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Super zákerácka hra od Marca 
Ruskowskeho a Marcela Süßelbecka 
pre 2-4 hráčov od 6 rokov.

• 1 Detská izba

Hrači prevezmú na seba rolu Koboldov (domových 
škriatkov) a kradnú hračky a drahokamy z Marekovej 
izby. Snažia sa získať čo najviac hračiek, zatiaľ čo 
drahokamy zbierajú po setoch, každý set sa skladá
z jedného drahokamu z každej farby.
Kobold, ktorý ma na konci hry najviac bodov, vyhráva!

Položte spodnú časť krabice, v ktorej je kartónová vložka, do 
stredu stola. Symbol v rohu hernej dosky určuje, na ktorej 
strane budete hrať, v závislosti od počtu hráčov. Pri počte 3 
hráčov, sa môžete rozhodnúť, na ktorej strane budete hrať.

Umiestnite hernú dosku 
na kartónovú vložku v 
spodnej časti krabice.
Teraz zastrčte postavu 
Mareka do otvoru v strede 
hracej dosky:

Vezmite kartón v tvare 
svetla baterky a zasuňte 
zospodu rúčku do malého 
otvoru.
Potom, nasuňte celý 
kartón v tvare svetla na 
Mareka až dole na hraciu 
dosku. Používajte rúčku 
na jednoduché otáčanie 
svetlom okolo Mareka. 

Nastavte svetlo baterky tak, aby zakrývalo presne dve sekcie 
hracej dosky.

3 alebo 4  
hráči

2 alebo 3  
hráči

Žetóny hračiek 
Zadná 
strana 
žetónov

Žetóny drahokamov Žetóny blesku Žetón 
Kobolda 

CIEĽ HRY

HERNÉ KOMPONENTY A PRÍPRAVA HRY

• 66 okrúhlych žetónov

Položte žetóny na rovný povrch, obrázkom nadol a premiešajte ich. Tým vytvoríte 
spoločnú zásobu. Náhodným výberom zo spoločnej zásoby poukladajte po jednom žetóne 
na každé okrúhle políčko, na tú časť hernej dosky, ktorá nie je zakrytá svetlom.

= položte žetón obrázkom nahor na toto miesto

= položte žetón obrázkom nadol na toto 
miesto

Pozor: Neukladajte žetóny na miesta, ktoré 
sú zakryté svetlom baterky.

1 2

3

Baterka

Marek

Herná doska

Spodná časť krabice s 
kartónovou vložkou

Svetlo baterky

svetelný lúč

Sekcia na 
hernej doske 

Rúčka

Dôležité: Vždy používajte rúčku na otáčanie svetla.
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Hráč, ktorý naposledy videl domového škriatka, začína hru a potom sa budete striedať v ťahoch v smere hodinových 
ručičiek. Ak sa hráči nedokážu dohodnúť, kto bude začínať, začína najmladší hráč.
V každom ťahu si musí aktívny hráč vybrať jednu z dvoch možných akcií: 

A) Umiestnite jedného svojho Kobolda              alebo       B)Vemite späť z hry všetky svoje figúrky Koboldov a hoďte kockou

alebo:

A) Umiestnite jedného svojho Kobolda
Hráč umiestni jednu svoju figúrku do ktorejkoľvek sekcie 
na doske, ktorá nie je zakrytá svetlom baterky.

Dôležité pravidlá:
• V jednej sekcii môže byť aj viac figúrok Kobolda jedného hráča. Počet
figúrok Kobolda jedného hráča ale nesmie byť vyšší než počet žetónov v danej
sekcii.
• V jednej sekcii môžu byť aj figúrky Koboldov viacerých hráčov súčasne.

B) Vezmite späť z hry všetky svoje figúrky Koboldov a hoďte kockou
Hráč na ťahu môže zvoliť túto akciu, ak má v detskej izbe 
aspoň jednu figúrku Kobolda. V prípade, že má hráč      
v detskej izbe všetky figúrky Koboldov, musí vykonať 
túto akciu.
Hráč si pozbiera z hracej dosky všetky figúrky Koboldov. 
Každý Kobold, ktorý odchádza z detskej izby, si so sebou 
vezme 1 okrúhly žetón zo sekcie, v ktorej bol položený.
• Hráč sa rozhodne, v akom poradí si zoberie svoje

figúrky Koboldov.
• Hráč sa rozhodne, ktorý z okrúhlych žetónov si

vezme. Môže si zobrať žetón otočený obrázkom
nahor, ale aj žetón otočený obrázkom nadol.

Hráč si všetky okrúhle žetóny položí pred seba obrázkom 
nahor, spolu so svojimi figúrkami Koboldov.

Potom hodí kockou.

Príklad: Lea (červená) si zoberie svoje tri figúrky Koboldov  
z hracej dosky a vyberie si jeden žetón z každej sekcie. Vezme si 
jedného macíka, jeden fialový drahokam a jeden zelený 
drahokam. Potom hodí kockou...

• 16 dielikov bodov

• 12 Figúrok Kobolda • 1 Kocka

• 1 Pravidá hry

Položte bodové 
dieliky vedľa 
dosky na trofeje.

Každý hráč si vyberie farbu 
a vezme si 3 figúrky zvolenej 
farby.
Ostatné figúrky vráťte do 
krabice, nebudete ich 
potrebovať.
.

Položte kocku 
blízko hernej 
dosky.

AKO HRAŤ

• 1 Doska na trofeje • 9 Žetónov trofejí

Položte dosku na 
trofeje vedľa 
hernej dosky 
(detskej izby).

Zasuňte trofeje do prislúchajúcich otvorov na 
doske. Drahokamové trofeje zasuňte vľavo, 
hračkové trofeje zasuňte vpravo.

5 trofejí drahokamov a 4 trofeje hračiek
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Pridajte nové žetóny do detskej izby.

Nakoniec, doplňte žetóny zo spoločnej zásoby 
na každé voľné okrúhle políčko v Marekovej 
izbe. Žetóny umiestňujte obrázkom nahor, 
alebo obrázkom nadol, podľa toho aký 
symbol je na políčku.

Prázdna strana!
Tentoraz sa nič nestane. Neotáčajte baterku

Marek hľadá zlomyseľných škriatkov!

Otočte baterku (pomocou rúčky) smerom, akým ukazuje šípka na 
kocke (modrá šípka - baterku budete točiť do strany, kde je modrý 
okraj, žltá šípka - baterku budete točiť do strany, kde je žltý okraj). 
Otáčate o toľko sekcií, aké číslo padlo na kocke. Keď lúč baterky 
zasiahne nejakého Kobolda, táto figúrka sa rýchlo ponáhľa k 
svojmu majiteľovi. Odstráňte všetky figúrky, ktoré by ostali 
prikryté lúčom svetla a postavte ich pred ich majiteľov. 
Samozrejme, vystrašení Koboldi nestihnú nič ukoristiť, takže ich 
majitelia nič nezískavajú!

Symboly na kocke

Šípka a číslo!

Nezabudnite: Kocku hádžete iba ak odoberáte figúrky z hracej dosky.

Pozor: Na okrúhle políčka, 
ktoré skončili pod svetelným 
lúčom nedopĺňame žetóny

Teraz je na ťahu ďalší hráč.

Príklad: Lea hodila 
na kocke žltú šípku   
s číslom 2 a otočí 
baterku o dve sekcie 
na stranu, kde má 
svetelný lúč žltý 
okraj. Lúč zachytí 
jednu modrú a jednu 
zelenú figúrku 
Kobolda. Šimon 
(modrý) a Teo 
(zelený) odstránia 
svoje figúrky              
a nezískajú žiadne 
žetóny.

Príklad: Lea prvá zozbierala všetky 4 farby drahokamov a zamení ich 
za drahokamovú trofej. Samozrejme, že si vyberie trofej s 5 bodmi. 

= 3 body na konci hry

Žetóny Koboldov:
Každý žetón Kobolda má hodnotu 1 bodu na konci hry. 

Žetóny drahokamov:
V momente, keď hráč nazbiera 1 kus z každej farby 
drahokamu, zamení ich za  drahokamovú trofej.

Tieto 4 žetóny odložte nabok, v tejto hre ich už nevyužijete. 
Hráč si vezme drahokamovú trofej s najvyššou hodnotou   
z dosky na trofeje.

Na konci hry má každá trofej hodnotu, ktorú má na sebe.

ZHRNUTIE ŽETÓNOV
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Žetóny blesku:

Na konci hry, sú vyhodnotené jednotlivé typy hračiek 
samostatne. Hráč, ktorý má najviac žetónov jedného 
typu si vezme z dosky trofejí príslušnú trofej. 
Hodnota trofeje je znázornená na trofeji.

Zakaždým, keď hráč získa žetón blesku, zobrazená hračka 
sa započíta na konci ťahu.

Hráč, ktorý má danej hračky najviac (aspoň 1 ks) ihneď 
získa 2 bodové dieliky zo spoločnej zásoby. V prípade 
remízy si každý z hráčov vezme 1 bodový dielik.
Každý dielik má hodnotu 1 bodu na konci hry.

Keď sa raz započíta žetón blesku, nevráti sa už do hry.

Šimon má 2 drahokamové trofeje (trofeje 4+3) a trofej za 
macíkov (5 bodov).
Navyše získal jeden žetón Kobolda (1 bod) a 3 bodové dieliky 
(3 body). Zvyšné hračky a drahokamy sa mu nezaratávajú.
Šimon nahral spolu 16 bodov.

Príklad: Tom (žltý) má najviac lôpt a áut, zoberie si 2 trofeje. Lea (červená) 
a Šimon (modrý) majú 2 šašov, takže ani jeden trofej nezíska. Nakoniec, 
Šimon ukoristil najviac macíkov, takže získa trofej za macíkov.

Príklad: Hráč si zobral loptovo-bleskový žetón. Teraz Tom (žltý) 
vlastní najviac lôpt a vezme si 2 bodové dieliky.

Príklad na záverečné bodovanie:

Body za hračky:
Hráči si spočítajú kto má najviac                
z každého typu hračiek (lopty, šašovia, 
autá a mackovia).
Hráč, ktorý má najviac z nejakého typu 
hračiek, si vezme trofej zodpovedajúcu 
danej hračke.
V prípade remízy sa táto hračka nebude 
vyhodnocovať.

Každý hráč si spočíta všetky svoje body nazbierané Koboldami, bodové dieliky, drahokamové trofeje a hračkové 
trofeje. Hráč, ktorý má najviac bodov vyhráva hru.
V prípade remízy sa hráči delia o víťazstvo.

Hra sa automaticky končí, ak po ťahu hráča:

Teraz sa vyhodnotia hračky:

... všetkých 5 drahokamových trofejí už bolo 
odovzdaných hráčom.alebo... prázdne okrúhle miesta nemôžu byť kompletne 

zaplnené žetónmi zo spoločnej zásoby

KONIEC HRY

Žetóny hračiek:




