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Žlutá, červená, modrá a zelená: v těchto zářivých barvách a v různých velikostech jsou na kartách zobrazeny
veselé bubliny. A to už dá práci, aby si člověk udržel přehled. Jak rychle dokážeš najít kartu se správnou
kombinací, kterou udávají čísla na kostkách? Když se budeš soustředit a rychle zareaguješ, tak tuhle výzvu
hravě zvládneš!
Obsah:
4 kostky, vždy 1x žlutá, červená, zelená, modrá • 1 arch nálepek na kostky • 24 karet • pravidla hry
Cíl hry:
Každý se snaží co nejrychleji najít kartu, na které jsou bubliny vyobrazeny ve správné kombinaci, tedy takovou,
která odpovídá číslům hozeným na kostce.
Příprava hry:
• Před první hrou nalepte na kostky příslušné nálepky. Všechny červené nálepky nalepte na červenou kostku,
všechny zelené na zelenou atd.
• Nyní se dohodněte na jedné z následujících variant hry:
U jednoduché varianty hry použijte stranu karet s oranžovým rámečkem.
Bubliny na kartách v této variantě jsou uspořádány podle velikosti.
U těžší varianty hry použijte stranu karet s šedomodrým rámečkem.
Různě velké bubliny jsou na kartách v této variantě divoce namíchané!
Tip: můžete také obě varianty zkombinovat, a to tak, že použijete několik karet s oranžovým
a několik karet s šedomodrým rámečkem, protože na jednotlivých kartách je na zadní i přední
straně zobrazena vždy stejná kombinace bublin.
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• Když jste se rozhodli pro variantu hry, vyložte 24 karet se zvolenou barvou rámečku lícem nahoru
doprostřed stolu. Dbejte na to, aby karty ležely jednotlivě a s dostatečným odstupem jedné od druhé.
Připravte si kostky.
Průběh hry:
• Všichni hrají najednou. Nejstarší hráč hodí všemi čtyřmi kostkami a začíná hledání správné karty.
• Na každé barevné kostce padne číslo mezi 1 a 24. Nyní se pokuste všichni najednou co nejrychleji najít
správnou kartu odpovídající hozeným číslům: musíte se nejdříve podívat na všechna hozená čísla a barvu
kostky, na které padla. Největší číslo na kostce odpovídá největší bublině na kartách, druhé největší číslo
druhé největší bublině na kartách atd.
• Pokud máš pocit, že jsi našel/našla správnou kartu s odpovídající kombinací, rychle na ni polož ruku.
Ale pozor: pokud ses jednou rozhodl/rozhodla pro jednu kartu, nesmíš už své rozhodnutí změnit! Jakmile
někdo z vás najde kombinaci nebo si myslí, že správnou kartu již našel protihráč, proběhne kontrola:
hráč, který našel správnou kartu, si kartu smí vzít a jako odměnu si ji vyloží
před sebe.
Příklad:

Na červené kostce padlo „20“, což je největší číslo = největší bublina
Na zelené kostce padlo „19“, což je druhé největší číslo = druhá největší bublina atd.
Důležité upozornění: karty, které již leží před vámi, mohou nabízet řešení i v dalším průběhu hry
a některý z hráčů vám je může vyfouknout. Proto musíte získané karty před sebe vyložit tak,
aby je ostatní hráči po celou dobu hry dobře viděli.
• Po tomto tahu je na řadě další hráč, který hází kostkou a začíná nové kolo.
Konec hry:
Hra končí, jakmile některý z hráčů jako první nasbírá čtyři karty. Tento hráč vyhrává.

Upozornění! Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Obsahuje malé části, které mohou být vdechnuty. Nebezpečí udušení.
Uschovejte kontaktní adresu. Změna provedení vyhrazena.
Pokud máte ke hře „Bubbles“ otázky nebo připomínky, prosím, napište nám:
Piatnik Praha s.r.o., Lužná 591, 160 00 Praha 6 – Vokovice, info@piatnik.cz
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