
Tijek igre 
Igra se sastoji od 2 faze:   
1. dnevne faze (svjetlo uključeno) i 
2. noćne faze (svjetlo isključeno).
U objema fazama vrijede pravila za guranje i poteze iz 
osnovne verzije igre. Najprije se igra dnevna faza, a potom 
se svjetlo isključuje i igra se noćna faza.

1. Dnevna faza
Započinje je onaj igrač koji se najmanje boji mraka. 
Igra se kao i obično. Čim jedan igrač pronađe sva svoja 
 blaga na svjetlu, dnevna faza završava. Blaga koja dotad 
nisu pronađena – propadaju. Te karte blaga vraćaju se u 
kutiju. Zatim uzmite svoja noćna blaga u ruku, pamteći 
simbole (Sunce, Mjesec, zvijezda ili munja) na igraćim 
 figurama. Isključite svjetlo.
Noćnu fazu započinje lijevi susjed onog igrača koji je 
završio dnevnu fazu.

Primjer:    
Ana  je uspjela pronaći treće blago u dnevnoj fazi. Time ta 
faza završava. Ivan i Klaudija imaju još svatko po jednu 
kartu blaga za koje nisu pronašli pripadajuće blago. Oboje 
vraćaju te karte blaga u kutiju. Potom sve troje uzimaju svoje 
karte noćnog blaga i isključuju svjetlo. Igraće figure ostaju na 
svojim mjestima.
Sljedeći je na redu Ivan. On traži jedno od 3 noćna blaga, 
umeće pločicu i pomiče svoju igraću figuru itd.   

2. Noćna faza
Nisi pronašao sva svoja blaga u dnevnoj fazi? Zahvaljujući 
vrijednom noćnom blagu, igru možeš okrenuti u svoju korist i 
svejedno pobijediti!

Kada dođeš na red pokušaj pronaći neko – bilo koje – od 
svojih noćnih blaga. Pokušaj doći do njega guranjem 
pločica i pomicanjem figure. Na rubu ti pločice s oznakom 
„X” pokazuju gdje ne smiješ gurati pomične pločice.       

Dođeš li do nekog od svojih blaga, postavi odgovarajuću 
kartu blaga ispred sebe tako da se dobro vidi.      

Pronašao si sva noćna blaga? Onda pokušaj što brže doći 
do svog početnog polja.

 
Kraj igre
Igra završava čim jedan igrač pronađe sva svoja noćna 
blaga i potom vrati svoju igraću figuru na početno 
polje.
Za nagradu može otkriti i uzeti jednu od 3 kovanice.

Računanje bodova
Svako pronađeno dnevno blago donosi 1 bod.
Svako pronađeno noćno blago donosi 2 boda.
Tko završi igru, dodatno dobiva bodove s otkrivene 
kovanice (1, 3 ili 5 bodova).

Igru osvaja onaj igrač koji ima najviše bodova. Ako više 
igrača ima jednak broj bodova, pobjednik je onaj tko 
ispred sebe ima više karata blaga. Ako je i tada rezultat 
neriješen, svi su sudionici pobjednici.

© 2016 Ravensburger Spieleverlag GmbH

Savjeti i trikovi:  
Ovako ćeš svoj labirint navesti da zasvijetli!

Ako labirint nakon dnevne faze ne svijetli dovoljno, 
možeš isprobati sljedeće: 
1. Što je izvor svjetlosti bliži, to bolje: Primjerice, 
 tijekom dnevne faze na igraći stol postavi stolnu 
 svjetiljku kojom ćeš napuniti fluorescentnu boju. 

2. Što je svjetlo „bjelje”, to bolje: Izvori svjetlosti s 
visokim udjelom UV zračenja (bijela LED svjetla, dnevno 
svjetlo, halogene svjetiljke, štedne svjetiljke) najbolje će 
napuniti fluorescentnu boju. Uz obične ili LED žarulje s 
„toplim žutim” svjetlom punjenje će trajati duže.

3. Što mračnije, to bolje: Prostor u kojem se igra treba 
biti što mračniji. Ako igru igraš s djecom,  prostoriju 
možeš potpuno zamračiti i zatim upaliti noćnu  svjetiljku. 
Tada im mrak neće biti tako strašan.
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Čekají vás dvě zábavné varianty hry: Můžete si zahrát buď známou a oblíbenou základní hru, anebo vyzkoušet 
„Zářící labyrint“. U této druhé možnosti začnete hrát za světla, ale uprostřed hry zhasnete – a začne svítit labyrint. 
Nejprve zde najdete pravidla základní hry, dále jsou vysvětlena pravidla pro „Zářící labyrint“.

Obsah
1  1 hrací deska s 16 pevnými kartami  

 s chodbami
2  34 čtvercových karet s chodbami
3  24 karet s pokladem
4  4 hrací figurky

Pro „Zářící labyrint“:
5  12 čtvercových nočních karet s pokladem
6  3 mince v hodnotě 1, 3, 5

Vítejte v bláznivém labyrintu!
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Cíl
Vydáte se na cestu zakletým bludištěm a budete  hledat 
 tajemné předměty a bytosti. Cestou se každý snaží 
výhodně posunovat chodby a otevřít si tak cestu ke svému 
hledanému pokladu. Vyhraje ten, kdo jako první najde 
všechny své poklady a se svou figurkou se vrátí zpátky na 
startovní políčko.    

Příprava hry 
Před první hrou uvolněte z kartonových desek karty  
s chodbami a karty s pokladem. 
Karty s chodbami zamíchejte a rozložte je lícem nahoru 
na volná políčka hrací desky tak, že vznikne náhodný 
labyrint. Zbyde vám jedna karta s chodbou. Tu použijete 
k  posunování chodeb labyrintu. 24 karet s pokladem 
promíchejte a rozdělte je rovnoměrně mezi hráče. Hráči 
si své karty s pokladem složí do sloupku před sebe lícem 
dolů, nesmí si je však prohlédnout. 
Každý hráč si vybere svou hrací figurku a postaví ji na 
startovní políčko stejné barvy v jednom z rohů hrací desky. 
A hra může začít!   
  

 

 

 

 

 

 

 
 

Průběh hry 
Každý hráč se skrytě podívá na vrchní kartu ve svém 
sloupku. Je na ní vyobrazen poklad, který musí hráč hledat 
jako první. Začíná ten, kdo se nejméně bojí potmě. Poté se 
pokračuje ve směru hodinových ručiček.   

Jeden tah se skládá ze dvou kroků: 
1. Posunutí chodeb
2. Tah figurkou   

Hráč, který je na řadě, se snaží dostat se v labyrintu na 
políčko, na kterém je vyobrazen stejný poklad jako je 
na jeho kartě. Aby toho dosáhl, musí nejprve posunout 
řadu karet s chodbami v labyrintu a poté táhnout se svou 
 figurkou.

1. Posunování chodeb  
Na okraji hrací desky najdete 12 šipek. Označují řady, do 
kterých může být zasunuta volná karta s chodbou. Pevné 
karty s chodbami jsou označeny černým „X“ – na tomto 
místě se nedá zasunout nic. 
Hráč, který je na řadě, si vybere některou řadu labyrintu a 
zasune do ní volnou kartu  
s chodbou tak daleko,  
aby se na protějším konci  
právě jedna karta  
vysunula. Je tu jediné  
omezení:
Karta s chodbou nesmí  
být zasunuta zpátky tam,  
kde byla v předchozím  
tahu vysunuta. 

 
 
Tip: Místo, kam nesmíte kartu zasunout, si označte tak, že 
kartu na tomto místě necháte ležet do doby, než bude zase 
použita.   

Byla při posunování labyrintu vysunuta vaše nebo cizí 
figurka? Pak ji okamžitě postavte na protilehlé straně na 
kartu s chodbou, která byla do labyrintu zasunuta. Toto 
přesazení figurky se nepovažuje za tah.    

 
 
 
 
 
 

 
Pozor: Volná karta s chodbou musí být zasunuta vždy. A to i  
v případě, že by byl poklad dosažitelný i bez posunutí chodeb.   

2. Tah figurkou  
Po posunutí chodeb labyrintu smíte se svou figurkou táhnout 
na jakékoliv políčko, k němuž vede nepřerušená chodba. 
Můžete táhnout tak daleko, jak budete chtít. Můžete ale také 
zůstat stát.

Základní hra

6 7

Ako potez završiš na traženom blagu, pronašao si ga. Kartu 
blaga položi pored svoga špila, slikom prema gore. Potom 
odmah smiješ pogledati sljedeću kartu blaga iz svoga špila. 
Na njoj ćeš pronaći svoj novi cilj.

Savjet: Ako u jednom potezu ne možeš doći do svoga cilja, 
trebaš si pokušati osigurati najpovoljniju polazišnu točku za 
sljedeći potez.

Igra se potom nastavlja u smjeru kretanja kazaljki sata: 
 najprije umetni slobodnu pločicu, zatim pomakni figuru 
itd.      

Kraj igre    
Pronašao si sva svoja blaga? Onda se samo još moraš vratiti 
na svoje početno polje.
Ako se uspiješ prvi vratiti na svoje početno polje, igra je 
gotova i ti si pobjednik!

Dragocjena noćna blaga koja su na svjetlu gotovo nevidljiva 
možeš pronaći tek kada zavlada mrak. Osim toga, možeš 
osvojiti i vrlo vrijednu kovanicu!  
Vrijede sva pravila iz osnovne verzije igre uz sljedeće 
 izmjene:

Cilj 
Pobjednik je onaj igrač koji sakupi najviše bodova.      

Priprema 
Ovaj labirint svijetli samo u tami! Stoga se igra treba igrati u 
prostoriji koja se može zamračiti.       
Igru najprije započni na svjetlu, kao i obično. 
Uz materijale potrebne u osnovnoj verziji igre, za ovu su ti 
verziju potrebne i 3 kovanice te karte noćnog blaga.  
 
  
  

Promiješaj 3 kovanice te ih položi uz ploču za igranje 
 brojem prema dolje. Pazi na to da nitko ne zna koji se broj 
krije ispod pojedine kovanice.

Promiješaj i podijeli karte blaga i karte noćnog blaga:   
•  2 i 3 osobe: svatko dobiva 4 karte blaga i 4 karte  

noćnog blaga  
•  4 osobe: svatko dobiva 3 karte blaga i 3 karte  

noćnog blaga 
  
Preostale karte vraćaju se u kutiju. 

Položi zatim sve svoje karte blaga u špilu slikom prema 
 dolje, a karte noćnog blaga složi ispred sebe slikom 
 prema gore i jednu do druge. 
 

 

Imaj na umu: Da bi se simboli na kartama noćnog blaga 
mogli napuniti, na početku igre karte moraš postaviti tako da 
im prednja strana bude okrenuta prema gore.

Savjeti za igranje s mlađom djecom   
Podijeli karte kao i obično. Zatim položi svoje karte 
blaga ispred sebe slikom prema gore (tako da se blaga 
vide). 
Kada dođeš na red, pokušaj doći do bilo kojega od 
 svojih blaga. Uspio si? Onda preokreni odgovarajuću 
kartu blaga. Kada preokreneš sve karte blaga moraš se, 
kao i obično, vratiti na početno polje da bi pobijedio.

Svijetleći labirintSvijetleći labirintSvijetleći labirint
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Cilj
U začaranom labirintu odlazite u potragu za tajanstvenim 
predmetima i bićima. Vještim pomicanjem pločica svaki 
si igrač pokušava osloboditi put i doći do traženog blaga. 
Pobjednik je onaj igrač koji prvi nađe svoja blaga i vrati 
svoju igraću figuru na početno polje.       

Priprema
Prije prvog igranja oprezno razdvoji pločice i karte blaga. 
Potom promiješaj pločice i otvorene ih složi na slobodna 
polja ploče za igru tako da nastane nasumični labirint. 
Preostat će jedna pločica. Njome se pomiču ostale pločice 
u labirintu. Promiješaj i 24 karte blaga pa svakom igraču 
daj jednaki broj karata. Nemoj pogledati svoje karte blaga, 
nego ih položi ispred sebe slikom prema dolje. 
Potom svaki igrač odabire jednu igraću figuru i postavlja 
je na početno polje iste boje u kutu ploče za igranje. Igra 
može započeti!  
    
  

 

 

 

 

 

 

 

Tijek igre   
Svaki igrač pogleda kartu blaga s vrha svoga špila, ali tako 
da je drugi igrači ne vide. Na njoj je prikazano prvo blago 
koje mora naći. Igru započinje onaj igrač koji je posljednji 
tražio blago. Igra se potom nastavlja u smjeru kretanja 
kazaljki sata.      

Jedan potez uvijek se sastoji od dva koraka:  
1. guranje pločica 
2. pomicanje igraće figure.     

Kada dođeš na red, pokušaj doći do onog polja u  labirintu 
na kojemu se nalazi blago s tvoje karte. Pritom uvijek 
 najprije guraš jedan red pločica u labirintu, a potom 
pomičeš figuru.

1. Guranje pločica    
Na rubu ploče za igru nalazi se 12 strelica. Njima su 
označeni redovi u koje se može ugurati slobodna pločica. 
Fiksne pločice označene su crnim „X” i ne mogu se 
 pomaknuti. 
Kada si na potezu, odaberi jedan red i guraj pločicu sve dok 
se druga pločica ne  
izgura s ploče za igru na  
nasuprotnoj strani.  
Jedino ograničenje: 
pločica se ne smije  
ponovno ugurati na ono  
mjesto s kojega je  
izgurana u prethodnom  
potezu. 
 
 
 

Savjet: Upamti mjesto na koje ne smiješ ugurati pločicu tako 
da je ostaviš na tom mjestu dok je ponovno ne upotrijebiš. .     

Je li tijekom pomicanja tvoja ili neka druga igraća figura 
izgurana iz labirinta? Ona se odmah umeće na nasuprotnu 
stranu, na tek umetnutu pločicu. To se premještanje ne 
broji kao potez!       

 
 
 
 
 
 

 
Pozor: Slobodna se pločica svakako mora umetnuti. To vrijedi 
i onda kada bi se blago moglo dosegnuti doći bez pomicanja 
pločica.     

2. Pomicanje igraće figure    
Nakon guranja pločica svoju igraću figuru možeš pomaknu-
ti na bilo koje polje na koje možeš bez prekidanja staze u 
 labirintu. Možeš je pomicati koliko želiš. A možeš je i ostaviti 
na mjestu.

Osnovna verzija igre
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Když při svém tahu dorazíte na políčko s pokladem, 
znamená to, že jste ho našli. Na důkaz toho si svou kartu s 
pokladem vyložte před sebe lícem vzhůru. A hned se také 
smíte podívat na další kartu s pokladem ve vašem sloupku. 
Ukáže vám váš nový cíl.

Tip: Pokud se vám nepodaří dorazit k pokladu při jednom 
tahu, snažte se dostat se do výhodné výchozí pozice pro  
příští tah. 

A dále se pokračuje ve směru hodinových ručiček:  
Nejprve zasunout kartu s chodbou, poté táhnout figurkou.    

Konec hry  
Našli jste všechny své poklady? Pak už zbývá jen vrátit se  
s figurkou na startovní políčko.
Hra končí ve chvíli, kdy se některý z hráčů jako první vrátil 
se svou figurkou na startovní políčko – tento hráč vyhrává.

Teprve za tmy dokážete najít drahocenné noční poklady,  
které za světla téměř nejsou vidět. Navíc můžete získat také 
 cennou minci!  
Platí stejná pravidla jako pro základní hru s následujícími 
změnami:

Cíl
Vyhrává ten, kdo nasbíral nejvíce bodů za poklad.   

Příprava hry
Tento labyrint září pouze za tmy! Proto tuto hru hrajte  
v  místnosti, kterou můžete zatemnit.    
Hru sestavte za světla jako obvykle. 
Oproti základní hře budete pro tuto variantu potřebovat 
navíc 3 mince a karty s nočním pokladem.  
  

Mince promíchejte a položte je lícem dolů vedle hrací 
desky. Dejte pozor na to, aby nikdo nevěděl, které číslo je 
pod kterou mincí.

Dále promíchejte a rozdělte běžné karty i noční karty  
s pokladem takto: 
•  2 a 3 osoby: Každý dostane 4 běžné a 4 noční karty  

s pokladem. 
•  4 osoby: Každý dostane 3 běžné a 3 noční karty  

s  pokladem  

Zbývající karty vraťte zpátky do krabice.  

Nyní si každý složí své karty s pokladem lícem dolů do 
sloupečku a naopak noční karty s pokladem si vyloží lícem 
nahoru jednu vedle druhé před sebe.     
 

 

Nezapomeňte: Aby mohly být symboly na nočních kartách  
s pokladem „nabity světlem“, musí od začátku hry ležet lícem 
nahoru.

Tipy pro hru s mladšími dětmi. 
Karty s pokladem rozdejte jako obvykle. Poté si každý 
hráč své karty vyloží před sebe lícem nahoru (tedy tak, 
že jsou poklady viditelné). 
Hráč, který je na řadě, se snaží dosáhnout některého 
(libovolně zvoleného) svého pokladu. Povedlo se? Pak 
kartu s tímto pokladem otočí lícem dolů. Když má hráč 
všechny karty s pokladem otočeny, zbývá mu už jen 
vrátit se na své startovní políčko, aby hru vyhrál.

Zářící labyrintZářící labyrintZářící labyrint
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Průběh hry 
Hra se skládá ze 2 fází: 
1. Denní fáze (světlo je rozsvíceno)   
2. Noční fáze (světlo je zhasnuto)
V obou fázích platí pravidla pro posunování a pro tahy 
stejně jako v základní hře. Nejprve hrajete v denní fázi hry, 
pak se světlo zhasne a vy pokračujete v noční fázi hry.

1. Denní fáze hry
Začíná ten, kdo se nejméně bojí za tmy. 
Hraje se jako obvykle, dokud jeden z hráčů nenašel za 
světla všechny své poklady – v tom okamžiku denní fáze 
hry skončí. Poklady, které jste za světla nestačili nalézt, 
propadají. Tyto karty s poklady vraťte zpět do krabice. Nyní 
si vezměte do ruky své noční poklady a zapamatujte si 
symbol na své figurce (slunce, měsíc, hvězda nebo blesk). 
Zhasněte světlo.
Noční fázi začíná soused sedící po levici hráče, který 
ukončil denní fázi.

Příklad:  
Anna našla za denní fáze hry svůj třetí poklad. Tím tato 
fáze končí. Benni a Klaudie mají každý ještě jednu kartu s 
pokladem, který se jim nepodařilo najít. Oba vrátí tuto kartu 
do krabice. Nyní si všichni tři vezmou do ruky své noční karty 
s pokladem a zhasnou světlo. Hrací figurky zůstávají na svých 
pozicích.
Na řadě je Benni. Vybere si jeden ze svých 3 nočních pokladů, 
zasune kartu s chodbou do labyrintu, táhne svou figurkou atd.  

2. Noční fáze
Nedošli jste během denní fáze ke všem svým pokladům? 
 Nevadí – díky cenným nočním pokladům můžete ještě 
 výsledek hry otočit a vyhrát.

Hráč, který je na řadě, se snaží najít kterýkoliv ze svých 
nočních pokladů, může si tedy mezi nimi libovolně vybrat. 
Posunováním labyrintu a postupováním figurky se snaží 
dostat se k pokladu. Karty s chodbami označené „X“ na 
kraji hrací desky označují místa, kde karty zasunout nelze.    

Když se hráč dostane k některému ze svých pokladů, vyloží 
si příslušnou kartu lícem nahoru před sebe.   

Našli jste všechny své noční poklady? Pak už zbývá jen 
dostat se co nejrychleji zpět na své startovní políčko.

 
Konec hry
Hra končí tehdy, jakmile jeden z hráčů našel všechny 
své poklady a se svou figurkou se vrátil na startovní 
políčko.
Za odměnu smí otočit jednu z mincí a vzít si ji k sobě.

Nyní si spočítejte své body za poklad
Za každý nalezený denní poklad je 1 bod.
Za každý nalezený noční poklad jsou 2 body.
Hráč, který ukončí hru, dostane navíc body z odkryté 
mince (1, 3 nebo 5 bodů).

Vyhrává hráč, který získá nejvíce bodů. Při rovnosti 
bodů vyhrává ten, kdo má před sebou vyloženo více 
 karet s pokladem. Pokud je i potom rovnost bodů, 
 vyhrávají všichni ti, kteří mají stejný nejvyšší počet 
bodů.

© 2016 Ravensburger Spieleverlag GmbH

Tipy a triky,  
jak rozsvítit labyrint.

Pokud váš labyrint po denní fázi hry nezáří dostatečně, 
můžete vyzkoušet toto: 
1. Čím blíže je světelný zdroj, tím lépe: Během denní 
fáze postavte na hrací stůl například stolní lampu, se 
kterou nabijete světélkující barvu. 

2. Čím „bělejší“ je světlo, tím lépe: Světelné zdroje 
s vysokým podílem UV záření (bílé LED svítilny, denní 
světlo, halogenové žárovky, úsporné žárovky) nabijí 
světélkující barvu nejlépe. Běžné žárovky nebo LED 
svítilny s „teplým“ žlutým světlem k tomu potřebují delší 
dobu.

3. Čím větší tma, tím lépe: Místnost, kde hrajete, by 
měla být co nejtemnější. Hrajete-li s dětmi, můžete 
místnost zcela zatemnit a poté rozsvítit např. noční 
lampičku. Pak nebude tma tak strašidelná.
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Za 2–4 igrača od 7 i više godina
Autor: Max J. Kobbert
Ilustracija: Joachim Krause
Dizajn: DE Ravensburger, Vera Bolze (Upute za igru)
Fotografije: Becker Studios
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Očekuju vas dvije zabavne mogućnosti igranja: zaigrajte omiljenu i poznatu osnovnu verziju ili isprobajte „Svijetleći 
labirint”. U toj verziji igru započinjete na svjetlu, koje potom usred igre isključujete – i labirint počinje svijetliti. 
 Najprije pročitajte pravila osnovne verzije igre, a potom pogledajte objašnjenje za „Svijetleći labirint”.

Sadržaj:
1  1 ploča za igru sa 16 fiksnih pločica
2  34 kvadratne pločice
3  24 karte blaga 
4  4 igraće figure

Za „Svijetleći labirint”:
5  12 kvadratnih karata noćnog blaga
6  3 kovanice s vrijednostima 1, 3, 5

Dobrodošli u šašavi labirint!
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