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Kleine Vampire auf der Jagd nach leckeren Blutorangen-Spalten
Ein spannendes Kinder-Würfelspiel von Reiner Knizia
für 2 bis 5 Spieler ab 5 Jahren

Blutrot leuchtet der Vollmond am Nachthimmel – genau der richtige Zeitpunkt für die Vampirkinder, eine Mitternachtsparty zu
veranstalten. Still und heimlich schleichen sie sich in die Vorratskammer der strengen Köchin, stibitzen dort ihren Lieblingssnack leckere, saftige Blutorangen-Spalten, die die Köchin schon vorsorglich für den nächsten Tag vorbereitet hat. Drei davon müssen zurück
ins Kinderzimmer gebracht werden. Welchem Geschwisterpaar wird das wohl als Erstes gelingen? Denn Achtung vor der Köchin:
Wen diese ertappt, verwandelt sich vor lauter Schreck in eine Fledermaus und muss auf Hilfe vom großen Bruder Viktor hoffen!

Spielinhalt:

1 Drehscheibe

in Form eines Blutmondes

1 Köchin + 1 Verschluss
(zum Befestigen der Köchin auf der

1 Standfüßchen

1 Figur Viktor,

der große Bruder der Vampirkinder

Drehscheibe)

1 Spielplan

15 Blutorangen-Spalten

(3 Teile bilden eine ganze Blutorange)

2 Bögen Aufkleber mit Vampirkindern und Fledermäusen

10 orangefarbene Holzscheiben

1 Würfel

1 Spielanleitung

zum Bekleben der Holzscheiben
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Spielziel:
Das Ziel ist es, als erster 3 Blutorangen-Spalten aus der Vorratskammer der Köchin zu stibitzen und ins Kinderzimmer zu bringen.
Vor dem ersten Spiel ist Folgendes zu tun:
1. Drückt vorsichtig alle Kartonteile aus dem Stanztableau heraus.
2. Legt die Köchin auf die Drehscheibe, den Blutmond, und fixiert sie mit dem Verschluss.

3. Klebt jeweils einen Aufkleber mit einem Vampirkind in die Vertiefungen der orangefarbenen
Holzscheiben. Klebt auf die flache Seite jeder Holzscheibe - möglichst in der Mitte - einen Aufkleber
mit einer Fledermaus. Zwei Vampirkinder der gleichen Farbe bilden ein Geschwisterpaar und
gehören jeweils einem Spieler.

4. Steckt Viktor, den großen Bruder der Vampirkinder, in das Standfüßchen.

Spielvorbereitung:
Legt den Spielplan in die Tischmitte und setzt die Drehscheibe mit der Köchin in der Mitte des Spielplans ein.
			
			

Jeder Spieler wählt ein Geschwisterpaar einer Farbe, nimmt sich die zwei Holzscheiben mit den entsprechenden Kindern und legt sie, mit der
Vampirkindseite nach oben, in das Kinderzimmer auf dem Spielplan. Spielt ihr zu zweit, zu dritt oder zu viert, kommen die überzähligen
Holzscheiben zurück in die Schachtel. Sie werden für das Spiel nicht benötigt.
Legt die folgende Anzahl Blutorangen-Spalten in die Vorratskammer der Köchin auf dem Spielplan:

			
			
			
			

bei 2 Spielern		
bei 3 Spielern		
bei 4 Spielern		
bei 5 Spielern		

6 Spalten		
9 Spalten 		
12 Spalten
15 Spalten

Stellt Viktor zu den Vampirkindern in das Kinderzimmer. Legt den Würfel neben dem Spielplan bereit.
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Spielablauf:
Bestimmt einen Startspieler. Danach wird im Uhrzeigersinn gespielt.
Wenn du an der Reihe bist, würfelst du. Entsprechend des Wurfergebnisses darfst du folgende Aktionen ausführen:
Würfelst du eine 2, 3 oder 4, ziehst du eines deiner Vampirkinder oder Viktor um die entsprechende Anzahl Felder in
beliebiger Richtung weiter. Du darfst auch weniger Felder ziehen, als der Würfel anzeigt. Du darfst aber nicht das Ergebnis
auf deine beiden Vampirkinder bzw. auf ein Vampirkind und Viktor aufteilen.
Alternativ darfst du auch eine beliebige Holzscheibe, die mit der Fledermausseite nach oben liegt, um 1 Feld in beliebiger
Richtung bewegen. Überzählige Bewegungspunkte verfallen dann allerdings.
Beispiel: Du würfelst die 3 und entscheidest dich dafür, eine Fledermaus um 1 Feld zu bewegen. Die übrigen 2 Bewegungspunkte verfallen.
Auf einem Feld dürfen beliebig viele Vampirkinder, Fledermäuse und auch Viktor stehen!
Würfelst du den Kochlöffel, ziehst du eines deiner Vampirkinder, Viktor oder eine Fledermaus um 1 Feld in beliebiger Richtung weiter. Gleich danach musst du die Köchin drehen. Die Köchin muss sich dabei mindestens eine ganze Runde drehen,
sonst musst du es noch einmal versuchen. Ist nicht eindeutig erkennbar, auf welches Feld der Kochlöffel der Köchin zeigt,
drehst du sie ebenfalls noch einmal!

Die Wege in die Vorratskammer
Du möchtest natürlich, dass deine Vampirkinder möglichst schnell in die Vorratskammer der Köchin gelangen. Doch die Köchin ist immer sehr wachsam
und bewacht die Wege, die zu ihrer Vorratskammer führen.
Immer wenn eines deiner Vampirkinder sich vom Kinderzimmer aus auf den Weg zur Vorratskammer macht, musst du entscheiden, welchen Weg es
nehmen soll:
Küche: Bist du wagemutig, wählst du den Weg durch die Küche, denn dieser ist viel kürzer als der Weg über den Schlossgarten. Allerdings ist hier
auch das Risiko höher, dass dein Vampirkind von der Köchin erwischt wird (siehe Die Köchin).
Schlossgarten: Bist du lieber auf der sicheren Seite, wählst du den Weg durch den Schlossgarten. Dieser ist zwar länger, aber der Garten ist groß
und bietet viele Versteckmöglichkeiten, sodass die Köchin die Vampirkinder nicht so leicht entdecken kann (siehe Die Köchin).
Erreichst du mit einem Vampirkind die Vorratskammer, darfst du eine Blutorangen-Spalte aufladen, indem du sie in die Vertiefung der Holzscheibe auf
das Vampirkind legst. Damit endet dein Zug und eventuell noch übrige Bewegungspunkte verfallen. Jedes Vampirkind darf immer nur eine Blutorangen-Spalte tragen!
Wichtig: Ein Vampirkind, das eine Blutorangen-Spalte trägt, muss immer durch den Schlossgarten zurück ins Kinderzimmer bewegt werden. Der
kürzere Weg durch die Küche ist nicht erlaubt!
Erreicht dein Vampirkind mit einer Blutorangen-Spalte das Kinderzimmer, endet dein Zug. Die Blutorangen-Spalte legst du vor dir ab. In deinem nächsten Zug darfst du dein Vampirkind wieder losschicken, um eine weitere Blutorangen-Spalte aus der Vorratskammer zu holen.
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Die Köchin
Der strengen Köchin sollten die Vampirkinder besser aus dem Weg gehen. Doch das gelingt nicht immer. Wird ein Vampirkind von der Köchin
ertappt, verwandelt es sich vor lauter Schreck in eine Fledermaus.
Je nachdem, auf welches Feld der Kochlöffel der Köchin nach dem Drehen zeigt, passiert Folgendes:

			

Zeigt er auf ein Feld im Schlossgarten, ertappt die Köchin nur die Vampirkinder, die auf genau diesem Feld stehen. Alle Holzscheiben,
die ein Vampirkind zeigen, werden auf die Fledermausseite umgedreht.

Zeigt er auf ein Feld in der Küche, ertappt die Köchin alle Vampirkinder, die auf den drei Küchenfeldern stehen! Sie alle werden auf die
			 Fledermausseite umgedreht.
Achtung: Befinden sich bereits Fledermäuse auf einem Feld, werden diese NICHT auf die Vampirkindseite umgedreht, sondern bleiben so liegen!
			

Zeigt er auf das Kinderzimmer, die Vorratskammer oder das Feld, auf dem Viktor steht, werden die Vampirkinder nicht ertappt.
Sie erschrecken sich daher nicht und verwandeln sich auch nicht in Fledermäuse. Auf diesen Feldern sind die Vampirkinder immer sicher!

Was passiert, wenn ein Vampirkind in
eine Fledermaus verwandelt wird?
Eine Fledermaus darf immer nur um 1 Feld in beliebiger Richtung weiterbewegt werden, egal, wie hoch das Wurfergebnis ist.
			

Haben sich beide Vampirkinder eines Spielers in Fledermäuse verwandelt, muss trotzdem gewürfelt werden, selbst wenn eine Fledermaus
immer nur um ein Feld bewegt werden darf. Schließlich könnte es sein, dass der Kochlöffel gewürfelt und die Köchin gedreht werden muss.

			

Wird ein Vampirkind auf ein Feld gezogen, auf das zufällig gerade die Köchin zeigt, passiert dem Vampirkind nichts.
Es verwandelt sich nicht in eine Fledermaus!

			
			
			

Ein Vampirkind, das zum Zeitpunkt der Verwandlung eine Blutorangen-Spalte trägt, lässt sie vor Schreck fallen. Die Blutorangen-Spalte wird
neben die Fledermaus auf das Feld gelegt. Auf einem Feld dürfen beliebig viele Blutorangen-Spalten liegen. Eine Blutorangen-Spalte, die auf
einem Feld liegt, darf von jedem beliebigen Vampirkind eingesammelt werden, wenn dieses seine Bewegung auf dem jeweiligen Feld 		
beginnt und von dort wegzieht. Achtung: Es darf immer nur eine Blutorangen-Spalte auf einmal getragen werden!

			
			

Es ist ratsam, seine zu Fledermäusen verwandelten Vampirkinder stets im Auge zu behalten. Je mehr Kinder sich zu Fledermäusen
verwandelt haben, umso schwieriger ist es, seine Vampirkinder wiederzufinden. Es ist nicht erlaubt, nachzusehen, welches Vampirkind sich
unter einer Fledermaus befindet!
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Die Rückverwandlung
Eine Fledermaus darf wieder in ein Vampirkind zurückverwandelt werden, wenn sie
a) zurück ins Kinderzimmer gezogen wird, oder
b) Hilfe von Viktor, dem großen Bruder der Vampirkinder, bekommt. Dazu muss entweder die Fledermaus auf das Feld gezogen
		 werden, auf dem Viktor steht. Oder es wird Viktor auf das gleiche Feld gezogen, auf dem sich die Fledermaus befindet.
		 In diesem Fall werden alle Fledermäuse auf diesem Feld in Vampirkinder zurückverwandelt. Nicht vergessen: Viktor darf von
		 allen Spielern anstelle eines Vampirkindes bzw. einer Fledermaus gezogen werden. Aber: Viktor darf nie die Vorratskammer
		betreten.
Die Holzscheibe wird auf die Vampirkindseite gedreht. Wer in seinem Zug zumindest eine Fledermaus wieder zurück in ein
Vampirkind verwandelt hat, darf noch einmal würfeln und ziehen.
Nachdem du deinen Zug ausgeführt hast, ist der nächste Spieler an der Reihe.

Spielende:
Das Spiel endet, sobald ein Spieler 3 Blutorangen-Spalten vor sich liegen hat. Dieser Spieler gewinnt.

Wenn du zu „Vampire Party“ noch Fragen oder Anregungen hast, wende dich bitte an:
Piatnik, Hütteldorfer Straße 229-231, 1140 Wien, Austria oder an info@piatnik.com
Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten
geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Erstickungsgefahr. Adresse bitte aufbewahren.

Zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichten wir
auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und
weiblicher Sprachformen. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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Du findest uns auf
facebook.com/PiatnikSpiele
instagram.com/piatnik_spiele
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A vámpír csemeték az ínycsiklandó vérnarancsokra vadásznak
Egy izgalmas kockajáték Reiner Knizia-tól
2-5 játékos részére, 5 éves kortól

A telihold vérvörösen ragyog az éjszakai égbolton – ez a legjobb idő arra, hogy a vámpír gyerekek éjfélkor egy partit tartsanak.
Csendesen és titokban beosonnak a szigorú szakácsnő kamrájába, hogy ellopják a nassolnivalókat - finom, lédús vérnarancs
szeleteket, amelyeket aszakácsnő a következő napra készített. Ezekből hármat el kell vinni a gyerekszobába. Melyik testvérpárnak
sikerül elsőként? Óvakodjatok a szakácsnőtől: Akit elkap, az denevérré változik és csak a nagy testvér Viktor segítségére számíthat!

A játék tartalma:

1 forgatókorong

1 játéktábla

1 szakácsnő
+ 1 szakácsnő rögzítő csatlakozó

15 vérnarancs gerezd

2 matricalap vámpír gyerekek / denevérek

Piatnik játékszám: 663574
© 2020 Piatnik, Wien • Printed in Austria

1 „Viktor“ figura

10 narancssárga fa lapka

1 figuratalp

1 dobókocka

1 játékszabály
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A játék célja:
Az a célotok, hogy elsőként elcsenjetek a szakácsnő kamrájából és a gyerekszobába vigyetek 3 vérnarancs gerezdet.
Az első játék előtt:
1. Óvatosan nyomkodjátok ki a kartonelemeket a kartonokból.
2. Fektessétek a szakácsnőt a forgatókorongra és rögzítsétek.

3. Ragasszátok rá a lapkákra a matricákat. Mindig arra az oldalra ragasszátok a vámpír gyerekeket,
amelyiken a mélyedés van, a sima oldalra pedig a denevéreket ragasszátok.

4. Állítsátok Viktor figuráját a figuratalpba.

A játék előkészítése:
Fektessétek a forgatókorongot az asztal közepére, és rögzítsétek rajta a szakácsnőt.
			

Válasszatok egy színt, és vegyétek magatokhoz a kiválasztott színben a testvérpár lapkákat. Fektessétek a lapkákat a vámpírgyerekekkel 		
felfelé fordítva a gyerekszobába. Két vagy három játékos esetén a megmaradt lapkákat tegyétek vissza a játék dobozába.
Tegyetek a játéktáblára a szakácsnő kamrájába vérnarancs gerezdeket, a játékosok számától függően:

			
			
			
			

2 játékos		
3 játékos		
4 játékos		
5 játékos		

6 gerezd		
9 gerezd 		
12 gerezd
15 gerezd

Állítsátok Viktort a gyerekekhez a gyerekszobába. Tegyétek a kockákat a játéktábla mellé.
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A játék menete:
Válasszatok egy kezdőjátékost. Őt követően az óramutató járása szerint következtek majd.
Amikor sorra kerülsz, dobsz a kockákkal, majd a dobásod eredményétől függően a következő akciókat csinálod meg:
Ha a dobásod eredménye 2, 3 vagy 4, akkor a vámpírgyerekekkel vagy Viktorral tetszésed szerinti irányban lépsz maximum
annyi mezőt, ahányast dobtál. Léphetsz kevesebbet is, mint a dobott szám, de nem oszthatod meg a lépéseket a két vámpírgyerek, vagy egyik vámpír gyerek és Viktor között. Egy alternatív lépéslehetőségként választhatod azt, hogy a 1 mezővel
az általad választott irányba elléptetsz egy olyan lapkát, amelyiknek a denevér oldala van felfelé fordítva. A megmaradt
lépések ebben az esetben biztosan elvesznek.
Példa: 3-ast dobtál, és úgy döntesz, hogy egy denevért elléptetsz 1 mezővel. A megmaradt 2 lépésed elveszett.
Egy mezőn bármennyi számú vámpír gyerek és denevér állhat akár Viktorral együtt is.
Amikor fakanalat dobsz, akkor az egyik vámpír gyerekkel, Viktorral, vagy egy denevérrel a tetszésed szerinti irányban
lépsz 1 mezőt, majd megpörgeted a szakácsnőt. A szakácsnőnek legalább 1 teljes fordulatot kell csinálnia, különben újra
meg kell pörgetned.

Út a kamrába
Természetesen a vámpír gyerekeket szeretnéd a lehető leggyorsabban eljuttatni a szakácsnő kamrájába. Azonban a szakácsnő mindig éberen figyeli a
kamrájába vezető utakat.
Minden alkalommal, amikor elindulsz a gyerekszobából a kamrába az egyik vámpír gyerekkel, döntened kell, hogy melyik úton akarsz menni:
Konyha: Ezt az utat csak akkor válaszd, ha nagyon bátor vagy. Az igaz, hogy a konyhán keresztül sokkal rövidebb az út a kamrába, viszont annak a
rizikója is nagyobb, hogy észrevesz a szakácsnő.
Kastélykert: Ha jobban érzed magad a biztonságos oldalon, akkor válaszd a kastélykerten keresztül vezető utat. Az út kissé hosszabb, viszont a kert
hatalmas és számtalan rejtekhelyet kínál, ahová úgy elbújhatsz, hogy a szakácsnő nem talál rád.
Amikor elérsz egy vámpír gyerekkel a kamrába, felvehetsz egy vérnarancs gerezdet. Helyezz egy vérnarancs gerezdet a lapka mélyedésébe (a lapka
vámpír gyerekes oldalán). Ezzel a lépésed véget is ért. Az esetlegesen megmaradt lépéseid itt elvesztek. Minden vámpír gyerek egyszerre csak 1
vérnarancs gerezdet vihet magával.
Amikor az egyik vámpír gyerekkel visszafelé igyekszel a gyerekszobába, nem mehetsz a rövidebb úton a konyhán keresztül, hanem csak a kastélykerten
keresztül mehetsz.
Amikor visszaérsz egy vámpír gyerekkel a gyerekszobába, a lépésed véget ért. Tedd le a vérnarancs gerezdet magad elé. A következő lépésedben újra
elindíthatod a vámpír gyereket az éléskamrába egy újabb vérnarancs gerezdért.
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A szakácsnő
Jobb, ha a vámpír gyerekek elkerülik a szakácsnőt, mert akit rajtakap, az úgy megijed tőle, hogy denevérré változik.
Attól függően, hogy melyik mezőre mutat a szakácsnő fakanala, különböző dolgok történnek:

			

A fakanál a kastélykertre mutat: A szakácsnő elkapta az összes vámpír gyereket, amelyik éppen azon a mezőn áll, ezért ott mindegyik 		
lapkát a denevéres oldalára kell fordítanod.

			

A fakanál a konyhára mutat: A szakácsnő elkapta az összes vámpír gyereket, amelyik a három konyhamező valamelyikén áll, ezért ezeken
a mezőkön mindegyik lapkát a denevéres oldalára kell fordítanod.

Figyelem! Ha ezeken a mezőkön olyan lapka fekszik, amelyiknek már a denevéres oldala van felfelé fordítva, akkor azt nem kell átfordítani a vámpír
gyerekes oldalára.
			

A fakanál a gyerekszobára, az éléskamrára vagy arra a mezőre mutat, amelyiken Viktor áll: A szakácsnő nem kapta el a vámpír
gyerekeket, és a gyerekek nem változnak denevérekké ijedtükben. Ezeken a mezőkön a vámpír gyerekek mindig biztonságban vannak.

Mi történik azután, miután egy vámpír
gyerek denevérré változott?
Egy denevér mindig csak 1 mezőt léphet egy tetszőleges irányba, függetlenül a dobás eredményétől.
			

Akkor is dobnod kell a kockákkal, ha mindekét vámpír gyereked denevérré változott, mert előfordulhat, hogy fakanalat dobsz,
és a szakácsnőt meg kell pörgetned.
Amikor arra a mezőre lépsz egy vámpír gyerekkel, amelyiken a szakácsnő áll, a vámpír gyerek nem változik denevérré.

			
			
			

Akkor, amikor egy olyan vámpír gyerek változik denevérré, amelyik vérnarancs gerezdet visz, ijedtében elejti azt. A vérnarancs gerezdet
a denevér mellé kell fektetned a mezőre. Egy mezőn bármennyi vérnarancs gerezd feküdhet egyszerre. Egy mezőn fekvő vérnarancs gerezdet
bármelyik vámpír gyerek felveheti, de csak akkor, amikor a lépését azon a mezőn kezdi meg, és ellép onnan. Figyelem egy gyerek egyszerre
csak 1 vérnarancs gerezdet vihet.

			

Javasoljuk, hogy mindig tartsd szemmel a denevérré változott vámpír gyerekedet, mert egy idő után sok lesz az átváltozott vámpír gyerek
és nem fogod tudni, hogy melyik két vámpír gyerek a tiéd.
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Visszaváltozás
Egy denevér akkor változhat vissza vámpír gyerekké, ha
a) visszaér a gyerekszobába, vagy
b)
		
		
		

a nagy testvér Viktor a segítségére siet. Ehhez a denevérrel Viktor mellé kell lépned, vagy Viktorral kell arra a mezőre lépned,
amelyiken a denevérré változtatott vámpír gyerek van. Ebben az esetben minden denevért, amelyik ezen a mezőn van,
Viktor visszaváltoztatja vámpír gyerekké. Ne felejtsétek: Viktort mindegyik játékos elléptetheti, bármelyik denevér mellé,
de az éléskamrába Viktor nem léphet be.

A lapkát át kell fordítanod a vámpír gyerekes oldalára. Amikor visszaváltoztatsz egy denevért vámpír gyerekké, akkor újra dobhatsz,
és újra léphetsz.
Miután befejezted a lépésed, a játékot a következő játékos folytatja.

A játék vége:
A játéknak akkor van vége, amikor egyikőtök leteszi maga elé a 3. vérnarancs gerezdet. Ő lett a játék győztese.

Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100., e-mail: piatnik@piatnik.hu, www.piatnik.hu
Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható!
Apró alkatrészeket tartalmaz! Fulladásveszély! Őrizze meg a
átékszabályt, mert a szabályban szereplő adatokra még szüksége lehet.

Kedvelj minket a
www.facebook.com/PiatnikBudapest
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CZ

Malí upíři na lovu lahodných krvavě červených pomerančů
Napínavá hra s kostkou pro děti od Reinera Knizia
pro 2 až 5 hráčů od 5 let

Na noční obloze září úplněk krvavě rudou barvou - to je ten správný čas, aby upíří děti uspořádaly půlnoční párty. Tiše vklouznou do
spíže a ukradnou svou oblíbenou lahůdku, kterou kuchařka připravila na další den – šťavnaté, sladké, krvavé pomeranče. Musí dát
ale pozor na kuchařku! Pokud je chytí, vyděsí je tak, že se promění v netopýry a musejí počkat na pomoc velkého bratra Viktora, aby je
vysvobodil! Komu se podaří jako prvnímu propašovat celý pomeranč do dětského pokoje?

Obsah hry:

1 figurka Viktora

1 kuchařka
1 otočný kotouč ve
tvaru krvavého měsíce 1 uzávěr k upevnění kuchařky
na otočný kotouč

1 hrací deska

15 dílků krvavých pomerančů
(3 dílky tvoří jeden celý pomeranč)

2 sady samolepek upířích dětí / netopýrů

Piatnik hra č. 663574
© 2020 Piatnik, Wien • Printed in Austria

10 dřevěných žetonů

1 stojánek

1 kostka

1 pravidla hry
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Cíl hry:
Cílem hry je donést jako první do dětského pokoje 3 dílky krvavého pomeranče ze spíže kuchařky.
Před první hrou proveďte následující kroky:
1. Všechny kartónové díly opatrně vyjměte z předlohy.
2. Kuchařku položte na otočný kotouč - krvavý měsíc a připevněte ji uzávěrem.

3. Na dřevěné žetony nalepte po jedné samolepce. Na stranu s prohlubní samolepku s upířím
dítětem a na plochou stranu s netopýrem. Dvě upíří děti stejné barvy tvoří dvojici sourozenců
a patří jednomu hráči.

4. Viktora - velkého bratra upířích dětí umístěte do stojánku.

Příprava hry:
			
			

Hrací desku položte doprostřed stolu a kotouč s kuchařkou nasaďte do jejího středu. Každý hráč si vybere jednu dvojici sourozenců stejné
barvy, vezme si dva žetony s těmito dětmi a umístí je do dětského pokoje na hrací desce. Žetony otočí stranou s upířím dítětem nahoru.
Při hře ve dvou, třech nebo čtyřech hráčích se přebytečné žetony vrátí zpátky do krabice. Ve hře nejsou zapotřebí.
Do spižírny kuchařky na hrací desce umístěte následující počet dílků krvavých pomerančů:

			
			
			
			

ve 2 hráčích		
ve 3 hráčích		
ve 4 hráčích		
v 5 hráčích			

6 dílků		
9 dílků 		
12 dílků
15 dílků

Viktora umístěte k upířím dětem do dětského pokoje. Kostku připravte vedle hrací desky.
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Průběh hry:
Začíná hráč, který jedl pomeranče naposledy. Dále se hraje ve směru hodinových ručiček.
Hráč, který je na řadě, hází kostkou. Podle výsledku hodu kostkou může provést následující akce:
padne-li hráči na kostce číslo 2, 3 nebo 4, posouvá jedno ze svých upířích dětí nebo Viktora o příslušný počet políček
jakýmkoli směrem. Figurku můžete posunout také o menší počet políček, než je hodnota čísla, které jste kostkou hodili.
Výsledek hodu kostkou ale nesmíte rozdělit mezi své upíří děti ani mezi upíří dítě a Viktora. Můžete ale posunout libovolný
žeton s netopýrem o 1 políčko jakýmkoli směrem. Zbylé tahy propadají.
Příklad: na kostce padne číslo 3 a rozhodnete se, že posunete netopýra o 1 políčko. Zbylé 2 tahy propadají.
Na jednom políčku může stát libovolný počet upířích dětí, netopýrů a také Viktor!
Padne-li na kostce vařečka, posuňte jedno z vašich upířích dětí, Viktora nebo netopýra o 1 políčko jakýmkoliv směrem.
Ihned poté musíte otočit kotouč s kuchařkou. Kuchařka se musí otočit alespoň o celé jedno kolo, jinak to musíte zkusit
znovu. Pokud není jasné, na které políčko kuchařčina vařečka ukazuje, roztočte ji znovu!

Cesty do spíže
Samozřejmě že chcete, aby se vaše upíří děti dostaly do kuchařčiny spíže co nejrychleji. Ale kuchařka je stále velmi ostražitá a hlídá cesty vedoucí do její
spíže.
Pokaždé, když se jedno z vašich upířích dětí vypraví na cestu z dětského pokoje do spíže, musíte se rozhodnout, kterou cestou se má vydat.
Kuchyně: pokud jste odvážní, zvolte si cestu kuchyní, protože je mnohem kratší než cesta přes zámeckou zahradu. Vystavujete se ale většímu riziku, že
vaše upíří dítě kuchařka chytí (viz Kuchařka).
Zámecká zahrada: pokud dáváte přednost bezpečí, vyberte si cestu přes zámeckou zahradu. Tato je sice delší, ale zahrada je velká a nabízí mnoho
příležitostí k úkrytům, takže kuchařka nemůže upíří děti tak snadno objevit (viz Kuchařka).
Když se dostanete s upířím dítětem do spíže, můžete si vzít jeden dílek krvavého pomeranče tak, že ho položíte do prohlubně žetonu na obrázek s upířím
dítětem. Tím je váš tah u konce a případné nevyčerpané tahy hozené na kostce prodají. Každé upíří dítě může nést jen jeden dílek krvavého
pomeranče!
Upíří dítě, které nese dílek pomeranče do dětského pokoje, se musí na cestě zpátky pohybovat přes zámeckou zahradu. Kratší cesta přes kuchyni není
dovolena!
Když se vašemu upířímu dítěti podařilo propašovat pomeranč do dětského pokoje, váš tah končí. Uloupený dílek si položte před sebe. V dalším tahu
můžete poslat vaše upíří dítě pro další dílek krvavého pomeranče do spíže.
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Kuchařka
Upíří děti by měly jít přísné kuchařce raději z cesty. To však není vždy možné. Když kuchařka upíří dítě načapá, vyděsí je tak, že se promění
samou hrůzou v netopýry.
Všechno záleží na tom, kam ukazuje její vařečka!

			

Ukáže-li vařečka na políčko v zámecké zahradě, přistihne kuchařka pouze ty upíří děti, které přesně na tomto políčku stojí.
Všechny žetony, na kterých jsou upíří děti, se otočí na stranu s netopýry.

			

Ukáže-li vařečka na políčko v kuchyni, přistihne kuchařka VŠECHNY upíří děti, které stojí na třech políčkách kuchyně!
Všichni se otočí na stranu s netopýrem.

Pozor: pokud se už na políčku nachází netopýři, NEOTÁČÍ se na druhou stranu s upířím dítětem, ale zůstanou ležet tak, jak jsou!
			

Ukáže-li vařečka na dětský pokoj, spíž nebo políčko, kde stojí Viktor, kuchařka upíří děti nepřistihne. Děti nejsou proto vystrašené
a v netopýry se nepřemění. Na těchto políčkách jsou upíří děti vždy v bezpečí!

Co se stane, když se upíří dítě promění v netopýra?
Netopýr se může pohybovat pouze o 1 políčko jakýmkoliv směrem, bez ohledu na to, jaké číslo padlo na kostce.
			

Pokud se obě upíří děti jednoho hráče proměnily v netopýry, musí hráč přesto hodit kostkou, i když se netopýr může pohybovat vždy jen
o jedno políčko. Koneckonců se může stát, že na kostce padne vařečka a bude se muset zatočit kotoučem s kuchařkou.
Pokud se upíří dítě dostane na políčko, kam kuchařka už vařečkou ukazuje, upířímu dítěti se nic nestane. V netopýra se nepromění!

			
			

Upíří dítě, které v okamžiku proměny nese dílek pomeranče, samou hrůzou tento dílek upustí. Dílek pomeranče se položí na políčko
vedle netopýra. Na jednom políčku může ležet libovolný počet dílků pomerančů a vzít si je může jakékoli upíří dítě, které začíná tah
na tomto místě a z tohoto políčka jde dál. Pozor: nést se smí jen jeden dílek krvavého pomeranče!

			

Doporučujeme, abyste měli vaše upíří děti, které se proměnily v netopýry, stále na očích. Čím více dětí se změní v netopýry, tím obtížněji
se vlastní upíří děti hledají. Není dovoleno nahlížet pod žetony a zjišťovat, které upíří dítě se pod netopýrem nachází!
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Zpětná proměna
Netopýr se může znovu proměnit v upíří dítě když:
a) dojde zpátky do dětského pokoje nebo
b) mu pomůže Viktor, velký bratr upířích dětí. Buď musí netopýr dojít na políčko, kde stojí Viktor. Nebo Viktor přijde na políčko,
		 kde se netopýr nachází. V takovém případě jsou všichni netopýři na tomto políčku proměněni zpět v upíří děti.
		Nezapomeňte: figurku Viktora mohou posouvat všichni hráči namísto upířího dítěte, případně netopýra.
		Ale: Viktor nesmí nikdy vstoupit do spíže.
Žeton se otočí na stranu s upířím dítětem. Hráč, který ve svém tahu proměnil alespoň jednoho netopýra zpět v upíří dítě,
může házet kostkou ještě jednou a provést další tah.
Poté co jste splnili váš tah, je na řadě další hráč.

Konec hry:
Hra končí, jakmile má některý hráč před sebou 3 dílky krvavého pomeranče. Ten se stává vítězem.

Pokud máte dotazy nebo připomínky ke hře „Vampire Party“, prosím, kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o., K Vypichu 1087, 252 19 Rudná, info@piatnik.cz, www.piatnik.cz
Upozornění! Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části, které mohou být vdechnuty.
Nebezpečí udušení! Uschovejte kontaktní
adresu. Změna provedení vyhrazena.

Z důvodu lepší srozumitelnosti se vyhýbáme současnému používání mužských
a ženských jazykových tvarů. Veškerá
označení osob platí stejně pro obě pohlaví.
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Najdete náš na

facebook.com/PiatnikCZ
instagram.com/piatnikcz
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Malí upíri na love lahodných krvavo červených pomarančov
Napínavá hra s kockou pre deti od Reinera Knizia
pre 2 až 5 hráčov od 5 rokov

Na nočnej oblohe žiari spln krvavo červenou farbou – to je ten správny čas, aby upírie deti usporiadali polnočnú párty. Ticho vkĺznu do
špajze a ukradnú svoju obľúbenú lahôdku, ktorú kuchárka pripravila na ďalší deň – šťavnaté, sladké, krvavé pomaranče. Musia dať ale
pozor na kuchárku! Pokiaľ ich chytí, vystraší ich tak, že sa premenia na netopiere a musia počkať na pomoc veľkého brata Viktora, aby
ich vyslobodil! Komu sa podarí ako prvému prepašovať celý pomaranč do detskej izby?

Obsah hry:

1 kuchárka
1 otočný kotúč v tvare
krvavého mesiaca 1 uzáver na upevnenie kuchárky
na otočný kotúč

1 hracia doska

15 dielikov krvavých pomarančov
(3 dieliky tvoria jeden celý pomaranč)

2 sady samolepiek upírich detí / netopierov

Piatnik hra č. 663574
© 2020 Piatnik, Wien • Printed in Austria

1 figúrka Viktora

10 drevených žetónov

1 stojanček

1 kocka

1 pravidlá hry
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Cieľ hry:
Cieľom hry je doniesť ako prvý do detskej izby 3 dieliky krvavého pomaranča zo špajze kuchárky.
Pred prvou hrou vykonajte nasledujúce úkony:
1. Všetky kartónové diely opatrne vyberte z predlohy.
2. Kuchárku položte na otočný kotúč – krvavý mesiac a pripevnite ju uzáverom.

3. Na drevené žetóny nalepte po jednej samolepke. Na stranu s priehlbinou nalepte samolepku
s upírim dieťaťom a na plochú stranu nalepte samolepku s netopierom. Dve upírie deti rovnakej
farby tvoria dvojicu súrodencov a patria jednému hráčovi.

4. Viktora – veľkého brata upírich detí umiestnite do stojančeka.

Príprava hry:
			
			

Hraciu dosku položte do stredu stola a kotúč s kuchárkou nasaďte do jej stredu. Každý hráč si vyberie jednu dvojicu súrodencov rovnakej farby,
vezme si dva žetóny s týmito deťmi a umiestni ich do detskej izby na hracej doske. Žetóny otočí stranou s upírim dieťaťom hore.
Pri hre dvoch, troch alebo štyroch hráčov sa prebytočné žetóny vrátia späť do krabice. V hre nie sú potrebné.
Do špajze kuchárky na hracej doske umiestnite nasledujúci počet dielikov krvavých pomarančov:

			
			
			
			

pri 2 hráčoch		
pri 3 hráčoch		
pri 4 hráčoch		
pri 5 hráčoch		

6 dielikov		
9 dielikov 		
12 dielikov
15 dielikov

Viktora umiestnite k upírim deťom do detskej izby. Kocku pripravte vedľa hracej dosky.
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Priebeh hry:
Začína hráč, ktorý jedol pomaranče naposledy. Ďalej sa hrá v smere hodinových ručičiek.
Hráč, ktorý je na rade, hádže kockou. Podľa výsledku hodu kockou môže vykonať nasledujúce akcie:
keď padne hráčovi na kocke číslo 2, 3 alebo 4, posúva jedno zo svojich upírich detí alebo Viktora o príslušný počet políčok
akýmkoľvek smerom. Figúrku môžete posunúť tiež o menší počet políčok, ako je hodnota čísla, ktoré ste kockou hodili.
Výsledok hodu kockou ale nesmiete rozdeliť medzi svoje upírie deti ani medzi upírie deti a Viktora. Môžete ale posunúť
ľubovoľný žetón s netopierom o 1 políčko akýmkoľvek smerom. Zvyšné ťahy prepadajú.
Príklad: na kocke padne číslo 3 a rozhodnete sa, že posuniete netopiera o 1 políčko. Zvyšné 2 ťahy prepadajú.
Na jednom políčku môže stáť ľubovoľný počet upírich detí, netopierov a tiež Viktor!
Keď padne na kocke vareška, posuňte jedno z vašich upírich detí, Viktora alebo netopiera o 1 políčko akýmkoľvek smerom.
Ihneď potom musíte otočiť kotúč s kuchárkou. Kuchárka sa musí otočiť aspoň o celé jedno kolo, inak to musíte skúsiť znova.
Pokiaľ nie je jasné, na ktoré políčko kuchárkina vareška ukazuje, roztočte ju znova!

Cesty do špajze
Samozrejme, že chcete, aby sa vaše upírie deti dostali do kuchárkinej špajze čo najrýchlejšie. Ale kuchárka je stále veľmi ostražitá a stráži cesty vedúce do
jej špajze.
Vždy, keď sa jedno z vašich upírich detí vydá na cestu z detskej izby do špajze, musíte sa rozhodnúť, ktorou cestou sa má vydať.
Kuchyňa: pokiaľ ste odvážni, zvoľte si cestu kuchyňou, pretože je oveľa kratšia ako cesta cez zámockú záhradu. Vystavujete sa ale väčšiemu riziku, že
vaše upírie dieťa kuchárka chytí (viď. Kuchárka).
Zámocká záhrada: pokiaľ dávate prednosť bezpečiu, vyberte si cestu cez zámockú záhradu. Táto je síce dlhšia, ale záhrada je veľká a ponúka mnoho
príležitostí na ukrývanie, takže kuchárka nemôže upírie deti tak ľahko objaviť (viď. Kuchárka).
Keď sa dostanete s upírim dieťaťom do špajze, môžete si vziať jeden dielik krvavého pomaranča tak, že ho položíte do priehlbiny žetónu na obrázok
s upírim dieťaťom. Tým je váš ťah na konci a prípadne nevyčerpané ťahy hodené na kocke predajú. Každé upírie dieťa môže niesť len jeden dielik
krvavého pomaranča!
Upírie dieťa, ktoré nesie dielik pomaranča do detskej izby, sa musí na ceste späť pohybovať cez zámockú záhradu. Kratšia cesta cez kuchyňu nie je
dovolená!
Keď sa vášmu upíriemu dieťaťu podarilo prepašovať pomaranč do detskej izby, váš ťah končí. Ulúpený dielik si položte pred seba. V ďalšom ťahu môžete
poslať vaše upírie dieťa pre ďalší dielik krvavého pomaranča do špajze.
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Kuchárka
Upírie deti by mali ísť prísnej kuchárke radšej z cesty. To však nie je vždy možné. Keď kuchárka upírie detí prichytí, vystraší ich tak, že sa premenia od strachu na netopierov.
Všetko záleží na tom, kam ukazuje jej vareška!

			

Keď ukáže vareška na políčko v zámockej záhrade, pristihne kuchárka len tie upírie deti, ktoré presne na tomto políčku stoja.
Všetky žetóny, na ktorých sú upírie deti, sa otočia na stranu s netopiermi.

			

Keď ukáže vareška na políčko v kuchyni, pristihne kuchárka VŠETKY upírie deti, ktoré stoja na troch políčkach kuchyne!
Všetci sa otočia na stranu s netopierom.

Pozor: pokiaľ sa už na políčku nachádzajú netopiere, NEOTÁČAJÚ sa na druhú stranu s upírim dieťaťom, ale zostanú ležať tak, ako sú!
			

Keď ukáže vareška na detskú izbu, špajzu alebo políčko, kde stojí Viktor, kuchárka upírie deti nepristihne. Deti nie sú preto vystrašené 		
a na netopierov sa nepremenia. Na týchto políčkach sú upírie deti vždy v bezpečí!

Čo sa stane, keď sa upírie dieťa premení na netopiera?
Netopier sa môže pohybovať len o 1 políčko akýmkoľvek smerom, bez ohľadu na to, aké číslo padlo na kocke.
			

Pokiaľ sa obidve upírie deti jedného hráča premenili na netopiere, musí hráč aj napriek tomu hodiť kockou, aj keď sa netopier môže
pohybovať vždy len o jedno políčko. Koniec koncov sa môže stať, že na kocke padne vareška a bude sa musieť zatočiť kotúčom s kuchárkou.
Pokiaľ sa upírie dieťa dostane na políčko, kam kuchárka už vareškou ukazuje, upíriemu dieťaťu sa nič nestane. Na netopiera sa nepremení!
Upírie dieťa, ktoré v momente premeny nesie dielik pomaranča, od strachu tento dielik pustí.

Dielik pomaranča sa položí na políčko vedľa netopiera. Na jednom políčku môže ležať ľubovoľný počet dielikov pomarančov a vziať si ich
			 môže ktorékoľvek upírie dieťa, ktoré začína ťah na tomto mieste a z tohto políčka ide ďalej. Pozor: niesť sa smie len jeden dielik krvavého
			 pomaranča!
			

Odporúčame, aby ste mali vaše upírie deti, ktoré sa premenili na netopiere, stále na očiach. Čím viac detí sa zmení na netopierov,
tým ťažšie sa vlastné upírie deti hľadajú. Nie je dovolené nahliadať pod žetóny a zisťovať, ktoré upírie dieťa sa pod netopierom nachádza!

19

Spätná premena
Netopier sa môže znova premeniť na upírie dieťa keď:
a) dôjde späť do detskej izby alebo
b) mu pomôže Viktor, veľký brat upírich detí. Buď musí netopier dôjsť na políčko, kde stojí Viktor. Alebo Viktor príde na políčko,
		 kde sa netopier nachádza. V takom prípade sú všetky netopiere na tomto políčku premenení späť na upírie deti.
		Nezabudnite: figúrku Viktora môžu posúvať všetci hráči namiesto upírieho dieťaťa. Ale: Viktor nesmie nikdy vstúpiť do špajze.
Žetón sa otáča na stranu s upírim dieťaťom. Hráč, ktorý vo svojom ťahu premenil aspoň jedného netopiera späť na upírie dieťa,
môže hádzať kockou ešte raz a vykonať ďalší ťah.
Potom čo ste splnili váš ťah, je na rade ďalší hráč.

Koniec hry:
Hra končí, akonáhle má niektorý hráč pred sebou 3 dieliky krvavého pomaranča. Ten sa stáva víťazom.

Pokiaľ máte otázky alebo pripomienky k hre „Vampire Party“, prosím, kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o., K Vypichu 1087, 252 19 Rudná, info@piatnik.cz, www.piatnik.cz
Upozornenie! Nevhodné pre deti do 3
rokov. Obsahuje malé časti, ktoré môžu
byť vdýchnuté. Nebezpečenstvo udusenia!
Uschovajte kontaktnú adresu. Zmena
prevedenia vyhradená.

Z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti sa vyhýbame
súčasnému používaniu mužských a ženských
jazykových tvarov. Všetky označenia osôb
platia rovnako pre obidva pohlavia.
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