
Hra pro 2 – 4 hráče
Hrací doba 10 – 20 min.

Obsah hry
4x hrací plán, 4x sada 7 žetonů, 4x postavička, 4x podstavec

Příprava hry
Každý hráč si vezme hrací desku a � gurku s podstavcem své barvy. Připravte žetony v barvách hráčů, 
kteří jsou ve hře, ostatní nechte v krabici.

Cíl hry
Cílem hry je zaplnit svou hrací desku žetony  a připravit tak oběd pro Hello Kitty. Tzn., že hrací deska 
bude obsahovat 7 různých typů žetonů (hlavní jídlo, nůž, vidlička, lžíce, dezert, nápoj, ovoce) 

Průběh hry
Vezměte žetony, se kterými se bude hrát, zamíchejte je a rozložte lícem nahoru doprostřed stolu. Snaž-
te se zapamatovat, kde jsou jaké věci. Potom společně napočítejte do deseti a žetony co nejrychleji 
otočte lícem dolů. Zvýšení nebo snížení obtížnosti můžete dosáhnout zkrácením nebo prodloužením 
doby, po jakou si lze prohlížet vyložené žetony.
Nyní první hráč položí svou postavičku na žeton, který si vybral. Následně přikládají své postavičky 
ostatní hráči po směru hodinových ručiček. I začínající hráč se v dalších kolech střídá po směru hodino-
vých ručiček. Nelze přikládat � gurku k žetonu, který již je obsazený.
Když mají všichni hráči označený svůj žeton, mohou si ho vzít do ruky a podívat se, jestli se hodí na 
jejich hrací desku. Svůj žeton neukazujte ostatním, abyste jim neulehčili případné hledání vhodného 
žetonu. Pokud váš žeton obsahuje typ jídla nebo příboru, který ještě není na vaší desce, můžete ho 
umístit.  Hráč může přikládat žetony všech barev. V dalším kole začíná jako první výběr žetonu další 
hráč.

Konec hry
Hra končí ve chvíli, kdy některý hráč zaplní celou svoji hrací desku všemi sedmi typy žetonů. I poté se 
ještě vždy dohrává kolo. Pokud ve stejném kole doplní svou hrací desku více hráčů, vyhrávají společně.

Varianty hry
Varianta 2:  Můžete si zahrát i obtížnější verzi, kdy hráč může přikládat pouze žetony své barvy. V tom 

případě jsou na stole všechny barvy žetonů, bez ohledu na počet hráčů.
Varianta 3:  V této variantě se do středu stolu dají všechny žetony bez ohledu na počet hráčů. Všichni 

hráči hrají najednou a smí používat pouze jednu ruku. Hráč postupně otáčí žetony tak, aby 
je ostatní neviděli, a hledá žetony pouze své barvy. Žetony, které se mu nehodí, může vra-
cet kamkoliv na hrací stůl. Do ruky lze brát vždy jen jeden žeton a teprve po jeho vrácení 
lze vzít další.

Příjemnou zábavu přeje Bonaparte
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Hra pre 2-4 hráčov 
Hracia doba 20 min.

Herné komponenty
Hrací plán, sada siedmich žetónov, postavička, podstavec; to všetko v štyroch farbách.

Príprava hry
Každý hráč si vyberie postavičku a podstavec svojej farby, zloží ich a položí si pred seba svoju hraciu dosku. 
Vyberte prvého hráča, hra pokračuje v smere hodinových ručičiek. Vyberte žetóny vo farách hráčov; 
v hre troch alebo dvoch hráčov nepoužité žetóny odložte späť do krabice.
Obrázkom nahor umiestnite všetky žetóny v hre doprostred stola a zamiešajte tak, aby sa žiadne ne-
prekrývali. Snažte sa zapamätať si čo najviac; spoločne počítajte do 10 a potom otočte všetky žetóny 
obrázkom nadol. (Náročnosť si môžete nastaviť aj tak, že budete počítať do menej či viac a tak predĺžiť, 
alebo skrátiť dobu pohľadu na žetóny.)

Cieľ hry
Každá sada žetónov vo svojej farbe obsahuje 7 rôznych predmetov (hlavné jedlo, vidlička, lyžička, nôž, 
dezert, nápoj a ovocie). Vyhráva hráč, ktorý ako prvý položí na svoju dosku 7 rôznych predmetov v ľu-
bovoľných farbách.

Priebeh herného kola
Od prvého hráča každý hráč položí svoju postavičku na ľubovoľný neobsadený žetón v hre. Na jednom 
žetóne môže byť najviac jedna � gúrka.
Potom si každý hráč pozrie tajne obrázok na svojom označenom žetóne. Ak otočil predmet ktorý sa 
ešte nenachádza na doske, hráč si ho tam umiestni obrázkom nahor. Ak už taký predmet má, vráti ho 
obrázkom nadol späť pod � gúrku a túto si vezme pred seba. 
Hráč môže takto použiť žetón ľubovoľnej farby pokiaľ predmet samotný ešte nemá na svojej doske. Rola 
prvého hráča sa presunie na ďalšieho hráča v smere hry a hra pokračuje ďalším kolom.

Koniec hry
Hra končí, keď niektorý hráč umiestni siedmy unikátny predmet na svoju dosku. Ak tak v jednom kole 
učinia viacerí hráči, vyhrávajú večeru s Hello Kitty spoločne.

Alternatívne pravidlá
Variant 2: Môžete si zahrať aj ťažšiu verziu hry, v ktorej hráči môžu pokladať na svoju dosku iba žetóny 

svojej farby. V príprave hry sa použijú žetóny všetkých štyroch farieb, bez ohľadu na počet 
hráčov.

Variant 3:  V tejto verzii použite žetóny všetkých štyroch farieb, s � gúrkami sa nehrá.  Všetci hráči hrajú 
naraz, ale môžu pri tom používať iba jednu ruku. Hráči tajne otáčajú žetóny a hľadajú len tie 
vo svojej farbe. Žetón inej farby môže obrázkom nadol položiť kamkoľvek na hraciu plochu. 
Do ruky sa smie brať vždy len jeden žetón a až po jeho vrátení je možné siahnuť po ďalšom. 

Príjemnú zábavu praje Bonaparte.
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