
dobrodružství

HRAJ KOLIKRÁT JEN BUDEŠ CHTÍT.
ČÍM VÍC BUDEŠ TRÉNOVAT, TÍM LEPŠÍ BUDEŠ.

POČET HRÁČŮ

2-4 
1 KOSTKA, DLE 

LIBOVOLNÉ VOLBY

1 LIBOVOLNÁ 

FIGURKA PRO 

KAŽDÉHO HRÁČE

1. Vyber si své oblíbené Arctimel zvířátko, a použij 
 libovolnou figurku ke hře, podle svého výběru 
 (buďte kreativní a improvizujte)
 Tipy: Vypij jednu lahvičku Actimel pro štěstí. Uchovávej ji, při hraní 
 budeš potřebovat schopnosti zvířátka, uvedené na vybrané lahvičce.
 Speciální schopnosti na každé lahvičce se ti budou během hry hodit. 
 Tak si výběr pořádně rozmysli.

2. Všichni hráči by měli postavit své figurky na start.
 Tip: Je čas na rychlou selfie s rodinou. Ať vyhraje ten nejlepší! 
 Pokud si více hráčů vybere stejné zvířátko a jeho schopnosti, 
 tak to nevadí , i členové rodiny jsou si velmi podobní.

3. Hoď kostkou. Kdo hodí nejvyšší číslo začíná hru.
 Tip: Prosím, zkus nepodvádět. Arctimel je zemí jen poctivých hráčů.

4. První hráč hodí kostkou a pokračuje ve směru hry. 
 Ostatní čekají se startem až na ně přijde řada.
 Tip: Pamatuj si, že je to především o cestě, nikoli o cíli. 
 Užij si to a bav se, bez ohledu nato, jestli vyhraješ nebo ne. 
 Pokud si hru náramně užíváš, tak o ni řekni i svým kamarádům. 
 Pošli jim odkaz a pozvi je do hry Arctimel!

5. Postupujte podle pokynů uvedených 
 na hrací desce.
6. První, kdo dorazí do cíle, je prohlášen 
 HRDINOU ARCTIMEL. Vítěz své prvenství může 
 využít v další hře a to tím, ze bude začínat 
 jako první.

JAK HRÁT?
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Vítej v Arctimel, zemi malých, ale kolosál-
ních zvířátek. Dej si každý den Actimel, 
nech si lahvičku a pusť se do hry.

Tví noví kamarádi – Berry, Pete, Hutch, 
Sally, Rudy&Danny - čekají na tebe. 

Využij jejich schopnosti a užij si dobro-
družnou cestu na každém kroku.


