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70 karet: 
 12 karet tukanů
 58 karet ovoce

MYŠLENKA HRY 

Stanete se právě vy tím nejbystřejším 
tukanem? Tropický prales je plný 
chutného ovoce, ale buďte opatrní – 
ne každé ovoce je pro vás to pravé. 
Sbírejte sady ovoce a chytře použijte 
karty tukanů, abyste ochránili svoje 
zásoby… anebo o ně obrali soupeře.

CÍL HRY 

Sbírat sady ovoce a získat nejvíc vítězných 
bodů.

PŘÍPRAVA HRY 

Dejte stranou karty tukanů. Karty ovoce 
zamíchejte a rozdělte na dva balíčky. 
Do jedné poloviny přimíchejte 12 karet 
tukanů. Poté na ni položte druhou 
polovinu karet a vytvořte tak dobírací 
balíček. Vedle dobíracího balíčku otočte 
lícem vzhůru tři karty – vzniknou tak 
základy tří sloupců. Na prostřední 
sloupec otočte ještě jednu kartu jako 
na obrázku níže.

 

Vždy se ujistěte, že vrchní část karet 
v sloupci je dobře vidět!

JAK HRÁT

Hru začíná ten, kdo naposledy jedl ně-
jaké tropické ovoce. Hráči se střídají 
v tazích ve směru hodinových ručiček. 
Když jste na tahu, vyberte si jeden ze 
tří sloupců a vezměte si všechny karty 
v něm. Karty si vyložte před sebe lícem 
vzhůru. Doporučujeme dávat karty do 
skupin podle druhu ovoce.

Karty tukanů mají speciální schopnos-
ti. Jakmile si kartu tukana vezmete, 
okamžitě vyhodnoťte její efekt a kartu 
odhoďte na odhazovací balíček. Pokud 
si vezmete víc karet tukanů najednou, 
vyhodnoťte je v libovolném pořadí.

Hráč ukončí svůj tah tím, že na každý 
ze sloupců (včetně prázdného místa po 
sloupci, který si právě vzal) otočí z do-
bíracího balíčku jednu kartu – postupně 
od sloupce nejblíž dobíracímu balíčku.

KONEC HRY

Hrajte tak dlouho, dokud nezbyde pouze 
jeden sloupec karet – každý hráč by 
tak měl odehrát stejné množství tahů. 
Zbývající sloupec odhoďte. 

Pozn: Když je dobírací balíček prázdný, 
nepřidávají se nové karty, a proto si 
poslední hráč bude vybírat pouze ze 
dvou sloupců místo tří.

Spočítejte body za sesbírané karty ovoce, 
hráč s nejvíce body se stává vítězem.
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Tucano

KARTY OVOCE

Počet bodů, které získáte za dané ovoce 
závisí na počtu karet v sadě, jak je vidět 
na piktogramu.

Počet sloupečků zobrazený na kartách 
vám říká, kolik karet tohoto ovoce je ve 
hře – třeba fíky jsou ve hře čtyři.

KARTY TUKANŮ

Dej jednu kartu ovoce, kte-
rou máš lícem vzhůru ve své 
sbírce jinému hráči, ten ji 
musí přijmout.

Seber jinému hráči kartu 
ovoce, kterou má lícem 
vzhůru ve své sbírce. Tento 
hráč se nemůže nijak bránit.

Otoč všechny karty, které 
máš ve své sbírce lícem dolů a 
srovnej je do jediného balíčku.  
 
Pozn: Na karty, které už jsou 
otočené lícem dolů se do 
konce hry nesmíte podívat. 
Zároveň je nemůžete dát 
jinému hráči a nikdo vám je 
nemůže vzít (pomocí karet 
tukanů).

Bodování karet v sadě...
1 karta = -2 body
2 karty = 0 bodů
3 karty = 9 bodů
4 karty = 16 bodů

Toto je žolík. Na konci hry 
se můžete rozhodnout při-
dat žolíka k jedné ze svých 
sad, bude se počítat jako 
jedna karta tohoto ovoce.
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Ve hře jsou 3 typy karet 
tukanů, které dávají hrá-
čům možnost využít jejich 
speciální efekt. Jakmile 
získáte kartu tukana, oka-
mžitě vyhodnoťte její efekt 
a pokračujte ve hře. Pokud 
získáte najednou více karet 
tukanů, vyhodnoťte jejich 
efekty v libovolném pořadí.

Karty s tímto piktogramem 
fungují trochu jinak. Pokud 
má hráč nejvíce karet da-
ného ovoce, získá za kaž-
dou kartu body uvedené 
vpravo. Pokud má karet 
méně než soupeři, nebo 
nastala remíza, získá nebo 
ztratí za každou kartu to-
lik bodů, kolik udává číslo 
vlevo. Např. Pokud máte víc 
karet banánů než soupeři, 
získáte za každý banán 2 
body, hodnota uvedená 
vpravo. Pokud jich máte 
stejně nebo méně než ostat-
ní, body nezískáte, hodnota 
uvedená vlevo - 0 bodů.

Poznáte všechno ovoce? Euterpie brazilská, avokádo, banán, karambola, kokosový ořech, fík, limetka, liči, pomeranč, papája, ananas, granátové jablko, rambutan (dračí ovoce).

PŘÍKLAD BODOVÁNÍ

Hráč č. 1 má žolíka a rozhodl se ho přidat 
k sadě papáji – nyní tedy má čtyři karty 
v sadě a tudíž 20 bodů. Nemá nejvíc 
banánů ve hře, a proto získá za každou 
kartu banánu 0 bodů. Má ale víc graná-
tových jablek než soupeř, takže získá 
za každou kartu jeden bod, celkem tedy 
3 body. Konečné skóre hráče č. 1 je 37 
bodů, má více než soupeř a vyhrává hru.
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