Monster Box
Počet hráčů: 2-5
Věk: 8+
Herní doba: 15 min

Herní komponenty: 45 oboustranných karet hráčů
(5 sad po 9 kartách), 30 oboustranných karet se zadáním,
pravidla hry
Cíl hry: Získat celkem 3 vítězné body. Každý získáte za nejrychlejší
poskládání svých 9 karet s příšerkami podle otočené karty se
zadáním.
Příprava hry: Každý hráč si zvolí barvu a vezme si sadu 9 karet, které
jsou touto barvou ohraničeny. Hráči si své karty před sebou rozloží do
čtverce 3x3 karty. Dále si každý hráč vymyslí svůj zvuk příšerky, který
bude během hry používat. Karty se zadáním promíchejte a vytvořte
z nich balíček, který položíte na stůl.
Průběh hry pro 3-5 hráčů:
Všichni hráči až na jednoho hrají současně a snaží se co nejrychleji
poskládat své karty, podle zadání. Hráč, který hrál naposledy Dostihy
a sázky, otočí horní kartu z balíčku a toto kolo nehraje. Všichni
ostatní hráči musí na kartu vidět a okamžitě po jejím otočení
zahajují hraní. Snaží se svých devět karet poskládat ve stejném
rozmístění, jaké ukazuje právě otočená karta se zadáním.
Karty musí během jejich skládání různě přemisťovat
a otáčet, aby dosáhli cíle. V okamžiku, kdy si některý
hráč myslí, že má správně poskládáno, ukončí svůj
tah a udělá vymyšlený zvuk příšerky. Hráč,
který kartu otočil, rychle zkontroluje,
jestli je poskládáno opravdu
správně. Během toho
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ostatní hráči mohou
dále skládat a ukončovat stejným
způsobem svůj tah (včetně zvuku).
Pokud první hráč, který svůj tah ukončil, karty
seskládal správně, vezme si kartu se zadáním
jako vítězný bod. Pokud se spletl, odevzdá jednu
svou vyhranou kartu (pokud je to možné) a vyhodnotí
se stejným způsobem úspěšnost dalších hráčů v pořadí,
ve kterém skončili svůj tah. V následujícím kole se nehrajícím
hráčem, který otáčí kartu a kontroluje správnost skládání stává
další hráč ve směru hodinových ručiček. Takto se během hry střídají
pravidelně všichni hráči. Hra pokračuje stejným způsobem, dokud
některý z hráčů nenasbírá 3 vítězné body (karty).
Průběh hry pro 2 hráče:
Oba hráči hrají najednou, střídají se v otáčení karet se zadáním. Pokud
jeden z hráčů ukončí svůj tah, druhý hráč svou hru přeruší a zkontroluje
ho. Pokud má první hráč seskládáno správně, vezme si kartu se zadáním,
pokud má špatně odevzdá jednu svou kartu (pokud je to možné). Druhý
hráč hru nedohrává, rovnou se zahajuje další kolo.
Tipy pro další hry:
Hru můžete i ve více hráčích hrát najednou, jen během
vyhodnocení správnosti hru přerušte, jako při hře dvou hráčů.
Při neúspěšnosti mohou ostatní hráči skládat dál, dokud se to
někomu nepovede. Hru můžete hrát i ve větším množství
hráčů, kdy hrajete v týmu ve dvojicích a skládáte karty
společně. Hru je tedy možné hrát až v 11 hráčích,
kdy hraje 5 týmů po 2 hráčích a 1, který hru řídí
(otáčí karty a dohlíží na správnost skládání).
V tomto případě tato úloha zůstává
jednomu člověku celou hru.
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