Усередині — знаменита стратегічна гра «Вулик»: базове видання з доповненнями «Москіт» та «Сонечко». Гра виготовлена в класичному чорно-білому дизайні.
Мурахи, в атаку! Коники, тримайте фланги! Жуки, на прорив! Керуйте своїм вуликом та атакуйте супротивника, командуючи армією комах.
Ціль гри — оточити королеву вулика вашого суперника. Оскільки кожна комаха ходить по-своєму, цю гру інколи називають «природними шахами» або «стратегією з комахами».
Для «Вулика» не потрібно спеціальне поле — грати можна де завгодно. Підготовка до гри займає всього 30 секунд.
Візьміть «Вулик» із собою — і дуже швидко він стане вашою дорожною грою №1.


Правила
Вулик карбон
2 гравці
8-108 років
Партія 10-30 хвилин
Пояснюється за 5 хвилин
Склад:
·	26 фішок;
·	Дорожня сумка;
·	Правила (ви саме тримаєте їх у руках).
ЦІЛЬ ГРИ
Повністю оточіть королеву суперника, захистивши при цьому свою. Не має значення, із чиїх фішок складається оточення: ваших чи супротивника. Перемагає той, хто першим оточить ворожу королеву вулика.
ПІДГОТОВКА ДО ГРИ
Візьміть усі 13 фішок одного кольору та покладіть їх перед собою малюнком догори.
/Підпис до малюнка: Королева оточена./
ЯК ГРАТИ
Гравець, що ходить першим, викладає одну зі своїх фішок на центр столу, після цього другий гравець приєднує до неї свою фішку.
За хід гравець може або покласти нову фішку, або пересунути одну з фішок, викладених на попередніх ходах.
Покласти фішку
Викласти нову фішку ви можете під час свого ходу в будь-який момент гри. Її не можна розміщувати так, щоб вона прилягала до фішки супротивника (крім першого ходу).
Під час гри ви можете використовувати не всі фішки, але ті з них, які вже викладені на поле, залишаються на ньому до кінця партії.
Вулик
Викладені на стіл фішки — це і є вулик.
Викласти королеву
Королева повинна з’явитися в грі протягом перших чотирьох ходів, тобто під час четвертого ходу ви зобов’язані викласти королеву, якщо ви не зробили цього раніше.
Пересування фішки
Щойно ви виклали фішку королеви (але не раніше), ви можете вибирати: класти нову фішку чи пересунути вже викладену. Кожна фігура пересувається по вулику своїм способом. Пересунуту фішку можна розміщувати поряд із фішками супротивника.
Увага: усі фішки повинні торкатися хоча б однією стороною. Під час або після пересування жодна частина вулика не повинна бути відокремленою від іншої частини.
Мешканці вулика
Королева вулика
Королева пересувається тільки на один крок за хід. Незважаючи на це обмеження, вчасне пересування королеви може зруйнувати всі плани супротивника.
/Підпис до малюнка: Із цього місця королеву можна перемістити на чотири різні позиції./
Жук
Жук, як і королева, може пересуватися тільки на один крок за хід. Але при цьому він може рухатися поверх інших фішок вулика. Фішка, на якій знаходиться фішка жука, рухатися не може. При цьому кольором місця у вулику є колір жука, а не фішки під ним.
Якщо жук розташований поверх вулика, ви можете пересувати його по поверхні на один крок за хід.
Жука також можна ставити в оточені порожні місця, які для більшості комах недоступні.
Єдина можливість заблокувати жука — розмістити іншого жука зверху.
Усіх чотирьох жуків можна поставити один на одного.
Увага: викладайте жука за тими ж правилами, що й інші фігури. Ви не можете одразу розмістити жука над вуликом, а тільки пересунути його туди пізніше.
/Підпис до малюнка: Зі свого місця білий жук може пересунутися на чотири позиції./
Коник
Коник стрибає через будь-яку кількість фішок на перше вільне місце по прямій. Це дає йому можливість застрибувати у вільні місця, які оточені іншими комахами.
/Підпис до малюнка: Зі свого місця чорний коник може перестрибнути у три різні точки. Зверніть увагу: він не може перестрибнути "дірку" і опинитися на місці, що позначене хрестиком./
Павук
Павук може пересуватися рівно на 3 кроки за хід (не більше і не менше). Він повинен рухатися в одному напрямку і під час ходу не може повернутися на те місце, де вже був. Під час кожного кроку павук повинен дотикатися хоча б до однієї фішки.
/Підпис до малюнка: З даної позиції чорний павук може рухатися в чотирьох напрямках, але не може одразу переміститися у позицію зліва (під номером 2)./
Мураха-солдат
Мураха пересувається по периметру вулика, але тільки в одному напрямку.
Така свобода пересування робить мураху однією з найцінніших фігур у грі.
/Підпис до малюнка: У даному випадку мураха може перейти в одну з 11 позицій, але не може стати на позицію в центрі вулика (за правилом пересування ковзанням — стор.14)./
НОВІ МЕШКАНЦІ ВУЛИКА
Ця версія гри одразу містить доповнення «Сонечко» та «Москіт», тож у гру додаються два нові мешканці вулика. Рекомендовано для досвідчених гравців.
Сонечко
Сонечко завжди пересувається рівно на три кроки, причому перші два воно робить поверх вулика по інших комахах, а третій — по основному рівню.
Сонечко завжди повинне закінчувати хід на основному рівні вулика і не може, як жук, після ходу залишитися на іншій фішці.
Перевага сонечка над жуком — у швидкості. 
/Підпис до малюнка: Сонечко може закінчити хід тільки на позиціях, що позначені зеленим./
Москіт
Москіт переймає поведінку тієї комахи, фішка якої розташована поруч із ним, тож його здібності змінються після кожного ходу. Переймати властивості москіт може і зі своїх фішок, і з фішок супротивника.
Єдиним винятком є москіт, що опинився поверх вулика після ходу за правилами жука. Такий москіт продовжує ходити за правилами жука доти, поки не опиниться на основному рівні.
Якщо на початку ходу москіт торкається тільки іншого москіта, то пересуватися він не може.
Якщо москіт торкається декількох фішок, то він може вибрати спосіб пересування будь-якої із них. Наприклад, москіт, що розташований поряд із коником або мурахою, може або стрибнути, як коник, або рухатися по периметру, як мураха. Наступний хід москіт робить відповідно до правил будь-якої з тих фішок, поряд із якими він виявився.
/Підпис до малюнка: У цій ситуації москіт може рухатися як жук чи павук і закінчити хід на шести позиціях, що позначені зеленим./
ОБМЕЖЕННЯ
Правило єдиного вулика
Усі фішки у грі повинні торкатися одна до одної. Не можна залишати вулик розірваним або ділити його на дві частини. Це правило ви можете використовувати у своїй стратегії — робити так, щоб противник не міг рухати свої фішки.
/Підпис до малюнка: Пересування мурахи ділить вулик на дві частини. Такий хід неприпустимий./
/Підпис до малюнка: Після ходу чорної королеви вулик знову стане єдиним, але такий хід теж неприпустимий, оскільки під час пересування одна фішка буде відірваною від вулика./
Правило пересування ковзанням
Комахи пересуваються виключно ковзаючим рухом. Якщо фішка оточена так, що фізично її неможливо пересунути без відриву від столу, то ходити вона не може.
Увага: викладати нову фішку в оточення інших фішок дозволяється. Головне — щоб це не суперечило правилам викладання фішок. Наприклад, викладена фішка не повинна торкатися фішок іншого кольору.
Неможливо викласти або перемістити фішку
Якщо ви не можете ні викласти фішку, ні пересунути вже виставлену, ви пропускаєте хід. Так триватиме доти, поки у вас знову не з’явиться можливість ходу або поки супротивник не оточить королеву.
КІНЕЦЬ ГРИ
Гра закінчується щойно королева буде повністю оточеною іншими фішками будь-якого кольору. Гравець, королеву якого оточено, вважається переможеним.
Якщо ж одночасно оточеними виявляються дві королеви, гра закінчується нічиєю.
Якщо виникає патова ситуація, то, за згоди гравців, гра також вважається закінченою внічию.
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