
МЕТА ГРИ 
Для перемоги вам треба 
зібрати якнайбільше 
карт, правильно 
визначаючи мавпу 
або не даючи іншим 
відгадати, що в ролі 
мавпи – ви.

ПРАВИЛА

АВТОР: ЖУЛЬЄН САНТІС

Кескіфе? (фр. Keskifé?) – гра слів, що схожа на 
фразу «Qu’est-ce qu’il fait?» («Що він робить?»). 
Ви шукатимете відповідь на це запитання всю гру.



ВМІСТ ГРИ   
48 карт • 2 кубики • 1 книжка правил

ПРИГОТУВАННЯ
Посортуйте карти за кольорами, сформувавши 6 колод. У кожній коло-
ді залиште стільки карт, скільки є гравців. У кожній колоді має бути 1 карта  
«Ви – мавпа» для гри з 4–6 учасниками та 2 карти «Ви – мавпа» для гри  
з 7–8 учасниками. Карти, які не використовуватимуться у грі, покладіть на-
зад у коробку. Наприклад, для гри вшістьох залиште 5 карт з діями й 1 карту  
«Ви – мавпа». Покладіть на центр стола шість колод, сформованих таким чи-
ном. Гравець з найрозумнішим виглядом бере 2 кубики та стає ведучим.

ПЕРЕБІГ ГРИ
Гравця з картою «Ви – мавпа» ми для зручності називатимемо мавпою, а реш-
ту гравців, що мають карти з діями, – немавпами. Гра триває 6 раундів.



Ведучий бере будь-яку колоду карт і за 3 секунди 
повинен вирішити – взяти карту мавпи чи немавпи. 
Потім він тасує решту карт і роздає кожному гравцеві 
по 1 карті долілиць. 
Після цього ведучий кидає 2 кубики. Синій кубик – це 
десятки, а червоний – одиниці. Кожен гравець знаходить 
дію під цим номером на своїй карті, а потім ведучий починає 
зворотний відлік від 3 до 0.
Після 0 кожен гравець негайно починає виконувати дію, описану на карті під 
вказаним номером (співати, танцювати тощо). Кожна мавпа повинна насліду-
вати решту гравців, які виконують одну й ту саму дію, щоб вони не помітили, 
що саме вона – мавпа. 
Ведучий вирішує, коли зупинити виконання дій (не пізніше ніж через 30 секунд 
після початку). 
Припинивши виконувати свої дії, гравці піднімають руки, а ведучий починає 
новий відлік від 3 до 0.
Після 0 кожен гравець негайно вказує на того, кого вважає мавпою. Мавпи 
роблять те саме, щоб не виказати себе.
Після цього мавпи розкривають свої карти, і гравці переходять до підрахунку 
очок.

ПІДРАХУНОК ОЧОК
Ви набираєте по 1 очку за кожну карту.

Підрахунок очок для немавп:
• Якщо гравець правильно відгадав одну мавпу, він залишає свою карту  
в себе й набирає 1 очко.
•  Якщо гравець не відгадав мавпу, він кладе свою карту до загального стосу  
в центрі стола й не набирає очок.



Підрахунок очок для мавп:
• Якщо в грі лише одна мавпа (4–6 гравців), вона отримує половину карт із за-
гального стосу в центрі стола (округлюючи до меншого) і залишає свою карту  
в себе. Якщо всі гравці відгадали мавпу, вона втрачає свою карту.
• Якщо в грі 2 мавпи (7–8 гравців), та мавпа, на яку вказало більше гравців, 
віддає свою карту іншій мавпі (у разі нічиєї вони обоє залишають свої карти  
в себе). Обидві мавпи ділять порівну карти з загального стосу (округлюючи до 
меншого – якщо в центрі стола непарна кількість карт, скиньте зайву карту).

НАСТУПНІ РАУНДИ
Ведучий попереднього раунду вибирає гравця, що буде ведучим у наступному 
раунді, серед тих, хто в цій грі ще не був ведучим. Якщо всі гравці вже були  
в цій ролі, як завгодно виберіть нового ведучого. Новий ведучий бере наступну 
колоду карт і кидає 2 кубики. Розпочинається новий раунд.

КІНЕЦЬ ГРИ
Гра закінчується після 6 раундів. Гравець із найбільшою кількістю карт перема-
гає. У разі нічиєї перемагає гравець із найбільшою кількістю карт «Ви – мавпа». 
Якщо претенденти на перемогу мають однакову кількість таких карт, вони ділять 
перемогу... й обоє показують, які вони задоволені!

Правила для 9 та більше гравців: командний варіант
Розбийтеся на пари та створіть 4–8 команд. 
Якщо гравців непарна кількість, то хтось один 
гратиме сам за себе, а решта учасників гра-
тимуть за свої команди. Наприклад, 9 гравців 
розділяться на 4 команди з 2 учасниками та  
1 команду з 1 учасником. Напарники сідають поряд 
і отримують одну карту. Для командного варіан-
ту діють ті самі правила, що й для звичайної гри.
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