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Charles Chevallier
Jste paleontology, kteří hledají kosti dinosaurů na nově objeveném nalezišti.
Nejslavnějším paleontologem se stane ten, kdo dokáže objevit kompletní kostry!
HERNÍ MATERIÁL
- 32 karet dinosaurů (8 dinosaurů, každý ze 4 karet)
- 22 akčních karet/1 startovní karta (s vlaječkou)
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PŘÍPRAVA HRY
- Zamíchejte 22 akčních karet a 7 z nich lícem dolů (otazníkem nahoru) vraťte do krabice (a).
- Poté zamíchejte dohromady zbývajících 15 akčních karet společně s 32 kartami
dinosaurů a 1 startovní kartou. Akční karty míchejte stranou s otazníkem nahoru,
karty dinosaurů nahoru stranou s kostrami.
- Vymezte naleziště - rozložte karty na stůl do obdélníku 6 x 8 karet stranami s otazníky a
s kostrami nahoru (b).
- Vyberte začínajícího hráče (může to být například ten, kdo naposledy kopal díru do země).
- O deberte z naleziště startovní kartu, čímž vznikne mezi kartami volné místo.
Hra začíná!
PRŮBĚH HRY
Hráči se střídají na tahu po směru hodinových ručiček.
Ve svém tahu si hráč vezme jednu kartu, která je k dispozici* na nalezišti (
):
-H
 ráč si může vzít kartu dinosaura a dát si ji před sebe na stůl (c). Pokud si vezmete
čtvrtou kartu dinosaura, od kterého již máte 3 zbývající karty, sestavili jste celého
dinosaura - otočte jej stranou živého dinosaura nahoru (d).
-H
 ráč si může vzít akční kartu. Tuto ihned otočte a proveďte akci, kterou tato karta
umožňuje. Otočené akční karty ihned odstraňte pryč z naleziště (e) s výjimkou „skal“,
které zůstávají na svém místě na nalezišti (f).
* Karta je k dispozici, pokud alespoň jedna její strana sousedí s volným místem na
nalezišti (
).

AKČNÍ KARTY:
- K rádež: Hráč, který otočí tuto kartu, smí vzít jednu kartu dinosaura jinému hráči.
Pozor: Není možné vzít kartu z kompletního dinosaura!
- Skála: Hráč, který otočí tuto kartu, končí svůj tah a kartu nechá ležet na jejím místě na
nalezišti.
- Výměna: Hráč, který otočí tuto kartu, smí vyměnit jednu svoji kartu dinosaura a
libovolnou kartu dinosaura jiného hráče. Ani tímto způsobem není možné vzít kartu
z kompletního dinosaura.
- O dhození: Hráč, který otočí tuto kartu, musí odhodit do krabičky jednu ze svých karet
dinosaurů, pokud nějakou má. Ani tímto způsobem není možné vzít kartu z kompletního
dinosaura.
- Dvojitý tah: Hráč, který otočí tuto kartu, si smí ihned vzít 2 karty dinosaurů, které jsou
k dispozici na nalezišti. Nesmí si vzít další akční karty.
Je možné, že hráč nemůže v danou chvíli akci provést. V tom případě kartu zahoďte bez
provedení jejího efektu.
KONEC HRY
Hra končí okamžitě ve chvíli, kdy je z naleziště sebrána poslední karta dinosaura. Je možné, že na nalezišti zůstanou některé akční karty, nebo i „nedostupné“ karty dinosaurů (g).
Hráči si spočítají body následujícím způsobem:
- 1 samostatná karta dinosaura - 1 bod
- 2 karty stejného dinosaura - 3 body
- 3 karty stejného dinosaura - 6 bodů
- kompletní dinosaurus (4 karty) - 10 bodů
Hráč, který nasbíral nejvíce bodů, se stává nejslavnějším paleontologem a ve hře
vítězí. Pokud má více hráčů stejně bodů, hra má více vítězů. Pokud chcete určit
pouze jednoho vítěze, zahrajte si znovu!
VARIANTY:
- Rodinná hra: Pokud jste negativně ovlivnění akční kartou (soupeř na vás zahraje „krádež“, či „výměnu“, nebo sami otočíte „odhození“), nechte si tuto akční kartu před sebou
stranou s otazníkem nahoru. Na konci hry si za každou takovou kartu připočtěte 1 bod.
- Pro menší děti: Ignorujte efekty všech akčních karet kromě „skal“. Když otočíte akční
kartu (kromě skály), vezměte si ji před sebe stranou s otazníkem nahoru. Na konci
hry si za každou takovou kartu připočtěte 1 bod.
Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

MINDOK s.r.o.
Korunní 810/104, Praha 10
www.mindok.cz

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky,
velmi rádi Vám odpovíme.
Více informací o hře i jiných stejně kvalitních hrách
najdete na www.hrajeme.cz.
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Ste paleontológmi, ktorí hľadají kosti dinosaurov na novoobjavenom nálezisku.
Najslávnejším paleontológom sa stane ten, kto dokáže objaviť kompletné kostry!
HERNÝ MATERIÁL
- 32 kariet dinosaurov (8 dinosaurov, každý zo 4 kariet)
- 22 akčných kariet/1 štartovacia karta (s vlajkou)
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PRÍPRAVA HRY
- Zamiešajte 22 akčných kariet a 7 z nich lícom dolu (otáznikom nahor) vráťte do škatule (a).
- Potom zamiešajte ostávajúcich 15 akčných kariet spolu s 32 kartami dinosaurov
a 1 štartovacou kartou. Akčné karty miešajte stranou s otáznikom nahor, karty
dinosaurov stranou s kostrami nahor.
- Vymedzte nálezisko – rozložte karty na stôl do obdĺžnika 6 x 8 kariet stranami otáznikmi
a s kostrami nahor (b).
- Vyberte začínajúceho hráča (môže to byť napríklad ten, kto naposledy kopal jamu).
- O doberte z náleziska štartovaciu kartu, čím vznikne medzi kartami voľné miesto.
Hra začína!
PRIEBEH HRY
Hráči sa striedajú v ťahoch v smere hodinových ručiček.
Vo svojom ťahu si hráč vezme jednu kartu, ktorá je k dispozícii* na nálezisku (
):
-H
 ráč si môže vziať kartu dinosaura a dať si ju pred seba na stôl (c). Ak si vezmete
štvrtú kartu dinosaura, z ktorého už máte 3 ostatné karty, zostavili ste celého dinosaura
– otočte ho stranou živého dinosaura nahor (d).
-H
 ráč si môže vziať akčnú kartu. Túto ihneď otočte a vykonajte akciu, ktorú táto karta
umožňuje. Otočené akčné karty ihneď odstráňte preč z náleziska (e) s výnimkou „skál“,
ktoré ostávajú na svojom mieste na nálezisku (f).
* Karta je k dispozícii, ak aspoň jedna jej strana susedí s voľným miestom na nálezisku (

).

AKČNÉ KARTY:
- K rádež: Hráč, ktorý otočí túto kartu, môže vziať jednu kartu dinosaura inému hráčovi.
Pozor: Nie je možné vziať kartu z kompletného dinosaura!
- Skala: Hráč, ktorý otočí túto kartu, končí svoj ťah a kartu nechá ležať na jej mieste na
nálezisku.
- Výmena: Hráč, ktorý otočí túto kartu, môže vymeniť jednu svoju kartu dinosaura za
ľubovoľnú kartu dinosaura iného hráča. Ani týmto spôsobom nie je možné vziať kartu z
kompletného dinosaura.
- O dhodenie: Hráč, ktorý otočí túto kartu, musí odhodiť do škatule jednu zo svojich kariet
dinosaurov, ak nejakú má. Ani týmto spôsobom nie je možné vziať kartu z kompletného
dinosaura.
- Dvojitý ťah: Hráč, ktorý otočí túto kartu, si môže vziať 2 karty dinosaurov z náleziska.
Nesmie si vziať ďalšie akčné kartyy.
Je možné, že hráč nemôže v danej chvíli akciu vykonať. V tom prípade kartu zahoďte bez
vykonania efektu karty.
KONIEC HRY
Hra končí okamžite vo chvíli, keď je z náleziska odobraná posledná karta dinosaura. Je možné, že na nálezisku ostanú niektoré akčné karty, alebo i „nedostupné“ karty dinosaurov (g).
Hráči si spočítajú body nasledujúcim spôsobom:
- 1 samostatná karta dinosaura - 1 bod
- 2 karty rovnakého dinosaura - 3 body
- 3 karty rovnakého dinosaura - 6 bodov
- kompletný dinosaurus (4 karty) - 10 bodov
Hráč, , ktorý nazbieral najviac bodov, sa stáva najslávnejším paleontológom a v
hre víťazí. Ak má viac hráčov rovnaký počet bodov, hra má viac víťazov. Ak chcete
určiť len jedného víťaza, zahrajte si znova!
VARIANTY:
- Rodinná hra: Ak ste negatívne ovplyvnení akčnou kartou (súper na vás zahrá „krádež“,
či „výmenu“ alebo sami otočíte „odhodenie“), nechajte si túto akčnú kartu pred sebou
stranou s otáznikom nahor. Na konci hry si za každú takúto kartu pripočítajte 1 bod.
- Pre menšie deti: Ignorujte efekty všetkých akčných kariet okrem „skál“. Keď otočíte
akčnú kartu (okrom skaly), vezmite si ju pred seba stranou s otáznikom nahor. Na konci
hry si za každú takúto kartu pripočítajte 1 bod.
Výhradné zastúpenie pre ČR a SR:

MINDOK s.r.o.
Korunní 810/104, Praha 10
www.mindok.cz

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, veľmi radi
vám odpovieme.
Viac informácií o hre a iných rovnako kvalitných hrách
nájdete na www.hrajeme.cz.

