
Poklad
vrby
Mlátičky
Desková hra pro 2 – 4 hráče

Cíl hry
Namíchat si kouzelný lektvar, který umožní 
vstup k vrbě Mlátičce, a získat drahokam.

Obsah hry
l otočná šipka
l figurky hráčů
l hrací plán
l vrba Mlátička
l učebna lektvarů
l drahokam
l karty náhody
l žetony určující složky hledaného lektvaru
 (barvy: červená, zelená, žlutá, modrá)
l pytlík na žetony



Pravidla hry
Příprava
Na začátku hry si hráči pomocí otočné šipky vylosují 
barvu koleje, za kterou budou hrát. 
Dále z pytlíku vylosuje jede z hráčů složení lektva-
ru, který umožňuje vstup do vrby mlátičky. Lektvar 
představují 3 žetony náhodně vybrané z pytlíku. Tyto 
žetony losující hráč položí před vrbu Mlátičku. Hráči 
si barevnou kombinaci zapamatují. Pak losující hráč 
žetony obrátí barvou dolů, aby nebyla vidět.

Průběh hry
Hráči se střídají v tazích po směru hodinových ruči-
ček. Tah každého hráče začíná roztočením šipky, kte-
rá určí barvu, na kterou hráč přesune svoji figurku. 
Hráč přesouvá svoji figurku na nejbližší pole, které 
má vytočenou barvu. 

Pole náhoda
Modrá hrací pole jsou pole s náhodou. Pokud hráč 
vytočí modrou barvu, přesune se na nejbližší modré 
pole, otočí kartu náhody, přečte nahlas, co je na ní 
napsané a zachová se podle toho.

Učebna lektvarů
Nejprve se hráči snaží nejkratší cestou dojít do učeb-
ny lektvarů. Hráč vstoupí do učebny lektvarů, pokud 
vstoupí na  pole, které je přímo s  učebnou spojené. 
V učebně lektvarů si hráč vytočí barvu žetonu, kte-
rý si z učebny může odnést. Poté se přesune na star-
tovní pole své koleje. Opakovanou návštěvou učebny 
sbírají hráči žetony potřebné pro vstup do vrby Mlá-
tičky.

Vrba Mlátička
Má-li hráč všechny potřebné žetony, může vstou-
pit do vrby Mlátičky. Do vrby se vstupuje podobně 
jako do učebny lektvarů. Hráč musí vstoupit na pole, 
které je přímo spojené s vrbou. Pokud chce vstoupit 
do vrby oznámí to spoluhráčům a své 3 žetony položí 
před žetony, které již před vrbou jsou, a otočí je. Po-
kud se shodují, může si vzít drahokam a hru vyhrává. 

Losovací otočná šipka a žetony

Karty náhody

Figurka hráče před učebnou lektvarů

Otočené žetony před vrbou Mlátičkou



Hrací plán

Drahokam


