
Netrpezlivé slony [SK] Séria: Hry pre deti Kód: 306258

Vek: 4 - 99 Počet hráčov: 2 - 4 Trvanie hry: 10 min

Hráči nakŕmia svoje hladné nedočkavé slony tak, že zakryjú každé miesto v bruchu svojho slona aspoň

jedným listom. Je dôležité dobre využiť priestor!

V každom kole sa hráči musia rozhodnúť, ktorá priehľadná karta s potravou sa v danom momente najlepšie hodí. Prvý hráč, ktorý úplne naplní brucho svojho slona,

vyhráva. Nie je nič krajšie ako spoločne maškrtiť na chutnej hostine, pretože do týchto hladných sloních brušiek sa toho veľa zmestí.

Obsah balenia a príprava

Balenie obsahuje 4 hladné slony (každý pozostáva z veľkého kusu v tvare slona a 6 malých  častí), 1 mini slon (pozostáva z malého slona a 3 bočných častí), 32

štvorcových kariet s jedlom (listami), 1 krík a návod na hru.

Pred prvou hrou vytlačte všetky časti slonov z predpripravenej kartónovej dosky. Najlepšie je položiť si vždy všetkých 7 dielikov slona v rovnakej farbe spolu, aby ste sa

nepoplietli neskôr počas montáže.

Ako poskladať slona:

Najprv vložte ucho a 3 dlhé kusy do dosky v tvare slona. Potom opatrne zasuňte dva malé konektory pod uhlom. Vždy sa uistite, že šípky zodpovedajúcej farby sú

zarovnané. Jeden slon je hotový! Teraz poskladajte mini slona stlačením dvoch dielikov na prednú a zadnú stranu dosky a potom dokončite slona vložením dlhého

dielika. Slony stačí poskladať iba raz a potom vždy po skončení hry ich odložíte už len do krabice.

Tip: Položte ich hore nohami na seba tak, aby sa ucho a chvost dvoch slonov vždy dotýkali.

Každý si vyberie svojho slona a položí ho na stôl pred seba. Krík umiestnite do stredu hracej plochy, tak aby naň dosiahol každý hráč. Kartičky s jedlom zamiešajte

a vložte ich na kôpku na vrch kríka. Potom vezmite z kopy vrchnú kartičku s jedlom a položte ju pod mini slona.

Pravidlá hry

Striedajte sa v smere hodinových ručičiek. Kto naposledy jedol chutný listový šalát, začína. Mini slona a kartu pod ním položte napravo od začínajúceho hráča.

● Ako získať karty s jedlom?

V každom kole dostane hráč 2 karty s jedlom. Prvá je od hráča pred vami a druhú kartu si vezmite z kopy kariet na kríku.

Výnimka: V prvom kole hry, začínajúci hráč berie svoju prvú kartu od mini slona.

● Ako vybrať karty s jedlom?

Každá karta s potravou má 16 políčok, z ktorých nejaké 3 vždy obsahujú lahodné listy z kríka. Na začiatku má slon hlad ale jeho brucho je úplne prázdne.

Hráč si vyberie iba 1 z 2 kariet jedla a položí ju na vrch svojho slona. Kartu s listom môžete otočiť a prevrátiť tak ako sa vám bude hodiť. Cieľom hry je vyplniť

čo najviac políčok v brušku netrpezlivého slona. Ideálne je vybrať si vždy tú kartu s listami, ktorá zaplní čo najviac prázdneho priestoru v brušku. Mňam,

mňam! Trochu testovania a skúšania, ako otočiť kartu je v poriadku, ale keď raz umiestnte kartu do brucha hladného slona,   musí tam zostať bez zmeny až do

konca hry.

Dôležité: Akonáhle list zakryje políčko, toto políčko je teraz vyplnené – bez ohľadu na to, koľko listov alebo prázdnych miest je umiestnených okolo. Niekedy

je nevyhnutné vyplniť to isté políčko niekoľkokrát. Ale nepomôže vám to v tom, že by ste rýchlejšie nakŕmili svojho  hladného slona.

● Odovzdanie karty s jedlom:

Po umiestnení vybranej karty s jedlom odovzdajte zvyšnú kartu s jedlom hráčovi po vašej ľavej strane. Teraz končí váš ťah a je na rade ďalší hráč.

Koniec hry

● Hra končí, keď jeden z hráčov zaplní všetky políčka v brušku svojho netrpezlivého a hladného slona aspoň jedným listom, ukončite práve prebiehajúce

kolo,ale  uistite sa, že všetci mali rovnaký počet ťahov. ( Ak chcete, môžete dať zvyšné karty na konci hry k mini slonovi. Aké milé! )

Teraz porovnajte brušká vašich slonov. Všetci hráči, ktorí majú úplne naplnené bruško vyhrávajú spolu.

● Hra sa môže skončiť aj vtedy, keď krík s kopou kariet s jedlom zostane prázdny. V tomto prípade spočítajte prázdne políčka v bruškách vašich slonov.

Vyhráva hráč s najmenším počtom prázdnych políčok.

Ľahký variant

Pre jednoduchší spôsob hry namiesto výberu medzi dvoma kartami v každom kole si každý hráč potiahne iba jednu kartu z kríka v strede stola. Rozložte hru podľa

pravidiel, ale nedávajte kartu mini slona, ostatné pravidlá zostávajú rovnaké. Môžete si potiahnuť svoju vlastnú kartu s jedlom, keď hráč po vašej pravici umiestni tú

svoju.

Súťažný variant

Za jedno kolo hry dostanete iba jednu kartu s jedlom a musíte listom zakryť aspoň jedno prázdne políčko v bruchu svojho hladného slona. Ak to nedokážete, ste mimo

hry. V tomto variante hry nevyhráte hru tým, že naplníte brucho svojho slona tak rýchlo ako je to možné, ale namiesto toho je cieľom byť posledným hráčom, ktorý vyplní

prázdne políčko. Ak sa minú karty s jedlom, hráč ktorý má najviac prázdnych políčok vyhráva.

Sólový variant

Na začiatku hry si vezmite 7 náhodných kariet s jedlom z kríka a položte ich lícom nahor pred sebou. Dokážete naplniť brucho svojho netrpezlivého slona týmito

kartami?

Tip: Trochu jednoduchšie je to s 8 kartami, tak vyskúšajte.
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Netrpělivé slony [CZ] Serie: Hry pro děti Kód: 306258

Věk: 4 - 99 Počet hráčů: 2 - 4 Trvaní hry: 10 min

Hráči nakrmí své hladové nedočkavé slony tak, že zakryjí každé místo v břiše svého slona alespoň

jedním listem. Je důležité dobře využít prostor!

V každém kole se hráči musí rozhodnout, která průhledná karta s potravou se v daném momentě nejlépe hodí. První hráč, který zcela naplní břicho svého slona,

vyhrává. Není nic krásnějšího než společně mlsat na chutné hostině, protože do těchto hladových sloních bříšek se toho hodně vejde.

Obsah balení a příprava

Balení obsahuje 4 hladové slony (každý sestává z velkého kusu ve tvaru slona a 6 malých částí), 1 mini slon (skládá se z malého slona a 3 bočních částí), 32

čtverečních karet s jídlem (listy), 1 keř a návod ke hře.

Před první hrou vytiskněte všechny části slonů z předpřipravené kartonové desky. Nejlepší je položit si vždy všech 7 dílků slona ve stejné barvě spolu, abyste se

nepopletli později během montáže.

Jak poskládat slona:

Nejprve vložte ucho a 3 dlouhé kusy do desky ve tvaru slona. Potom opatrně zasuňte dva malé konektory pod úhlem. Vždy se ujistěte, že šipky odpovídající barvy jsou

zarovnány. Jeden slon je hotov! Nyní poskládejte mini slona stisknutím dvou dílků na přední a zadní stranu desky a poté dokončete slona vložením dlouhého dílku. Sloni

stačí poskládat pouze jednou a poté vždy po skončení hry je odložíte už jen do krabice.

Tip: Položte je vzhůru nohama na sebe tak, aby se ucho a ocas dvou slonů vždy dotýkaly.

Každý si vybere svého slona a položí ho na stůl před sebe. Keřík umístěte do středu hrací plochy, tak aby na něj dosáhl každý hráč. Kartičky s jídlem zamíchejte

a vložte je na hromádku na vrch keře. Potom vezměte ze spousty vrchní kartičku s jídlem a položte ji pod mini slona.

Pravidla hry

Střídejte se ve směru hodinových ručiček. Kdo naposledy jedl chutný listový salát, začíná. Mini slona a kartu pod ním položte napravo od začínajícího hráče.

● Jak získat karty s jídlem?

V každém kole dostane hráč 2 karty s jídlem. První je od hráče před vámi a druhou kartu si vezměte ze spousty karet na keři.

Výjimka: V prvním kole hry, začínající hráč bere svou první kartu od mini slona.

● Jak vybrat karty s jídlem?

Každá karta s potravou má 16 políček, z nichž nějaké 3 vždy obsahují lahodné listy z keře. Na začátku má slon hlad, ale jeho břicho je úplně prázdné. Hráč si

vybere pouze 1 ze 2 karet jídla a položí ji na vrch svého slona. Kartu s listem můžete otočit a převrátit tak, jak se vám bude hodit. Cílem hry je vyplnit co

nejvíce políček v bříšku netrpělivého slona. Ideální je vybrat si vždy tu kartu s listy, která zaplní co nejvíc prázdného prostoru v bříšku. Mňam, mňam! Trochu

testování a zkoušení, jak otočit kartu je v pořádku, ale když jednou umístěte kartu do břicha hladového slona,   musí tam zůstat beze změny až do konce hry.

Důležité: Jakmile list zakryje políčko, toto políčko je nyní vyplněno – bez ohledu na to, kolik listů nebo prázdných míst je umístěno kolem. Někdy je nutné

vyplnit totéž políčko několikrát. Ale nepomůže vám to v tom, že byste rychleji nakrmili svého hladového slona.

● Předání karty s jídlem:

Po umístění vybrané karty s jídlem předejte zbylou kartu s jídlem hráči po vaší levé straně. Nyní končí váš tah a je na řadě další hráč.

Konec hry

● Hra koHra končí, když jeden z hráčů zaplní všechna políčka v bříšku svého netrpělivého a hladového slona alespoň jedním listem, ukončete právě probíhající

kolo, ale ujistěte se, že všichni měli stejný počet tahů. ( Pokud chcete, můžete dát zbývající karty na konci hry k mini slonovi. Jak milé! )

Nyní porovnejte bříška vašich slonů. Všichni hráči, kteří mají zcela naplněné bříško vyhrávají spolu.

● Hra může skončit i tehdy, když keř se spoustou karet s jídlem zůstane prázdný. V tomto případě spočítejte prázdná políčka v bříškách vašich slonů. Vyhrává

hráč s nejmenším počtem prázdných políček.

Lehká varianta

Pro jednodušší způsob hry namísto výběru mezi dvěma kartami v každém kole si každý hráč potáhne pouze jednu kartu z keře ve středu stolu. Rozložte hru podle

pravidel, ale nedávejte kartu mini slona,   ostatní pravidla zůstávají stejná. Můžete si potáhnout svoji vlastní kartu s jídlem, když hráč po vaší pravici umístí tu svoji.

Soutěžní varianta

Za jedno kolo hry dostanete pouze jednu kartu s jídlem a musíte dopisem zakrýt alespoň jedno prázdné políčko v břiše svého hladového slona. Pokud to nedokážete,

jste mimo hru. V této variantě hry nevyhrajete hru tím, že naplníte břicho svého slona tak rychle, jak je to možné, ale místo toho je cílem být posledním hráčem, který

vyplní prázdné políčko. Pokud dojdou karty s jídlem, hráč který má nejvíce prázdných políček vyhrává.

Sólová varianta

Na začátku hry si vezměte 7 náhodných karet s jídlem z keře a položte je lícem nahoru před sebou. Dokážete naplnit břicho svého netrpělivého slona těmito kartami?

Tip: Trochu jednodušší je to s 8 kartami, tak vyzkoušejte.
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