
Vážený zákazníku, 

kompletování našich her věnujeme zvláštní péči. Pokud přesto ve vašem 
balení některá součást hry chybí (za což se velmi omlouváme),  

můžete reklamaci vyřídit e-mailem na adrese info@pygmalino.cz.

V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu  
včetně PSČ a název chybějícího prvku hry.

Chcete-li od nás dostávat newsletter s informacemi o našich novinkách, 
pošlete prosím e-mail s takovýmto požadavkem a svým jménem a příjmením 

na adresu info@pygmalino.cz.
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Muffinky
Ilustrace: Małgorzata Parczewska

Obsah krabičky:

30 báboviček – muffinků

21 v barvách  
 vyobrazených  
 na kostkách

9 žolíků

2 malé závěsy jako dárek 
(nepoužívají se při hře)

návod

2 kostky
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Cíl hry
Vítězem se stane hráč, který sesbírá nejvíc muffinků.

Příprava hry
Na stůl rozložíme bábovičky – muffinky. 21 muffinků v barvách,  

jež jsou vyobrazeny na kostkách, uložíme tak, aby byly dobře viditelné 
pro všechny hráče. Devět růžovo-hnědých muffinků sloužících  

jako žolíky položíme na hromádku doprostřed stolu.

Průběh hry
Hru zahájí nejmladší hráč. Další hráči pak pokračují  

ve směru pohybu hodinových ručiček. Každý hráč vždy hodí  
oběma speciálními kostkami (místo bodových hodnot jsou  

na nich vyobrazené barvy) najednou. 

Poté se všichni hráči snaží sebrat muffinek v barvách,  
jež padly na kostkách. Ten, kdo se muffinku dotkne jako první,  

si jej položí na svou hromádku.

Příklady

Na kostkách padly zelená a žlutá barva,  
všichni hráči se tedy snaží sebrat ze stolu muffinek v těchto barvách.
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Na obou kostkách padla červená barva,  
všichni hráči se proto snaží sebrat červený muffinek.

Jestliže už na stole není muffinek v barvách, jež padly na kostkách,  
je třeba sebrat žolíka (tedy růžovo-hnědý muffinek). 

Jakmile se jeden z hráčů dotkne žolíka,  
ostatní si jej už nemohou vzít.

Konec hry
Hra končí v okamžiku, kdy už na stole není žádný žolík. 

Vítězem je hráč, který sesbíral nejvíc muffinků.
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