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PRAVIDLA HRY “HRDINOVÉ MARVELU”

Příprava
Na start se postaví 2-4 figurky podle počtu hráčů. Zamíchá se balíček karet a každý hráč 
dostane 8 karet. Postup získání karet může být různý- losování, vybírání poslepu... Hráč své 
karty nikomu neukazuje. Začíná nejmladší hráč a střídají se po směru hodinových ručiček. Hází 
se klasickou kostkou a figurka se posune o hozený počet políček na kostce.

Cíl hry
Ůčelem hry je dostat se do cíle co nejdříve a nechat si co nejvíce nejhodnotnějších karet pro 
závěrečné bodování.

Hrací plocha
Na hrací ploše jsou barevná políčka, která mají speciální akce. Červená políčka souvisejí s 
kartami, které má hráč. Hráč, který stoupne na toto políčko, si povinně vybere, jaká karta mu 
přijde nejvýhodnější a po užití ji odloží pryč, s touto kartou již dál nehraje. Například: Hráč si 
vybere kartu, která má počet potřebných políček (třeba aby se dostal na jiná barevná políčka-  
políčka rychlého přemístění nebo na jinou vzdálenost). 
Karty také slouží k soubojům. Pokud se střetnou dva hráči na jednom políčku, tak si vyberou 
nejsilnějšího nebo jakéhokoliv hrdinu v kartách. Oba hráči tak najednou položí na stůl karty, 
které si vybrali. Ten hráč, který má kartičku s vyšší hodnotou síly, vyhrává. Za vítězství si bere 
obě karty k sobě a může je dál použít při hře.
Políčka jiné barvy, tzn. hnědá, zelená, modrá a oranžová jsou přemísťovací. Když na ně hráč 
stoupne, tak jej přenesou na druhé políčko stejné barvy. Takto to funguje i v opačném případě, 
pokud hráč první políčko přejde a stoupne až na to druhé, tak ho to přenese zpět.

Bodování
To, že někdo dojede do cíle, není úplně vítězství. Za poslední místo dostane hráč 5 bodů a 
podle toho, kolik hráčů se dané hry účastní, pak každý lepší o 5 bodů více (tj. při hře tří hráčů 
má 1. 15 bodů, 2. 10 bodů, ale při hře čtyř hráčů má 1. 20 bodů, 2. 15 bodů, 3. 10 bodů). Poté 
si každý sečte síly  na svých zbývajících kartách (poslední údaj na kartě). 
Ten hráč, který má nejvíce celkových bodů, vyhrál.

PŘEJI HODNĚ ŠTĚSTÍ VE HŘE!

KUBA MÜLLER


