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Návod na hru  8 - 99 rokov  2 - 4 hráči  25 min.

Cieľ hry: Ako prvý zozbierať 7 drevených žetónov vo vopred určenom poradí a následne sa 
figúrkou dostať na stredové políčko hracej dosky.

Príprava hry: 44 drevených žetónov premiešajte a ľubovoľne umiestnite na políčka hracej 
dosky. Stredové políčko a štyri rohové políčka zostanú prázdne. Každý hráč si zvolí figúrku  
a zhodný kartónový žetón so znakom figúrky. Svoju figúrku postaví na niektoré rohové 
políčko a žetón položí pred seba. Zvolí si aj sadu kartónových žetónikov s farebným znakom 
kocky – žetóny patriace do jednej sady (7 ks) sú na rubovej strane označené rovnakým zna-
kom: hviezda, štvorec, trojuholník alebo kruh. Tieto žetóny premieša a zoradí ich pred seba 
lícovou stranou nahor, t. j. farebnými kockami nahor. Podľa poradia (zľava doprava) farieb 
bude zbierať zhodné drevené žetóny.

Priebeh hry:
Hru začne najmladší hráč a pokračuje sa v smere hodinových 
ručičiek. Hráč (ďalej ako hráč A) spraví figúrkou ťah v tvare písmena 
„L“, a to buď v kombinácii 2 políčka vodorovne + 1 políčko zvislo 
alebo 1 políčko vodorovne + 2 políčka zvislo. 

Hráč A potiahne figúrku na:

• prázdne políčko – zostane na ňom stáť do nasledujúceho ťahu.

• políčko s dreveným žetónom s farebným znakom kocky:

- keď sa žetón zhoduje s farbou kocky na kartónovom žetóniku, ktorý nasleduje v poradí, 
 zoberie si tento zhodný drevený žetón a položí ho pod príslušný kartónový žetónik.

- keď sa nezhoduje s farbou kocky na kartónovom žetóniku, ktorý nasleduje v poradí, nezo- 
 berie si tento drevený žetón a zostane na ňom stáť do nasledujúceho ťahu.

kartónové žetóniky s farebným znakom kocky

drevené žetóny s farebným znakom kocky

OBSAH
4 figúrky a 4 kartónové žetóny so znakom figúrky (farebne zhodné s figúrkami), 28 kartónových 
žetónikov s farebným znakom kocky: 4 sady (hviezda, štvoruholník, trojuholník, kruh), hracia 
doska, 44 drevených žetónov s farebným znakom kocky a inými znakmi.

 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 x1 x3 x3 x3 x6
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• Políčko s dreveným žetónom so znakom pre špeciálny ťah:

 :  buď na tomto políčku zostane alebo sa presunie vodorovne alebo zvislo na niektoré 
susedné políčko,

 : buď na tomto políčku zostane alebo sa presunie po uhlopriečke na niektoré susedné  
 políčko,

 : buď na tomto políčku zostane alebo spraví ďalší ťah v tvare „L“.

 :  buď na tomto políčku zostane alebo sa premiestni na ďalší žetón s týmto znakom. Ak 
je políčko s takýmto žetónom obsadené, nesmie sa naň presunúť a zostane stáť na 
pôvodnom políčku do nasledujúceho ťahu.

POZNÁMKA 1: Ťahy možno kombinovať. 

Hráč A sa ťahom „L“ dostane na žetón  , z ktorého sa po uhlopriečke premiestni na suse-
dné políčko , z ktorého spraví ďalší ťah „L“ a dostane sa na žetón s kockou tej farby, ktorú 
potrebuje do poradia.

• políčko, ktoré je už obsadené figúrkou iného hráča (hráča B):
Keď hráč B vlastní drevený žetón so znakom kocky tej farby, ktorú hráč A potrebuje do 
poradia, môže mu hráč A tento žetón „ukradnúť“ a položiť ho pred seba, pod žetónik so 
zhodnou farbou kocky. Hráč B presunie kartónový žetónik, spod ktorého stratil drevený 
žetón, na koniec radu. Hráč A si premiestni figúrku na niektoré voľné rohové políčko.

POZNÁMKA 2: Hráč A sa smie na políčko obsadené hráčom B presunúť iba vtedy:
- keď hráč B vlastní žetón so znakom kocky tej farby, ktorú hráč A potrebuje do poradia
- tento žetón nie je chránený (viď nižšie „políčko s ochranným žetónom“).

• políčko s ochranným žetónom 

 :  Keď sa hráč dostane na toto políčko, smie svoje získané drevené žetóny ochrániť,  
a to tak, že ich položí na príslušné kartónové žetóniky. Chránené žetóny mu už 
nemôže nikto zobrať.

Konie hry: 
Keď hráč zozbiera svojich 7 žetónov, musí sa ešte figúrkou dostať na stredové políčko 
hracej dosky. Komu sa to podarí prvému, je víťaz.

drevené žetóny s farebným znakom kocky

kartónové žetóniky s farebným znakom kocky

Autor hry: Faouzi Boughida
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