
NÁVOD KE HŘE DRAGO-TUKU

Na ostrově Drago-Tuku žijí od nepaměti draci.  Ostrované se také od nepaměti před draky ukrývají 
ve starém hradu na pobřeží. Ale jednoho dne přišla hrozná bouře, hrad zbořila a jeho části rozmetala
po celém ostrově. Ostrované se rozhodli, že všechny části posbírají a hrad znovu postaví.  Ovšem 
není to tak lehké, jak by se mohlo zdát, protože na ostrově se objevují stále noví draci, kteří 
ostrovanům brání ve svobodném pohybu…

Drago – Tuku je týmová hra, kde si hráči vzájemně musí pomáhat, aby dosáhli cíle.   Hra tak rozvíjí
schopnost komunikace v týmu, rozhodovací schopnosti a schopnosti dohlédnout důsledky 
rozhodnutí.

Hra je určena 2 – 4 hráčům od 5 let.

Obsah balení:  hrací plocha, 4 dřevěné hrací figurky, skládačka hradu z 9 dílů, 5 karet draků, hrací 
kostka.

Cíl hry
Hráči musí postavit hrad a dostat se do něj dříve, než jim draci zahradí cestu tím, že obsadí 5 
oranžových polí. Jestliže draci všechna tato pole obsadí, zvítězí tak nad ostrovany.

Příprava hry
Části hradu jsou rozmístěny na žlutých polích hrací plochy. Karty draků jsou umístěny v jeskyni ve 
skále v moři v horní části hrací plochy. Každý hráč si vybere svou hrací figuru a postaví ji na první 
žluté pole u částí hradu. Ukazatel s červenou šipkou ukazuje směr hry.

Hra
Začíná nejmladší hráč. Všichni hráči postupně hází kostkou a postupují ve hře ve směru šipky, o 
tolik polí, kolik hodí na kostce.
Jestliže se hráč se svou figurkou zastaví na poli s částí hradu,  vezme si tento dílek k sobě 
(neumísťuje ho zatím na políčka hradu). Každý hráč si v průběhu jednoho kola může vzít pouze 
jeden díl hradu.  Jakmile se při cestě po hrací ploše dostane k polím hradu, může  pak umístit svůj 
dílek. Nemusí mu padnout přesný počet polí, aby se dostal do hradu.

Jestliže při hodu kostkou padne obrázek draka, hráč nepostupuje a namísto něho se dá do pohybu 
drak.  Drak se pohybuje vždy o jedno políčko ve směru od své jeskyně k cestě, po které se pohybují 
hráči. Drak postupuje v opačném směru (proti hráčům) a chce se dostat na oranžové pole. První 
drak musí dojít na poslední oranžové pole (vedle zeleného). Až někomu padne opět symbol draka, 
na cestu vyráží druhý drak s cílem obsadit další oranžové pole. Vzhledem k tomu, že hráči se se 
svými figurkami nemohou dostat přes oranžové pole obsazené drakem, hra se postupně stává 
obtížnější.

Při setkání s drakem na cestě (když se sejdou na stejném poli) se hráč musí schovat v začarovaném 
lese.

Aby se ze začarovaného lesa zase dostal, potřebuje trochu štěstí a pomoc přátel. Kterýkoliv hráč 
může hráče uvízlého v začarovaném lese dostat zpátky do hry, pokud mu na kostce padne symbol 
sluníčka. Vysvobozený hráč si pak může stoupnout na zelené políčko.
Pokud hráči padne symbol sluníčka, má na vybranou – může zachránit hráče uvízlého v 
začarovaném lese, nebo postoupit o libovolný počet polí. Rozhoduje se tedy, co je v danou chvíli 
výhodnější.


