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Návod na hru SK

Odporúčaný vek:  
3 – 10 rokov

Počet hráčov: 
2 – 5

Trvanie hry: 
15 min.

4 kamaráti sa chcú dostať na druhý breh rieky. Musia však prejsť po ľadov-
coch. Pozor: ľad sa topí! 
 
Obsah: hracia doska (pozostáva zo 4 dielov), 12x ľadovec, 4x trojdielny snehu-
liak, kocka.
Cieľ hry: Hráči musia spoločne presunúť 4 snehuliakov na druhý breh, skôr než 
sa roztopia ľadovce!

Príprava hry: Poskladajte hraciu dosku a umiestnite ju doprostred stola. 12 
kartičiek ľadovcov poukladajte na 12 políčok na hracej doske, stranou s ľadom 
nahor. Všetkých 4 snehuliakov postavte na 4 políčka na jednej strane rieky.

Priebeh hry: Hru začne najmladší hráč a ďalej sa hrá v smere hodinových ruči-
čiek. Hráči hádžu kockou: 

> 2, 3, 4 a 5: ťah časťami snehuliakov.
Ťah časťou snehuliaka sa robí dopredu alebo do strany, nikdy nie krížom (dia-
gonálne). 
Na brehu sa snehuliak presúva celý, nie po častiach. 
Cez rieku sa snehuliaci presúvajú po jednotlivých častiach. Každá časť snehu-
liaka zodpovedá jednému ťahu o jedno políčko (napr. hráč hodí 3, tak posunie 3 
akékoľvek časti, každú o 1 políčko).
- Presun z brehu na ľadovce na rieke: začnite hlavou, pokračujte bruškom  
a posledné sú nohy.  
- Presun z ľadovca na ľadovec: hráči smú presunúť ktorúkoľvek časť ktorého-
koľvek snehuliaka.  



- Presun z ľadovca na druhý breh: pri výstupe na druhý breh treba snehuliaka 
poskladať v opačnom poradí ako pri vstupe na ľadovce, t. j. najskôr nohy, po-
tom bruško a napokon hlava.  

Poznámka: Na jednom ľadovci môže byť aj niekoľko častí snehuliakov.

> Slnko roztopí ľadovec
Keď hráč hodí kockou slnko, musí z hracej dosky odstrániť ľubovoľnú kartičku 
ľadovca. Cez túto časť  rieky už nevie prejsť.  
Ľadovec, na ktorom je už časť snehuliaka, nemožno odstrániť. Ak sú všetky ľa-
dovce obsadené a hráč hodí slnko, neodstráni z hracej dosky žiaden ľadovec.  

Bonus: Na rubovej strane kartičiek ľadovcov sú 3 rôzne znaky (gombík, mrkva 
alebo čiapka).  
Keď odkryjete 3 rovnaké znaky (pri odstraňovaní ľadovcov z plochy), môžete 
presunúť celého snehuliaka (= 3 časti snehuliakov, môžu byť ľubovoľné). 

Po ukončení ťahu nasleduje ďalší hráč. 

Koniec hry: Hra sa skončila úspešne, keď sú všetci 4 snehuliaci na druhom bre-
hu rieky, bravó!
Keď hráči stratia toľko ľadovcov, že sa im nepodarí dostať na druhý breh všet-
kých snehuliakov, hru prehrali, škoda! Ale môžu to skúsiť zas!
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Pozor: balenie obsahuje malé časti! 


