
Hra obsahuje: 5 barevných dřevěných figurek dinosaurů, 1 barevnou hrací kostku, 1 pravidla. 

Cíl hry: Cílem hry je získat předepsaný počet vítězných bodů (VB). Při hře 2 hráčů 10 VB, při hře 3 hráčů 9 VB, 
při hře 4 hráčů 8 VB, při hře 5 hráčů 7 VB, při hře 6 hráčů 6 VB. Kdo je získá jako první, vyhrává.

Příprava hry: Všechny figurky dinosaurů postavte doprostřed stolu tak, aby na ně všichni hráči snadno 
dosáhli. Barevnou kostku dejte nejstaršímu (začínajícímu) hráči. 

Průběh hry: Všichni hráči hrají současně. Začínající hráč hodí barevnou kostkou. Barva, která na kostce 
padla, určuje, kterého dinosaura se budete snažit chytit rukou. Hráč, který jako první chytí správného 
dinosaura, získá 1 vítězný bod. Modrý dinosaur ve hře není. Když padne modrá barva, pak hráč, který jako 
první zařve jako dinosaur, získává 1 vítězný bod. Hráč, který házel kostkou ji předá hráči po své levici, jeho 
hodem hra pokračuje. 

Konec hry: Hra končí ve chvíli, kdy jeden hráč získá potřebný počet vítězných bodů.
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Hra obsahuje: 5 farebných drevených figúrok dinosaurov, 1 farebnú hraciu kocku, 1 pravidlá.

Cieľ hry: Cieľom hry je získať predpísaný počet víťazných bodov (VB). Pri hre 2 hráčov 10 VB, pri hre 3 hráčov 
9 VB, pri hre 4 hráčov 8 VB, pri hre 5 hráčov 7 VB, pri hre 6 hráčov 6 VB. Kto ich získa ako prvý, vyhráva.

Príprava hry: Všetky figúrky dinosaurov postavte doprostred stola tak, aby na nich všetci hráči ľahko 
dosiahli. Farebnú kocku dajte najstaršiemu (začínajúcemu) hráčovi.

Priebeh hry: Všetci hráči hrajú súčasne. Začínajúci hráč hodí farebnou kockou. Farba, ktorá na kocke padla, 
určuje, ktorého dinosaura sa budete snažiť chytiť rukou. Hráč, ktorý ako prvý chytí správneho dinosaura, získa 
1 víťazný bod. Modrý dinosaur v hre nie je. Keď padne modrá farba, potom hráč, ktorý ako prvý zareve ako 
dinosaur, získava 1 víťazný bod. Hráč, ktorý hádzal kockou ju odovzdá hráčovi po svojej ľavici, jeho hodom 
hra pokračuje.

Koniec hry: Hra končí vo chvíli, keď jeden hráč získa potrebný počet víťazných bodov.
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