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                 Poklad mumie 

 

  
 
          Dobrodružná hra pro 2 - 4 hledače pokladů ve věku od 5 do 99let. 
 
 
 
 
 
Autor:  Marco Teubner 
Ilustrace:  Ulrike Fischer 
Délka hry:  cca. 10 minut 
 
 
 
Vzácný poklad mumie leží pohřben někde v písku sahary v Egyptě. Lovci 
pokladů z celého světa hledají zlaté mince, cenné vázy a další unikátní 
artefakty z pokladu slavného faraona Tutentauna.  
Nakonec se jen ten nejodvážnější a nejchytřejší hledač, kterému bude přát 
štěstí při házení kostek, stane největším hledačem pokladů všech dob. 
 
 
 
Obsah 
4  naleziště  
48  dlaždic s poklady (v šesti různých velikostech) 
5  kostek 
1  list s nálepkami  
1  návod ke hře 
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Myšlenka hry 
Hráči jsou hledači pokladů. Během svého kola, hráč hodí pět kostek až 
třikrát za sebou a pak symboly na kostkách vymění za dlaždice s poklady 
které umístí na své naleziště. Více správných symbolů, znamená větší 
poklad. 
Ale pozor: pokladové dlaždice jsou v různých velikostech. Takže musíte 
přemýšlet které dlaždice na vaše naleziště umístit půjdou a které nikoliv. 
Cílem hry je jako první zaplnit celé svoje naleziště pokladovými dlaždicemi. 
 
Než začneme hrát 
Nejprve musíte nalepit samolepky se symboly pokladů na kostky. Na 
každou kostku vždy po jednom symbolu od každého druhu. Jedna sada 
nálepek vám zbude jako náhradní při poškození nálepek. 
 
Příprava hry 
Každý hráč si vezme jedno naleziště a položí jej před sebe na 
stůl. Rozdělte dlaždice s poklady do šesti hromádek podle jejich velikosti 
doprostřed stolu. 
Připravte si házecí kostky. Pozor, hraje li méně hráčů než čtyři, odložte 
zbylá naleziště do krabice na hru. 
 
Jak hrát 
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Nejsmělejší hráč začne. Pokud se 
nemůžete dohodnout kdo z vás to je, začne nejmladší hráč a hodí všemi 
pěti kostkami najednou.  
Porovnejte symboly na kostkách se symboly na pokladových dlaždicích na 
vrcholu hromádek uprostřed stolu. Každá dlaždice ukazuje jeden až čtyři 
symboly. Získat můžete jen tu dlaždici, na které jsou symboly odpovídající 
těm které padli na kostkách. 
 
Důležitá pravidla pro házení kostek: 

• Během svého tahu, můžete hodit kostkami až třikrát. 
• Nejprve hodíte všech pět kostek. 
• Podruhé a potřetí můžete hodit jen těmi kostkami, kterými budete chtít. 
• Po každém hodu odložíte ty kostky, kterými již nechcete házet. 
• Třetí hod je poslední po něm již žádnou kostkou nemůžete hodit znovu. 
• Pokud se již při prvním nebo druhém hodu objeví na kostkách potřebné 

symboly, nemusíte již dále házet. 
• Po konečném třetím hodu, musíte již vyměnit symboly hozené na 

kostkách za dlaždice s poklady. 
• Vzít si můžete pouze ty dlaždice, na kterých jsou symboly hozené na 

kostkách. (pět pokladů) 
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• Pokud ani po třetím hodu nemáte na kostkách potřebné symboly, žádnou 
dlaždici s poklady si vzít nemůžete. 
  

 
Potom můžete umístit získané dlaždice s poklady na svoje naleziště. 
 
 
Pravidla pro umísťování dlaždic s poklady: 

• Před položením pokladové dlaždice na naleziště ji můžete jakkoliv otočit. 

• Vždy musíte dlaždici umístit do sítě na vašem nalezišti vykopávek. 

• Pokladová dlaždice nesmí překrývat jinou pokladovou dlaždici či 
přesahovat přes okraj vašeho naleziště. 

• Umístění již položených dlaždic nemůžete v průběhu hry měnit. 

• Pokud nemáte dostatek místa na umístění pokladové dlaždice, nemůžete 
si ji vzít. 
 

Potom je na řadě další hráč aby házel kostkami. 

 

Konec hry 

Hra končí, jakmile některý z hráčů zaplní celé svoje naleziště pokladovými 

dlaždicemi. Tento hráč se stává vítězem a stává se tak největším lovcem 

pokladů všech dob! 

 

Tip: 

Hra je snazší, pokud můžete v průběhu hry měnit umístění již položených 

pokladových dlaždic. 

 

 


