
Dračie divadlo [SK] Séria: Detské hry    Kód: 305886

Vek: 8 - 99 Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 30 min

Každoročný veľtrh je konečne tu! Do mesta prúdia návštevníci z celého

sveta. Dračie divadlo je absolútnym vrcholom večera ..

Vezmite si do ruky správnu kombináciu dračích kariet, pomocou škriatkov postavte tribúny a prilákajte čo najviac divákov na sledovanie dračieho

divadla.

Obsah balenia a príprava:

Balenie obsahuje: 1 hraciu dosku, 4 javiska, 9 tribunových dlaždíc, 4 divácke dlaždice, 16 drevených figúrok, 67 kariet (35 dračích kariet, 12 škretích

kariet) 4 prehľadové karty, návod na hru

● Umiestnite herný plán do stredu stola. Umiestnite guľatú značku na prvú vežu.

● Každý hráč obdrží: prehľadovú kartu, javisko, divácku značku a dlaždicu diváka vo svojej farbe.

● Umiestnite divácku značku na pokladňu v prednej časti diváckej fronty na hernom pláne.

● Umiestnite tribunové dlaždice do 3 kôpok zoradených podľa hodnoty.

● Umiestnite drevené figúrky a Bodlákové karty vedľa herného plánu. Zamiešajte karty drakov a škriatkov do jednej kôpky a majte ich po ruke.

● Začínajúci hráč obdrží ovcu.

Pravidlá hry:

Hra sa skladá z 5 kôl, každé so 4 etapami:

Etapa 1: Príjazd drakov

Zamiešajte všetky karty drakov a škriatkov a umiestnite ich na herný plán. Zvyšné karty položte lícom nadol.

Etapa 2: Nábor drakov

● Za každú kartu, ktorú preskočíte, si musíte vziať jednu Bodláková kartu z kôpky.

● Najvyšší počet kariet v ruke je 9.

● Ak hráč dosiahne limit kariet v ruke, musí vynechať kolo. Prvý hráč, ktorý vynechá kolo si musí vziať ovcu.

● Žiadne dobrovoľné vynechanie kola!

Etapa 3: Príprava javiska

Počnúc začínajúcim hráčom sa každý hráč strieda pri vykonávaní týchto akcií: postavte si jednu tribúnu a získajte maximálne jedno ďalšie:

● Javisko

Zaplaťte za najvyššiu tribúnu pomocou kariet škriatkov a umiestnite ju na prázdne miesto na vašom javisku. Posuňte divácku značku dopredu.

● Špeciál

Zaplaťte za drevenú figúrku pomocou kariet škriatkov a umiestnite ju na plochu svojho pódia. Každý špeciál vytvára bonus do hry.

Etapa 4: Večerné predstavenie

● Spočítajte divákov na základe vašich dračích kariet a špeciálov, potom posuňte značku diváka vpred.

● Nevyužité škretie karty si nechajte do ďalšieho kola.

● Na kôpku lícom nadol položte karty drakov a škriatkov, karty bodliakov na kôpku bodliakov.

● Posuňte guľatú značku dopredu.

Záver hry:

Hráč, ktorý po 5 kolách priláka najviac divákov, vyhráva hru. V prípade nerozhodného výsledku vyhráva hráč, ktorý postavil tribúnu s najväčším počtom

divákov.

Máte nápad na nové pravidlá alebo ako túto hru využiť na edukatívne účely, rozvoj a precvičenie rôznych kompetencií u detí iným spôsobom?

Napíšte nám! Vaše nápady sa môžu dostať do tipov pre ostatných zákazníkov. Email: kontakt@playatelier.eu.
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Dračí divadlo [CZ] Série: Dětské hry   Kód: 305886

Věk: 8 - 99 Počet hráčů: 2 - 4 Trvání hry: 30 min

Každoroční veletrh je konečně tady! Do města proudí návštěvníci z celého

světa. Dračí divadlo je absolutním vrcholem večera..

Vezměte si do ruky správnou kombinaci dračích karet, pomocí skřetů postavte tribuny a přilákejte co nejvíce diváků ke sledování dračího divadla.

Obsah balení a příprava:

Balení obsahuje: 1 hrací desku, 4 jeviště, 9 tribunových dlaždic, 4 divácké dlaždice, 16 dřevěných figurek, 67 karet (35 dračích karet, 12 skřetích karet)

4 přehledové karty, návod na hru

● Umístěte herní plán do středu stolu. Umístěte kulatou značku na první věž.

● Každý hráč obdrží: Přehledovou kartu, jeviště, diváckou značku a dlaždici diváka ve své barvě.

● Umístěte diváckou značku na pokladnu v přední části divácké fronty na herním plánu.

● Umístěte tribunové dlaždice do 3 hromádek seřazených podle hodnoty.

● Umístěte dřevěné figurky a bodlákové karty vedle herního plánu. Zamíchejte karty draků a skřetů do jedné hromádky a mějte je po ruce.

● Začínající hráč obdrží ovci.

Pravidla hry:

Hra se skládá z 5 kol, každé se 4 etapami:

Etapa 1: Příjezd draků

Zamíchejte všechny karty draků a skřítků a umístěte je na herní plán. Zbývající karty položte lícem dolů.

Etapa 2: Nábor draků

Hráči si jeden po druhém berou karty z herního plánu. Postupujte podle těchto pravidel:

● Za každou kartu, kterou přeskočíte, si musíte vzít jednu bodlákovou kartu z hromádky.

● Nejvyšší počet karet v ruce je 9.

● Pokud hráč dosáhne limitu karet v ruce, musí vynechat kolo. První hráč, který vynechá kolo si musí vzít ovci.

● Žádné dobrovolné vynechání kola!

Etapa 3: Příprava jeviště

Počínaje začínajícím hráčem se každý hráč střídá při provádění následujících akcí: postavte si jednu tribunu a získejte maximálně jedno další:

● Jeviště

Zaplaťte za nejvyšší tribunu pomocí karet skřetů a umístěte ji na prázdné místo na vašem jevišti. Posuňte diváckou značku dopředu.

● Speciál

Zaplaťte za dřevěnou figurku pomocí karet skřetů a umístěte ji na plochu svého pódia. Každý speciál vytváří bonus do hry.

Etapa 4: Večerní představení

● Spočítejte diváky na základě vašich dračích karet a speciálů, poté posuňte značku diváka vpřed.

● Nevyužité skřetí karty si nechejte do dalšího kola.

● Na hromádku lícem dolů položte karty draků a skřítků, karty bodláků na hromádku bodláků.

● Posuňte kulatou značku dopředu.

Závěr hry:

Hráč, který po 5 kolech přiláká nejvíce diváků, vyhrává hru. V případě nerozhodného výsledku vyhrává hráč, který postavil tribunu s největším počtem

diváků.

Máte nápad na nová pravidla nebo jak tuto hru využít pro edukativní účely, rozvoj a procvičení různých kompetencí u dětí jiným způsobem?

Napište nám! Vaše nápady se mohou dostat do tipů pro ostatní zákazníky. Email: kontakt@playatelier.eu.
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