
HELIX
Obsahuje     Beinhaltet Includes
Hraciu plochu     Spielfläche                                                Game board
4  figúrky                                          4  Figuren                                                    4 pieces
160  žetónov  (40 červených;                   160 Spielmarken (40 rote,                       160 chips (40 red, 
40 modrých, 40 zelených, 40 žltých)   40 blaue, 40 grüne und 40 gelbe)           40 green, 40 yellow)
3 hracie kocky                                             3 Spilwürfel                                                   3 dice
1 misku (pro bank)                                    1 Schale                                                        1 bowl (for the bank)
návod pre hru                                  Spielanleitung Game rules

               Ná	vod pre hru HELIX              SK 

Dosková hra HELIX je pre 2 až 4 hráčov. Hru však možno rozšíriť až na 8 hráčov dokúpením figúrok a
žetónov.
Hra HELIX sa hrá o žetóny v hodnotách 5 bodov (žltý),  10 bodov (zelený),  20 bodov (modrý),  50
bodov (červený).
Každý hráč dostane žetóny v hodnotách 10 x 5 bodov (žltý), 10 x 10 bodov (zelený), 10 x 20 bodov
(modrý), 10 x 50 bodov (červený) a figúrku vo farbe akú si vyžrebuje.
Hru zahajuje hráč s červenou figúrkou. Hráči sa striedajú v hre v smere  hodinových ručičiek.
Pred začatím hry vloží každý z hráčov 2 červené žetóny (2 x 50 bodov) do banku. Hráči umiestnia
svoje figúrky na pole „START“. Ťah sa uskutoční po hode tromi kockami, kde súčet hodených hodnôt
zo všetkých troch kociek a stredová kružnica určí o koľko polí hráč posunie svoju figúrku na hracej
ploche. Bankom je miska umiestnená do stredu hracej plochy a tým zakrýva nápis HELIX.
Čierne čísla na stredovej kružnici  označujú súčet čísel hodených hráčom tromi kockami súčasne.
Červené čísla na stredovej kružnici označujú počet polí, o ktoré hráč posunie svoju figúrku na hracej
ploche. V priebehu hry dochádza k priebežným vkladom a výberom z banku. Hráč, ktorý ako prvý
vstúpi na hracie pole „BANK“ vyhráva hru spoločne s bankom.
Ak je pole, na ktoré má hráč ťahať svojou figúrkou obsadené figúrkou iného hráča, ťah uskutoční o
určený počet polí späť. V prípade, že sa jedná o začatie hry z poľa ŠTART, hráč ťah neuskutoční. V
situácii, keď postupom späť hráč prekročí pole ŠTART, vkladá do banku žetóny v hodnote 20 bodov
(napr. 1 x modrý žetón). Hra pre neho v tomto okamihu začína od začiatku. Ak nemôže hráč postúpiť
svojim ťahom na pole BANK, pretože určené číslo je väčšie ako potrebný počet polí, uskutoční tento
ťah o určený počet polí späť, okrem prípadu, keď je dané pole obsadené figúrkou iného hráča. V
tomto prípade svoj ťah neuskutoční. Pri ťahu, keď hráč nemôže figúrkou ťahať dopredu ani späť z
dôvodu obsadeného poľa figúrkou iného hráča, svoj ťah neuskutoční.
Hráč, ktorý kockami hodí kombináciu čísel, ktorá mu umožní postúpiť figúrkou na hracej ploche o 10
až 60 polí obdrží  z banku bonus a to žetóny v hodnote podľa počtu postupových polí -  10 až 60
bodov.
Ak vstúpi hráč figúrkou pri svojom ťahu na pole,  pod ktorým sa nachádza  zeleno alebo červeno
podfarbené pole s  číselnou hodnotou hráč  vkladá alebo vyberá z  banku danú hodnotu  (zelená
vyberá, červená vkladá)

 Pole „SKIP“ (pole modrej farby) – keď hráč vstúpi na pole SKIP, tak svoju figúrku presunie o



10 polí dopredu. Pole  „Štart“  – ak vstúpi hráč pri hre na pole Start vracia svoju figúrku  na pole
START, pričom vloží do banku farebné žetóny v hodnote 20-tich bodov.
Pole  „TELEPORT“ (pole fialovej  farby) – pole presúva figúrku hráča medzi  týmito dvoma poľami
smerom dopredu alebo späť.
 V priebehu hry môže do hry kedykoľvek vstúpiť ďalší hráč tak, že umiestni svoju figúrku na pole
ŠTART a vloží  základný vklad do banku (2 červené žetóny-  2 x 50 bodov).  So súpermi sa potom
dohovorí v akom poradí bude hádzať. V prípade, že túto hru hrá 3 a viac hráčov, môže hru ukončiť
ľubovoľný  hráč  bez  toho,  aby  sa  ukončila  hra  ostatných  hráčov.  Minimálny  počet  hráčov
pokračujúcich v hre sú 2 hráči. Žetóny, ktoré končiaci hráč vložil počas svojej hry do banku v banku
zostávajú aj po jeho odchode.
Táto hra je určená pre súperivých hráčov, ktorí chcú vyhrať veľa žetónov a dobre sa pri tom baviť.
Prajeme vám veľa zábavy pri hre HELIX. Hra HELIX je vhodná pre deti, dospelých aj seniorov.


