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od Jean-Claude Pellina
pro 2 až 4 hráče od 6 let

Rychlá kombinační a postřehová hra
Čas cookies! Pracujete ve vyhlášeném Cookie Shopu. Zákazníci stojí ve frontě a
chtějí být rychle obslouženi. Objednávky musí být co nejrychleji připravené. Je třeba
poskládat 9 cookies podle vzoru. Jen ten, kdo je rychlý, má nejlepší šanci, získat
většinu objednávek.
Obsah: 				
36 destiček cookie: 4 barevně
označené sady po 9 destičkách cookie;
na každé destičce je na obou stranách
zobrazeno cookie.

30 karet: na každé kartě je zobrazeno
9 cookies v různém uspořádání.
Pravidla hry
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Příklad:
Dva hráči správně uspořádali své cookies!
Ale...

Cíl hry:
Cílem hry je nasbírat jako první 4 karty
tak, že nejrychleji sestavíte vlastní
destičky cookie podle vzoru na kartě.
Příprava hry:
• Před první hrou opatrně vyjměte
všechny díly z předlohy.
• Každý hráč dostane sadu s 9 destičkami
cookie a rozloží si ji před sebe ve
čtverci 3 x 3.
• Dobře promíchejte všechny karty
a položte je na hromádku obrázkem
dolů uprostřed stolu.
Průběh hry:
Začíná hráč, který nejvíce vaří. Ten otočí
vrchní kartu z hromádky a položí ji do
středu stolu tak, aby na ni všichni hráči
dobře viděli. Teď hra začíná, všichni hrají
současně. Pokuste se před sebou co
nejrychleji uspořádat vlastní destičky
cookie tak, aby přesně odpovídaly vzoru
na kartě. Své cookies smíte přitom
libovolně posunovat a otáčet.

...kartu získá jen ten, kdo ji zakryje jako
první!

Jakmile si jeden z vás myslí, že správně
poskládal své cookies, zakryje rychle dlaní
kartu na stole. V tu chvíli se hra přeruší.
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Nyní porovnejte, jestli hráč opravdu
poskládal správně své cookies.
Pokud ano, může si hráč kartu ponechat
a odloží ji před sebe obrázkem dolů.
Pokud se zmýlil, nechá si sice kartu, ale
musí ji před sebe položit na stůl obrázkem
vzhůru.
Pozor: pokud má hráč před sebou
v průběhu hry dvě karty obrázkem nahoru,
je ze hry vyloučen. Raději si pečlivě
zkontrolujte, že jste správně poskládali své
cookies, než popadnete kartu!
Hráč, který získal kartu, poté odkryje novou
z balíčku a hra pokračuje, jak bylo popsáno
výše.
Konec hry:
Hra končí, jakmile před jedním z hráčů leží
obrázkem dolů 4 karty, nebo když jsou
všichni hráči až na jednoho vyloučeni ze
hry. Tento hráč se stává vítězem.
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Pokud máte dotazy nebo
připomínky ke hře “Cookie Box”,
prosím, kontaktujte nás:
Piatnik, Praha s.r.o.,
Lužná 591, 160 00 Praha 6
-Vokovice,
info@piatnik.cz
www.piatnik.cz

The Community-App
for Boardgamers.
Free Download!

Navštivte nás na

facebook.com/PiatnikCZ
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