
Ludo je spoločenská hra na princípe ,, Človeče, nehnevaj sa ". Hra obsahuje 2
spoločenské hry (Labute a hru na princípe Človeče).

Labute sa hrajú tak, že ten, kto dosiahne políčka s číslom 63 prvý, vyhral. Každý
z hráčov si vyberie svoju figúrku a hra môže začať! Špeciálne pravidlá: Keď
dôjdete na políčko s dvoma kockami, hádžete znova. Keď dôjdete na políčko -1,
ustúpte o pole dozadu. Keď dosiahnete pole +2, postúpte o 2 políčka.

Druhá hra je na princípe Človeče, nehnevaj sa s motívom lietadiel. Cieľom hry
je dostať všetky lietadlá do domčeka. Hra začína tak, že si každý z hráčov
vyberie svoje lietadlá rovnakej farby. Lietadlo musí obletieť bicykel, aby sa
mohlo postaviť do domčeka svoje farby. Hráč, ktorý prvý dostane do domčeka
všetky svoje lietadlá, vyhráva. Špeciálne pravidlá: Vzlet- Lietadlo môže lietať
jenmé keď hodí kockou 5 alebo 6. Začína sa vždy na začiatku štvorca svoje
farby a lietadlá. Hrá sa podľa hodinových ručičiek. Boj- Keď sa dostane lietadlo
do cesty inému hráčovi, tak že sa stretnú na rovnakom poli, tak lietadlo čo tam
stálo dlhšie, bude zostrelené. Hra končí tak, že sa lietadlo výherca dostane do
oranžového poľa uprostred hracej dosky. Keď hráč stojí pred svojím
domčekom a hodí viac, než potrebuje, postupuje o toľko, čo hodil navyše
dozadu.

Hry môžu hrať 2-4 hráči. Hracia doba je 15- 30 minút.

Súčasťou balenia sú 2 kocky a drevené hracie kamene. Vhodné pre deti od 3
rokov.

NÁVOD NA POUŽITIE PRODUKTU

LUDO NA CESTY



Ludo je společenská hra na principu ,,Člověče, nezlob se“. Hra obsahuje 2
společenské hry (Labutě a hru na principu Člověče).

Labutě se hrají tak, že ten, kdo dosáhne políčka s číslem 63 první, vyhrál. Každý
z hráčů si vybere svou figurku a hra může začít! Speciální pravidla: Když dojdete
na políčko s dvěma kostkami, házíte znovu. Když dojdete na políčko -1, ustupte
o pole dozadu. Když dosáhnete pole +2, postupte o 2 políčka. 

Druhá hra je na principu Člověče, nezlob se s motivem letadel. Cílem hry je
dostat všechny letadla do domečku. Hra začíná tak, že si každý z hráčů vybere
svá letadla stejné barvy. Letadlo musí obletět kolo, aby se mohlo postavit do
domečku své barvy. Hráč, který první dostane do domečku všechna svá letadla,
vyhrává. Speciální pravidla: Vzlet- Letadlo může létat jenm když hodí kostkou 5
nebo 6. Začíná se vždy na začátku čtverce své barvy a letadla. Hraje se podle
hodinových ručiček. Boj- Když se dostane letadlo do cesty jinému hráči, tak že
se střetnou na stejném poli, tak letadlo co tam stálo déle, bude sestřeleno. Hra
končí tak, že se letadlo výherce dostane do oranžového pole uprostřed hrací
desky. Když hráč stojí před svým domečkem a hodí více, než potřebuje,
postupuje o tolik, co hodil navíc dozadu.

Hry mohou hrát 2-4 hráči. Hrací doba je 15- 30 minut.

Součástí balení jsou 2 kostky a dřevěné hrací kameny. Vhodné pro děti od 3 let.

NÁVOD K POUŽITÍ PRODUKTU
LUDO NA CESTY


