
Rýchle puzzle [SK] Séria: Mini hry Kód: 306620

Vek: 4 - 99 Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 5 min

Kto bude nový Puzzle šampión?! V 4 krátkych kolách musíte usporiadať svoju sadu kariet do

rovnakého radu. To si vyžaduje myslieť na celkový obraz, rýchlosť, a pevné nervy. Na záver môžete

spojiť všetky 4 sady kariet a vytvoriť veľký obraz oceánu..

Obsah balenia a príprava

Balenie obsahuje 40 kariet (4 sady po 10 kariet), 4 drevené ryby, návod na hru.

Umiestnite jednu zo 4 rýb do stredu stola. Zoraďte kartičky podľa farebných rybičiek na zadnej strane tak, aby vznikli 4 kôpky po 10 kariet. Každý hráč dostane jednu

kôpku a zamieša ju, karty uloží lícom nadol. Ak hráte len s dvomi alebo tromi hráčmi, vráťte zvyšné karty zatiaľ späť do krabice, potom umiestnite ryby medzi seba.

Pravidlá hry

Všetci hrajú v rovnakom čase – v tejto hre nie sú žiadne ťahy. So štartovacím signálom „rýchle puzzle!“ otočí každý svoju kôpku. Teraz skúste umiestniť svoje karty v

správnom poradí zľava doprava, čo najrýchlejšie, aby bol vytvorený celý rad obrázkov.

Ak ste prvý, kto dokončí rad puzzle, zavolajte „hotovo!“ a chyťte rybu zo stredu stola. Všetci prestanú okamžite skladať puzzle.

Teraz každý skontroluje, či je rad obrázkov správne vytvorený.

● Áno? Výborne! Rybu si naozaj vyhrál. Umiestnite ju pred seba, aby ju každý videl.

● Nie? Škoda, nedokázal si to dokončiť. Každý pozerá, ktorý hráč dokázal vytvoriť najdlhší súvislý rad kariet. Ten dostane rybu! V prípade nerozhodného

výsledku nedostane rybu žiaden hráč. Vráťte ju do krabice.

Potom poskladajte svoje karty a odovzdajte ich inému hráčovi. Ak sú v krabici nepoužité karty, použite najprv tie, aby všetci mali pred sebou karty, ktoré ešte túto hru

nepoužili.

Dobre zamiešajte svoje nové karty a uložte ich lícom nadol. Začnite ďalšie kolo s príkazom „rýchle puzzle!“

Koniec hry

Hra končí po 4 kolách – keď všetci skladali puzzle s každou sadou kariet. Kto chytil najviac rýb? Ten vyhráva a je novým šampiónom v rýchlom puzzle. V prípade

nerozdodného výsledku, nerozhodní hráči vyhrávajú spolu.

Predtým, ako znova začnete skladať puzzle, budete možno chcieť spolupracovať a spojiť ich do veľkého obrazu. Vezmite svoje puzzle a všetky ostatné puzzle, ktoré nie

sú ešte zložené a vytvorte majstrovské dielo!
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Rychlé puzzle [CZ] Série: Mini hry Kód: 306620

Věk: 4 - 99 Počet hráčů: 2 - 4 Trvaní hry: 5 min

Kdo bude nový Puzzle šampion?! Ve 4 krátkých kolech musíte uspořádat svou sadu karet do stejné

řady. To vyžaduje myslet na celkový obraz, rychlost a pevné nervy. Na závěr můžete spojit všechny 4

sady karet a vytvořit velký obraz oceánu..

Obsah balení a příprava

Balení obsahuje 40 karet (4 sady po 10 kartách), 4 dřevěné ryby, návod na hru.

Umístěte jednu ze 4 ryb do středu stolu. Seřaďte kartičky podle barevných rybiček na zadní straně tak, aby vznikly 4 hromádky po 10 kartách. Každý hráč dostane jednu

hromádku a zamíchá ji, karty uloží lícem dolů. Hrajete-li jen se dvěma nebo třemi hráči, vraťte zbývající karty zatím zpět do krabice, pak umístěte ryby mezi sebe.

Pravidla hry

Všichni hrají ve stejnou dobu - v této hře nejsou žádné tahy. Se startovacím signálem „rychlé puzzle!“ otočí každý svoji hromádku. Nyní zkuste umístit své karty ve

správném pořadí zleva doprava, co nejrychleji, aby byla vytvořena celá řada obrázků.

Pokud jste první, kdo dokončí řadu puzzle, zavolejte „hotovo!“ a chyťte rybu ze středu stolu. Všichni přestanou okamžitě skládat puzzle.

Nyní každý zkontroluje, zda je řada obrázků správně vytvořena.

● Ano? Výborně! Rybu si opravdu vyhrál. Umístěte ji před sebe, aby ji každý viděl.

● Ne? Škoda, nedokázal jsi to dokončit. Každý se dívá, který hráč dokázal vytvořit nejdelší souvislou řadu karet. Ten dostane rybu! V případě nerozhodného

výsledku nedostane rybu žádný hráč. Vraťte ji do krabice.

Potom poskládejte své karty a předejte je jinému hráči. Pokud jsou v krabici nepoužité karty, použijte nejprve ty, aby všichni měli před sebou karty, které ještě tuto hru

nepoužili.

Dobře zamíchejte své nové karty a uložte je lícem dolů. Začněte další kolo s příkazem „rychlé puzzle!“

Konec hry

Hra končí po 4 kolech - když všichni skládali puzzle s každou sadou karet. Kdo chytil nejvíc ryb? Ten vyhrává a je novým šampionem v rychlém puzzle. V případě

nerozhodného výsledku, nerozhodní hráči vyhrávají spolu.

Než začnete skládat další puzzle, budete možná chtít spolupracovat a spojit je do velkého obrazu. Vezměte své puzzle a všechny ostatní puzzle, které nejsou ještě

složeny a vytvořte mistrovské dílo!
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