
Návod ke hře JEDNOROŽCI 

Pomocí oblaků a trošky kouzel přidávají jednorožci postupně na svůj zámek další věžičky. Cílem této 
kooperativní hry je shromáždit 10 růžových krystalů, poskládat oblaka a jednorožce na zámek tak, 
aby se do svého nového domova vešli všichni jednorožci. 

Obsah:  4 jednorožci: Glitterluck (tmavě růžový), Stardust (žlutý), Marvel        
Flower (fialový) a Magic Swirl (tyrkysový), 1 dítě jednorožce Rosalie, 1 obláčkový zámek, 5 velkých 
bílých oblaků a 5 menších modrých oblaků, 1 kostka, 1 hrací deska, 16 oboustranných obláčkový 
dílků, 10 růžových krystalů  

Příprava hry:  

Umístěte herní desku doprostřed a umístěte zámek (jak je znázorněno) do výřezu. Náhodně 
umístěte všechny dílky oblaků, světlejší bílou stranou nahoru, do kruhu kolem desky. Umístěte 
jednorožce baby Rosalie na libovolný dílek dle vašeho výběru a připravte kostku. Zbývající 
jednorožci, bílé a modré oblaka a 10 krystalů odložte na hromádky mimo kruh oblaků, aby na ně 
všichni hráči snadno dosáhli. 

Průběh hry: 

Hraje se ve směru hodinových ručiček. Poslední hráč, který naposledy v letadle proletěl oblaky, je 
začínajícím hráčem a hází kostkou. 

Co ukazuje kostka 

● Jeden, dva nebo tři oblaka - posuňte Rosalie vpřed o tento počet dílků - oblaků ve směru 
hodinových ručiček. 

● Hvězda - položte Rosalie na libovolný dílek. 
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Kde přistála Rosalie? 

●Na bílém oblaku - vezměte ze zásoby velký bílý oblak a položte ho na zámek v oblacích. 

●Na modrém oblaku - vezměte malý modrý oblak ze zásoby a položte ho na zámek v oblacích. 

● Symbol jednorožce - vezměte ze zásoby libovolného jednorožce a položte ho na zámek v oblacích. 

Poznámka: Můžete také stavět vlevo a vpravo od hradu, ale pouze ve výřezu. 

● Růžový krystal - umístěte krystalový oblak do libovolného kulatého výřezu na herní desce 
velkého oblaku. 

Pokud přistanete na dílku ale v zásobě nezůstal žádný z oblaků, jednorožců nebo krystalů, 
neuděláte nic. Rosalie jednoduše zůstane tam, kde je. Následující hráč je na řadě a hodí kostkou. 

Co se stane, pokud ze zámku spadnou dílky? Spadlé dílky odložte zpět na hromádky. Krystaly 
zůstanou na herní desce. 

Obraťte libovolný dílek s bílým nebo modrým oblakem. Co ukazuje dílek oblaku? 

● Bouře - Pozor! Bouře ohrožuje váš stavební projekt. Jakmile se obrátí třetí dílek bouře, tak jste 
bohužel prohráli. 

● Slunce - máte štěstí - stohování dílků lze provádět bez starostí znovu 

Položte otočený dílek vedle kruhu oblaků. Sousedními dílky oblaků můžete uzavřít mezeru 
(poposúvaním), která se objevila v kruhu. 

Závěr hry: 

Jakmile se uloží 10 růžových krystalů do výřezů a všechni 4 jednorožci, nemusíte dále házet 
kostkou. Dítě, které naposledy házelo kostkou, nyní položí Rosalie na zámek. Pokud nic nespadne, 
hra končí a vyhráli jste spolu. Gratulujeme k úspěšné stavbě nového velkého jednorožčího zámku. 

Pokud něco spadne, hra pokračuje podle výše uvedeného popisu. Nebo … jakmile se otočí 3 dílky 
bouře, tak bohužel jste všichni prohráli. 

Variace 

● Hra je lehčí, když můžete otočit až 4 dílky bouře a Rosalie na konci nemusíte ukládat. 

● Hra je těžší, pokud můžete otočit pouze 2 dílky bouře, což znamená konec hry. 

Spoustu zábavy a nových poznatků s touto hrou Vám přeje www.detskahra.cz 
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