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Poplach!

Běhají tady švábi! Neuvěřitelně rychle se mihne jeden z nich
kuchyní a děsí její obyvatele. Hlavně teď neztrácejte čas!
Zažeňte je pomocí připraveného příboru rychle do pasti!
Kostka vám prozradí, jestli smíte použít a otočit vidličku,
nů nebo lžíci. Potřebujete nyní dobrý zrak a
nůž
rychlou reakci. Když příborem chytře zatočíte,
d
dokážete
zapudit ošklivého švába do pasti! Za
ka
každého
chyceného švába dostanete jeden čip.
Komu se podaří získat jako prvnímu 5 čipů se
šv
šváby,
vyhrává lov.

Cílem hry
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hrací deska
pasti
částí příborů (8 nožů,
8 vidliček, 8 lžic)
HEXBUG® nano® šváb
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dvířka
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Před první hrou
Poproste něko
někoho
o dospělého, aby vám pomohl při sestavení hry:
5

c materiál opatrně z tabulek. Hrací deska se sestaví
Vyjměte hrac
hrací
následně:
n
• Vtlačte nýty

1

do 24 prohlubní hracího přístroje

Přikryyj vše hrací deskou
• Přikryjte
• Past
t
Pasti

4

.

.

položíte do čtyř přihrádek uvnitř.

Nas
• Nasuňte
díly příboru
3

3

2

5

odpovídajícím způsobem

pod níže uvedeného zobrazení na nýty:
podle
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Nežž začnete
č
h
hrát
á
• Připravte si HEXBUG® nano® 6 , čipy se
šváby 7 a kostku 8 .
• Každý hráč si vybere jeden roh hry s jednou
pastí.
Pokud je počet hráčů menší než 4, zavřete
pasti, kterým nejsou přirazeni žádní hráči,
dvířky 9 . Nadbytečná dvířka nebudete
potřebovat. Pokud hrají dva hráči, vyberte si
nejlépe pasti ležící proti sobě.
• Otočte všechny díly příboru do jedné z pozic
vyobrazených vpravo:
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Hra začíná!
1. Zapni HEXBUG® nano®
Začíná nejmladší hráč. Smí zapnout
HEXBUG® nano® na spodní části a posadit
ho do středu pole.

2. Hoď kostkou
U
Ukazuje
kostka nůž, vidličku nebo lžíci?
Pak smíš hbitě otočit odpovídající částí příboru.
Pokud kostka např. ukazuje nůž, smíš otočit nožem.
kostka
otazník?
Ukazujee kos
stka otazník
Pak smíš hbitě otočit jakoukoliv částí příboru, a je jedno, jestli nožem, vidličkou nebo lžící.

3. Otoč příbor

Části příboru je nutno otočit vždycky tak dalece,
dokud nezapadnou. To znamená, že nesmí nikdy být
umístěny šikmo. S otočením příboru nijak neváhejte.
Pokud by hráč příliš otálel, smí ho spoluhráči
upozornit, aby si pospíšil.
Pak se pokračuje ve směru hodinových ručiček dále
a další je pak na řadě s hodem kostky a otočením
příboru.

4. Chyť HEXBUG® nano®

HEXBUG® nano® leze po celé hrací desce. Pokud
budete chytře otáčet příborem, můžete ovlivnit
jeho dráhu a chytit ho. Zkuste změnit cestu tak,
ak,
abyste ho dostali vaší pasti. Jakmile spadne
e do
pasti, dostane hráč, kterému tato past
patří, čip se švábem.
HEXBUG® nano® krátce vypněte
a otočte všechny části příboru opět
do startovací polohy. Hráč, který vyhráll
poslední čip se švábem, smí začít v příštím kole.
ole.

Upozornění pro zacházení s
HEXBUG® nano®:
• Netlačte na něj při otáčení částí příboru.
• Pomozte mu opět na nohy, pokud by měl
někdy upadnout.
• LLehce ho posuňte, pokud zůstane
e
stát v nějakém rohu.

Konec hry
Hra končí, jakmile první hráč získal pět čipů se šváby.
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Varianta hry
Průběh hry je identický se základní hrou. V této variantě ale
zkuste zabránit
který
spadne
do
ráni tomu, aby šváb spadl do vaší pasti. Za každého
ho ššvába,
v ba
vá
ba,, kt
kter
erýý sp
er
spad
adne
dne
ed
o vvaší
pasti, dostanete
tanete opět čip se
s švábem. Tuto hru ale prohrává hráč,
áč, kkterý
terý
te
rý jjako
ako první získal pět čipů
ak
se šváby.

Při použití švába prosím postupujte podle
upozornění na originálním balení HEXBUG®
Upozornění: Návod dobře uschovejte!
Při dotazech ohledně švába se prosím obraťte na
původního výrobce,
Innovation First Trading, Inc.,
6 Melford Court, Hardwick Grange,
Warrington UK WA1 4RZ
www.innovationfirst.com
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