Super
rychlá hra

Rodinná hra pro 2-5 hráčů nad 6 let.
Hra trvá 5-10 minut

Hlavní myšlenka

Pospěš si! Rychle, rychle! Co si myslíš, že
znamená „fast food“? Jakmile je objednávka připravená, popadni jídlo a cinknutím na zvonek ohlaš její odbavení. Získáš víc spropitného než soupeř?

Obsahuje:
1 návod
1 zvonek
2 hrací kostky s obrázky jídla a pití – hamburger, pizza, hranolky, zmrzlina, limonáda, káva
48 karty s jídlem a pitím – jednoduše s jídlem
54 karty s objednávkou

Cíl hry
Na kartách a kostkách najdi jídlo a pití, které
odpovídá objednávce, zazvoň na zvonek a po
padni objednávku. Čím větší je objednávka,
tím větší je spropitné a vyhrává hráč s největším celkovým spropitným na konci hry.

Karty s jídlem a objednávkami
karty s jídlem zobrazují 6 různých druhů
rychlého občerstvení (hamburger, hranolky,
pizza, zmrzlina, limonáda a káva). Každá karta se v balíčku objeví 8krát.
karty s objednávkami zobrazují různé druhy
rychlého občerstvení a spropitné za splnění objednávky. Čím větší je objednávka, tím
větší je spropitné.

Příprava
Zvonek umístěte do středu stolu tak, aby byl
v dosahu všech hráčů.
Zamíchejte karty s objednávkami a umístěte je lícem dolů do hromádky ve středu stolu a v blízkosti zvonku.
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Zamíchejte karty s jídlem a rozdejte 6 karet
pro každého hráče. Zbývající karty jsou v ba
líčku lícem dolů.

Hra
Všichni hráči si v ruce rozloží své karty s jídlem do vějíře a vezmou kartu z balíčku karet
Objednávek. Po napočítání do tří všichni hráči
otočí Objednávky a umístí je u zvonku na stole.
Hráči se postupně střídají v hodu dvěma
kostkami. Začíná nejmladší hráč. Po hodu
všichni hráči zkontrolují, zda jim hod na kostce vyhovuje pro vykrytí objednávky. Abyste
vykryli objednávku, musíte použít nejméně
jednu kostku a ne více než dvě karty jídla
a jídlo na kartách musí být rozdílné. Když je
na kostkách symbol, který vyhovuje pro vykrytí některé z objednávek na stole, a zároveň máte v ruce vyhovující karty, popadnete
kostku a karty s jídlem, které odpovídá objednávce, cinknete úderem ruky na zvonek,
vezmete kartu s objednávkou a umístíte na
ni karty s jídlem a kostky. Když zazvoníte,
všichni hráči musí dát své karty dolů a schválit vaši objednávku. Pokud ji schválí, kartu
s objednávkou si vezmete k sobě pro celkové
sčítání spropitného na konci hry. Pokud ne,
karta s objednávkou zůstává na stole.
Použité karty s jídlem odložte stranou. Doplňte karty s jídlem do ruky, abyste jich měli
opět 6, a novou kartu s objednávkou položte na stůl a pokračuje další hráč, který je na
řadě v hodu kostkami.
Hra skončí, pokud není dostatek karet s jídlem, aby všichni hráči mohli začít s 6 kartami. Hráči sečtou výšku spropitného a hráč
s nejvyšším spropitným vyhrává.
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guest check

guest check

musí být nejméně jedna
kostka
musí byť najmenej jedna
kocka

guest check

musí být
nejméně jedna karta
musí byť najmenej jedna
karta

guest check

guest check
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guest check

guest check

dvě karty
nesmí být stejné
dve karty nesmú
byť rovnaké

guest check

guest check

dvě karty
nesmí být stejné
dve karty nesmú
byť rovnaké

guest check

použít lze maximálně
dvě karty, přičemž dvě
karty nesmí být stejné
použiť je možné maximálne dve karty, pričom
dve karty nesmú byť
rovnaké

fast food navod.indd 4

09.03.2019 11:42:59

Super
rýchla hra

Rodinná hra pre 2-5 hráčov nad 6 rokov.
Hra trvá 5-10 minút.

Hlavná myšlienka

Poponáhľaj sa! Rýchlo, rýchlo! Čo si myslíš, že znamená „fast food“? Hneď ako
je objednávka pripravená, zober jedlo
a cinknutím na zvonček ohlás jej odbavenie. Získaš viac sprepitného ako súper?

Obsahuje:
1 návod
1 zvonček
2 hracie kocky s obrázkami jedla a pitia
– hamburger, pizza, hranolky, zmrzlina,
limonáda, káva
48 karty s jedlom a pitím – jednoducho
s jedlom
54 karty s objednávkou

Cieľ hry
Na kartách a kockách nájdi jedlo a pitie, ktoré
zodpovedá objednávke, zazvoň na zvonček a
zober objednávku. Čím väčšia je objednávka,
tým väčšie je sprepitné a vyhráva hráč s najväčším celkovým sprepitným na konci hry.

Karty s jedlom a objednávkami
Karty s jedlom zobrazujú 6 rôznych druhov
rýchleho občerstvenia (hamburger, hranolky, pizza, zmrzlina, limonáda a káva). Každá
karta sa v balíčku objaví 8krát.
Karty s objednávkami zobrazujú rôzne
druhy rýchleho občerstvenia a sprepitné za
splnenie objednávky. Čím väčšia je objednávka, tým väčšie je sprepitné.

Príprava
Zvonček umiestnite do stredu stola tak, aby
bol v dosahu všetkých hráčov.
Zamiešajte karty s objednávkami a umiestnite ich lícom dole do kôpky v strede stola
a v blízkosti zvončeka.
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Zamiešajte karty s jedlom a rozdajte 6 kariet pre každého hráča. Zostávajúce karty sú
v balíčku lícom dole.

Hra
Všetci hráči si v ruke rozložia svoje karty s jedlom do vejára a zoberú si kartu z balíčku kariet objednávok. Po napočítaní do troch všetci hráči otočia Objednávky a umiestnia ich pri
zvončeku na stole.
Hráči sa postupne striedajú v hode dvoma
kockami. Začína najmladší hráč. Po hode všetci
hráči skontrolujú, či im hod na kocke vyhovuje
pre vykrytie objednávky. Aby ste vykryli (vybavili) objednávku, musíte použiť najmenej
jednu kocku a nie viac než dve karty jedla a
jedlá na kartách musia byť rozdielne. Keď je
na kockách symbol, ktorý vyhovuje pre vykrytie niektorej z objednávok na stole, a zároveň
máte v ruke vyhovujúce karty, chytíte kocku a
karty s jedlom, ktoré zodpovedá objednávke,
cinknete úderom ruky na zvonček, zoberiete
kartu s objednávkou a umiestnite na ňu karty s
jedlom a kocky. Keď zazvoníte, všetci hráči musia dať svoje karty dole a schváliť vašu objednávku. Pokiaľ ju schvália, kartu s objednávkou
si zoberte k sebe pre celkové spočítanie sprepitného na konci hry. Pokiaľ nie, karta s objednávkou zostáva na stole.
Použité karty s jedlom odložte bokom. Doplňte karty s jedlom do ruky, aby ste ich mali
opäť 6, a novú kartu s objednávkou položte
na stôl. Pokračuje ďalší hráč, ktorý je na rade
v hode kockami.
Hra skončí, pokiaľ nie je dostatok kariet s jedlom, aby všetci hráči mohli začať so 6 kartami. Hráči spočítajú výšku sprepitného a hráč
s najvyšším sprepitným vyhráva.
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