
Vážený zákazník,  

kompletizovaniu našich hier venujeme zvláštnu starostlivosť.  
Ak napriek tomu vo vašom balení niektorá súčasť hry chýba  

(za čo sa veľmi ospravedlňujeme),  
môžete reklamáciu vybaviť e-mailom na adrese info@pygmalino.cz.

V e-maile, prosím, uveďte svoje meno, priezvisko, presnú adresu  
vrátane PSČ a názov chýbajúceho prvku hry.

Ak od nás chcete dostávať newsletter s informáciami o našich 
novinkách, pošlite, prosím, e-mail s takouto požiadavkou a svojím menom  

a priezviskom na adresu info@pygmalino.cz.

Ilustrácie: Małgorzata Parczewska
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Muffinky
Ilustrácie: Małgorzata Parczewska

Obsah škatuľky:

30 báboviek – muffiniek

21 vo farbách  
 vyobrazených  
 na kockách

9 žolíkov

2 malé závesy ako darček 
(nepoužívajú sa pri hre)

návod

2 kocky
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Cieľ hry
Víťazom sa stane hráč, ktorý nazbiera najviac muffiniek.

Príprava hry
Na stôl rozložíme bábovky – muffinky. 21 muffiniek vo farbách,  

ktoré sú vyobrazené na kockách, uložíme tak, aby boli dobre viditeľné 
pre všetkých hráčov. Deväť ružovo-hnedých muffiniek slúžiacich  

ako žolíky položíme na kôpku doprostred stola.

Priebeh hry
Hru začne najmladší hráč. Ďalší hráči potom pokračujú  

v smere pohybu hodinových ručičiek. Každý hráč vždy hodí  
oboma špeciálnymi kockami (namiesto bodových hodnôt sú  

na nich vyobrazené farby) naraz. 

Potom sa všetci hráči snažia zobrať muffinku vo farbách,  
ktoré padli na kockách. Ten, kto sa muffinky dotkne ako prvý,  

si ju položí na svoju kôpku.

Príklady

Na kockách padli zelená a žltá farba,  
všetci hráči sa teda snažia zobrať zo stola muffinku v týchto farbách.
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Na oboch kockách padla červená farba,  
všetci hráči sa preto snažia zobrať červenú muffinku.

Ak už na stole nie je muffinka vo farbách, ktoré padli na kockách,  
je potrebné zobrať žolíka (teda ružovo-hnedú muffinku). 

Hneď ako sa jeden z hráčov dotkne žolíka,  
ostatní si ho už nemôžu vziať.

Koniec hry
Hra sa končí v okamihu, keď už na stole nie je žiadny 

žolík. Víťazom je hráč, ktorý pozbieral najviac muffiniek.
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