
Zviera na zviera [SK] Séria: Rodinné hry Kód: 305732

Vek: 4 - 99 Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 10-15 min

Ak je vonku všetko pod bielou pokrývkou a doma je pekne teplo, tak Vianoce už nie sú ďaleko!

Veverička rýchlo sviští nad zasneženými horami a mizne v hustom lístí mohutnej jedle; potom už len

rýchlo preskočiť z konára na konár a šikovne pristáť na saniach. V tejto spoločenskej hre hráči

spoločne postavia vianočnú pyramídu. Cieľom hry je zbaviť sa ako prvý všetkých figúrok.

Opatrne, snažiac sa udržať rovnováhu, dosiahne na sedadlo vodiča, no namiesto Santa Clausa nájde len malého tučniaka. A kto sa na saniach ešte vezie? Biely zajac!

Veverička ho chytí za dlhé uši, vytiahne sa nahor celou svojou silou a kúsok po kúsku vystupuje ku hviezde, ktorá svieti na vrcholku. Dokázala to! Hrdá a celá

naradostená z nadchádzajúcich nádherných Vianoc, veverička môže odtiaľto obdivovať nádhernú zimnú panorámu.

Obsah balenia a príprava

Balenie obsahuje 1 zasnežená horskú panorámu, 4 jedle, 4 sane, 4 soby, 4 tučniaky, 4 biele zajace, 4 veveričky, 4 hviezdičky, 1 kocku a 1 návod na hru.

Ako začať hrať hru:

Umiestnite zasneženú horskú panorámu do stredu stola. Táto bude vždy stavebným pilierom vašej vianočnej pyramídy. Potom si každý z vás vezme 1 figúrku z každého

druhu. Každý teda bude mať pred sebou 7 rôznych figúrok, ktoré budú tvoriť jeho vlastnú zásobu.

Ak sa hry zúčastnia dvaja alebo traja hráči, nepoužité figúrky je potrebné vrátiť do krabice.

Pravidlá hry

Hráči sa striedajú v smere hodinových ručičiek, hádžu kockou a stavajú na seba svoje dieliky. Kto má v skrini najteplejšiu zimnú čiapku, začína. Keď ste na rade,

pamätajte: najprv hádžte kockou, a potom stavajte.

Hádzanie kockou - Čo ste hodili?

● Jedna bodka: Vezmi si figúrku zo svojej zásoby a polož ju na ľubovoľnú pozíciu vianočnej pyramídy.

● Dve bodky: Vezmi si dve figúrky zo svojej zásoby a poukladaj ich jednu po druhej na vianočnú pyramídu.

● Ruka: Vezmi si jednu figúrku zo svojej zásoby a daj ju inému hráčovi podľa vlastného výberu, ktorý ju musí umiestniť na vianočnú pyramídu. Ak by tomuto

hráčovi pyramída spadla, bude to jeho chyba, nie tvoja.

● Otáznik: Ostatní hráči spoločne vyberú figúrku z tvojej zásoby, ktorú musíš potom umiestniť na vianočnú pyramídu.

● Zasnežená horská panoráma: Vyber si figúrku zo svojej zásoby a polož ju na stôl tak, aby bola priamo v kontakte, vpravo alebo vľavo so zasneženou

horskou panorámou. Ak už je na zvolenej pozícii iná figúrka, môžeš ju umiestniť za ňu.

Týmto spôsobom sa základňa pyramídy rozširuje: odteraz môžete klásť figúrky aj na seba.

Stohovacie pravidlá

Pri stohovaní figúrok platia nasledujúce pravidlá:

● Vždy stohujte jednou rukou.

● Naskladaná figúrka sa nesmie dotýkať stola

Výnimka: keby ste kockou hodili zasneženú horskú panorámu, figúrka sa musí dotýkať stola.

● Všetky figúrky položené na stole musia byť paralelné a tvoriť tak jeden rad.

● Akonáhle umiestníš figúrky, tvoj ťah je u konca a ďalší hráč hádže kockou.

Dôležité pravidlá v prípade pádu pyramídy:

● Ak na stôl padnú naukladané figúrky, alebo ak sa zrúti celá vianočná pyramída, hráč ktorý pád spôsobil, musí vybrať dve z padnutých figúrok a zobrať si ich

do svojej vlastnej zásoby figúrok. Zvyšné padnuté figúrky vráťte do krabice. Ak spadla iba jedna figúrka, stačí, samozrejme, ak si hráč vezme iba túto figúrku.

● Ak sa pri páde prevrátila aj samotná zasnežená horská panoráma, vráťte ju na miesto.

● Ak mal hráč v ruke nejakú figúrku v momente, keď sa vianočná pyramída zrútila, aj túto musí vrátiť do svojej zásoby figúrok.

● Ak nejaké figúrky spadnú z vianočnej pyramídy bez zásahu ktoréhokoľvek hráča, všetky padnuté figúrky musia byť vrátené do krabice.

Koniec hry

Hra končí v momente, ako hráč už nemá pred sebou žiadne figúrky na konci svojho ťahu. Dotyčný hráč vyhráva a získava titul: Najlepšieho vianočného staviteľa

pyramíd.

Skúsení vianoční stavitelia môžu hrať s nasledujúcimi dodatočnými pravidlami:

● Ak hrajú menej ako štyria hráči, rozdeľte si zvyšné figúrky medzi seba rovným dielom.

● Ak z pyramídy spadnú nejaké figúrky, osoba, ktorá ich zhodila, si musí vziať až päť, namiesto dvoch.

● Ak má hráč poslednú figúrku, nemusí na začiatku svojho ťahu hádzať kockou, ale môže figúrku umiestniť rovno na pyramídu.

Ak si chce postaviť pyramídu jeden hráč:

Koľko figúrok dokážeš naskladať na zasneženú horskú panorámu bez toho, aby sa pyramída zrútila?
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Zvíře na zvíře [CZ] Serie: Rodinné hry Kód: 305732

Věk: 4 - 99 Počet hráčů: 2 - 4 Trvaní hry: 10-15 min

Pokud je venku vše pod bílou pokrývkou a doma je pěkně teplo, tak Vánoce už nejsou daleko! Veverka

rychle sviští nad zasněženými horami a mizí v hustém listí mohutné jídle; pak už jen rychle přeskočit z

větve na větev a chytře přistát na saních. V této společenské hře hráči společně postaví vánoční

pyramidu. Cílem hry je zbavit se jako první všech figurek.

Opatrně, snažíc se udržet rovnováhu, dosáhne na sedadlo řidiče, ale místo Santa Clause najde jen malého tučňáka. A kdo se na saních ještě veze? Bílý zajíc! Veverka

ho chytí za dlouhé uši, vytáhne se vzhůru celou svojí silou a kousek po kousku vystupuje ke hvězdě, která svítí na vrcholku. Dokázala to! Hrdá a celá naradostěná z

nadcházejících nádherných Vánoc, veverka může odsud obdivovat nádherné zimní panorama.

Obsah balení a příprava

Balení obsahuje 1 zasněžené horské panorama, 4 jídle, 4 sáně, 4 soby, 4 tučňáky, 4 bílé zajíce, 4 veverky, 4 hvězdičky, 1 kostku a 1 návod na hru.

Jak začít hrát hru:

Umístěte zasněžené horské panorama do středu stolu. Tato bude vždy stavebním pilířem vaší vánoční pyramidy. Potom si každý z vás vezme 1 figurku z každého

druhu. Každý tedy bude mít před sebou 7 různých figurek, které budou tvořit jeho vlastní zásobu.

Pokud se hry účastní dva nebo tři hráči, nepoužité figurky je třeba vrátit do krabice.

Pravidla hry

Hráči se střídají ve směru hodinových ručiček, házejí kostkou a staví na sebe své dílky. Kdo má ve skříni nejteplejší zimní čepici, začíná. Když jste na řadě, pamatujte:

nejprve házejte kostkou, a pak stavte.

Házení kostkou - Co jste hodili?

● Jedna tečka: Vezmi si figurku ze své zásoby a polož ji na libovolnou pozici vánoční pyramidy.

● Dvě tečky: Vezmi si dvě figurky ze své zásoby a pokládej je jednu po druhé na vánoční pyramidu.

● Ruka: Vezmi si jednu figurku ze své zásoby a dej ji jinému hráči dle vlastního výběru, který ji musí umístit na vánoční pyramidu. Pokud by tomuto hráči

pyramida spadla, bude to jeho chyba, ne tvoje.

● Otazník: Ostatní hráči společně vyberou figurku z tvé zásoby, kterou musíš pak umístit na vánoční pyramidu.

● Zasněžené horské panorama: Vyber si figurku ze své zásoby a polož ji na stůl tak, aby bylo přímo v kontaktu, vpravo nebo vlevo se zasněženým horským

panoramatem. Pokud už je na zvolené pozici jiná figurka, můžeš ji umístit za ni.

Tímto způsobem se základna pyramidy rozšiřuje: nyní můžete klást figurky i na sebe.

Stohovací pravidla

Při stohování figurek platí následující pravidla:

Vždy stohujte jednou rukou.

● Naskládaná figurka se nesmí dotýkat stolu

● Výjimka: kdybyste kostkou hodili zasněžené horské panorama, figurka se musí dotýkat stolu.

● Všechny figurky položené na stole musí být paralelní a tvořit tak jednu řadu.

● Jakmile umístíš figurky, tvůj tah je u konce a další hráč hází kostkou.

Důležitá pravidla v případě pádu pyramidy:

● Pokud na stůl padnou naskládané figurky, nebo zhroutí-li se celá vánoční pyramida, hráč který pád způsobil, musí vybrat dvě z padlých figurek a vzít si je do

své vlastní zásoby figurek. Zbylé padlé figurky vraťte do krabice. Pokud spadla pouze jedna figurka, stačí samozřejmě, když si hráč vezme pouze tuto figurku.

● Pokud se při pádu převrátila i samotná zasněžená horská panorama, vraťte ji na místo.

● Pokud měl hráč v ruce nějakou figurku v momentě, kdy se vánoční pyramida zhroutila, i tuto musí vrátit do své zásoby figurek.

● Pokud nějaké figurky spadnou z vánoční pyramidy bez zásahu kteréhokoli hráče, všechny padlé figurky musí být vráceny do krabice.

Konec hry

Hra končí v momentě, kdy hráč již nemá před sebou žádné figurky na konci svého tahu. Dotyčný hráč vyhrává a získává titul: Nejlepšího vánočního stavitele pyramid.

Zkušení vánoční stavitelé mohou hrát s následujícími dodatečnými pravidly:

● Pokud hrají méně než čtyři hráči, rozdělte si zbývající figurky mezi sebe rovným dílem.

● Pokud z pyramidy spadnou nějaké figurky, osoba, která jich shodila, si musí vzít až pět, místo dvou.

● Pokud má hráč poslední figurku, nemusí na začátku svého tahu házet kostkou, ale může figurku umístit rovnou na pyramidu.

Pokud si chce postavit pyramidu jeden hráč:

Kolik figurek dokážeš naskládat na zasněžené horské panorama, aniž by se pyramida zhroutila?
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