
Balanèní delfín

Hra podporující zruènost je urèena pro dva až tøi hráèe, ale vhodná i pro sólisty.

1 modrý delfín, 18 barevných váleèkù, 1 barevná kostka, celkem 20 dílù

Cíl hry:

Delfín chce na svém bøiše vybalancovat všechny váleèky a pøi tom mu musíte pomoci. Proto 
musí být rùznobarevné válce na jeho bøicho pokládány postupnì tak, aby se delfín nedostal
z rovnováhy a nepøevrátil se. Ale ani váleèky samotné nesmìjí spadnout dolù. Budete tedy 
potøebovat nejen  hodnì citu v prstech, ale  také taktické dovednosti.

Pøíprava hry:

Delfína položte na stùl na záda, aby houpaèka smìøovala nahoru. 18 váleèkù rozložte vedle 
delfína. Pokud hrajete ve dvou nebo ve tøech, urèí kostka, kdo bude první na øadì. Komu 
nejdøíve padne „modrá“, ten zaèíná. Poté pokraèují další hráèi, pøièemž každý smí pøidat váleèek 
té barvy, kterou mu kostka urèí.

I hráè sólista pokládá válce na delfína podle toho, jak mu kostka ukáže. Když se mu podaøí 
všechny na jeho bøicho umístit, aniž by se delfín pøeklopil, prokázal hodnì dovednosti a i on hru 
vyhrál.
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Obsahuje malé èásti, nevhodné pro dìti do 3 let. 

Pravidla:

Všechny váleèky musí být na bøicho delfína položeny tak, aby se delfín nedostal z rovnováhy. 
Malé váleèky mùžete zasunovat  do velkých váleèkù.

Když hraje více hráèù, vypadá ze hry ten, kdo delfína pøeklopil a nebo komu váleèky spadly. 
Zbývající hráèi hrají bez nìho dále a váleèky, které spadly dolù, musí znovu zaøadit do hry. 

Hodíte-li kostkou barvu, která již není k dispozici, musíte prostì vynechat a na øadì je další hráè.

Podle možností budete urèitì zkoušet nejdøíve umístit velké váleèky a pak teprve vyplòovat 
malé prostory. Nìkdy ale mùžete svým spoluhráèùm hru ztížit jinou volbou váleèku. 
V každém pøípadì budete potøebovat  hodnì dovednosti i taktické pøedvídavosti!

Delfín bude rád, když se mu podaøí vyvážit na svém bøichu všechny váleèky. Pøejeme Vám hodnì 
zábavy pøi høe!
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