
Herný materiál a príprava hry

Skúste uložiť všetky svoje korytnačky na chrbát hrošice Nelly. 
Dávajte si pozor, pretože je to neľahká úloha. Komu sa to podarí 
ako prvému, ten vyhrá!

Hra pre 2 – 4 šikovných     
a zručných lezcov od 
bratov Freiovcov

1.Na jednom konci 
šnúrky spravte 
uzlík a šnúrku 
prevlečte cez 
korálku.

2. Telo hrošice otočte na chrbát, 
korálku vložte do otvoru 
na hernom pláne 
a potiahnite uzlík do 
drážky. Dlhšiu 
časť šnúrky potiahnite
 dopredu a šnúrku
prevlečte cez malý otvor. 

3. Opatrne odstráňte hlavu 
a rozpierku z karty a otočte hrošicu 
na chrbát. Rozpierku položte medzi 
chrbát a hlavu hrošice a hlavu 

v tejto vzdialenosti priviažte  
k telu. Zvyšnú šnúrku 

      odstrihnite.  

Uzlík
Inštrukcie na zloženie hrošice Nelly (pred prvou 
hrou)

Nelly nad hladinou

Nelly pod hladinou

Herný materiál a príprava hry pre 2 hráčov
• 9 korytnačiek pre každého hráča:

3 červené, 3 žlté a 3 oranžové

Herný materiál a príprava hry pre 3 hráčov

Herný materiál a príprava hry pre 4 hráčov

• 1 puzzle herný plán – pozostávajúci                
zo 4 častí. Spojte jednotlivé diely a umiestnite
herný plán do
stredu stola
na dosah
všetkým hráčom. 

 1 volavka – pred prvou hrou by ste 
ju mali nastoknúť na drevenú paličku

 1 kocka – s nálepkami s rôznymi 
symbolmi na stranách. 
Volavku na paličke zasuňte do otvoru na 

Nellynom chrbte a kocku položte 
vedľa herného plánu.

• 20 žetónov korytnačiek – 7 červených,
7 žltých a 6 oranžových.

Pred prvou hrou nalepte farebné drevené 
pologule na korytnačky.

• 20 okrúhlych žetónov vodných rastlín
– 14 s krabom na zadnej strane a 6 so
zhnitou rastlinou

Všetky žetóny vodných rastlín zamiešajte lícom nahor. Podľa počtu hráčov (pozri nižšie)  
si každý hráč vezme určitý počet korytnačiek a žetónov  vodných rastlín. Potom uložte 

  žetóny vodných rastlín na kraj herného plánu bez toho, aby ste sa pozreli na  
zadnú stranu žetónov. 

• 1 hrošica Nelly – kartónová hlava, drevené
telo, korálka a šnúrka. Požiadajte niekoho
o pomoc, aby ste hrošicu zložili správne. 

Umiestnite hrošicu do stredu herného plánu       
a korálku vložte do otvoru v strede herného 
plánu pod chrbát Nelly. Hlavu Nelly otočte na 
stranu, ktorá zobrazuje, že Nelly je nad hladinou 
a nie pod hladinou.

Predná strana  Krab na zadnej 
strane  

Zhnitá rastlina 
na zadnej strane  

• 5 korytnačiek pre každého hráča: 
Hráč 1: 2 červené, 2 oranžové, 1 žltá 
Hráč 2: 2 červené, 1 oranžová, 2 žlté 
Hráč 3: 2 červené, 1 oranžová, 2 žlté 
Hráč 4: 1 červená, 2 oranžové, 2 žlté
• 5 vodných rastlín 

Takto umiestnite korytnačky na 
vodné rastliny.
Poznámka: farby korytnačiek nie sú 
farby hráčov. Každý hráč  hrá vždy 
so všetkými farbami.

Volavka
Kocka Vodná 

rastlina  

Korytnačky

Potom položte korytnačky na žetóny vodných rastlín.

• 9 žetónov vodných rastlín

Takto umiestnite korytnačky
 na vodné rastliny.

• 6 korytnačiek pre každého hráča:
2 červené, 2 žlté a 2 oranžové

• 6 žetónov vodných rastlín

Takto umiestnite korytnačky
 na vodné rastliny.



1 alebo 2 
korytnačky 

môžu byť 
umiestnené 
  takto.

Takto nemôžu 
byť umiestnené ✘

✓
✘

Priebeh hry a ťahy hráčov
Hru začína hráč, ktorý naposledy videl hrocha v ZOO. Prvý hráč potiahne hlavu Nelly smerom k sebe. Na začiatku každého kola sa hodí 
kocka. Kocka má šesť rôznych symbolov a určí vám, čo musíte urobiť. 

  Symbol volavky
Keď na kocke padne symbol volavky, musíte 
premiestniť volavku na Nellynom chrbte do iného 
otvoru. Ak otvor nevidno, musíte opatrne 

volavkou odsunúť korytnačky. Pozor, aby žiadna 
korytnačka nespadla do vody!
(viď „Koniec kola“, aby ste vedeli ako pokračovať.)

Koniec kola Koniec hry

Symbol korytnačky a vodnej rastliny

Ak na kocke padne jeden z týchto symbolov, vaše kolo bude 
mať tieto dva kroky: 1. Nakŕmenie Nelly a 2. Umiestnenie 
korytnačky. Musíte si dávať pozor, pretože aj ostatní hráči 
budú niečo robiť v priebehu týchto dvoch krokov.

Symbol vodnej rastliny
Keď vám padne symbol vodnej rastliny, Nelly 
dostane extra dávku jedla. Vezmite voľný žetón 
vodnej rastliny a vráťte ho do krabice. 

Žetón neotáčajte a na chrbte nerobte žiaden pohyb.

(viď „Koniec kola“, aby ste vedeli ako pokračovať.)

1.Nakŕmenie Nelly
(možno vykonať len od druhého kola)

Nezáleží na akú stranu je otočená Nellyna hlava, vezmite jeden 
žetón vodnej rastliny, ktorý leží pred vami a na ktorom nie je 
korytnačka a otočte ho na zadnú stranu. Na zadnej strane 
bude buď krab, alebo zhnitá vodná rastlina. Podľa toho sa 
stane nasledovné:

Krab uštipol pri jedení Nelly do ňufáka a vy 
teraz musíte otočiť jej hlavu na opačnú 
stranu. Ak sa nejaké korytnačky pri tom 
zošuchnú z chrbta alebo z hlavy hrošice, 

musíte ich položť na voľné žetóny vodných rastlín, ktoré 
máte pred sebou. Ak nemáte dostatok voľných žetónov 
vodných rastlín, vráťte zvyšné korytnačky do krabice.

Zhnitá vodná rastlina poriadne zapácha, ale 
Nelly to nejak zvlášť nevadí. Počas kroku 2. 
Umiestnennie korytnačky, môžete použiť 

svoju preferovanú ruku na umiestnenie 
korytnačky. Všetci ostatní hráči si musia svojou 
preferovanou rukou držať nos a korytnačku umiestniť 
svojou druhou rukou. 

Žetóny vodných rastlín, ktoré ste otočili by ste mali vrátiť späť 
do krabice.

2.Umiestnenie korytnačky
Vezmite jednu zo svojich korytnačiek vo farbe, ktorú vám 
určila kocka a umiestnite korytnačku na hlavu alebo chrbát 
hrošice. 
Pozor na nasledovné:

N a Nellynej hlave môžu byť najviac 2 korytnačky.
K eď je Nellyna hlava pod hladinou, nemôžete na ňu 

umiestniť žiadnu korytnačku. 
K orytnačky môžu byť jedna na druhej alebo sa môžu 

opierať o volavku. 
Korytnačky nemôžu byť položené na svoj pancier, ani ich 

nemôžete zastrčiť do otvoru na chrbte. 
Ak nemáte medzi svojimi korytnačkami farbu, ktorá padla na 
kocke, nemôžete v tomto ťahu nič vykonať.
Teraz je na ťahu ďalší hráč po vašej pravici, ktorý umiestni vo 
vašom kole korytnačku. Musí to byť korytnačka rovnakej 
farby aká padla na kocke. Potom pokračujú ostatní hráči          
a umiestňujú svoje korytnačky na chrbát Nelly. Ostatní hráči 
nemôžu umiestniť korytnačky na hlavu Nelly.
Ak ostatní hráči nemajú vo svojej zásobe korytnačku vo farbe, 
ktorú určila kocka, nemôžu svoj ťah vykonať. 

Umiestňovanie korytnačiek vyprázdňuje žetóny vodných 
rastlín. Žetóny nechajte ležať na kraji herného plánu. 

(viď „Koniec kola“, aby ste vedeli ako pokračovať.)

Poznámka: Ak sú na všetkých 
vašich žetónoch vodných 
rastlín korytnačky, nemôžete 
Nelly kŕmiť.

Hlavu otočte veľmi opatrne.

Vaša preferovaná ruka je 
tá, ktorou bežne kreslíte.
Tu by ste mali použiť vašu 
druhú ruku.

Kocka vždy určí farbu 
korytnačky, ktorú môžete 
umiestniť v danom kole. Ak sú 
na kocke všetky tri farby, môžu 
si hráči vybrať akú korytnačku 
umiestnia.

Na Nellyn chrbát môžete umiestniť 
ľubovoľný počet korytnačiek, ale 
nesmú byť hore hlavou.

Ako posúvať Nelly, keď hráte dvaja Hrošicu 
Nelly nemusíte posunúť až k súperovi. Stačí 
ju posunúť len do polovice a zvyšnú polovicu 
nechajte na súpera. Ten dokončí posúvanie 
Nelly až k sebe.

Keď už všetci hráči odohrali svoj ťah v danom kole, chyťte hrošicu 
za hlavu a posuňte ju smerom k ďalšiemu hráčovi po pravici. 
Posúvajte ju až pokým nie je celá hrošica otočená smerom                
k hráčovi. Vaše kolo sa končí. Hráč po vašej pravici začne nové 
kolo a hodí kockou. 

 

Korytnačky spadli do vody!
Ak spadli do vody nejaké korytnačky počas vášho ťahu (pri otáčaní 
hlavou, umiestňovaní korytnačky, presúvaní volavky, pri posúvaní 
Nelly na konci kola) musíte ich okamžite vrátiť na prázdne žetóny 
vodných rastlín vo svojej zásobe. 

Ak do vody spadne korytnačka/y v ťahu iného hráča, musí si tento 
hráč vrátiť korytnačku/y späť na svoje prázdne žetóny vodných 
rastlín. 
Ak je korytnačiek viac než prázdnych žetónov vodných rastlín, 
vráťte zvyšné korytnačky späť do krabice.

 Hra končí hneď ako sa niektorý z hráčov 
zbaví všetkých svojich korytnačiek. Tento 
hráč sa stáva víťazom celej hrošej hry.

žiadne
korytnačky.




