Trblietavý Jednorožec [SK]
Vek: 3 - 99 Počet hráčov: 2-4

Séria: Na doma aj na cesty Kód: 301256

Trvanie hry: 10 min

Nádherná stolová hra s kockami a jednorožcami...
Štyri jednorožce, Trblietko, Hviezdny prach, Zázračnica a Čarovné srdce, žijú v ďalekej zemi v oblakoch a sú najlepší kamaráti. Veselo cválajú po
mäkkých obláčikoch, šmýkajú sa dole pestrou dúhou alebo sa hrajú s jagajúcimi sa obláčikovými kryštálmi. Zrazu sa však blíži búrka. Jednorožce rýchlo
utekajú k slnku, preč od tmavých oblakov. Cestou chcú pred búrkou zachrániť čo najviac obláčikových kryštálov. Cieľom hry je dostať sa k slnku a
pozbierať čo najviac kryštálov.

Hra rozvíja:
●
●

Rýchlosť a súťaživosť
Zábavnú atmosféru

Obsah balenia:
1 hrací plán, 1 ružový jednorožec Trblietko, 1 žltý jednorožec Hviezdny prach, 1 fialový jednorožec Zázračnica, 1 tyrkysový jednorožec Čarovné srdce,
60 obláčikových kryštálov, 1 modrá obláčiková kocka, 1 návod na hru

Príprava hry:
Položte hrací plán na stôl. Každý hráč si vyberie jedného jednorožca a umiestni ho na veľký modrý dažďový oblak (= štart). Zvyšné jednorožce dajte
naspäť do škatule. Zoberte štyri obláčikové kryštály a dajte ich na príslušný obrázok obláčika so slniečkom (= cieľ). Zvyšné obláčikové kryštály si
ponechajte v zásobe a prichystajte si obidve kocky.
Hráte jeden za druhým v smere hodinových ručičiek. Ten, kto videl dúhu ako posledný, začína a hádže modrou obláčikovou kockou.
Čo ukazuje obláčiková kocka?
● Koláčik - jednorožec potrebuje sladké posilnenie a zostáva stáť.
● Jeden obláčik, dva alebo tri obláčiky - jednorožec sa posunie vpred o daný počet obláčikov. Na jednom obláčiku môžu stáť viaceré
jednorožce.
Kde si?
● Na bielom obláčiku, vedľa ktorého je dúha: Tvoj jednorožec ide skratkou a zošmykne sa až na obláčik na konci dúhy.
Upozornenie: Jednorožce používajú dúhu len na pohyb smerom dopredu. Nesmiete ju použiť na návrat späť.
● Na ružovom obláčiku s kockou: Hoď ružovou krištáľovou kockou. Zober si zo zásob toľko obláčikových kryštálov, koľko je zobrazených na
kocke, a ulož si ich pred seba.
● Na fialovom obláčiku s darčekom: Zober si zo zásob jeden obláčikový kryštál a daruj ho ľubovoľnému spoluhráčovi.
Dôležité: Ak už nie sú žiadne zásoby kryštálov, žiadny nedostaneš ani nemôžeš žiadny darovať. Teraz sú kryštály už len na slnečnom obláčiku.
Ponáhľaj sa, aby si sa tam dostal ako prvý! Na rade je ďalší hráč a hádže modrou obláčikovou kockou.

Koniec hry:
Hra sa skončí, keď sa hráč dostane so svojím jednorožcom na slnečný obláčik alebo ho prejde. Za odmenu dostane štyri kryštály, ktoré sú na slnečnom
obláčiku. Teraz všetci hráči spočítajú svoje obláčikové kryštály. Ak ešte neviete dobre počítať, otočte hrací plán. Postavte svoje jednorožce na príslušné
obrázky a položte do radu svoje kryštály na malé obláčiky.
Hráč s najväčším počtom obláčikových kryštálov, resp. s najdlhším radom vyhráva. Ak majú viacerí hráči rovnaký počet kryštálov, vyhrávajú všetci títo
hráči.
Tip:
Hra bude jednoduchšia, ak budete hrať bez ružovej kryštálovej kocky. Ak sa jednorožec dostane s kockou v priebehu hry na ružový obláčik, dostane
hráč zo zásob hneď jeden obláčikový kryštál.

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.
LUSIO s.r.o. | Zuzany Chalupovej 10B | 851 07 Bratislava | SR
Elektronický návod v PDF verzii nájdete na www.playatelier.shop alebo u svojho predajcu.
© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu.

www.playatelier.eu/haba-hracky
FB: HabaCeskoSlovensko
Instagram: haba_cesko_slovensko

Třpytivý Jednorožec [CZ]
Věk: 3 - 99
Počet hráčů: 2-4

Série: Na doma i na cesty Kód: 301256

Trvání hry: 10 min

Nádherná desková hra s kostkami a jednorožci...
Čtyři jednorožci, Třpytivé štěstí, Hvězdný prach, Čarovná květinka a Kouzelné srdíčko, žijí v daleké Obláčkové zemi a jsou nejlepší kamarádi.
Rozpustile cválají po měkoučkých vatových obláčcích, sjíždějí po pestrobarevné duze nebo si hrají s blýskavými obláčkovými krystaly. Když tu najednou
přijde bouře! Jednorožci rychle letí pryč před tmavými mraky směrem ke slunci. Cestou ještě chtějí vzít s sebou do bezpečí co nejvíce obláčkových
krystalů a uchránit je před hromy a blesky. Cílem hry je doběhnout k oblaku se sluncem a nasbírat co nejvíce obláčkových krystalů.

Hra rozvíjí:
●
●

Rychlost a soutěživost
Zábavnou atmosféru

Obsah balení:
1 herní plán, 1 růžový jednorožec Třpytivé štěstí, 1 žlutý jednorožec Hvězdný prach, 1 fialový jednorožec Čarovná květinka, 1 tyrkysový jednorožec
Kouzelné srdíčko, 60 obláčkových krystalů, 1 růžová krystalová hrací kostka, 1 modrá obláčková hrací kostka, 1 návod ke hře

Příprava hry:
Rozložte herní plán doprostřed stolu. Každý si vybere jednoho jednorožce a postaví ho na velký modrý dešťový mrak (= start). Přebyteční jednorožci se
vrátí zpět do krabičky. Vezměte čtyři obláčkové krystaly a položte je na obrázek oblaku se sluncem (= cíl). Zbývající obláčkové krystaly si připravte jako
zásobu a přichystejte také obě hrací kostky.
Hráči hrají jeden po druhém po směru hodinových ručiček. Začíná ten, kdo naposledy viděl duhu, a hází modrou obláčkovou hrací kostkou.
Co ukazuje obláčková hrací kostka?
● Muffin - tvůj jednorožec potřebuje sladké posilnění a zůstává stát.
● Jeden, dva nebo tři obláčky - táhni svým jednorožcem dále o tolik obláčků na herním plánu, kolik ukazuje hrací kostka. Na jednom obláčku
může stát několik jednorožců najednou.
Kam jsi došel?
● Na bílý obláček, ke kterému vede duha: Tvůj jednorožec půjde zkratkou a sjede až na obláček na konci duhy.
Pozor: Jednorožci používají duhu jen k posunutí směrem dopředu. Nemohou po ní běhat zpět!
● Na růžový obláček s kostkou: Hoď růžovou krystalovou hrací kostkou. Ze zásoby si vezmi tolik obláčkových krystalů, kolik ukazuje hrací
kostka, a polož si je před sebe.
● Na fialový obláček s dárkem: Vezmi si obláčkový krystal ze zásoby a daruj ho libovolnému spoluhráči.
Důležité: Pokud už v zásobě nejsou krystaly, nemůžeš žádný dostat ani darovat. Pak už jsou k dispozici jen krystaly na oblaku se sluncem. Pospěš si,
aby ses k nim dostal jako první! Dále je na řadě další hráč a hází modrou obláčkovou hrací kostkou.

Konec hry:
Hra končí, když některý z hráčů dorazí se svým jednorožcem na oblak se sluncem. Jako odměnu obdrží čtyři krystaly, které zde leží. Nyní si všichni
hráči spočítají své obláčkové krystaly. Pokud je ještě neumíte spočítat, otočte herní plán. Postavte své jednorožce na příslušné obrázky a položte k nim
do řady na malé obláčky své krystaly. Hráč, který má nejvíce obláčkových krystalů, resp. nejdelší řadu, vyhrává. Pokud má více hráčů stejný počet
krystalů, je více vítězů.
Tip:
Hra se zjednoduší, když budete hrát bez růžové krystalové hrací kostky. Pokud jednorožec v průběhu hry dojde na růžový obláček s kostkou, ihned
dostane jeden obláčkový krystal ze zásoby.

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.
LUSIO s.r.o. | Zuzany Chalupovej 10B | 851 07 Bratislava | SR
Elektronický návod v PDF verzii nájdete na www.playatelier.shop alebo u svojho predajcu.
© Preklad návodu je duševným vlastníctvom firmy LUSIO s.r.o. a nie je dovolené jeho kopírovanie a šírenie bez jej súhlasu.

www.playatelier.eu/haba-hracky
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Instagram: haba_cesko_slovensko

