HRA OBSAHUJE: 1 herní plán, 31 karet s úkoly, 4 figurky, 1 bodovou kostku
Staňte se malými dobrodruhy a objevujte vesmír, potkejte planety a plňte úkoly pro malé kosmonauty. Věříme, že se dozvíte něco nového. Veselá hra pro zvídavé a bystré děti, která vám osvěží základní
znalosti o vesmíru.
Cílem hráčů je splnit úkoly, získat 4 karty a dojít do středu sluneční soustavy ke Slunci jako první.

PŘÍPRAVA HRY:

Abyste se lépe seznámili s vesmírem, prohlédněte si všechny ruby karet s úkoly, kde jsou vyobrazené planety, souhvězdí a další objekty, které můžete potkat ve vesmíru.
Před hrou všechny karty zamíchejte a dejte je obrázky nahoru na hromádku vedle herního plánu. Každý hráč si vezme figurku svojí barvy a postaví ji na kterékoli šedé políčko vnější (největší) kružnice.

PRAVIDLA HRY:

Hru začíná nejmladší hráč. Hráči postupují po herním plánu podle hodu kostkou. Hráči se po vesmírných kružnicích
mohou pohybovat v libovolném směru. Vždy musí vyčerpat celý hod v jednom směru. K přesunu mezi kružnicemi
používají červí díry označené růžovými šipkami. Přesun červí dírou funguje obousměrně. Na políčku může stát pouze
1 figurka. Hráč, který má skončit na obsazeném políčku, postupuje dopředu na nejbližší volné pole. Pokud hráč tah
ukončí na černém políčku, znamená to, že se střetl s meteorem a 1 kolo nehraje. Když zastaví na poli s planetou, otočí
vrchní kartu z balíčku a postupuje podle pokynů na ní. Během hry musí hráči získat 4 karty. Komu se to podaří, vydá
se nejkratší cestou do středu herního plánu ke Slunci. Postupuje opět podle hodu kostky. Vítězí hráč, který dojde jako
první přesně na políčko se Sluncem.

PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ KARET:

Hráči během hry plní úkoly, které jsou popsané přímo na líci karty. Po splnění úkolu hráč ihned kartu získává. V případě více vítězů si další hráči vezmou podle pořadí kartu, která leží navrchu balíčku. V případě nesplnění úkolu se karta
vrátí zpět dospod balíčku. Úkoly plníte i ve chvíli, kdy už máte 4 karty získané a jste na cestě ke Slunci.
Pro plnění úkolů je vhodné si stanovit limit pro přemýšlení. Hráči by měli plnit úkol bez zbytečného odkladu, pokud
možno ihned. Spoluhráči mohou odpočítávat čas pro splnění, např. do 10 nebo podle dohody.

DOPORUČENÍ:

Doplňte si zásobu kartiček novými úkoly podle své fantazie. Šablonu pro tisk nových kartiček najdete na stránkách
https://www.mojedino.cz/deskove-hry/hravy-vesmir.html. S větší zásobou kartiček může hrát i více hráčů.
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