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Vek: 5 – 8 rokov Počet hráčov: 2 – 5

Obsah: 36 kariet

Cieľ hry: Získať najviac bodov za odvahu. 

Takéto karty si hráči ponechajú na ruke do kon-
ca hry, nevyložia ich pred seba. 

Takéto karty hráči vykladajú počas hry pred seba. 
Na každej karte je polovica príšery. Treba zostaviť 
celú príšeru získaním jej druhej polovice.  

Príprava hry: Všetky karty premiešajte a rozdeľte me-
dzi seba. (Keď hrá 5 hráčov, jeden hráč dostane o kar-
tu viac než ostatní.) 

Za kráľovnú a kráľa získa hráč 2 body 
za odvahu.  
Za draka Mistigriffa stratí hráč 3 body 
za odvahu. 
Za porazeného draka získa hráč 1 bod 
za odvahu. Ak má hráč obe karty dra-
kov, zabráni karta porazeného draka 
strate bodov za kartu draka Mistigriffa.    

Za takúto kartu získa hráč 
body za odvahu.

Takáto karta má magické 
vlastnosti.



Priebeh hry: Hru začne najmladší hráč a pokračuje sa 
v smere hodinových ručičiek. Od svojho suseda vpravo si 
potiahne ľubovoľnú kartu. 
Ak potiahol druhú polovicu príšery, tak obe karty, teda celú 
príšeru, vyloží pred seba. Ak má niektorá z týchto kariet 
magické vlastnosti, treba ich hneď použiť (viď zoznam 
„Účinok magických vlastností“). Nasleduje ďalší hráč.
Ak nepotiahol druhú polovicu príšery, nevie zostaviť celú 
príšeru a nasleduje ďalší hráč.

Účinok magických vlastností:  

Koniec hry:  

Všetky svoje karty so znakom veže         , vyloží pred
seba.
Ostatní hrajú ďalej. Keď sa hra skončila pre všetkých, 
každý si spočíta body za odvahu. Hráč s najvyšším 
počtom bodov za odvahu je víťaz.

Autorka hry: Jérémie Caplanne

Hráč ukradne posledne vyložený pár. Ak má niektorá 
z párových kariet magické vlastnosti, nepoužijú sa.

Hráč môže ťahať ešte raz a následne sa otočí smer 
hry.
Nasledujúci hráč musí vynechať ťah.
Hráč vyberie ďalšiemu hráčovi kartu, t. j. ďalší hráč si 
nesmie kartu potiahnuť sám.
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Number of cards: 36 cards.

Preparing to play: Shuffle all the cards and deal them
out among the players. (If there are 5 players, one
player will have one more card than the others).

Pre hráča, ktorý už nemá žiadne karty so znakom

meča        , sa hra skončila. 


