ZHŔŇAČI
OBSAH ŠKATUL’KY

 55 kartiček zásob (11 z každého druhu: vlašské orechy, lieskové orechy,
slnečnicové semienka, žalude, arašidy)
 30 kariet akcií so zvieratkami (škrečok, svišť, bobor, medvedík čistotný,
veverica – s rubovou stranou v šiestich rôznych farbách)
 1 drevená značka prvého hráča
 návod

CIEL’ HRY

Hráč, ktorý vo svojej zbierke ako prvý zhromaždí päť rovnakých kartičiek zásob,
sa stáva víťazom.

PRÍPRAVA HRY

Premiešame všetky kartičky zásob a vytvoríme z nich kôpku uprostred stola.
Každému hráčovi rozdáme 5 kariet akcií vo farbe, ktorú si zvolil. V každej kolekcii
kariet sú rovnaké zvieratká (škrečok, svišť, bobor, medvedík čistotný a veverica).
Potom ešte každému hráčovi náhodne rozdáme 3 kartičky zásob. Hráči si ich odkryté
položia pred seba na stôl a založia tak vlastné zbierky. Nakoniec rozhodneme,
kto hru začne, a pridelíme mu značku prvého hráča.

PRIEBEH HRY

Každý hráč si tajne vyberie dve zo svojich kariet akcií a zakryté (obrázkami dole) ich
položí pred seba. Hneď ako si všetci hráči vybrali, začnú postupne od prvého hráča po
jednom obracať jednu z vybraných kariet a každý urobí akciu, ktorá je s jeho kartou
spojená (pozrite popis kariet akcií).

Hra pokračuje v smere pohybu hodinových ručičiek až do okamihu, keď už všetci hráči
odkryli obe svoje karty. V rámci jedného kola teda každý hráč príde na rad dvakrát,
pretože na začiatku mal každý pred sebou položené dve karty akcií. Ak už niekto z hráčov
pred sebou nemá žiadnu zakrytú kartu, pokračuje v hre ďalší hráč.
Hneď ako už všetci hráči urobili obe svoje akcie, vezmú si karty akcií znovu do ruky.
Značku prvého hráča presunieme k susedovi po jeho ľavej strane a začneme ďalšie
kolo hry.

KARTY AKCIÍ (KARTY ZVIERATIEK)
Veverica

Vezmi si hornú kartičku z kôpky
zásob a pridaj ju do svojej zbierky.

Medvedík čistotný

Vyber si jedného hráča, vezmi si
z jeho zbierky jednu kartičku zásob
a pridaj ju do svojej zbierky.

Škrečok

Keď si niekto chce vziať jednu
z tvojich kartičiek zásob, môžeš
obrátiť svoju zakrytú kartu škrečka.
Súperova karta tým stráca účinok.
Karta škrečka však zostane odkrytá
a počas tohto kola ju už nie je možné
znovu použiť na zrušenie účinku
ďalšej karty s medvedíkom čistotným.
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Bobor

Keď niekto odkryje túto kartu,
musia svoje karty s bobrom odkryť
aj ostatní hráči, ktorí si ich vybrali.
- Ak kartu bobra odkryl v danom
kole hry len jeden hráč, môže si
z kôpky zásob vziať tri kartičky
a pridať ich do svojej zbierky.
- Ak kartu bobra odkrylo v danom
kole hry viac hráčov, potom si každý
hráč, ktorý to NEUROBIL, vezme
z kôpky zásob jednu kartičku
a pridá ju do svojej zbierky.
Ak v dôsledku tejto akcie splní
podmienku víťazstva (teda
zhromaždenie piatich rovnakých
kartičiek zásob) viac hráčov, stane
sa víťazom ten, ktorý sedí najbližšie
k značke prvého hráča v smere
pohybu hodinových ručičiek.

Svišt’

Zopakuj znovu akciu zo svojej
predchádzajúcej karty odkrytej
v tomto kole. Ak to bol medvedík
čistotný, môžeš si ako cieľ vybrať iného
hráča. Kartu bobra však zopakovať
nie je možné. (Ak máš z prvej časti
kola odkrytú kartu bobra, stráca teraz
odkrytá karta svišťa svoj účinok.)
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Vážený zákazník, kompletizovaniu našich hier venujeme zvláštnu starostlivosť.
Ak napriek tomu vo vašom balení niektorá súčasť hry chýba (za čo sa veľmi
ospravedlňujeme), môžete reklamáciu vybaviť e-mailom na adrese info@pygmalino.cz.
V e-maile, prosím, uveďte svoje meno, priezvisko, presnú adresu vrátane PSČ a názov
chýbajúceho prvku hry.
Ak chcete od nás dostávať newsletter s informáciami o našich novinkách, pošlite, prosím,
e-mail s takouto požiadavkou a svojím menom a priezviskom na adresu info@pygmalino.cz.
Navštívte nás na Facebooku: facebook.com/granna.cz
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