dobrodružstvá
Vitaj v Arctimel, krajine malých, ale
kolosálnych zvieratiek.
Daj si každý deň Actimel, nechaj si
fľaštičku a pusť sa do hry.

Tvoji noví kamaráti - Berry, Pete, Hutch,
Sally, Rudy & Danny - čakajú na teba.
Využi ich schopnosti a uži si dobrodružnú cestu na každom kroku.
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Vyber si svoje obľúbené Arctimel zvieratko, a použi
podľa svojho výberu ľubovoľnú ﬁgúrku k hre
(buďte kreatívni a improvizujte)
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1.

AKO HRAŤ?

Erő

Tipy: Vypi jednu fľaštičku Actimel pre šťastie. Uchovávaj ju, pri hraní
budeš potrebovať schopnosti zvieratka, ktoré je zobrazené na
vybranej fľaštičke.
Špeciálne schopnosti na každej fľaštičke sa ti budú počas hry hodiť.
Tak si výber poriadne rozmysli.

POČET HRÁČOV

2-4

1 KOCKA PODĽA
ĽUBOVOĽNÉHO
VÝBERU

1

ĽUBOVOLNÁ

FIGÚRKA PRE

KAŽDÉHO HRÁČA

2. Všetci hráči by mali postaviť svoje ﬁgúrky na štart.

Tip: Je čas na rýchlu selﬁe s rodinou. Nech vyhrá ten najlepší!
Ak si viac hráčov vyberie rovnaké zvieratko a jeho schopnosti, nevadí,
aj členovia rodiny sú si veľmi podobní.

3. Hoď kockou. Kto hodí najvyššie číslo, začína hru.

Tip: Prosím, skús nepodvádzať. Arctimel je krajinou len poctivých
hráčov.

4. Prvý hráč hodí kockou a pokračuje v smere hry.
Ostatní čakajú na štarte až na nich príde rad.

Tip: Pamätaj si, že je to predovšetkým o ceste, nie o cieli. Užite si to a
bavte sa bez ohľadu nato, či vyhráš alebo nie. Ak si hru užívaš, tak o
nej povedz aj svojim kamarátom. Pošli im odkaz a pozvi ich do hry
Arctimel!

5. Postupuj podľa pokynov uvedených na hracej
doske.
6. Prvý, kto dorazí do cieľa, je hrdina ARCTIMEL.
Víťaz svoje prvenstvo môže využiť v ďalšej hre a to
tým, ze bude začínať ako prvý.
HRAJ KOĽKOKRÁT LEN BUDEŠ CHCIEŤ.
ČÍM VIAC BUDEŠ TRÉNOVAŤ, TÝM LEPŠIE BUDEŠ.
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