CZ
Ravensburger Spiele nr 26 597 8
Rychlá vyhledávací hra pro 2-6 hráãÛ od 7 let
Autor: Gunter Baars

Obsah

Pﬁíprava hry

35 karet s labyrintem (s pﬁíslu‰n˘m
ﬁe‰ením na rubové stranû)

V‰ech 35 karet s labyrintem se
promíchá a pﬁipraví se na hromádku.
Karty jsou otoãeny obrázkem labyrintu
nahoru. Na hromádku se poloÏí krycí
karta a pﬁipraví se i klíãe.

18 klíãÛ (6 zelen˘ch, 6 ãerven˘ch
a 6 modr˘ch)
1

krycí karta

(Pﬁed první hrou musíte klíãe opatrnû
oddûlit od ‰ablony.)

Cíl hry
Hráãi se snaÏí co nejrychleji spoãítat
v labyrintu dostupné truhly s pokladem
a pak zvolat jejich poãet. Kdo to udûlá
správnû, obdrÏí pﬁíslu‰nou kartu
s labyrintem. Vyhrává hráã, kter˘ má
jako první 5 karet s labyrintem.

PrÛbûh hry
Zaãíná nejstar‰í hráã. Vezme hromádku
karet s labyrintem a vytáhne
nejspodnûj‰í kartu, kterou poloÏí do
stﬁedu stolu tak, aby v‰ichni hráãi dobﬁe
vidûli na zobrazen˘ labyrint.
(Pozor: Nikdo pﬁitom nesmí vidût ﬁe‰ení
na druhé stranû karty.)
Rychlá honba za pokladem v labyrintu
mÛÏe zaãít…
Nyní v‰ichni hráãi souãasnû pohledem
prolétávají chodbami labyrintu a co
nejrychleji se snaÏí zjistit, kolik truhel
s pokladem je ve zmûti chodeb labyrintu
skuteãnû dostupn˘ch od vchodu.

Pﬁitom platí:
●

chodbami se mÛÏe probíhat
libovolnû ãasto smûrem sem a tam;

●

nikdy se nesmí procházet zdmi
a pﬁes lebky (to jsou bûhem celé hry
nepﬁekonatelné pﬁekáÏky);

●

zpoãátku se nesmí projít tﬁemi
tajn˘mi dveﬁmi (znázornûny zámky
rÛzn˘ch barev). V pozdûj‰ím prÛbûhu
hry pak hráãi dveﬁmi smí projít,
pokud mají ten správn˘ klíã (viz dále).

Hledání pokraãuje tak dlouho, dokud
nûkter˘ z hráãÛ nezvolá správné ﬁe‰ení,
nebo dokud ve hﬁe nezÛstane jen jeden
hráã. Tento hráã pak obdrÏí kartu.
Pokraãuje se dal‰í honbou za pokladem.
Nyní uÏ zase mohou hrát v‰ichni. Vítûz
poslední karty s labyrintem bere
hromádku, vytáhne nejspodnûj‰í kartu a
poloÏí ji do stﬁedu stolu.
A uÏ se naplno rozjíÏdí dal‰í honba za
pokladem…

Pokud si nûkter˘ z hráãÛ myslí, Ïe uÏ
s jistotou ví, kolik truhel s pokladem je
ve v‰ech chodbách dostupn˘ch, pak
rychle poloÏí ruku na kartu, nahlas
zvolá ãíslo (napﬁ. „pût“) a ukonãí tím
prozatím honbu za pokladem. Nyní si
ovûﬁí, zda má pravdu a to tak, Ïe si
vezme kartu k sobû tak, aby to ostatní
nevûdûli a podívá se na druhou stranu
na ﬁe‰ení. Dokud hráã nemá Ïádn˘ klíã,
platí pro nûj první ãíslo shora.
●

●

Klíãe
Od urãitého poãtu
získan˘ch karet s labyrintem dostávají
hráãi jako odmûnu klíãe.

Pokud má hráã pravdu, ukáÏe
sv˘m spoluhráãÛm pro kontrolu
rubovou stranu a kartu s labyrintem
si jako zisk poloÏí pﬁed sebe.

●

KdyÏ hráã vyhraje svou 2. kartu,
získává zelen˘ klíã.

●

KdyÏ vyhraje svou 3. kartu, získává
je‰tû ãerven˘ klíã.

Pokud ale pravdu nemá, tzn. Ïe
ãíslo, které ﬁekl, je niÏ‰í nebo vy‰‰í neÏ
skuteãn˘ v˘sledek, pak poloÏí kartu
opût obrázkem labyrintu nahoru, zpût
do stﬁedu stolu, aniÏ by cokoliv
ﬁekl. V Ïádném pﬁípadû nesmí ﬁe‰ení
prozradit!

●

KdyÏ vyhraje svou 4. kartu, získává
je‰tû i modr˘ klíã.

●

KdyÏ vyhraje svou 5. kartu, hra konãí
a tento hráã vyhrává.

Jsou ale klíãe opravdovou „odmûnou“ –
není to pﬁece jen spí‰e dal‰í v˘zva?
VÏdy, kdyÏ nûkter˘ hráã získá klíã, tak od
té chvíle musí poãítat i truhly
s pokladem, které jsou dostupné dveﬁmi
stejné barvy. Ty musí pﬁiãíst ke svému
ﬁe‰ení, neÏ ho zvolá.

Ostatní hráãi nyní dále hledají správné
ﬁe‰ení. „Chybující hráã“ uÏ se teì
samozﬁejmû nezúãastní. A dal‰í hráã
zvolá ãíslo…
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Konec hry

Pro kaÏd˘ labyrint jsou tedy ãtyﬁi
ﬁe‰ení, podle toho, kolik klíãÛ jiÏ
dotyãn˘ hráã vlastní:
●

kaÏd˘ hráã, kter˘ je‰tû nemá Ïádn˘
klíã, musí zvolat první ãíslo

●

kaÏd˘ hráã se zelen˘m klíãem zvolá
druhé ãíslo

●

kaÏd˘ hráã se zelen˘m a ãerven˘m
klíãem zvolá tﬁetí ãíslo

●

kaÏd˘ hráã se zelen˘m, ãerven˘m a
modr˘m klíãem musí zvolat ãtvrté
ãíslo. Pokud ho nepﬁedbûhne nûkter˘
rychlej‰í hráã, kter˘ má klíãÛ ménû…?

Vyhrává hráã, kter˘ získá svou
pátou kartu s labyrintem.

Varianta
Pokud spolu hrají mlad‰í dûti se star‰ími
dûtmi, ãi dospûl˘mi, mohou se na
zaãátku hry dohodnout, Ïe mlad‰í hráãi
nebudou dostávat Ïádné klíãe anebo
star‰í hráãi musí zaãít jiÏ se zelen˘m
klíãem. I v tomto pﬁípadû vyhrává ten,
kdo jako první získá pût karet
s labyrintem.

Pﬁíklad: Pro labyrint na obrázku by
bylo správné ﬁe‰ení pro v‰echny hráãe,
kteﬁí nemají Ïádn˘ klíã „4“; pro hráãe se
zelen˘m klíãem „5“, pro hráãe se
zelen˘m a ãerven˘m klíãem „7“ a pro
hráãe se v‰emi tﬁemi klíãi „8“.
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