
dj08492 sněhuláci 

Věk: 5-10 let.
Počet hráčů: 2-5 hráčů.

Délka hry: 15 minut.
4 sněhoví přátelé chtějí překročit řeku, ale aby se jim to
podařilo, musí se pohybovat po krách. Pozor, led se ale

pohybuje!
Obsah: 1 deska (ve čtyřech kusech), 12 karet ledovce, 4

sněhuláci ze tří dílů, 1 kostka.
Cíl hry: Společně musí hráči dostat 4 sněhuláky na druhý

břeh, než roztají ledovce.
Příprava hry: Sestavte desku a umístěte ji do středu stolu.
Umístěte 12 ledovcových karet na 12 říčních čtverců tak,

aby ledové strany směřovaly nahoru. Umístěte 4 celé
sněhuláky na 4 čtverce na jednom břehu.

Hra: Nejmladší hráč začíná, pak hra pokračuje ve směru
hodinových ručiček házením kostky:

> 2, 3, 4 nebo 5: Sněhuláci se dávají do pohybu. Pohyb se
vede dopředu nebo do stran, nikdy diagonálně. Na

březích se sněhuláci pohybují v bloku. K překročení řeky
se však sněhuláci pohybují po částech. Každá část

sněhuláka představuje jeden pohyb. Jeden bod na kostce
odpovídá přesunutí části sněhuláka o jeden

čtverec.Pohyb sněhuláka ze břehu na kru – pohyb
sněhuláka začíná hlavou a postupuje až ke spodní části

těla. 
Pohyb sněhuláka ze kry na kru – jakmile už je sněhulák
na kře, může hráč posouvat jakoukoliv část sněhuláka.



Pohyb sněhuláka ze kry na cílový břeh – tady se sněhulák
musí na břeh dostat přesně v opačném pořadí, než v

jakém na kru nastupoval, tedy přesouvá se první spodní
část a končí se hlavou sněhuláka.

Pozn. Různé části sněhuláka od různých hráčů mohou
být na stejném ledovci.

POZOR: Slunce může roztavit ledovce.  Pokud se objeví
symbol slunce, musí hráč sejmout ledovcovou kartu dle

svého výběru. Pokud se objeví slunce, musí hráč vyjmout
ledovcvou kartu podle svého výběru z hrací plochy.
Sněhuláci ji již nemohou používat. Nelze odstranit

ledovec, na kterém je již část sněhuláka. Pokud jsou
všechny ledovce obsazeny, nic se nestane. 

Bonus: Na zadní straně ledovců jsou symboly (knoflík,
mrkev nebo klobouk). Jakmile jsou objeveny 3 stejné
symboly, může být celý sněhulák přesunut o jeden

čtverec.
Konec hry: Vítězství je, když se všichni sněhuláci

dostanou na protější břeh: Skvěle!
Hru jste prohráli, pokud bylo z hrací plochy odstraněno

příliš mnoho ledovců a sněhuláci již nemohou dosáhnout
protějšího břehu. ACH NE! Zkus to znovu!


