HAMOUNI
OBSAH KRABIČKY

 55 kartiček zásob (11 z každého druhu: vlašské ořechy, lískové ořechy,
slunečnicová semínka, žaludy, arašídy)
 30 karet akcí se zvířátky (křeček, svišť, bobr, mýval, veverka – s rubovou stranou
v šesti různých barvách)
 1 dřevěná značka prvního hráče
 návod

CÍL HRY

Hráč, který ve své sbírce jako první shromáždí pět stejných kartiček zásob, se stává
vítězem.

PŘÍPRAVA HRY

Promícháme všechny kartičky zásob a vytvoříme z nich hromádku uprostřed stolu.
Každému hráči rozdáme 5 karet akcí v barvě, kterou si zvolil. V každé sadě karet
jsou stejná zvířátka (křeček, svišť, bobr, mýval a veverka). Pak ještě každému hráči
nádhodně rozdáme 3 kartičky zásob. Hráči si je odkryté položí před sebe na stůl
a založí tak vlastní sbírky. Nakonec rozhodneme, kdo hru zahájí, a přidělíme mu
značku prvního hráče.

PRŮBĚH HRY

Každý hráč si tajně vybere dvě ze svých karet akcí a zakryté (obrázky dolů) je položí
před sebe. Jakmile si všichni hráči vybrali, začnou postupně od prvního hráče po
jednom obracet jednu z vybraných karet a každý provede akci, která je s jeho kartou
spojena (viz popis karet akcí).

Hra pokračuje ve směru pohybu hodinových ručiček až do okamžiku, kdy již všichni
hráči odkryli obě své karty. V rámci jednoho kola tedy každý hráč přijde na řadu dvakrát,
protože na začátku měl každý před sebou položené dvě karty akcí. Jestliže už někdo
z hráčů před sebou nemá žádnou zakrytou kartu, pokračuje ve hře další hráč.
Jakmile už všichni hráči provedli obě své akce, vezmou si karty akcí znovu do ruky.
Značku prvního hráče přesuneme k sousedovi po jeho levé straně a zahájíme další
kolo hry.

KARTY AKCÍ (KARTY ZVÍŘÁTEK)
Veverka

Vezmi si horní kartičku z hromádky
zásob a přidej ji do své sbírky.

Mýval

Vyber si jednoho hráče, vezmi si
z jeho sbírky jednu kartičku zásob
a přidej ji do své sbírky.

Křeček

Když si někdo chce vzít jednu
ze tvých kartiček zásob, můžeš
obrátit svou zakrytou kartu křečka.
Soupeřova karta tím ztrácí účinek.
Karta křečka však zůstane odkrytá
a během tohoto kola ji už nelze
znovu použít ke zrušení účinku
další karty s mývalem.
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Bobr

Když někdo odkryje tuto kartu,
musejí své karty s bobrem odkrýt
i ostatní hráči, kteří si je vybrali.
- Jestliže kartu bobra odkryl v daném
kole hry jen jeden hráč, může si
z hromádky zásob vzít tři kartičky
a přidat je do své sbírky.
- Jestliže kartu bobra odkrylo
v daném kole hry více hráčů,
pak si každý hráč, který to NEUDĚLAL,
vezme z hromádky zásob jednu
kartičku a přidá ji do své sbírky.
Jestliže v důsledku této akce splní
podmínku vítězství (tedy shromáždění
pěti stejných kartiček zásob)
více hráčů, stane se vítězem ten,
který sedí nejblíže značce prvního
hráče ve směru pohybu hodinových
ručiček.

Svišt’

Zopakuj znovu akci ze své předchozí
karty odkryté v tomto kole. Jestliže
to byl mýval, můžeš si jako cíl vybrat
jiného hráče. Kartu bobra však
zopakovat nelze. (Jestliže máš z první
části kola odkrytou kartu bobra, ztrácí
nyní odkrytá karta sviště svůj účinek.)
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Vážený zákazníku, kompletování našich her věnujeme zvláštní péči. Pokud přesto ve
vašem balení některá součást hry chybí (za což se velmi omlouváme), můžete reklamaci
vyřídit e-mailem na adrese info@pygmalino.cz.
V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název
chybějícího prvku hry. Chcete-li od nás dostávat newsletter s informacemi o našich
novinkách, pošlete prosím e-mail s takovýmto požadavkem a svým jménem a příjmením
na adresu info@pygmalino.cz.
Navštivte nás na Facebooku: facebook.com/granna.cz
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