VSECHNY

divy sveta
Obsah: 195 karet s divy světa, 6 kontinentálních desek, mapa světa

CÍL HRY
Pojmenujte divy ze všech koutů světa a pokuste se je zařadit na správný
kontinent! Pokud nebudete vědět, můžete požádat o nápovědu. Čím víc
ale budete vědět, tím více bodů získáte! Hráč, který bude mít na konci hry
umístěno na správném kontinentu nejvíce divů světa, se stává vítězem.

Každý kontinent a odpovídající karty s divy světa
mají svou vlastní barvu:

NEZ ZACNETE
Před každou hrou se rozhodněte, se kterými kontinenty budete hrát. Záměrem hry je zjistit co nejvíce
o světě kolem nás, a proto si vyberte alespoň dva kontinenty a oddělte příslušné karty od zbytku balíčku.
Vybrané karty s divy světa zamíchejte a podle počtu hráčů zvolte správný počet karet.
Tento balíček karet představuje balíček s otázkami!
• Zbytek karet s divy světa zamíchejte a položte je na stůl stranou
s fotograﬁí nahoru. Tento balíček karet představuje bodovací balíček!
• Rozdejte 4 karty z balíčku s otázkami na kontinentální desku každého
hráče a položte balíček na stůl tak, aby byla strana s fotograﬁí
nahoře. Balíček s otázkami mějte na stole vždy položený odděleně
od bodovacího balíčku!
• Hru začíná hráč, který sedí nalevo od hráče, který rozdával!

2–3 hráči:
40 karet s divy světa
4-5 hráčů:
50 karet s divy světa
6 hráčů:
60 karet s divy světa

Balíček Bodovací
s otázkami balíček

JAK HRÁT
•

Když na vás přijde řada, vyberte si z kontinentální desky před jedním
z vašich spoluhráčů div světa, který je vám povědomý, a zkuste ho
správně pojmenovat (můžete hádat pouze jednou!).

•

Pokud nepoznáváte žádný z divů světa na kontinentální desce ostatních
hráčů, musíte si tak jako tak jeden vybrat a pokusit se hádat.
Majitel karty ji zvedne a zkontroluje, zda je vaše odpověď správná.
Pokud je ale chybná, nesmí říct správnou odpověď nahlas!

•

Pokud div světa správně pojmenujete na první pokus, získáváte tuto
kartu, a také 2 další karty z bodovacího balíčku. Pokuste se umístit
na správný kontinent všechny karty, aniž byste je museli otáčet.

•

Pokud div světa nepojmenujete správně, majitel karty vám postupně
přečte jednotlivé nápovědy na kartě.
1. Po 1. nápovědě stále získáváte 1 kartu navíc.
2. Po 2. nápovědě získáváte pouze kartu s divem, který se vám podařilo pojmenovat.
3. Pokud div světa nepojmenujete ani po druhé nápovědě, smí být sdělena správná odpověď.
Karta se pak položí na spodek balíčku s otázkami.

Hráči smí během hry přesouvat karty, které vyhráli, na jiné kontinenty na své desce,
ale nesmí si na zadní straně karty zkontrolovat správný kontinent!
Některé divy může být těžké pojmenovat, takže se můžete dohodnout, že budete uznávat i částečně
správné odpovědi, obzvláště pokud hrajete s dětmi! Namísto přesného jména můžete uznat i místo,
kde se div světa nachází, nebo jeho účel.

Balíček
s otázkami

NÁSLEDUJÍCÍ KOLA
Vezměte si z balíčku s otázkami další kartu s divem světa, abyste vyplnili
prázdné místo na některé kontinentální desce. Poté je na řadě další hráč!

KONEC HRY

Pokračujte ve hře podle výše popsaného návodu tak dlouho, až v balíčku s otázkami nezůstane žádná
karta, a zaplňte všechny kontinentální desky. Nepoužité karty s divy světa na kontinentálních deskách
se k závěrečnému skóre hráčů nepřipočítávají.

BODOVÁNÍ A URCENÍ VÍTEZE
Všichni hráči si spočítají, kolik karet umístili na správný kontinent! Otočte své karty, dejte stranou
ty, které jste umístili na nesprávný kontinent, a sečtěte správně umístěné karty. Vyhrává hráč, který
umístil na správný kontinent nejvíce karet!

