Informace pro hráče Korony české
V souvislosti s aktuálním výskytem nudy v karanténě přinášíme základní informace o této hře. Ve
hře ani ve skutečnosti není nutné se onemocnění obávat. Je třeba se chovat zodpovědně a chránit
sebe i své okolí. Ale víte jak? Rozpoznáte pravdivé informace od nepravdivých? A dokážete se udržet
v karanténě zdraví?
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výchozí stav hráčů
na viroškále
korona prvního hráče/týmu
postupuje po viroškále
korona druhého hráče/týmu
postupuje po viroškále
mince nákazy
společná pro všechny hráče
šíří se kolem zeměkoule

Příznaky

Start – po každém projetí startem
se veškeré body za akce navyšují
o 1. Na minci nákazy přiložte další,
abyste si pamatovali, kolikrát už
jste zeměkouli oběhli.

Pilulka – modrá/levá
strana udává počet bodů v
případě splnění akce,
červená/pravá počet bodů
v případě neúspěchu.

Vír – udává, o kolik polí
následně posunete
minci nákazy kolem
zeměkoule po směru
hodinových ručiček.

Polymorf – kdykoli
se ocitnete na tomto
poli, můžete si vzít
kartu libovolné
barvy.

Průběh karantény

1) Rozdělte karty do tří
balíčků dle barev a každý
balíček zamíchejte. Hoďte
si korunou o to, kdo začne
Hru zahajte libovolnou
vrchní kartičkou.

2) Zodpovězte
otázku nebo
splňte úkol. Počet
bodů je pro každý
úkol individuální a
neznámý předem.

3) Otočte kartičku a
vyhodnoťte úspěšnost akce
dle pilulky. V případě úspěchu
zamiřte koronou hráče o daný
počet bodů ke KLIDU, v případě
neúspěchu směrem COVIDU.

4) Posuňte minci
nákazy na trase
kolem zeměkoule ve
směru hodinových
ručiček o počet polí
uvedených na kartě.

5) Hráč po vaší
levici si vezme
další kartu
odpovídající barvě
pole na trase
kolem zeměkoule.

Cíl karantény
Porazit nemoc COVID-19. Existují dva možné konce:
Záchrana lidstva a likvidace viru. Tato varianta nastává v okamžiku, kdy jeden z hráčů/týmů postoupí na
viroškále na číslo 0. Tento hráč/tým se stává spasitelem lidského druhu, vítězi jsou ovšem všichni přeživší.
Likvidace lidstva. Tato varianta nastane, jakmile jeden z hráčů/týmů klesne na viroškále na číslo 19. V ten
moment se tento hráč/tým stává strůjcem neštěstí. Lidstvo je vyhubeno virem SARS-COV 2, prohrávají všichni.

Nedokážete vyhrát?

Kontaktujte info@questcafe.cz

Myslíte, že máte COVID-19?

Kontaktujte Státní zdravotní ústav
724 810 106 | 725 191 367

Ministerstvo zábavy
České republiky varuje:
hra může být nakažlivá

Inkubační doba: 5 minut
Předpokládané trvání karantény: 20 minut
Doporučený počet hráčů s odstupem: do 10

