kamu akan tertawa terbahak-bahak dengan permainan memori dan kecepatan ini! Gunting kartu dan sajikan 
segelas air untuk setiap pemain. Temukan gambar yang sama di 2 kartu yang berbeda secepat mungkin! Bentuk 
sama, warna sama, hanya ukuran dan orientasi yang dapat berubah: setiap kali, hanya ada 1 gambar yang identik di 
antara 2 kartu. Bukankah itu gila?
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Tempatkan tumpukan kartu yang telah dikocok di antara para pemain. 
Ini tumpukan kartunya. Tarik 2 kartu dan letakkan di atas meja, terlihat 
jelas oleh semua orang. Pemain pertama yang mengenali 2 gambar yang 
mirip DAN MENYEBUTKAN NAMANYA dengan lantang memenangkan 
ronde: ia memenangkan kartu, dan menarik 2 kartu baru untuk memulai 
ronde berikutnya.

Permainan berakhir ketika tidak ada 
lagi tumpukan kartu, dan pemain 
dengan kartu paling banyak menang!

Untuk 3 gambar khusus, kamu harus 
menyebutkan namanya DAN minum 
seteguk air jika ingin memenangkan 
ronde. Ingat, 3 gambar khusus ini adalah: 
"Minumlah sebelum kamu haus", 
"Dinamisme", dan "Splash".

Peringatan! Kalau kamu tidak menyebutkan nama yang 
benar, kamu kehilangan 2 kartu, masukkan kembali 2 
kartumu ke tumpukan dengan memisahkannya. Kalau 
kamu tidak memiliki kartu untuk dimasukkan kembali, 
kamu akan mengembalikan 2 kartu nanti kalau kamu 
menang di ronde berikutnya ...

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Airbersoda!
Bukan, ternyata itu 
adalah "Air minum 
dalam kemasan! ”

Tujuan: memiliki kartu sebanyak mungkin!

Kamu ingin lebih? Berikut 2 variasi permainan lainnya!
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Tujuan: singkirkan kartumu secepat mungkin!

Saat pemain telah menghabiskan tumpukan kartunya, 
dia meminum seteguk air. Hanya dengan begitu dia 
bisa dinyatakan sebagai pemenang. Jika dia lupa 
minum, dia harus mengambil 4 kartu di tengah: 
permainan belum berakhir!

Sinyal mulai! Setiap pemain membalik kartu paling atas di 
tumpukannya; yang tercepat mengenali dan menyebutkan nama 
gambar yang identik (antara kartunya dan kartu yang di tengah) 
menempatkan kartunya di atas kartu di tengah. Ini adalah kartu 
referensi baru. Permainan berlanjut dengan pemain yang menang 
terus membuka kartu baru dari tumpukan kartu mereka – yang lain 
masih bermain dengan kartu yang sama, sampai mereka berhasil.

Bagikan semua kartu di antara para pemain 
dengan dibalik dan letakkan satu kartu di atas 
yang lain dalam tumpukan, kecuali yang terakhir, 
letakkan di tengah, terlihat jelas. Di sini kamu 
tidak perlu meneguk air untuk 3 gambar khusus, 
gelas air hanya digunakan di akhir permainan.

Pemain yang tumpukannya habis terlebih 
dahulu adalah pemenang. Permainan berakhir 
ketika hanya ada satu pemain yang tersisa 
dengan setumpuk kartu.

2.2.

3.3.

4.4.

1.1.

Yang paling inventif dan bersemangat masih akan menemukan 
variasi permainan lain, dengan kartu dan ... seteguk air!

Tujuan: memiliki kartu sesedikit mungkin!

Bagikan satu kartu kepada semua pemain, letakkan 
di depan mereka. Kartu yang tersisa menjadi 
tumpukan kartu, terlihat di tengah. Ayo mulai!

Kemudian segera letakkan kartu dari tumpukan kartu 
ke kartu di pemain: permainan berlanjut dengan kartu 
baru dari tumpukan terungkap (pemain melanjutkan 
dengan kartu yang diletakkan di depannya).

Permainan berakhir jika tidak ada tumpukan kartu 
lagi; pemenangnya adalah pemain dengan kartu 
paling sedikit di depannya!

Semua pemain membalik kartu di depan mereka. Jadilah 
yang tercepat dalam mengenali dan menyebutkan nama 
gambar identik antara kartu dalam tumpukan kartu dan 
kartu di depan pemain – terutama yang bukan milikmu! 
Hati-hati, jika gambarnya adalah gambar khusus, minum 
juga airnya, kalau tidak jawabanmu belum lengkap ...

1.1.

2.2.
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