
Spoločenská hra tancujúce vajíčka

Divoká skákajúca hra s vajíčkami pre 2-4 hráčov vo veku od 5-99 rokov.
Autor: Roberto Fraga                            Ilustrátor: Martina Leykamm
Obsahuje: 1 drevené vajíčko, 9 skákajúcich gumených vajíčok, 1 červenú akčnú kocku, 1 „kam vajíčko dám“ kocku, brožúrku s 
návodom
Cieľ hry: Kto uchytí najviac vajíčok a získa najviac bodov? Nebude to s týmito divokými skákajúcimi vajíčkami až také jed-
noduché... A nezabudnite, keď niekomu spadne vajíčko, je von z hry.
Príprava: Pripravte si obe kocky a položte krabicu s vajíčkami na stôl. Snažte sa mať stred stola prázdny, pretože práve tu budú 
vajíčka skákať. 
Pozor na krehké a rozbitné veci! Vajíčka sú nerozbitné, ale upracte zo stola všetky rozbitné veci pred tým, než začnete hru.

Hej, a na čo je nám pri hre drevené vajíčko? 
Vzácne drevené vajíčko sa zamiešalo k ostatným skákajúcim vajíčkam! Toto bude na konci počítané za dva body, zatiaľ čo ostatné len 
za jeden bod; a preto je veľmi obľúbené medzi zlodejmi vajíčok.

Ako hrať: ktokoľvek vyskočí najvyššie začína a môže hádzať červenou kockou.
Symboly na červenej akčnej kocke:
Znesenie vajíčka: Máte veľa slepačieho šťastia. Zakričte: „kot kot kotkodák!“ a vezmite si vajíčko z krabice.
Skákajúce vajíčko: Vezmite si gumené vajíčko z krabice. Držte ho približne pol metra nad stredom stola a nechajte ho naň 
spadnúť. Ostatní hráči sa snažia vajíčko uchmatnúť. Ktokoľvek vajíčko chytí ako prvý: je jeho. Pozor, drevené vajíčko sa pri tejto 
úlohe nepoužíva!
Uchmatnutie vajíčka: Všetci hráči sa snažia čo najrýchlejšie chytiť červenú hraciu kocku. Kto ju chytí ako prvý: vajíčko z krabice 
je jeho.
Vajíčkový tanec: Tak a teraz sa veci rozhýbu! Všetci sa postavia a utekajú okolo stola tak rýchlo ako len vedia. Ten, kto sa ako 
prvý vráti na svoje miesto: vajíčko z krabice je jeho.
Veľký krik: Je čas zobudiť všetkých susedov! Ktokoľvek ako prvý zakričí: „Kikirikí!“ vajíčko z krabice je jeho. Ak viac hráčov za-
kirikíkalo naraz, vajíčko nedostáva nik. 
Veľké ticho: Sleduj pozorne! Tento znak sa veľmi podobá na „veľký krik“ ale tu nesmiete vydať ani hláska. Ktokoľvek zakričí, ak 
už nejaké vajíčko má, vracia ho naspäť do krabice. 

Pozor, zlodej vajíčok!
Ak sa už v krabici nenachádza viac vajíčok, vďaka „vajíčkovej krádeži“ môžete aj napriek tomu v hre pokračovať. Poviete od ktorého 
hráča si chcete vziať vajíčko a ten ho musí dať bez namietania. Ak takýto „okrádaný hráč“ má viacero druhov vajíčok, je to na vás, 
ktoré si od neho vezmete. 

Kam umiestniť vajíčko? Vajíčka, ktoré si počas hry zbierate nie sú poukladané pred vami len tak na stole. Kedykoľvek získate 
vajíčko, hodíte kockou, ktorá vám ukáže „kam vajíčko dám“.
Nasledujúce symboly ukazujú kam s ním: ...pod bradu, ...pod pazuchu, ...medzi kolená, ...do lakťovej jamky, ...medzi rameno a 
hlavu. Ktokoľvek hodí na kocke šaša, je to len na ňom, kam si kocku dá. 
Dôležité:
° Máš už vajíčko na mieste, ktoré ti ukazuje kocka? Hráč ma právo sám rozhodnúť, či si dá na rovnaké miesto ďalšie vajíčko, 
alebo si vyberie iné.
° Nie je dovolené si vajíčka dávať pod oblečenie, alebo si akokoľvek inak pomáhať pri ich držaní,
Koniec hry: Hra končí keď niektorému z hráčov spadne jedno alebo viac vajíčok. Zvyšní hráči dostávajú za každé vajíčko jeden 
bod, za drevené dva body. Kto získa najviac bodov vyhráva vajíčkovú vojnu.

Divoké hádzanie kociek!
Táto verzia zahŕňa veľa hádzania kociek a rýchle reakcie. A predsa musíte byť opatrný. Komukoľvek spadne kocka na zem, musí ju 
zodvihnúť sám a bez pomoci.
Vyskúšajte: naozaj to nie je také jednoduché zodvihnúť kocku, keď je jedno vajíčko medzi kolenami, ďalšie bod bradou...
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Nevhodné pre deti do 3 rokov. Obsahuje malé guľočky, nebezpečenstvo udusenia.


