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Ko dosežeš iskani lik iz „Ledenega kraljestva“, lahko 
vzameš čip in ga odložiš pred seboj. S tem je tvoja poteza 
končana in naslednji igralec obrne ter razkrije novi okrogli 
čip. 

Če iskanega junaka ne moreš doseči, svojo igralno figurico 
pomakni tako daleč, da imaš čim boljši izhodiščni položaj 
za svoje naslednje poteze, ali pa se v tem krogu ne poma-
kni naprej. Potem je na vrsti naslednji igralec. Ta sedaj 
poskuša svojo igralno figurico spraviti do istega junaka iz 
„Ledenega kraljestva“. S tem nadaljujete tako dolgo, 
dokler eden od vas ni dosegel iskane figurice v labirintu. 
Ta igralec dobi okrogli čip. Šele sedaj naslednji igralec 
obrne novi okrogli čip. 

Igra se konča, kakor hitro eden od igralcev s svojo igralno 
figurico doseže zadnjega iskanega junaka. Ta igralec sme 
vzeti zadnji čip in ga položiti predse.

Zmagal je igralec, ki ima sedaj pred seboj največ okroglih 
čipov.

Različica za izkušene igralce Labirinta
Igro vzpostavite, kot je opisano na začetku navodil. Vsa 
križišča štirih poti obrnite na spodnjo stran, saj jih pri tej 
različici ne potrebujete. Okrogle čipe pomešajte obrnjene 
navzdol in jih enakomerno porazdelite med vsemi igralci. 
Vsak svoje čipe predse položi obrnjene navzdol in zložene 
na kup.
Ko si na vrsti, vzameš svoj najbolj zgornji čip in si ga na 
skrivaj ogledaš.
Junaka iz Disneyevega Ledenega kraljestva, ki ga moraš 
doseči s svojo igralno figurico, sedaj poznaš samo ti.

Kot je opisano zgoraj, sedaj najprej premakneš labirint in 
potem pomakneš še svojo igralno figurico. Za potiskanje 
kartice poti v labirint pa velja, da je ne smeš vstaviti na 
mestu, na katerem je bila ravnokar potisnjena iz labirinta. 
Poteze prejšnjega igralca torej ne smeš razveljaviti! Ko 
dosežeš svoj iskani lik iz Disneyevega Ledenega kraljestva, 
okrogli čip s sprednjo stranjo navzgor položiš poleg sebe. 
Tvoja poteza je končana. Če iskanega lika ne dosežeš, 
svojo igralno figurico pomakneš tako daleč, kakor hočeš, 
ali pa jo v tem krogu pustiš stati. Tvoja poteza je končana 
in v naslednjem krogu lahko nadaljuješ s poskusi. Tudi 
naslednji igralec si ogleda svoj vrhnji okrogli čip in 
poskuša doseči prikazanega junaka.

Igra se konča, kakor hitro eden od igralcev doseže iskani 
lik s svojega zadnjega čipa in se s svojo igralno figurico 
vrne na svoje začetno polje. Komur to uspe prvemu, je 
zmagovalec!
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Ravensburger® hry č. 21 186 9
Pohádkové posunování 
pro 2–4 hráče od 4 let

Auteur : Max J. Kobbert
Design : Rettig Design

Obsah:
 1  herní deska
 17 čtvercových kartiček pro cestu
 12 kulatých čipů
 4 hrací figurky

Kdo najde v labyrintu ze sněhu a ledu cestu tam, kde se 
nacházejí odvážné sestry Anna a Elsa? A kdo se dokáže 
dostat na místo, kde je Kristoff, jeho věrný sob Sven a 
veselý sněhulák Olaf? K tomu budete muset přesouvat 
kartičky, abyste vytvořili nové cesty nebo uzavřeli ty, které 
již existují. Jen ten, kdo si udrží dobrý přehled, dokáže v 
této pohádkové posunovací hře vyhrát.

Cílem hry je nasbírat co nejvíce kulatých žetonů.

Příprava
Před první hrou uvolněte z kartonových desek kartičky pro 
cestu a kulaté žetony. Hrací desku položte doprostřed 
stolu tak, aby na ni všichni snadno dosáhli.
Kartičky pro cestu otočte lícem dolů, zamíchejte je a pak 
je lícem nahoru rozložte na volná políčka hrací desky.
Vznikne tak náhodné bludiště – labyrint. Čtyři kartičky pro 
cestu jsou potištěny z obou stran. Na přední straně 

najdete křižovatky čtyř cest, které hru zjednodušují.
Na zadní straně jsou naopak vyobrazeny zatáčky. Před 
mícháním se rozhodněte, jestli chcete vložit do hry 
křižovatky a kolik jich bude. Čím více křižovatek použijete, 
tím bude hra jednodušší!

Tip pro rodiče:
V prvním kole hry doporučujeme hrát s několika 
křižovatkami. S trochou cviku pak můžete v dalších kolech 
hry křižovatky postupně odstraňovat (= otáčet).

Jedna kartička pro cestu zůstane vždy navíc. 
Zatím ji nechte ležet vedle hrací desky. 
Budete ji později potřebovat k posunování 
labyrintu. Kulaté žetony zamíchejte lícem dolů a mějte je 
připraveny vedle hrací desky. Nyní si každý vybere svou 
hrací figurku a postaví ji na stejnobarevné políčko s 
vločkou v jednom z rohů hrací desky.
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A můžeme začít
Jako první hraje nejmladší hráč. Poté se pokračuje ve 
směru hodinových ručiček. Ten, kdo je na řadě, otočí 
některý kulatý žeton lícem nahoru.
Je na něm vyobrazena jedna z postav filmu „Ledové 
království“, ke které se musíte cestou labyrintem dostat se 
svou figurkou. K tomu je třeba nejprve posunout labyrint 
a pak táhnout svou hrací figurkou.

Labyrint se posouvá takto
Přebývající kartičku pro cestu zasuňte do labyrintu na některé 
straně hrací desky. Modrobílé sněhové vločky vám naznačují 
místa, kde je možné kartičku do labyrintu vsunout. 
Kartičku pro cestu zasuňte do labyrintu tak daleko, aby se 
z něj na protilehlé straně vysunula jedna celá kartička 
ven. Tato vysunutá kartička pro cestu zůstane ležet na 
kraji hrací desky a bude čekat, až ji další hráč do labyrintu 
na jiném místě opět zasune.

Pokud na vysunuté kartičce pro cestu stojí některá hrací 
figurka, postavte tuto figurku na protilehlé straně 
labyrintu na kartičku, kterou jste do něj právě zasunuli. 
Toto přesunutí hrací figurky se však nepovažuje za tah! 

Předtím, než potáhnete svou figurkou, musíte vždy nejprve 
posunout labyrint! Pokud se však můžete dostat k 
cílovému hrdinovi z „Ledového království“ i bez posunutí 
labyrintem, můžete posunutí vynechat a k příslušné 
postavě táhnout rovnou.

Hrací figurkou se táhne takto
Jakmile jste posunuli labyrint, můžete svou figurkou 
táhnout. Můžete táhnout na jakékoliv políčko, k němuž 
pro vaši figurku vede nepřerušená cesta. Na jedné kartičce 
pro cestu smí stát i několik hracích figurek.
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Pa začnimo
Najmlajši igralec začne. Potem se igra nadaljuje v krogu v 
smeri urnega kazalca. Ko si na vrsti, obrneš prvi okrogli 
čip.
Na njem je lik iz filma „Ledeno kraljestvo“, ki ga sedaj 
moraš doseči v labirintu s svojo igralno figurico. V ta 
namen najprej premakneš labirint in potem pomikaš 
svojo igralno figurico.

Tako premakneš labirint
Potisni odvečno kartico poti ob robu načrta na eni strani 
na načrt igre. Modro-bele snežinke označujejo mesta, na 
katerih lahko na načrt potisneš kartico poti. Kartico poti 
potisni noter tako daleč, da na nasprotni strani načrta iz 
labirinta potisneš drugo kartico poti.
Odstranjena kartica poti ob robu načrta igre ostane tako 
dolgo, dokler je drugi igralec na drugem mestu ne potisne 
nazaj v labirint.

Če iz labirinta potisneš kartico poti, na kateri stoji igralna 
figurica, moraš to igralno figurico postaviti na karto poti 
na nasprotni strani, torej na kartico poti, ki si jo ravnokar 
na novo potisnil na načrt igre. Prestavitev igralne figurice 
pa še ne velja kot poteza v igri!

Labirint moraš vedno najprej premakniti, preden lahko 
svojo igralno figurico pomakneš naprej! Če pa svojega 
iskanega junaka iz „Ledenega kraljestva“ lahko dosežeš 
brez premikanja labirinta, se lahko premikanju odpoveš in 
se napotiš neposredno k svojemu iskanemu liku.

Tako pomikaš svojo igralno figurico
Kakor hitro si premaknil labirint, lahko pomakneš svojo 
igralno figurico. Pomakneš se lahko na vsako polje, ki ga 
tvoja igralna figurica lahko doseže po neprekinjeni poti. 
Na eni kartici poti lahko stoji več igralnih figuric.
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