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Kooperatívna hra pre 1 – 8 hráčov od 3 do 6 rokov Dĺžka hry: cca 10 – 15 minút
Autor: Anneliese Farkaschovsky Ilustrácie: Walter Matheis
Štyri ovocné stromy sú plné plodov. Jablká, hrušky, čerešne a slivky sú zrelé a musia
byť rýchlo pozbierané, aby ich neukradol prefíkaný havran.
Obsah hry: 10 jabĺk, 10 hrušiek, 10 párov čerešní, 10 sliviek, 4 košíky na ovocie,
1 skladačka havrana (9 dielikov), 1 kocka so symbolmi a farbami, 1 hracia doska,
pravidlá.
Cieľ hry:
Hráči sa snažia spoločne zozbierať ovocie zo stromov skôr, než ich ukradne havran.
Príprava hry:
Rozložte ovocie na stromy na hernej doske podľa druhov. Každý hráč dostane jeden
košík na ovocie. Pokiaľ hrajú viac ako 4 hráči, niekoľko hráčov má košík spoločný.
Vyberte z rámu deväť dielikov skladačky havrana a pripravte si nezložené dieliky vedľa
hracej dosky. Pripravte si hraciu kocku.
Priebeh hry:
Hru začína najmladší hráč. Hodí kockou. Aká farba alebo aký symbol na nej padol?
• Červená, žltá, zelená alebo modrá farba: Odtrhni zo stromu jeden kus ovocia
zodpovedajúcej farby, ktorá padla na kocke, a vlož ho do svojho košíčka. Pokiaľ
už na strome nie je žiadne ovocie zodpovedajúcej farby, nerobte nič.
• Košík s ovocím: Odtrhni akékoľvek dva kusy ovocia zo stromov a vlož ich do
košíčka.
• Havran: Vezmi jeden dielik skladačky havrana a polož ho na hraciu dosku na
zodpovedajúce miesto.
V hre pokračuje ďalší hráč tým, že hodí kockou.
Koniec hry:
Pokiaľ sa hráčom podarilo pozbierať všetko ovocie skôr, než zostavili celý obrázok
havrana, všetci spoločne vyhrávajú a porazili tak maškrtného havrana. Pokiaľ však hráči
zostavili celý obrázok havrana skôr, než sa podarilo pozbierať všetko ovocie, všetci hráči
spoločne túto partiu hry prehrali a víťazom je havran.
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