DJ05144 Kúzelnícka škola
Vek: 5 – 99 rokov
Počet hráčov: 1 – 6
Obsah: 32 kariet – 16 kariet s kúzelnými predmetmi a 16 kariet s postavami.
Cieľ hry: Splniť aspoň 10 kúzelníckych úloh.
V hre sa stávate mladými kúzelníckymi učňami, ktorí snívajú o tom, že sa stanú mocnými čarodejníkmi. Pokiaľ to
chcete docieliť, musíte úspešne splniť aspoň 10 úloh. Snažíte sa o to spoločne s ostatnými hráčmi. Aby ste
zvíťazili, musíte spolupracovať. Ak chcete dokončiť úlohu, musíte k sebe správne priradiť kúzelné predmety a ich
majiteľov a spojiť dve karty, ktoré patria k sebe.

Príprava na hru
Zamiešajte všetky karty a utvorte z nich balíček, obrázky smerujú nadol. Počas hry si hráči odoberajú z balíčka
karty a vykladajú ich na stôl vedľa seba do radu, vždy po štyroch kartách. Z kariet sa tak vytvorí štvorec 4 x 4.

Priebeh hry
Hrať začína najmladší hráč, ďalej sa hrá v smere hodinových ručičiek. Hráč, ktorý je na rade ako prvý, si vezme
prvú kartu z balíčka, ukáže ju ostatným hráčom, a potom ju položí na stôl obrázkom nadol. Druhý hráč si vezme
novú kartu a ukáže ju ostatným hráčom.
• Pokiaľ karta môže vytvoriť dvojicu s kartou, ktorú predchádzajúci hráč položil na stôl, položí ju hráč na
túto kartu, obrázkom nahor. Vytvorí sa tak dvojica kariet a na vrch už nie je možné položiť ďalšiu
kartu.
• Pokiaľ otočená karta nemôže vytvoriť dvojicu s predchádzajúcou kartou, položí ju hráč na stôl obrázkom
nadol.
Pri ďalších ťahoch sa hráči môžu
rozhodovať, na ktorú z kariet, ktoré
ležia na stole obrázkom nadol,
položia novo otočenú kartu tak,
aby vznikla dvojica. Hra pokračuje
do tej doby, než doberiete všetky
karty z balíčka.
Poznámka: Hráči sa môžu medzi
sebou radiť, kam položiť kartu,
ale konečné rozhodnutie je na
hráčovi, ktorý je na rade. Karty,
ktoré už boli vyložené, nie je možné
presúvať.

Už vytvorené dvojice

nedokončené dvojice: chýba buď kúzelný
predmet, alebo postava

Záver hry
Hra končí vo chvíli, keď sú na stole
vyložené všetky karty, t.j. že hráči
zostavili štvorec so 4 x 4 kartami,
keď každé políčko tvoria dve karty.
Hráči si skontrolujú všetkých 16 dvojíc
kariet. Pokiaľ kúzelný predmet
a jeho majiteľ tvoria správne dvojicu,
úloha je splnená.

voľné miesto pre dve posledné karty

Výsledky:
15 – 16 splnených úloh: Výborne! Stávate sa mocným čarodejníkom a dostanete medailu Merlinovho rádu.
10 – 14 splnených úloh: Dobrý výsledok! Stávate sa mocným čarodejníkom.
7 – 9 splnených úloh: Škoda, boli ste blízko! Skúste to znovu!
0 – 6 splnených úloh: Ups ... Je koniec hry, ale skutočný čarodejník sa nikdy nevzdáva
Autor hry: Jonathan Favre-Godal
agatinsvet.sk – kreatívne, drevené a didaktické hry, detské knihy a školské batohy
kamenné predajne: Praha 4, 6, 8 – Liberec – České Budějovice – Brno

