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Úvod

Dream Catchers je kooperatívna hra pre 2 až 4 hráčov. Hráči reprezentujú Lapačov snov, 
ktorí navštevujú deti počas ich nočného spánku a obdarovávajú ich sladkými snami, 
odháňajú od nich nočné mory a chytajú príšery skrývajúce sa pod posteľou. Aby ste to všetko 
mohli urobiť, budete musieť hrať karty, ktoré symbolizujú čarovnú moc lásky, fantázie, 
zvedavosti, odvahy, sily a samozrejme aj sladkej odmeny!

Hráči musia spolupracovať, aby pochytali dostatok sladkých snov a zabezpečili tak dieťaťu 
pokojný spánok počas celej noci. Spoločné plánovanie, dohováranie sa a správne rozhodnutia 
sú nevyhnutnou súčasťou hry. Dobrý a pokojný spánok je poriadne náročná práca!

Cieľ

Všetci spoločne vyhrajú, ak sa žetón sladkého spánku dostane na koniec na meradle – dieťa 
malo pokojný spánok plný sladkých snov. 

Ale všetci prehrajú, ak:
• Na začiatku Nočnej fázy je žetón času na meradle na konci – prišlo ráno a dieťa sa

zobudilo smutné, že nemalo žiadne sladké sny!
• Žetón nočnej mory sa dostal na posledné políčko na meradle – dieťa sa strhlo zo spánku

kvôli nočnej more!
• 3 karty príšer sú pod doskou Postele  - dieťa sa zobudí, pretože príšera zaútočila!



Komponenty

7 kariet postáv

34  kariet s čarovnou 
mocou (7 lásky, 6 fantázie, 

6 zvedavosti, 6 odmien, 
4 odvahy, 4 sily, 

1 univerzálna karta)

12 kariet truhličiek 

10 kariet príšer 4 pomocné karty 34 kariet snov 
(17 sladkých snov, 
17 nočných môr)

1 žetón nočnej mory
6 dosiek Postelí

1 žetón sladkých snov

6 figúrok príšer 1 žetón času žetón prvého hráča 1 kocka 6 žetónov oslabenia



 Príprava hry

1. Vyberte si posteľ. Vyberte si dosku postele a položte ju do stredu hracej plochy. (Pre prvú hru
odporúčame posteľ # 1: Sárina posteľ.)

2. Umiestnite žetóny. Umiestnite žetón
času, sladkých snov, nočnej mory

a figúrky príšer na štartovacie políčka na 
príslušných počítadlách na doske 

postele.

3. Žetóny oslabenia
uložte blízko hracej plochy.

4. Potiahnite si postavu. Zamiešajte
karty postáv. Každý hráč si potiahne

jednu kartu postavy a položí si ju pred
seba do svojej hernej zóny. Všetky 

nepoužité karty postáv vráťte späť do 
krabice.

5. Pripravte si balíčky kariet.
Zamiešajte balík kariet čarovnej 
moci a balík kariet s truhličkami  

a umiestnite ho na hraciu 
plochu.

6. Potiahnite si čarovnú moc. Každý hráč si potiahne 4 karty čarovnej moci a položí ich lícom
nahor pred seba do svojej hernej zóny. Všetky karty uložené v hernej zóne hráča sú karty na ruke.

Ak hráte hru v dvoch hráčoch, jeden z hráčov by mal dostať 1 kartu čarovnej moci - sily a druhý hráč
 by mal dostať 1 kartu čarovnej moci - odvahy. Až potom si každý hráč potiahne 3 karty čarovnej moci.



7. Pripravte sladké sny a nočné mory. Zamiešajte karty sladkých snov a nočných môr a vytvorte
balík snov. Zamiešajte karty príšer a vytvorte z nich balík. Obidva balíky kariet položte vedľa

dosky Postele.

8. Pripravte Ríšu snov. Potiahnite 9 kariet snov a položte ich lícom nahor do štvorca 3 x 3 nad
dosku Postele. Tieto karty  tvoria Ríšu snov.

9.Vezmite si pomocnú kartu. Každý hráč si môže zobrať 1 pomocnú kartu.

1. Fáza Lapača snov 
Vykonajte až 2 akcie vo svojom ťahu;

Vymeň si kartu

Chyť sladký sen

Zažeň nočnú moru

Zajmi príšeru

Voľná akcia: Použi schopnosť svojho Lapača snov

2. Nočná fáza

Posuň žetón času

Útok príšery (prítomná)

Vylož nové sny

Nočná 
mora útočí



Priebeh ťahu hráča

Ťah hráča má 2 fázy: fázu Lapačov snov a potom nasleduje Nočná fáza. Po skončení obidvoch 
fáz končí ťah hráča a na ťahu je ďalší hráč po ľavici.

Fáza Lapača snov

Vykonajte až 2 akcie vo svojom ťahu;

Vymeň si kartu

Chyť sladký sen

Zažeň nočnú moru

Zajmi príšeru

Voľná akcia: Použi schopnosť svojho Lapača snov

Nočná fáza

Posuň žetón času

Útok príšery (prítomná)

Vylož nové sny

Nočná 
mora útočí

V hre pokračuje ďalší hráč.

Fáza Lapača snov

Utkajte spoločne sladké sny pre spiace dieťa. Ale pozor na nočné mory plížiace sa Ríšou snov
a príšery schovávajúce sa pod posteľou. Musíte ich všetky pochytať skôr než zaútočia na spiace 
dieťa!

Počas tejto fázy môžete vykonať až 2 akcie:
• Vymeniť si kartu so spoluhráčom
• Chytiť sladký sen
• Odohnať nočnú moru
• Zajať príšeru

Akcie môžete vykonať v ľubovoľnom poradí a dokonca môžete vykonať tú istú akciu dvakrát.

Po vykonaní 2 akcií, alebo po ukončení ťahu, urobte nasledovné:
• Dotiahnite si do 4 kariet čarovnej moci na ruku (ak máte 3 a menej).
• Odhoďte toľko kariet s truhličkami, aby vám ostali na ruke len 3 tieto karty (ak máte 4

alebo viac).
Teraz končí fáza Lapača snov a začína Nočná fáza.



Akcia: Vymeň kartu čarovnej moci

vymeň

odhoď

Vymeňte si so spoluhráčom 1 kartu čarovnej moci za inú kartu, ak spoluhráč súhlasí.

Akcia: Chyť sladký sen

Vyberte si kartu sladkého sna v Ríši snov a odhoďte  
z ruky karty čarovnej moci s rovnakými symbolmi ako 
sú na karte sladkého sna.

Potom, odhoďte kartu sladkého sna z Ríše snov a posuňte 
žetón sladkého sna o 1 políčko doľava.

Vyhrávate okamžite, keď sa žetón sladkého sna dostane na posledné políčko na meradle!

Truhlička 

Vždy, keď chytíte kartu sladkého sna so symbolom truhličky v ľavom 
dolnom rohu, vezmite si kartu s truhličkou a položte si ju pred seba.

Karty s truhličkou môžete zahrať kedykoľvek počas hry, aj mimo svoj 
ťah. Hranie karty truhličky nestojí žiadnu akciu.  



odhoď
Akcia: Zažeň nočnú moru

Vyberte si kartu nočnej mory v Ríši snov a odhoďte z ruky karty čarovnej moci, ktoré majú 
rovnaké symboly ako karta nočnej mory.

Potom odhoďte kartu nočnej mory z Ríše snov.

Neposúvajte žetón nočnej mory, keď zaženiete nočnú moru!

Akcia: Zajmi príšeru
Vyberte si jednu kartu príšery pod Posteľou. Príšeru si môžete vybrať len vtedy, ak máte na ruke 
karty čarovnej moci s rovnakými symbolmi aké sú na karte príšery.

Potom hoďte kockou.
• Ak je výsledok hodu kockou rovnaký alebo vyšší než je sila Príšery, zajali ste ju! Odhoďte

použité karty čarovnej moci a kartu príšery.
• Ak je váš hod nižší než je sila príšery, príšera vám ušla a ostala skrytá pod Posteľou!

Neodhadzujte použité karty čarovnej moci ani kartu príšery.

Nezabudnite: Ak sa vám nepodarí zajať príšeru na prvýkrát, môžete sa o to 
pokúsiť vo svojej druhej akcii!



Nočná fáza
Čas počas noci pomaly plynie. Nočné mory a príšery vyčkávajú na svoju šancu zaútočiť na 
spiace dieťa a vydesiť ho až tak, že sa s hrôzou prebudí!

V tejto fáze postupujte nasledovne:

Krok 1: Skontrolujte čas

Okamžite prehrávate, ak je žetón času na poslednom políčku (najviac vľavo) 
na meradle času. 
Dieťa sa prebudilo!

Krok 2: Posuňte čas
Posuňte žetón času o 1 políčko doľava.

Krok 3: Pridanie príšery
Hrôzu naháňajúca príšera sa priplíži  a skryje pod posteľ spiaceho dieťaťa.

Ak sa žetón času posunie na políčko s figúrkou príšery, odhoďte figúrku, potiahnite kartu 
príšery a položte ju pod dosku Postele.

Okamžite prehráte, ak sú pod doskou Postele 3 karty príšer!



Potiahnite kartu príšery a položte ju 
pod dosku Postele.

Potom odhoďte z Ríše snov všetky karty sladkých snov s rovnakým symbolom aký má karta 
príšery v ľavom hornom rohu.

Táto Príšera zožerie všetky sladké sny 
so symbolom lásky.

Odhoďte z Ríše snov všetky karty 
sladkých snov so symbolom lásky!odhoď



Krok 4: Pridajte nové sny

Doplňte do Ríše snov nové sny a nové nočné mory sa pokúsia zaútočiť na spiace dieťa!

Ťahajte postupne karty snov 
a umiestňujte ich na prázdne 
miesta v Ríši snov. 

Karty snov ukladajte do Ríše snov 
vždy sprava doľava a zhora nadol.

Dotiahnite nové karty snov, aby ste nahradili prázdne miesta.

Ak potiahnete kartu sladkého sna, 
nič sa nestane. Váš tím je v bezpečí!

Pokračujte v ťahaní a umiestňovaní 
kariet, až kým nezaplníte všetky prázdne 
miesta v Ríši snov.



Nočná mora útočí!

Vždy, keď potiahnete a umiestnite
 kartu nočnej mory, zaútočí!

Útočiaca nočná mora vždy 
skontroluje, či susedí s inými
 kartami nočnej mory, a porovná 
si s nimi symboly.

Porovnaj!

Ak nočná mora nájde na 
susediacich miestach iné nočné 
mory s rovnakými symbolmi, 
odhoďte túto nočnú moru a všetky 
karty nočných môr s príslušnými 
symbolmi.

Za každú odhodenú kartu nočnej 
mory, posuňte na meradle žetón 
nočnej mory o jedno políčko 
doľava. Útok skončil.



Útočiaca nočná mora našla zhodné symboly 
na inej susediacej nočnej more. Dve karty 
nočnej mory sa odhodia a žetón nočnej mory 
sa posunie o 2 políčka doľava.

Okamžite prehráte, ak sa žetón nočnej mory dostane na meradle na posledné políčko. 
Dieťa sa zobudilo vydesené!

Ak útočiaca nočná mora nenájde na susedných políčkach karty so zhodnými symbolmi, stane 
sa nasledovné:

1. Vymeňte kartu útočiacej nočnej mory so susednou kartou nočnej mory podľa smeru
šípky na danej útočiacej karte nočnej mory.

2. Opäť skontrolujte, či sa symboly na útočiacej karte nočnej mory zhodujú so symbolmi
na susednej karte nočnej mory. Ak sa žiadne symboly nezhodujú, útok končí.

Útočiaca nočná mora nenašla 
žiadne zhodné symboly!

Útočiaca nočná mora sa presunie 
podľa smeru šípky a vymení si 
miesto so susednou kartou.

Ak je susedné miesto prázdne, karta 
nočnej mory sa len presunie na toto 
prázdne miesto.



Po presunutí na nové miesto, 
skontroluje nočná mora, či 
susedná karta nočnej mory nemá 
aspoň 1 zhodný symbol čarovnej 
moci.

Našiel sa rovnaký symbol!

Ak sa zhoda nenašla, útok končí. 
Ak sú v Ríši snov stále prázdne 
miesta, pokračujte v doberaní 
a umiestňovaní kariet.

Ak je nájdených viac rovnakých 
symbolov, útočiaca karta nočnej 
mory a všetky susediace nočné 
mory odhoďte na odkladací 
balíček. 

Pokračujte v doberaní 
a umiestňovaní kariet snov.



Presun karty

Ak sa karta nočnej mory nachádza na kraji Ríše snov a potrebujete ju vymeniť so 
susednou kartou, lenže šípka ukazuje okraj Ríše snov, vymeníte túto kartu s kartou, 
ktorá sa nachádza na opačnom konci daného radu. 

Napríklad, ak sa karta nočnej mory v pravom stĺpci má vymeniť s kartou napravo, 

vymení si miesto s kartou úplne vľavo v tom istom rade.

Karta NOČNEJ MORY sa vymení s kartou úplne vľavo...

Po útoku pokračujte v dopĺňaní nových kariet snov do Ríše snov, až pokiaľ nie je celá zaplnená. 
Ak v priebehu dopĺňania odhodíte karty nočných môr, nezabudnite doplniť aj tieto prázdne 
miesta novými kartami snov.

Schopnosti Lapačov snov
Každý Lapač snov má špeciálnu schopnosť, ktorú má znázornenú na svojej karte. 

Niektoré schopnosti sú pasívne, čo znamená, že ich efekt je možné použiť pri určitých akciách 
a nemusíte za ne platiť; iné schopnosti sú zasa aktívne, môžete ich použiť kedykoľvek, ale za 
použitie musíte zaplatiť karty s konkrétnou čarovnou mocou.

Využitie schopnosti nie je akcia. Svoju schopnosť môžete použiť kedykoľvek, dokonca aj mimo 
svojho ťahu. Svoju špeciálnu schopnosť môžete použiť opakovane viackrát, pokiaľ máte na 

zaplatenie potrebné karty s čarovnou mocou.

Pamätajte si: Karty si doťahujete na ruku len na konci fázy Lapača snov. Ak použijete 
karty, aby ste využili svoju špeciálnu schopnosť, nové karty si nebudete ihneď doťahovať! 
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Schopnosti Lapačov snov

Jazz: Cestovateľ v čase
Aktívna schopnosť:

Odhoďte 2 karty s čarovnou 
mocou s rovnakým symbolom 
a posuňte žetón času o 1 políčko 

doprava.

Mochi: Tichý uspávač
Aktívna schopnosť:

Ak odhodíte 2 karty s čarovnou mocou 
s rovnakým symbolom, posuňte žetón 

nočnej mory o 1 políčko doprava.

Bubbles: Veštkyňa
Aktívna schopnosť: Odhoďte 2 

karty s čarovnou mocou s 
rovnakým symbolom a odhaľte 

vrchnú kartu z balíčka 
snov alebo z balíčka príšer. 

Cooper: Lovec pokladov
Pasívna schopnosť:

Vždy, keď zaženiete nočnú moru s 2 
symbolmi, ihneď si vezmite kartu s 

truhličkou.



Schopnosti Lapačov snov

Candy: Slečna Schopná
Pasívna schopnosť:

Vo svojom ťahu môžete vykonať až 
3 akcie.

Pixie: Postrach príšer
Pasívna schopnosť:

Na zajatie príšery vám stačia 2 
symboly z 3 potrebných. Ak 

zajímate príšeru, odhoďte  len 2 
príslušné karty s čarovnou 

mocou.

Oskar: Čáryfuk
Aktívna schopnosť:

Zahoďte ľubovoľné 2 karty 
s čarovnou mocou 

a potiahnite si 1 novú kartu 
z balíčka kariet.



Karty s truhličkou 

Posuňte žetón nočnej mory 
o 1 políčko doprava.

Posuňte žetón sladkých 
snov o 1 políčko doľava.

Posuňte žetón času 
o 1 políčko doprava.

Odhoďte 1 kartu nočnej mory podľa 
vlastného výberu z Ríše snov.

Túto kartu môžete zahrať dokonca 
aj tesne pred útokom nočnej mory.

Silu Príšery znížite natrvalo o 1. 
Umiestnite na túto príšeru žetón 
oslabenia, aby ste označili jej novú silu.

Túto kartu musíte zahrať predtým než 
hráč hodí kockou pri zajímaní príšery.



Karty s čarovnou mocou

Karty s čarovnou mocou v tejto hre symbolizujú magické schopnosti jednotlivých Lapačov snov, 
aby vytvorili príjemné predstavy a odohnali negatívne myšlienky a vplyvy. Niektorá čarovná 
moc sa vyskytuje zriedkavejšie než iná čarovná moc, preto ich používajte s rozvahou! 

LÁSKA: 7 kariet ODMENA: 6 kariet FANTÁZIA: 6 kariet

ZVEDAVOSŤ: 6 kariet ODVAHA: 4 karty

UNIVERZÁLNA SCHOPNOSŤ: 
1 karta

SILA: 4 karty



Prehľad Postelí
Každá doska Postele ukrýva dieťa, ktoré sa teší na pokojný spánok so sladkými snami. 
Každá Posteľ má odlišnú výzvu a jedinečné pravidlo.

Sárina posteľ (#1)
Sára je najviac nedievčatkovské dievčatko aké ste kedy stretli. Nič ju neprekvapí a všetko je 
jej jedno.

Umiestnite figúrku príšery na každé 
políčko so symbolom príšery.

Meradlo času: Tu začína žetón 
času.

Náročnosť: 1

Nové 
pravidlo:

Vždy, keď 
zajmete 
príšeru, 

posuňte žetón 
nočnej mory 
o 1 políčko 
doprava.

Meradlá: 
 Tu položte žetón sladkých snov a žetón nočnej mory.

Čísla na meradle sa vzťahujú na počet hráčov.

Postele Adama a Lukáša (#2)
Dvojčatá Adam a Lukáš sú nerozlučiteľné. Všetko robia spolu. Dokonca sa stretávajú aj vo svojich 
snoch!

Náročnosť: 1

Nové pravidlo:

Môžete zahrať 
2 karty

 s čarovnou 
mocou s 

rovnakým 
symbolom 

moci namiesto 
1 hocijakej 

karty.



Dorotkina posteľ (#3)

Dorotka zbožňuje všetko prírodné a najradšej by vás obdarovala kyticou čerstvých kvetov.

Náročnosť: 2

Nové pravidlo:

Vždy, keď zajmete 
príšeru, posuňte 
žetón času o 1 

políčko doprava.

Margarétkina posteľ (#4)

Margarétka je malé sladké dievčatko a sníva o svete, v ktorom je len ona a jej milovaný 
huňatý plyšový zajačik.

Nové pravidlo:

Vždy, keď príšera 
odhodí aspoň 2 

karty sladkých snov 
z Ríše snov, posuňte 
žetón sladkých snov 
o 1 políčko doprava.

Náročnosť: 3



Posteľ Alžbetky (#5)

Alžbetka zbožňuje astronómiu a sníva o tom, že jedného dňa sa stane astronautkou!

Náročnosť: 4

Nové pravidlo:

Ak sú pod posteľou 2 príšery, 
môžete zajať len príšeru s väčšou 

silou.

V ťahu hráča môžete zahodiť 2 
karty s čarovnou mocou 
s rovnakým symbolom 

a umiestniť na príšeru žetón 
oslabenia.

Benova posteľ (#6)

Ben toho veľa nemá, ale je odhodlaný vyťažiť z toho mála čo najviac!

Náročnosť: 4

Nové pravidlo:

Ak sú na začiatku 
Nočnej fázy pod 

posteľou 2 príšery, 
posuňte žetón nočnej 

mory o 1 políčko 
doľava.
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Do postele a dobrú noc, 
nech ťa blchy štípu celú noc.




