Príbeh

Příběh
Je nádherný parný letní den, ale začalo
poprchávat. Zaječí pelíšek se plní vodou
a malým zajíčkům uvnitř už vlhnou kožíšky.
Jedním z pěti východů rychle peláší ven. Kolika
zajíčkům pomůžete dostat se do bezpečí?

Je nádherný parný letný deň, ale začalo
poprchávať. Zajačí brlôžtek sa plní vodou
a malým zajačikom vnútri už vlhnú kožúšky.
Jedným z piatich východov rýchlo fujazdia
von. Koľkým zajačikom pomôžete dostať sa do
bezpečia?

Herný materiál

Herní materiál
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• 1 herní plán (je součástí krabice)

• 1 herný plán (je súčasťou krabice)

• 20 zajíčků

• 20 zajačikov

• 1 barevná hrací kostka

• 1 farebná hracia kocka

Příprava hr
y

Príprava hry

1.

2.

2.
1.

Položte spodní část krabice s herním plánem
doprostřed stolu. Krabice představuje zaječí
pelíšek s pěti barevnými východy.

2. Umístěte

všechny zajíčky
a připravte si kostku.

do

pelíšku

1.

Položte spodnú časť krabice s herným plánom
doprostred stola. Krabica predstavuje zajačí
brlôžtek s piatimi farebnými východmi.

2. Umiestnite všetkých zajačikov do brlôžka

a pripravte si kocku.
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Vítězí hráč, který z pelíšku zachrání nejvíce zajíčků.

Jak hrát?

Hrajte ve směru hodinových ručiček. Začíná hráč s nejdelšíma ušima.
Ten hodí barevnou kostkou.

Padla na kostce barva?
Pak se podívejte na východ stejné barvy.
Pokud žádný zajíček ještě nesedí ve

Pokud ve východu zajíček už sedí, můžete

východu dané barvy, vezměte zajíčka

ho zachránit. Vytáhněte jej z východu

z

a položte jej před sebe na stůl.

pelíšku uprostřed a umístěte jej do

daného východu.

Padl na kostce zajíček?
Pak vezměte zajíčka přímo z nory a ihned ho položte před sebe na stůl.
Na řadě je další hráč.
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Víťazí hráč, ktorý z brlôžka vyvedie do bezpečia najviac zajačikov.

Hrajte v smere hodinových ručičiek. Začína hráč s najdlhšími ušami.
Ten hodí farebnou kockou.

Ako hrať?

Padla na kocke farba?
V tom prípade sa pozrite na východ rovnakej farby.
Ak žiadny zajačik ešte nesedí vo východe

Ak vo východe zajačik už sedí, môžete ho

danej farby, vezmite zajačika z brlôžka

zachrániť. Vytiahnite ho z východu a položte

uprostred a umiestnite ho do daného

ho pred seba na stôl.

východu.

Padol na kocke zajačik?
V tom prípade vezmite zajačika priamo z nory a ihneď ho položte pred seba na stôl.
Na rade je ďalší hráč.
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Konec hry
Hra končí, když v pelíšku již nezbývají žádní
zajíčci. Za zajíčky, kteří v tu chvíli ještě čekají ve
východech, už hráči žádné body nedostávají.
Vítězí hráč, kterému se podařilo z pelíšku
zachránit nejvíce zajíčků.
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Koniec hry
Hra končí, keď v brlôžku už nezostávajú žiadne
zajačiky. Za zajačiky, ktoré v tej chvíli ešte
čakajú vo východoch, už hráči žiadne body
nedostávajú.
Víťazí hráč, ktorému sa podarilo z brlôžka
zachrániť najviac zajačikov.

Varianta hry
1. varianta:
Pokud hráči padne na kostce obrázek zajíčka,
může házet ještě jednou.

2. varianta:
Pokud padne na kostce zajíček, musíte vrátit
jednoho zajíčka do jamky. Hra tak trvá déle.

Variant hry
1. variant:
Ak hráčovi padne na kocke obrázok zajačika,
môže hádzať ešte raz.

2. variant:
Ak padne na kocke zajačik, musíte vrátiť jedného
zajačika do jamky. Hra tak trvá dlhšie.
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Reiner Knizia
Reiner Knizia se narodil v roce 1957 a žije ve Windsoru ve Velké Británii.
Je držitelem doktorátu z matematiky a tvůrcem mnoha her. Reiner Knizia
vynalézal a tvořil hry od dětství. Kromě vášně pro deskové hry miluje také
cestování a je vždy otevřen nápadům na nové hry. Podle Reinera je úspěšná ta
hra, kde se všichni hráči cítí jako vítězové, protože společné hraní bylo zajímavé
a napínavé.
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