CZ

zábavná postřehová hra
od Hartwiga Jakubika
pro 2 až 5 hráčů od 5 let
Bzum, bzum, bzum, všude kolem bzučí včelky! Chceš-li nasbírat nejvíce medu,
musíš mít o hře dobrý přehled. Teprve pak můžeš najít hodně květin, jejichž barva
se shoduje s barvou hozenou na kostce a také si můžeš rychle vybrat správné místo,
na které usadíš svoji včelku.
Obsah: 				
30 destiček s květinami
30 žetonů s hrnečky medu:
vždy po 10-ti s jedním, dvěma
nebo třemi hrnečky medu
5 včel se stojánkem
1 barevná kostka
Pravidla hry
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Cíl hry:

Příklad:

Oranžová včelka se jako první posadila na
destičku s květinou. ŽLUTÁ barva, která
padla na kostce, se nachází 3x na svisle
ležících destičkách s květinou a 2x na
vodorovně ležících destičkách. V součtu
se tudíž nalezlo 5 shod.

Cílem hry je, nasbírat jako první 10 hrnečků
s medem. To se hráči podaří jen tak, že
svoji vlastní včelku rychle a chytře usadí
na destičku s kytičkou, od které si slibuje
nejvíce medu.

Příprava hry:

• Před první hrou vyjměte opatrně všechny dílky z předlohy. Všech pět včelek
umístěte do stojánků.
• Destičky s květinami uspořádejte
náhodně do hracího pole o velikosti
6 x 5 destiček. Každý hráč si vybere
jednu včelku a vezme si ji. Připravte
si barevnou kostku a žetony s hrnečky
medu vedle hrací desky.

Průběh hry:

Jakmile všichni hráči posadí svoji včelku
na květinu, následuje vyhodnocení. Hráči
společně kontrolují, kdo našel kolik shod.

Začíná hráč, který umí nejlépe bzučet.
Tento hráč si vezme kostku a provede
první hod. Podle barvy, která na kostce
padne, se nyní všichni hráči současně
pokouší posadit vlastní včelku na destičku
s květinou, v jejíchž řadách se nachází
vodorovně a svisle nejvíce barev, které
se shodují s barvou na kostce. Počítají se
všechny destičky s květinami, u kterých
se shodují buď okvětní lístky, nebo květní
lůžko s barvou hozenou na kostce. Ale
pozor: musíte být rychlí, neboť na každé
destičce s květinou se může zastavit pouze
jedna včela!
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Následuje rozdělení žetonů s hrnečky medu. To závisí na počtu hráčů a vypadá takto:

2 hráči
3 hráči
4 a 5 hráčů

1. místo
2 hrnečky s medem
2 hrnečky s medem
3 hrnečky s medem

Při shodě získají dotyční hráči stejný počet
hrnečků s medem.

2. místo

3. místo

1 hrneček s medem
2 hrnečky s medem

1 hrneček s medem

Když si hráči hrnečky s medem rozdělí,
vezme si každý hráč svoji včelku zpátky
k sobě. Před začátkem dalšího kola může
každý hráč (počínaje prvním hráčem)
zamíchat 2 libovolné destičky s květinou na
hrací desce.

Příklad hry se 3 hráči:

Poté je na řadě další hráč ve směru
hodinových ručiček, který hází kostkou.
Opět všichni hráči zároveň posadí svoji
včelku na květinu atd.

Konec hry:

Hra končí, jakmile jeden z hráčů nasbírá
10 (nebo více) hrnečků s medem. Vyhrává
hráč, který získal nejvíce hrnečků
s medem. Při shodě vyhrává více hráčů.

Všechny včely se posadily na květ.
Vyhodnocení udává rozdělení hrnečků
s medem následovně:
oranžová včelka:
5 shod
žlutá včelka: 4 shody
zelená včelka: 3 shody
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Pokud máte dotazy nebo
připomínky ke hře „BeeSmart“,
prosím, kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o.,
Lužná 591,160 00-Praha 6,
info@piatnik.cz,
www.piatnik.cz
Pozor! Nevhodné pro děti
do 3 let. Obsahuje malé části,
které mohou být vdechnuty.
Nebezpečí udušení. Uschovejte
kontaktní adresu.

The Community-App
for Boardgamers.
Free Download!

Navštivte nás na

facebook.com/PiatnikCZ
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