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Obsah: 4 hracie dosky,  84 tehličiek,  6 kociek 
POZNÁMKA: Tehličky majú 2 strany:  

1 – Hodiť kockami:    
Hráč, ktorý je na ťahu, hodí kockami, aby mohol na svoju hraciu dosku 
umiestniť tehličky. 

2 – Umiestniť tehličky na hraciu dosku:  
Hráč smie umiestniť tehličku na hraciu dosku, keď: 
- hodí aspoň 1 kockou takú farbu, akej má byť tehlička. 
- je možné umiestiť tehličku na hraciu dosku. 

Pravidlá pre umiestňovanie tehličiek:
-  Po okrajoch pyramídy sú farebné značky, ktoré značia, akej farby majú byť tehličky 

v jednotlivých radoch. V jednom rade sú tehličky rovnakej farby.
-  Tehličku z vyššieho radu možno uložiť len nad 2 tehličky z nižšieho radu. Výnimkou je 

spodný rad, kam sa tehličky ukladajú priamo na základňu pyramídy.

5–10 rokov 2–4 hráči 15 min.
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- farebná strana:  označuje získané tehličky
- strana s bielou bodkou uprostred: keď je tehlička obrátená touto stranou nahor, hráč ešte 

neukončil svoj ťah a hrozí, že o ňu príde.

Cieľ hry: Postaviť svoju pyramídu skôr než ostatní hráči. 

Príprava hry: Každý hráč si zoberie hraciu dosku a položí ju pred seba. Tehličky a kocky 
pripravia hráči doprostred stola.

Priebeh hry:
Hrá sa v smere hodinových ručičiek. Hru začne najmladší hráč. 
Hráči hádžu kockami a snažia sa na svoju hraciu dosku umiestniť tehličky.

Každý ťah pozostáva z niekoľkých etáp:
1. hodiť kockami,
2. umiestniť tehličky na hraciu dosku (ak je to možné, t. j. v závislosti od výsledku hodu 

kockami)
3. rozhodnúť sa pre 1 z 2 možností: ukončiť ťah a nehodiť zvyšnými kockami ALEBO 

pokračovať ďalej a hodiť zvyšnými kockami.



Hráč hodí všetkými 6 kockami.
-  IKeď hodil také farby, že môže umiestniť tehličky na hraciu dosku, zoberie si ich toľko, ako 

hodil. Tieto tehličky uloží do pyramídy otočené stranou s bielou bodkou nahor.   

-  Keď nehodil ani jednu farbu, ktorú potrebuje, nasleduje ďalší hráč. 

Príklad: 
•  Východiskový stav •  Farby na hodených kockách •  Hráč smie zobrať:

•  Hráč umiestni tehličky takto:

•  Hráčovi zvýšili 2 kocky, ktorými 
môže následne hodiť.

3 – Rozhodnúť sa pre 1 z 2 možností: 
Keď hráč uložil do pyramídy aspoň 1 tehličku (otočenú stranou s bielou bodkou nahor), 
rozhodne sa, či nebude pokračovať v ťahu, čím tehličku/tehličky uložené do pyramídy 
„zacementuje“ ALEBO bude pokračovať v ťahu a hodí zvyšnými kockami.  
-  Nebude pokračovať v ťahu: Tehličky, ktoré uložil do pyramídy stranou s bielou bodkou 
nahor „zacementuje“ – otočí ich na čisto farebnú stranu. O tieto tehličky už nepríde. 
Nasleduje ďalší hráč. 
-  Bude pokračovať v ťahu: Kocky, podľa ktorých uložil tehličky do pyramídy, dá stranou a 
hodí zvyšnými kockami (v príklade zostali hráčovi 2 kocky).
Pokiaľ má kocky a vie ukladať tehličky, môže hádzať ďalej.  
Keď hodí po druhý alebo ďalší raz a nehodí farbu, ktorú potrebuje, stratí všetky tehličky, 
ktoré počas svojho ťahu získal (všetky tehličky uložené stranou s bielou bodkou nahor). 
Nasleduje ďalší hráč.

Koniec hry:
Hráč, ktorý prvý postaví svoju pyramídu, je víťaz. 

Autor hry: Hartmut Kommerell
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