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ЦИЉ ИГРЕ
Уловити што више морских животиња. 
ПОЧЕТАК ИГРЕ
•  Сваки играч бира једну карту на којој је маца.  

Морска животиња на њеном пецарошком штапу је она  
која је маци омиљена.

Маце – 4 карте Шкољке и бисери  
– 4 карте

Морске животиње 
– 23 карте

Акција  
– 6 карата

Конзерве  
– 8 карата
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Игра МАЦЕ ПЕЦАЈУ



• Уколико играју 4 играча, користе се све карте.
•  Уколико играју 3 играча, уклоните карту с мацом која није 

изабрана и све карте с њеном омиљеном морском животињом.
•  Уколико играју 2 играча, уклоните карте с мацама које  

нису одабране, као и све карте с њиховим омиљеним морским 
животињама. Склоните и две карте с конзервама, једну  
с бисером и једну са шкољком. 

•  Сваки играч ставља на сто, испред себе, своју карту  
с мацом, лицем окренуту нагоре. 

•  Остале карте ставите на сто лицем окренуте надоле, ра ши
рите их по столу и промешајте их. Оне представљају море.

ТОК ИГРЕ
•  Сваки играч узима три карте са стола тако да их други игра

чи не виде. Игра се одвија у смеру кретања казаљке на сату.  
•  Партију започиње најмлађи играч, који узима једну карту  

из мора.
• Сваки наредни играч има три могућности:
1. да узме карту из мора; 
2.  да употреби карту акција уколико је има у руци; тада  

је показује другим играчима и потом одлаже у кутију; 
3.  да оптужи претходног играча да је лош пецарош,  

то јест да је упецао конзерву;
–  уколико је то тачно, оптужени играч показује своју кар ту  

и одлаже је у кутију; играчу који га је разоткрио тре ба  
да преда једну карту која носи поене по свом избору;  
ако нема такву карту, не даје ниједну, али мора  
да покаже своје карте;

–  ако је играч оптужен да је извукао конзерву, а то није 
тачно, он показује своју карту; играч који га је оптужио 
мора да стави у море карту која носи поене по свом 
избору; уколико је нема, мора да покаже своје карте.



Карте АКЦИЈА

КРАЈ ИГРЕ
Игра се завршава кад у мору остане само једна карта.  
Играчи тада откривају своје карте и броје освојене поене 
(види другу страну). 
Победник је онај који је освојио највише поена.

ШТА СЕ ДЕШАВА АКО…
•  … два играча имају исти број поена? Победник је онај  
који има мање карата с конзервом.

•  … играчи желе да поједноставе игру? Избаците карте 
акција.

Дурбин: играч има право да погледа једну 
карту са стола и да је, ако му одговара, узме 
или да је врати у море уколико му не одговара.

Мрежа: играч узима две карте са стола  
и додаје их својим картама; нико не сме  
да га оптужи да је извукао конзерву.

Пецарошки штап: играч пеца код другог 
играча по свом избору – извлачи једну карту 
из његове руке; нико не сме да га оптужи.
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ИграИгра  МАЦЕ ПЕЦАЈУМАЦЕ ПЕЦАЈУ

15
минута

45 
карaтa

2-4 
играча

5+ Изабери мацу, истражи море и улови 
што више морских животиња. 

 Али избегавај конзерве јер због њих 
можеш остати без поена!
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