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Hra se hraje stejnými figurkami jako člověče nezlob se a běžnou hrací kostkou. Hráči mají po čtyřech 

figurkách stejné barvy. 

 

Figurky se připraví do postavení u startu. Hráči rozlosují prvního. V prvním kole a také vždy, když 

vstupuje figurka znovu do hry, házejí hráči dvakrát. Hráči nasazují figurky do hry vždy, kdykoliv je 

nějaká na startu. První hod určí postavení figurky na startovací čáře - kolečka s tvářemi - čím vyšší 

číslo, tím blíže ke středu vstoupí figurka do hry. Druhým hodem začíná figurka postupovat. Postupuje 

o takový počet políček, kolik padlo na kostce. Pokud se zastaví na políčku se směrovkou, posune ji 

toto políčko na to kolečko, kam ukazuje směrovka. Vstoupí-li na políčko s další směrovkou opět jí to 

posune až na takové políčko, kde žádná směrovka není – dojde až na konec cestičky kam vedou 

směrovky jako po klouzačce. Na políčko obsazené jinou figurkou nelze vstoupit – kromě políček 

vládců, tam se figurky vymění. Je-li políčko obsazené, postaví se figurka na následující volné místo. 

Figurka, která se dostane do jedné z pastí začíná znovu od začátku, z pasti se přesune do pozice čekání 

na start. 

 

Figurka se může dostat na políčka s různými značkami:  

- barevný čtverec, sídlo vládce. Vládcem se stává figurka, která vstoupí na toto políčko. 

Nový vládce svou mocí ovlivní všechny figurky své barvy nasazené do hry, pokud jsou ve 

spirále – hráč posune každou svou další figurku o šest políček. Pokud to nelze, zůstane na 

původním místě. Vládce zůstane na svém políčku tak dlouho, dokud nebude nahrazen 

figurkou, která se dostane na jeho místo. Bývalý vládce je vyhnán a posune se na 

následující políčko ve směru cesty. Nový vládce znovu ovlivní všechny figurky stejné 

barvy ve hře. Aby mohla hra skončit, je třeba dostat i figurku vládce do cíle. Vládce může 

být uvolněn figurkou, která dosáhla cíle. V tom případě se figurka vládce posune o jedno 

políčko a vysvoboditel začíná znovu ze startu.  

- Klíč k lásce přenese figurku na značku láska a zároveň může uvolnit vládce z jeho 

povinností, pokud figurka uvolní vládce, zůstane na políčku klíč k lásce, 

- klíč k vědění přenese figurku na značku vědění a zároveň může uvolnit vládce z jeho 

povinností, pokud figurka uvolní vládce, zůstane na políčku klíč k vědění, 

- značky - melancholie, strach, peníze, zrada a terče přenesou figurku na stejnou značku 

v pasti, 

- štěstí posouvá vždy na další značku štěstí o jeden závit spirály blíže ke středu a také 

uvolňuje z cesty do pasti na nejbližší značku štěstí do prvního kola spirály. 

 

Figurka, která dosáhne středu - vyrovnanosti, ukončí svou cestu anebo může vysvobodit jednu figurku 

z pozice vládce, potom však začíná znovu od začátku. Vyhrává ten, kdo první ukončí hru všemi 

čtyřmi figurkami. 
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