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CHINA MOON 
Bruno Faidutti 

Taktický závod pro 3 až 5 hráčů od 12 let, délka hry je zhruba 30 minut. 

Hrací materiál 

• 1 hrací deska 
• 15 žabiček (3 pro každého hráče) 
• 17 lotosových květů (5 žlutých, 5 růžových, 5 bílých, 1 černý a 1 modrý) 
• pravidla  

Příprava hry 

• Každý hráč si vezme tři žabičky téže barvy, které položí na startovní pozici 
v levém dolním rohu hrací desky. 

• Tři lotosové květy (1 růžový, 1 bílý a 1 žlutý) položte náhodně na první tři 
očíslovaná pole v cíli (ostrov uprostřed hrací desky). 

• Modrý lotosový květ položte na čtvrté očíslované pole v cíli. 
• Černý lotosový květ položte na poslední pole s obrázkem lotosových květů 

(jsou na něm zobrazené tři černé květy). 
• Zbývající lotosové květy (po čtyřech žlutých, růžových a bílých) položte 

náhodně na 12 políček na hrací desce označených obrázkem lotosového květu. 

Průběh hry 

Začíná nejstarší hráč. Posune 3 zvolené žabičky dle pravidel uvedených dále v textu. 
Postupně hrají další hráči ve směru hodinových ručiček. 

Pohyb žabiček 

Ve svém tahu musí hráč postupně pohnout třemi různými žabičkami. Musí přitom 
dodržet následující pravidla: 

• Smí pohnout svoji i cizí žabičkou. 
• Mezi třemi žabičkami, kterými hráč pohne, musí být nejméně jedna cizí. 
• Žabičky se smí pohybovat pouze vpřed. 
• Na žádném poli se nesmí nacházet více než jedna žabička 
• Obsazená pole se při pohybu nepočítají. Jeden posun žabičky znamená její 

skok na nejbližší volné pole. 
Hráč, který je na tahu, posune první zvolenou žabičku postupně (jedná se o dva 
pohyby) o dvě pole vpřed. Poté zvolí postupně druhou a třetí žabičku a provede opět 
s každou posun o dvě pole vpřed. 

Speciální pole 

Políčka s lotosovým květem 

Když skončí žabička na políčku s lotosovým květem, vlastník žabičky 
(nemusí jít o hráče, který žabičkou pohnul) si vezme žeton a položí si ho 
před sebe lícem nahoru. 
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Políčka hloupé žáby 

Když žabička skončí pohyb na poli hloupé žáby, vlastník žabičky (nemusí jít 
o hráče, který žabičkou pohnul) musí dát jeden ze svých lotosových květů 
jinému hráči a vzít si od něj lotosový květ jiné barvy. Vlastník žabičky 
vybere, které květy jsou vyměněny. Výměnu udělat musí dokonce 

i v případě, kdy je pro něj nevýhodná. Když vlastník žabičky nemá žádný lotosový 
květ, výměna se neprovádí. 

Odrazové políčko (s pružinou) 

Když žabička skončí pohyb na tomto políčku, pohne se o další 2 políčka. 
Když při příchodu na toto pole žabička najde lotosový květ, musí si ho 
majitel žabičky vzít. 

Pole s motýlem 

Když žabička skončí pohyb na poli zobrazujícím motýla, žabka se snaží 
chytit motýla a o lotosové květy ztrácí dočasně zájem. Vlastník žabičky 
(nemusí jít o hráče, který žabičkou pohnul) odloží jeden ze svých 

lotosových květů na první volné pole za políčkem s motýlem ve směru vzad. 

Upozornění: 

Černý a modrý lotosový květ smí být odložený nebo vyměněný stejně jako lotosový 
květ kterékoliv jiné barvy. 

Konec hry 

První žabička, která dosáhne cíle, získá pro svého vlastníka lotosový květ z pole 
s číslem „1“, druhá z pole „2“, třetí z pole „3“. Hra končí v okamžiku, kdy do cíle 
dorazí čtvrtá žabička a získá modrý lotosový květ z pole „4“. Žabička může dosáhnout 
cíle i před koncem svého tahu (svým prvním pohybem), zbývající pohyb v tomto 
případě již nevyužije. 

Vyhodnocení 

Každý hráč si sečte body, které ve hře získal: 
První lotosový květ v každé barvě (žluté, růžové a bílé) přináší 1 bod, druhý 2 body, 
třetí 3 body, atd. Vlastník modrého lotosového květu získává 4 body a vlastník 
černého lotosového květu 2 body ztrácí. Vítězem se stává hráč s nejvyšším počtem 
bodů. 

Přehled bodování: 

1 samotný bílý, žlutý nebo růžový lotosový květ ............................................1 bod 
2 bílé, žluté nebo růžové lotosové květy ........................................................3 body 
3 bílé, žluté nebo růžové lotosové květy ........................................................6 bodů 
4 bílé, žluté nebo růžové lotosové květy ...................................................... 10 bodů 
5 bílých, žlutých nebo růžových lotosových květů ........................................ 15 bodů 
Modrý lotosový květ ....................................................................................4 body 
Černý lotosový květ ....................................................................................-2 body 
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