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Však se ukáže, kdo najde toho pravého!
Hra určená k podpoře vizuálního vnímání od Hanny Bergman & Dikla Calo Henkin
pro 2 - 4 hráče od 5 let
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Cubingové jsou pěkní šprýmaři. Tihle roztomilí drobečci si vás získají svým heboučkým vzhledem, mohou ale
také být strašně náladoví. Nejenže s oblibou mění barvu své srsti, ale dokážou dokonce měnit i výraz obličeje.
Jednou vypadají spokojeně nebo vesele, jindy zase udiveně nebo vyděšeně. Proto není snadné, najít podobu
vybraného Cubinga. Kdo ovládá mrštné kombinace a dokáže to jako první?

Obsah:
13 kostek s Cubingy
16 karet, na nichž jsou zobrazeni různí Cubingové
pravidla hry

Cíl hry:
Všichni hráči se snaží o to, aby na své kostce našli jako první Cubinga zobrazeného na kartě a díky tomu
nasbírali co nejvíce karet.

Příprava hry:
• Najděte mezi 13 kostkami jedinou s modrým pozadím a postavte ji doprostřed stolu. Toto je startovní kostka.
Připravte si stranou všechny ostatní kostky.
• Zamíchejte dobře karty a připravte si je jako balíček složený rubovou stranou nahoru. A teď můžete začít!

Průběh hry:
• Začíná nejmladší hráč. Dále se hraje po směru hodinových ručiček.
• Pokud jsi na řadě, lízni si kartu z balíčku, otoč ji a vylož na stůl tak, aby ji všichni hráči dobře viděli.
Potom nahlas zavolej: TEĎ!
• Nyní všichni popadnou bílou kostku. Všechny kostky jsou stejné, proto nezáleží na tom, kterou si vezmete.
Dobře si prohlédněte svou kostku a pokuste se ji přiložit ke startovní kostce tak, aby odpovídala
Cubingovi, který je vyobrazen na kartě. To znamená, aby souhlasila barva srsti horní poloviny
těla se správnými ústy, která se nachází na spodní části těla. Přitom můžete kostkou otáčet
jakýmkoli směrem.
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Pozor: v prvním kole smíte kostku přikládat ke startovní kostce jen po stranách. Teprve od druhého kola
je také dovoleno stavět další kostky na ty, které jsou již umístěny na stole.
• Pokud si myslíš, že na tvé kostce je stejný Cubingo jako na kartě, zavolej nahlas: CUBINGO!
Tím končí toto kolo. Nikdo už nemůže přikládat další kostky.
• Nyní všichni zkontrolují, zda barva srsti a ústa Cubinga odpovídají Cubingovi na kartě. Pokud je výsledek
SPRÁVNÝ, můžeš si vzít kartu a vyložit ji před sebe. Potom si vezmeš další kostku připravenou do hry.
CHYBNÝ, musíš si svou kostku vzít zpátky a toto kolo pokračuje bez tebe, dokud kartu nevyhraje jiný hráč.
Poznámka: přikládáním kostek se zároveň zobrazují různí Cubingové. Důležité je jen to, aby jeden z nich
souhlasil s tím, který je vyobrazen na kartě. Ostatních si nemusíte všímat.
• Jakmile jeden z vás vyhraje kartu a vezme si novou kostku, lízne si další hráč, který je na řadě, novou kartu
z balíčku a začíná další kolo. Od druhého kola smíte vaše kostky přikládat i nahoru na již umístěné kostky,
abyste složili Cubinga vyobrazeného na kartě. Níže jsou uvedené správné možnosti přikládání:
Stranou ke straně
v jedné rovině

Stranou ke straně
na sebe

Pravý úhel

Konec hry:
Jsou dvě možnosti, jak ukončit hru:
1. Hrajete tak dlouho, dokud nejsou vyloženy všechny kostky. Vyhrává ten, kdo nasbíral nejvíce karet.
Nebo
2. Hrajete tak dlouho, dokud nezbývá už žádná karta. Když již nejsou k dispozici žádné kostky mimo hru,
může si hráč, který je na řadě, vzít kostku z těch, které jsou již umístěné na stole. Musí si ale vybrat
takovou kostku, která stojí volně a nezboří vaši konstrukci. Vyhrává ten, kdo nasbíral nejvíce karet.
V případě vyrovnaného stavu vyhrává více hráčů.

Pokud máte ke hře „Cubingos“ otázky nebo připomínky, prosím, napište nám:
Piatnik Praha s.r.o., Lužná 591, 160 00 Praha 6 – Vokovice, info@piatnik.cz
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