Rychlá postřehová hra od Brada Rossiho
pro 2 až 6 hráčů od 5 let

Br! Silný náraz větru rozvířil všechno listí a 36 legračních zvířátek ztratilo svůj úkryt.
A nyní je řada na vás, abyste s pomocí správných kartiček hmyz opět schovali lísteček
po lístečku. Hru vyhrává hráč, který to dokáže nejrychleji.

Obsah:
36 kartiček s obrázky hmyzu

36 kartiček s listy

na obou dvou stranách kartičky je na
obrázku stejný hmyz

na každé kartičce je na přední straně
obrázek zvířátka na listu a na zadní
straně jsou jen listy.

Pravidla hry
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Cíl hry:

Své kartičky s listy si každý hráč
poskládá na hromádku před sebe.
Položí je obrázkem dolů, aniž by se na
ně podíval.

Cílem hry je, co nejrychleji umístit
všechny své kartičky a schovat jimi
všechen hmyz na vyložených
kartičkách.

Průběh hry:

Příprava hry:

Když jsou všichni hráči připraveni,
hra může začít. Nejstarší hráč hlasitě
zvolá „Teď!“ a hra začíná. Všichni
hrají současně!

Kartičky s obrázky hmyzu
rozložíme doprostřed stolu tak, aby se
kartičky nepřekrývaly a všichni hráči
na obrázky dobře viděli.

Každý z hráčů si lízne vrchní
kartičku ze své hromádky, prohlédne
si zvířátko, které je na kartičce
a snaží se co nejrychleji najít stejnou
kartičku s hmyzem na kartičkách
vyložených na stole. Pokud hráč najde
stejnou kartičku, rychle na ni odloží
svoji kartičku se zvířátkem v listu.

Nejstarší hráč zamíchá všechny
kartičky s listy a rozdá je mezi hráče
tak, aby každý měl stejně. Pokud hraje
pět hráčů, musíme vrátit do krabice
jednu dvojici karet s obrázky hmyzu
a k tomu stejnou kartičku s listy.
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Konec hry:
Pozor:
hodně zvířátek si je podobných.
Prohlédněte si proto zvířátka
důkladně, tak abyste správné zvířátko
schovali pod správný list!

Hráč, který se jako první zbaví všech
svých kartiček, hlasitě zvolá „Insectini“.
Ostatní hráči dohrají kolo do konce,
do té doby, dokud správně nerozmístí
své kartičky s listy na zvířátka. Až když
jsou veškerá zvířátka poschovávána
pod správným lístečkem, vyhrává
hráč, který jako první zvolal „Insectini“.
Pokud ale zůstane některé zvířátko
nezakryté nebo není ke kartičce s listy
k dispozici žádné shodné zvířátko, pak
se nějaké zvířátko schovalo pod
nesprávný list. V tomto případě se
musí kolo opakovat.

Jakmile najdete správnou kartičku
a zakryjete ji svým zvířátkem, ihned
otočíte další kartičku ze své hromádky
a hledání znovu začíná.
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Varianta hry – Velké hmyzí hemžení:
Tato varianta hry se hraje stejně jako
normální hra, pouze kartičky
s hmyzem rozmístíme na zem po celé
místnosti (místo na stůl). Každý hráč si
vezme svoji hromádku s kartičkami
s listy do ruky. Nejstarší hráč odstartuje
hru zvoláním „Teď!“ a hráči vybíhají
hledat správná zvířátka a zakrývat

je listy. První z hráčů, který se zbavil
všech svých karet a může
popadnou dech, zvolá „Insectini“
a stává se vítězem. Mějte opět na
paměti, že ostatní hráči dohrávají hru
až do konce a že veškerá zvířátka musí
být zakryta kartičkami s listy!

Pokud máte dotazy nebo připomínky ke hře „Insectini“,
obraťte se, prosím, na:
Piatnik Praha s.r.o.:
Lužná 591 • 160 00 Praha 6
e-mail: info@piatnik.cz

Navštivte nás na facebooku:
Like us on
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