DJ08542 Pozor, zlodej!
Vek: 5 – 99 rokov
Počet hráčov: 2 – 4
Dĺžka hry: 15 min.
Obsah: 4 hracie dosky (kuchyňa, obývacia izba, spálňa, záhrada), 36 žetónov s predmetmi (9 ku každej hracej
doske), 1 žetón s rodinou, 1 vrecko.
Cieľ hry: Pozor, zlodej! Ráno po prebudení rodina zistila, že v dome bol zlodej a ukradol niektoré veci. Podarí sa
vám zistiť, aké predmety chýbajú?
Pozor, zlodej! je pamäťová hra. Hráči sa striedajú v hraní rol: jeden vždy predstavuje rodinu a ostatní hráči
predstavujú zlodejov, potom sa v role vystriedajú. Zlodej využije chvíľu, kedy rodina spí, a ukradne/odstráni
z hracích dosiek jeden alebo viac predmetov. Hráč v role rodiny sa snaží zistiť, aké predmety chýbajú.

Príprava na hru
Položte 4 hracie dosky doprostred stola tak, aby na ne všetci hráči dobre videli. Vložte všetky žetóniky
s predmetmi do vrecka. Vytiahnite náhodných 12 žetónikov a rozdeľte ich na hracie dosky podľa toho, do akej
miestnosti patria. Každý predmet patrí na jednu z hracích dosiek: má rovnakú farbu ako okraj dosky.
Poznámka: Pred začiatkom prvej hry si prezrite všetky žetóniky a dohodnite sa na tom, ako predmety na
nich budete nazývať.

Priebeh hry
V prvom kole hry je v role rodiny najstarší hráč. Hráči sa potom v role rodiny striedajú v smere hodinových
ručičiek. Hráč, ktorý je na rade, si pred seba položí veľký žetón s rodinou.
Je noc: hráč v role rodiny zavrie oči a napočíta nahlas do 10. Počas tejto doby odoberú ostatní hráči predmety
odkiaľkoľvek z domu. Schovajú si ukradnutý predmet alebo predmety v rukách. Pokiaľ hrajú:
• 2 hráči: zlodeji odoberú 4 predmety,
• 3 hráči: zlodeji odoberú 2 predmety,
• 4 hráči: zlodeji odoberú 1 predmet.
Hneď ako hráč napočíta do 10, otvorí oči a kontroluje dom. Pomenuje každú hraciu dosku a povie, aký predmet
alebo predmety zmizli. Pokiaľ si správne zapamätal chýbajúci predmet, dostane žetón s týmto ukradnutým
predmetom, ktorý si položí pred seba obrázkom nahor.
Hráč týmto spôsobom prehľadá celý dom. Jeho ťah končí, ak:
• nazbieral všetky cez noc ukradnuté predmety,
• urobil chybu (menoval predmet, ktorý z domu nezmizol, alebo ho priradil k zlej hracej doske),
• nemôže si spomenúť na žiadny ďalší predmet, ktorý zmizol.
Na konci kola si hráči v role zlodejov položia pred seba obrázkom nahor žetóny, ktoré im zostali v rukách, a tieto
žetóny získavajú.
Ďalší hráč preberá rolu rodiny. Vytiahne si 4 nové žetóny z vrecka a položí ich na zodpovedajúce hracie dosky.
Vezme si žetón s rodinou a začína ďalšie kolo hry.
Poznámka: Aby ste si žetóny lepšie zapamätali, môžete ich klásť na obvyklé miesta v dome/na hracej doske, ako
ak by zariaďovali skutočný dom.

Záver hry
Hra končí vo chvíli, keď na začiatku nového kola už vo vrecúšku nie je dostatočný počet predmetov, ktoré by
sa mohli dať do domu. Víťazí hráč, ktorý získal najviac predmetov.
Variant pre pokročilých hráčov: „Dom hore nohami“: predmety môžete klásť na akúkoľvek hraciu dosku, bez
ohľadu na farbu.
Autori hry: Romaric Galonnier a Laurent Toulouse
agatinsvet.sk – kreatívne, drevené a didaktické hry, detské knihy a školské batohy
kamenné predajne: Praha 4, 6, 8 – Liberec – České Budějovice – Brno

