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V ovocnom sade je čas zberu úrody! Ale drzý havran 
tiež chce získať svoj podiel chutných čerešní, 
jabĺčok, hrušiek a sliviek. Skáče zo stromu na strom 
a sem-tam si ďobne ovocie. Dokážete obrať ovocie 
skôr, ako sa chamtivý havran dostane do svojho 
hniezda?

OBSAH HRY  • 1 havran • 1 herná doska • 
12 žetónov s ovocím • 1 kocka s farebnými symbolmi 
• 1 brožúrka s návodom

MYŠLIENKA HRY
Deti sa trochou šťastia za pomoci kocky pokúsia 
obrať ovocie zo stromov skôr, než sa havran dostane 
do svojho hniezda.

PRÍPRAVA
Hernú dosku umiestnite na stred stola. Rozložte 
žetóny s ovocím na príslušné stromy. Havrana post-
avte na rebrík, ktorý je jeho štartovacím bodom. 
Pripravte si kocku.

AKO SA HRÁ
Hrá sa dokola v smere hodinových ručičiek. Začína 
ten hráč, ktorý dnes už jedol jablko a môže hodiť 
kockou.

Čo padlo na kocke?
Farba?
Vyber ovocie príslušnej farby a polož ho pred seba. 
Ak už je strom s touto farbou ovocia obraný, môžeš 
si vybrať ovocie podľa vlastného výberu.

Havran?
Smola! Havran zatrepoce krídlami, presunie sa k 
najbližšiemu stromu a uďobne z neho jedno ovocie. 
Polož jedno ovocie pred jeho hniezdo. Ak je však 
strom už obraný, havran nezíska nič.
Na ťahu je ďalší hráč.

KONIEC HRY
Hra sa končí, keď...
... ste obrali všetko ovocie zo stromov. Všetci hráči 
sú víťazmi.

Alebo
... havran sa dostal do svojho hniezda skôr, ako ste 
stihli obrať všetky stromy. Víťazom je havran.

DOVOZCA:
TOYETO s.r.o., Kukuričná 1, 83103 Bratislava

www.toyeto.sk
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