
Cíl hry
Úkolem hráčů je projít celým hradem a dojít se 
svojí fi gurkou na modré cílové políčko. Vyhrává 
nejrychlejší hráč.

Pravidla hry
Na začátku hry si každý hráč vybere fi gurku své 
barvy. Začíná nejmladší hráč. Nejprve musí hodit 
šestku a postavit svou fi gurku na žluté startovní 
políčko s číslem 1. Poté pokračují ostatní hráči ve 
směru hodinových ručiček. Hráči postupují podle 
počtu hozených bodů na kostce. Zastaví-li fi gurka 
během hry na políčku s číslem v červeném kruhu, 
postupuje šikmo vzhůru, jak naznačuje obrázek 
(např. z č. 8 na č. 48). Pokud se fi gurka dosta-
ne na políčko s číslem v černém kruhu, vrací se 
šikmo dolů, opět jak naznačuje obrázek (např. z č. 
25 na č. 7). Figurky spoluhráčů se během hry nevy-
hazují. Vítězí hráč, jehož fi gurka dojde jako první 
na modré cílové políčko označené číslem 100. 
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Cesty se Čtyřlístkem jsou vždy plné dobrodružství. Není tomu 
jinak ani na Cestě za pokladem a ve Strašidelném hradu. Vyberte si 
ze dvou deskových her a vydejte se na cestu plnou  nástrah a překvapení. 
Jednoduchá a jasná pravidla umožní hru i malým hráčům.

Cíl hry
Přes všechny nástrahy prohledat celou loď a dojít 
k pokladu jako první.

Pravidla hry
Na začátku hry si každý hráč vybere fi gurku své bar-
vy. Začíná nejmladší hráč. Nejprve musí hodit šest-
ku a postavit svou fi gurku na barevné startovní po-
líčko, které odpovídá barvě fi gurky. Poté pokračují 
ostatní hráči ve směru hodinových ručiček. Hráči 
postupují podle počtu hozených bodů na kostce. 
Pokud fi gurka zastaví na akčním barevném políčku, 
postupuje dále podle následujících pokynů:

žluté políčko – házíš dvakrát
fi alové políčko – jednou neházíš
modré políčko – dvakrát neházíš
černé políčko – vracíš se na start

Vítězem se stává hráč, který dojde k pokladu jako 
první.

Přejeme vám příjemnou zábavu 
a štěstí ve hře!

CESTUJEME SE ČTYŘLÍSTKEM

Hra obsahuje:
1 herní oboustranný plán
4 fi gurky ve 4 barvách

1 bodovou hrací kostku
1 návod ke hře 

Hra pro: 2 – 4 hráče
Věk: od 5 let
Délka hry: 15 min

Strašidelný hrad Cesta za pokladem
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Cieľ hry
Úlohou hráčov je prejsť celým hradom a dôjsť so 
svojou fi gúrkou na modré cieľové políčko. Vyhráva 
najrýchlejší hráč.

Pravidlá hry
Na začiatku hry si každý hráč vyberie fi gúrku svo-
jej farby. Začína najmladší hráč. Najprv musí ho-
diť šestku a postaviť svoju fi gúrku na žlté štartové 
políčko s číslom 1. Potom pokračujú ostatní hráči 
v smere hodinových ručičiek. Hráči postupujú 
podľa počtu hodených bodov na kocke. Ak zastane 
fi gúrka počas hry na políčku s číslom v červenom 
kruhu, postupuje šikmo hore, ako naznačuje obrá-
zok (napr. z č. 8 na č. 48). Ak sa fi gúrka dostane na 
políčko s číslom v čiernom kruhu, vracia sa šikmo 
dole, opäť ako naznačuje obrázok (napr. z č. 25 na č. 
7). Figúrky spoluhráčov sa počas hry nevyhadzujú. 
Víťazí hráč, ktorého fi gúrka dôjde ako prvá na mod-
ré cieľové políčko označené číslom 100.
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Cesty so Štvorlístkom sú vždy plné dobrodružstva. Nie je tomu inak ani na 
Ceste za pokladom a v Strašidelnom hrade. Vyberte si z dvoch doskových 
hier a vydajte sa na cestu plnú nástrah a prekvapení. Jednoduché a jasné 
pravidlá umožnia hru aj malým hráčom.

Cieľ hry
Napriek všetkým nástrahám prehľadať celú loď 
a dôjsť k pokladu ako prvý/á.

Pravidlá hry
Na začiatku hry si každý hráč vyberie fi gúrku svojej 
farby. Začína najmladší hráč. Najprv musí hodiť šest-
ku a postaviť svoju fi gúrku na farebné štartové políč-
ko, ktoré zodpovedá farbe fi gúrky. Potom pokračujú 
ostatní hráči v smere hodinových ručičiek. Hráči po-
stupujú podľa počtu hodených bodov na kocke. Ak 
fi gúrka zastane na akčnom farebnom políčku, po-
stupuje ďalej podľa nasledujúcich pokynov:

žlté políčko – hádžeš dvakrát
fi alové políčko – raz nehádžeš
modré políčko – dvakrát nehádžeš
čierne políčko – vraciaš sa na štart

Víťazom sa stáva hráč, ktorý dôjde 
k pokladu ako prvý.

CESTUJEME SO ŠTVORLÍSTKOM

Hra obsahuje:
1 herný obojstranný plán
4 fi gúrky v 4 farbách

1 bodová hracia kocka
1 návod na hru

Hra pre: 2 – 4 hráčov
Vek: od 5 rokov
Dĺžka hry: 15 min.

Strašidelný hrad Cesta za pokladom

SK

Prajeme vám príjemnú zábavu a šťastie v hre!

Dino Toys
K Pískovně 108

295 01 Mnichovo Hradiště
Czech republic

www.dinotoys.cz


