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• 1 3D záhrada pre červíky	(skladajúca sa z piatich častí záhrady a štyroch kusov látky)  

Neposlušné červíky majú párty na záhrade! Sliepka Charly však nečaká ani sekundu a ihneď beží za nimi najrýchlejšie ako vie. „To by bol ale zlý vtip, ak 
by sa mi teraz nepodarilo chytiť chutného červíka.“ smeje sa nahlas sliepka Charly. Lenže červíky ju započuli a rýchlo sa skryli do svojich dier v zemi. 
Hra na schovávačku môže teraz začať.
Špeciálne funkcie tejto hry: Hráči používajú svoje prsty ako červíky a snažia sa skrývať pred sliepkou Charly!

Vzrušujúca hra na schovávačku od 
Inky a Markusa Branda pre 2-4 hráčov 

od 5 rokov.

1) Pred vašou prvou hrou, musíte pripojiť kus  
látky na každú časť záhrady. Vložte kus látky 
do dvoch výsekov tak, ako je znázornené na 
obrázku. 

2) Potom zložte všetky štyri časti záhrady tak , 
ako je to na obrázku. Kusy látok by ste už mali 
mať vložené v jednotlivých častiach záhrady.

3) Ako poslednú časť záhrady, umiestnite 

Umiestnite záhradu do stredu hracej plochy. Každý hráč sa usadí pred jednu časť záhrady.

K O M P O N E N T Y   A   P R Í P R A V A  H R Y

hraciu plochu na vrch 3D záhrady. 
Tak a máte hotovo, záhrada je hotová!
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- 2 hráči: Odoberte 2 kôpky zo záhrady a vráťte
ich späť do krabice. Zakryte tieto odkryté
miesta zakrývacími dielikmi.

- 3 hráči: Odoberte len jednu kôpku a vráťte
ju do krabice. Zakryte odkryté miesto
zakrývacím dielikom a vráťte druhý dielik 
späť do krabice.

- 4 hráči: Nechajte obidva dieliky v krabici.

ADôležité:
V každej hre.musí byť použitá aspoň jedna kôpka z 
každej farby . Kôpka označená žolíkom musí byť 
v hre vždy.

• 7 kôpok
Pred prvou hrou musíte na každú kôpku nalepiť
jednu farebnú nálepku.
Pred začiatkom hry umiestnite jednu kôpku na
každý otvor v záhrade.

• 1 kocka
Pred prvou hrou nalepte na každú stenu kocky 
jednu nálepku.

• 1žetón sliepky Charly
Umiestnite Charlyho pred najmladšieho hráča. 

• 72 dielikov s hodnotou 1 víťazný bod
Roztrieďte dieliky podľa farby a umiestnite ich
do spoločnej zásoby vedľa záhrady.

• 1 pravidlá

• 2 zakrývacie dieliky
Tieto dieliky sa používajú len pri
hre dvoch a troch hráčov.
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Hráči hrajú v smere hodinových ručičiek. Na začiatku hry má najmladší hráč pred sebou žetón sliepky Charly  
a sa stáva prvým hráčom, ktorý hrá za sliepku.

Všetci ostatní hráči hrajú v danom kole za červíky.

Na začiatku každého herného kola, hráč so žetónom sliepky, hodí kockou. Výsledok hodu môže byť 1, 2 
alebo 3. Toto číslo určuje koľko kôpok môže Charly toto kolo prehľadať. Ale predtým než začne Charly 
hľadať, sa musia červíky skryť pod kôpky...

Hráči, ktorí hrajú za červíky:

Každý červíkový hráč dá jednu ruku do vnútra záhrady, a to tak, že ju prestrčí cez látku na kraji záhrady. Keď 
majú všetci hráči ruku vnútri, každý z nich si musí nájsť nejaký otvor, a keď ho nájde, prestrčí ním jeden prst, 
ktorý sa stane červíkom. Takto má každý hráč svoju kôpku, v ktorej sa skrýva. 

Jeden z hráčov bude hrať za sliepku Charly. Ostatní hráči hrajú za červíky a budú sa skrývať pred Charlym pod 
kôpkami.

Hráč, ktorý hrá za sliepku hodí kockou.Výsledok na kocke mu určí počet kôpok v záhrade, ktoré môže 
nadvihnúť. Za každého červíka, ktorého hráč nájde, si vezme jeden dielik s víťazným bodom vo farbe kôpky,    
v ktorej toho červíka našiel.

Lenže za každého červíka, ktorého Charly nenájde, dostane hráč, ktorý vlastní daného červíka, 1 dielik                 
s víťazným bodom.

Hráč, ktorému sa ako prvému podarí nazbierať 6 dielikov s víťaznými bodmi v rovnakej farbe, sa stáva 
víťazom.

Dôležité pravidlá:	

• Pod každou kôpkou sa môže skrývať len jeden hráč!

• Ak všetci hráči súhlasia, môžu hľadať voľnú kôpku všetci naraz. V inom prípade si hráči hľadajú kôpku v smere 
hodinových ručičiek.

• Veľmi dôležité: Pokúste sa byť pokojný a nenápadný, aby sliepka Charly nemala žiadnu nápovedu, ktorá by jej mohla pomôcť 
nájsť červíky.  

B Pomôcka: Ak hráte s veľmi malými deťmi, sliepka Charly môže na chvíľu zatvoriť oči alebo sa pozerať iným smerom.

C I E Ľ  H R Y

P R I E B E H  H R Y
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Hra končí na konci kola, ak sa aspoň jednému hráčovi podarilo nazbierať šesť bodových dielikov rovnakej farby. Tento hráč sa stáva víťazom! Ak majú 
viacerí hráči šesť a viac dielikov, títo hráči sa spolu delia o víťazstvo..

BRada pre rozkladanie záhrady: 

Nechajte látku zavesenú na stranách záhrady. Vďaka tomu budete vedieť ďalšiu hru začať rýchlejšie.

Pre mladších hráčov

Keď hráte tento variant, na farbách kôpok a bodových dielikoch nezáleží. Hráč, ktorý ako prvý nazbiera aspoň 8 dielikov hocijakých farieb, sa stáva víťazom. Ak majú 
viacerí hráči osem a viac dielikov, títo hráči sa spolu delia o víťazstvo.

    Pre skúsenejších hráčov
Ak hráte tento variant, hráči môžu vyhrať dvomi spôsobmi. Hra končí, ak aspoň jeden z hráčov získa šesť bodových dielikov rovnakej farby alebo 
aspoň tri dieliky z každej farby. Tento hráč sa stáva víťazom hry! Ak viacerí hráči splnia podmienky na výhru v tom istom kole, títo hráči sa spolu 
delia o víťazstvo. 

Hráč, ktorý hrá za sliepku:
Po tom, čo sa všetky červíky skryli, začína ich Charly hľadať. Sliepka Charly nadvihuje jednu 
kôpku po druhej; môže prehľadať až toľko kôpok, aké číslo padlo na kocke. 

L	Sliepka Charly našla červíka!
Pokiaľ je pod kôpkou, ktorú sliepka prehľadá, ukrytý červík, dostane sliepka jeden dielik víťazného 
bodu vo farbe kôpky. Tento dielik položí pred seba, aby bolo jasné komu patrí. Hráč, ktorého prsto-
červík bol odhalený nezíska nič a opatrne vytiahne ruku zo záhrady.
Ak ešte sliepka môže odhaľovať ďalšie kôpky, hra pokračuje ďalej. Takže hráč, ktorý hrá za sliepku 
môže získať v jednom kole viacero dielikov víťazných bodov.

L	Ostali nejaké červíky ukryté pod kôpkami?
Keď sliepka Charly prehľadala maximálne povolený počet kôpok (podľa hodu kockou) a nenašla všetky 
červíky, všetky červíky, ktoré neboli nájdené, získajú dielik s víťazným bodom vo farbe kôpky, pod ktorou sa 
schovávajú. Ako dôkaz toho, že neboli nájdené, musia červíky nadvihnúť kôpku, pod ktorou sa skrývajú.

Ďalšie kolo hry
Vráťte kôpky v ľubovoľnom poradí na otvorené miesta v záhrade. Žetón sliepky Charly a kocku posuňte ďalšiemu hráčovi v smere hodinových ručičiek. Tento 
hráč sa na toto kolo stáva sliepkou Charly a hodí si kockou. Všetci ostatní hráči sú červíkmi a znova sa skrývajú pod jednu z kôpok.
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OR:

OR:

Poznámka: V hre je jedna trojfarebná kôpka -  kôpka žolíka. Ak je práve toto kôpka, ktorá prinesie 
hráčovi víťazné body, záleží na hráčovi akú farbu dieliku si vezme.

V A R I A N T Y  H R Y

K O N I E C  H R Y  A  V Í Ť A Z




