Reiner Knizia
Reiner Knizia sa narodil v roku 1957 a žije vo Windsore vo
Veľkej Británii. Je držiteľom doktorátu matematiky a
publikoval už množstvo hier. Reiner Knizia tvorí hry tak dlho
ako si len pamätá. Popri svojej vášni - tvorbe hier - rád
cestuje a je vždy otvorený nápadom na nové hry. Hra je
podľa neho úspešná vtedy, ak sa na jej konci všetci hráči
cítia ako víťazi, pretože ich hra zaujala a prežili vďaka nej
skvelé chvíle plné napätia a vzrušenia.

Komponenty

● 1 herný plán
● 20 zajkov
● 1 farebná hracia kocka
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Príbeh
Bol nádherný a horúci letný deň, ale potom začalo pršať. Zajačia nora sa začala plniť vodou a malí
zajkovia mali zrazu mokré labky. Rýchlo sa preto rozbehli von z brlôžka, každý k jednému z piatich
východov. Kto zachráni najviac mokrých zajkov?
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Príprava hry

1.

2.

2.
1.

Spodnú časť krabice s heným plánom položte do stredu stola. Herný plán predstavuje zajačí
brlôžtek s piatimi farebnými východmi.

2.
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Uložte všetkých zajkov do ich brlôžka a pripravte si farebnú hraciu kocku.

Cieľom hry je zachrániť čo najviac zajkov z ich brlôžka.

Hrá sa v smere hodinových ručičiek. Hráč s najdlhšími ušami začína a hodí
farebnou kockou.

Ako sa to hrá

Ukazuje kocka farbu?
Ak áno, pozrite sa na východ z brlôžka s rovnakou farbou.
Ak je tento východ prázdny, vložte do neho
jedného zo zajkov z brlôžka.

Ak je už v tomto východe zajko, môžete ho
zachrániť. Vezmite ho z tohto východu
a položte si ho na stôl pred seba.

Ukazuje kocka zajka?
V tom prípade si vezmite zajka priamo z brlôžka a položte si ho na stôl pred seba.
Potom nasleduje ťah ďalšieho hráča.
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Koniec hry
Hra končí, keď v brlôžku už nie sú žiadni zajkovia. Za zajkov, ktorí ostali vo farebných východoch
nedostáva body nikto. Hru vyhrá hráč, ktorý zachránil (má pred sebou na stole) najviac zajkov.
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Varian
Variant č.1:
Ak na kocke padne zajko, môžete hádzať ešte raz.

Variant č. 2:
Ak na kocke padne zajko, musíte vrátiť jedného svojho zachráneného zajka naspäť do
brlôžka. Hra v tomto prípade trvá o niečo dlhšie.
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