
NÁVOD KE HŘE UFO BOOM

Ufoni se chystají na důležitou mezigalaktickou schůzku, když tu najednou zjistí, že mají 
porouchanou kosmickou loď. Potřebují nyní pomoci, aby se mohli setkat a mezigalaktický vývoj 
byl zachráněn.

Obsah hry
hrací deska, 7 ufonů, kostka se symboly, 21 ufonských karet, černá díra, 5 komet, stojánky na ufony
a komety

Příprava hry
Položte hrací desku doprostřed hrací plochy (stolu). Postavte komety na červené linie. Rozmístěte 
všech 7 ufonů a černou díru na hrací pole (žlutě orámované). Každý ufon i černá díra má své pole. 4
pole ve vnitřním okruhu a dvě pole ve vnějším okruhu zůstanou prázdná.

Zamíchejte karty a každý hráč si vezme jednu kartu, kterou si položí před sebe lícem nahoru. 
Ostatní karty jsou v balíčku lícem dolů.

Cíl hry
Vyhrává ten, kdo nasbírá 5 karet ufonů, tzn. splní zadání na kartách.

Hra
Hráči se střídají ve směru hodinových ručiček. Začíná ten, kdo naposledy viděl hvězdnou oblohu. 
Každý hráč musí sloučit dvojici ufonů, které má vyobrazeny na kartě. Pakliže se to podaří, hráč 
kartu získává a bere si z balíčku další pro příští kolo.
Začíná se hodem kostkou, symboly udávají způsob pohybu:

Dva černé body – dva kroky. Hráč se může jedním ufonem pohnout o dvě pole, nebo dvěma ufony 
o jedno pole.

Dva černé body a černá díra – černá díra se posune na jiné volné pole, ufoni se pohybují jako v 
předchozím případě (dva kroky). Není důležité, v jakém pořadí jsou pohyby uskutečněny (tzn. černá
díra se může pohybovat před i po ufonech.

Dva černé body a kometa – kometa se posune na libovolnou jinou volnou červenou linii. Nesmí 
ovšem blokovat ufona tak, aby neměl žádnou možnost pohybu.

Když hráči padnou dva černé body a zadání na kartě splní s pomocí jednoho kroku, druhý krok má 
„na potom“. Může si vzít další kartu a uplatnit tento krok.

Je také možné, že hráč zjistí, že už někdo před ním hýbal ufony tak, že je splněno zadání na jeho 
kartě – v tom případě hráč získává kartu, bere si další a háže.

Pohyby ufonů:
-mohou se pohybovat pouze na sousední pole (přes čáru)
- nemohou se přesunout na pole, které sousedí pouze rohem
- na každém poli mohou být nanejvýš 2 ufoni
- nikdo nemůže vstoupit na pole s černou dírou
- nikdo nemůže přeskočit kometu.


