
Jednoduchá kostková hra pro 2-7 hravých ptáčků,  
kterým chutnají pečení červíci a žížalky

Pečení červíci a žížalky jsou vynikající zboží. Je to hlavně tím, že jsou skutečně oblíbeným 
jídlem každého opeřence. Oblíbenost pečených žížalek a červíků má na svědomí 
především kohout Harald. Sam, jeho strýc z Chickentownu v Kentucky, ho přivedl na 
myšlenku zřídit na každém rohu stánky s pečenými červíky. Od otevření prvního stánku mu 
blahořečí všichni opeřenci a Harald z toho má nemalý zisk. Na každém dvoře vyhrabávají 
slepice žížalky a červíky ze země a zasílají je do sítě Haraldových stánků. Je jedno, zda je 
to červík v kari omáčce, grilovaný červík, frankfurtský červíček či proslavená specialita 
heckmeck z žížalek: opeřenci celého světa na ně doslova letí.

Herní materiál
•  16 porcí pečených červíků s hodnotami 21 – 36
•  8 kostek se 6 symboly (červík a čísla od 1 do 5)
•  tato pravidla

Cíl hry
Vyhrává pták, který má na konci hry nejvíce pečených červíků v pařátech.
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Příprava hry
Do středu stolu rozložte postupně všech 16 porcí pečených červíků. Tato řada 
představuje gril na červíky. 

Průběh hry
Nejmladší hráč si vezme všech 8 kostek a začne hru. Hraje se ve směru pohybu 
hodinových ručiček. Hráč, který je na tahu, se snaží získat porci pečených červíků z grilu 
anebo od soupeře. S tímto cílem hodí na začátku tahu všemi osmi kostkami. Ze svého 
hodu si vybere všechny kostky s jedním symbolem (číslo anebo červík) a odloží je 
před sebe. Následně smí provést další hody. Pro další hody používá jen ty kostky, které 
ještě v předcházejících hodech neodložil před sebe. Při každém hodu vždy musí odložit 
všechny kostky s některým ze symbolů. Nesmí však odkládat symboly, které už 
odložil v některém z předcházejících hodů. 

Hráč může pokračovat v házení až do doby kdy:

čísla, která je třeba naházet

porce pečených červíků

A) Dobrovolně ukončí svůj tah a získá 
porci pečených červíků.

B) Jeho tah je neúspěšný.

Hráč může svůj tah ukončit kdykoli 
ve chvíli, kdy odloží některé kostky 
(po každém hodu). Alespoň na jedné 
odložené kostce musí být červík, jinak 
je jeho tah považován za neúspěšný 
(viz vpravo).

Pokud součet čísel na kostkách, které si 
hráč odložil, dosáhne přesně hodnoty 
některé porce červíků, která leží 
lícem nahoru na grilu, nebo nahoře na 
sloupečku před některým z ostatních 
hráčů, vezme si hráč tuto porci před 
sebe. 

Položí ji lícem nahoru na poslední porci 
červíků kterou získal. Z porcí červíků 
před sebou každý hráč tvoří jeden 
sloupeček.
 
Získání porce od jiného hráče
Pokud součet čísel na kostkách, které si 
hráč odložil, dosáhne přesně hodnoty 
některé porce ležící otevřeně (nahoře 
ve sloupečku) před některým z hráčů, 
může si hráč tuto porci dát otevřeně 
na svůj sloupeček.
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Může se stát, že hráč si nemůže vzít 
žádnou porci, protože nenaházel 
dostatečně vysoký součet, nebo nemá 
na odložených kostkách žádného 
červíka.

Hráčův tah je proto neúspěšný a hráč 
nezíská žádnou porci. 
Navíc musí vrátit na gril poslední porci, 
kterou získal (horní porci ze svého 
sloupečku).
Kromě toho poté otočte lícem dolů 
porci na grilu s nejvyšším číslem.

Zvláštní případ
Pokud porce s číslem, které hráč 
naházel, není ani lícem nahoru na grilu, 
ani nahoře na sloupečku některého z 
hráčů, vezme si hráč místo ní porci s 
nejbližším nižším číslem z grilu (ne od 
jiného hráče). Pokud taková porce na 
grilu není, je hráčův tah považován za 
neúspěšný (viz strana 3 vpravo).

Varianta pro delší hru:
• Pokud právě vrácená porce byla 
porce s nejvyšším číslem, žádnou porcí 
lícem dolů neotáčejte.
• Pokud hráč nemůže vrátit žádnou 
porci, protože žádnou nemá, žádnou 
porci na grilu lícem dolů neotáčejte.

Nyní je na tahu další hráč po směru hodinových ručiček.

Konec hry a vyhodnocení
Hra končí ve chvíli, kdy na grilu již neleží lícem nahoru žádná porce pečených červíků. 
Každý hráč si spočítá červíky na porcích ve svém sloupečku. Hráč, který má na svých 
porcích v součtu nejvíce červíků, zvítězí. Při rovnosti celkového počtu červíků, vyhraje 
hráč s vyšší hodnotou své nejhodnotnější porce.

Příklad:

Hrají Lucie, Pavel a Zuzana. Hra již chvíli probíhá, 
takže před sebou každý má sloupeček již 
získaných porcí.

Na tahu je Lucie. Hodí osmi kostkami, podívá se, co 
padlo a odloží si tři kostky s číslem 4 (3x4=12).

Pak hodí zbývajícími kostkami. Nyní již nemůže odložit 
číslo 4, protože to již odložila po prvním hodu. Vybere 
si červíka. Červík má hodnotu 5 bodů, má tedy zatím 17 
bodů (12+5=17).

Hodí čtyřmi zbývajícími kostkami dvakrát číslo 5 a 
dvakrát červíka. Protože červíky si už odložila, vybere 
si pětky. Celkem má již 27 bodů (17+10=27).

Lucie může nyní ukončit svůj tah a vzít si z grilu porci s 
číslem 27. Rozhodne se riskovat a hodit ještě jednou, 
aby získala hodnotnější porci. 
Hodí jedničku a trojku. Odloží trojku a má už tedy 
celkem 30 bodů. Porce s číslem 30 ale bohužel není ani 
na grilu, ani nahoře na sloupečku některého z hráčů. 
Mohla by si z grilu vzít porci s nejbližším nižším číslem, 
ale rozhodne se riskovat. 

Hodí poslední kostkou a padne jí dvojka. 
Má celkem 32 bodů. Porce s číslem 32 leží nahoře na 
Pavlově sloupečku. Lucie si tuto porci vezme na svůj 
sloupeček.

Tah Lucie je u konce a na tahu je Pavel.

Ze svého prvního hodu si odloží dvě trojky. Ze svého 
druhého hodu si odloží tři pětky. Ve třetím hodu mu 
padne červík a dvě jedničky. Vybere si červíka a 
má celkem 26 bodů. Mohl by si vzít porci s číslem 
26, ale chtěl by porci ještě hodnotnější. Hodí ještě 
jednou a padnou mu červík a trojka. Ani jednu 
z těchto hodnot si už odložit nemůže a jeho tah 
je tedy neplatný. Nic nedostane a navíc musí na 
gril vrátit horní porci ze svého sloupečku. Kromě 
toho musí ještě otočit lícem dolu porci s nejvyšší 
hodnotou na grilu.

Nyní je na tahu Zuzana…
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