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Hra pro: 2 – 6 hráãÛ
vûk: 6 - 99
délka hry: 30 minut

Hra obsahuje:
1 oboustrann˘ herní plán
24 figurek v 6 barvách

1 hrací kostku s body
1 ãesk˘ a slovensk˘ návod ke hﬁe

Úkolem kaÏdého hráãe je projít se sv˘mi figurkami ve smûru ‰ipky celou cestu aÏ na cílová pole,
tj. na 4 stejnobarevná pole ve stﬁedu herního plánu. Ten, komu se to nejdﬁíve podaﬁí, vyhrává.
Ostatní hráãi pokraãují ve hﬁe tak dlouho, aÏ se i oni dostanou figurkami na svá cílová políãka.
Zaãátek hry:
Na zaãátku hry si hráãi zvolí ten herní plán, kter˘ odpovídá jejich poãtu. KaÏd˘ hráã si vezme
ãtyﬁi figurky stejné barvy a postaví je do zásobníku oznaãeného písmenem B, kter˘ má shodnou
barvu s figurkami. Pouze jednu figurku umístí na políãko oznaãené písmenem A, kde je start .
Pravidla hry:
1. Na zaãátku si kaÏd˘ hráã hodí kostkou. Ten, komu padne nejvy‰‰í poãet bodÛ, zaãíná hru. Ostatní
hráãi pokraãují ve hﬁe po smûru hodinov˘ch ruãiãek. Hráãi postupují po herním plánu ve smûru
‰ipky o tolik políãek, kolik jim pﬁi hodu kostkou padlo bodÛ.
2. Padne-li hráãi bûhem hry „6“, musí nasadit svou figurku na nástupní políãko, a to i v pﬁípadû,
Ïe si vyﬁadí ze hry svou vlastní figurku, neboÈ na jednom políãku smí stát vÏdy jen jedna.
Pak hází je‰tû jednou.
3. Má-li hráã jiÏ v‰echny figurky ve hﬁe a padne mu „6“, hází je‰tû jednou a postupuje kteroukoliv
svou figurkou o celkov˘ souãet bodÛ.
4. Pﬁi postupu mÛÏe hráã pﬁekraãovat figurky protihráãÛ i své vlastní. V‰echna pﬁekroãená pole
se náleÏitû poãítají.
5. Dostane-li se v‰ak hráã se svou figurkou na obsazené pole, pak dostiÏenou figurku vrátí
do zásobníku (B) její barvy a postaví se na uvolnûné místo.
6. Vyhozené figurky se mohou vrátit zpût do hry, jakmile jejich majitel hodí opût „6“.
7. Figurky, které pro‰ly celou dráhu, umisÈují hráãi na stejnobarevná políãka ve stﬁedu herního
plánu oznaãená písmeny a, b, c, d. Tato políãka se naz˘vají „domeãkem“ a jsou cílem cesty.
Do domeãku se vstupuje z posledního políãka pﬁed políãkem „A“ a nesmí sem vstoupit Ïádná
figurka jiné barvy. Do domeãku smí hráã vstoupit tehdy, padne-li mu pﬁesn˘ poãet bodÛ, aby
mohl obsadit volné políãko. Pokud hráãi nepadne pﬁesn˘ poãet bodÛ a nemá jiné figurky
ve hﬁe, musí poãkat na dal‰í hod. Uvnitﬁ domeãku se mohou figurky posouvat
stejn˘m zpÛsobem jako pﬁi hﬁe, mají-li k tomu místo.
Pﬁíklad: hráã má jiÏ 3 figurky v domeãku na políãkách a, b, c.
âtvrtá figurka stojí na posledním políãku pﬁed krouÏkem „A“.
Padne-li mu napﬁ. 5 bodÛ, netáhne a ãeká
na dal‰í kolo tak dlouho, aÏ hodí 4 body.
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