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Vizuálně velmi vydařená a vtipná hra pro 24 hráče od 10 let ukazu
je, že Česká republika se může řadit mezi deskovkové velmoci. Hra 
totiž pochází od českého autora, ale to není zdaleka jediný důvod, 
proč ji vyzkoušet. Příjemně kombinuje principy stavění, souboje, 
spolupráce a vsázení. 
Každé ze tří kol začíná rozlosováním týmů. Tohle samozřejmě od
padá ve variantě dvou hráčů, která je tím maličko ochuzená. Ve 
třech hráčích vždy hraje jedna dvojice proti samotnému hráči (který 
je tím ale ve výhodě!). Týmy se mění v každém kole, takže si nakonec 
zahraje každý proti každému. Pak si každý hráč samostatně (ne v 
týmu!) a tajně připraví svoje sázky, takzvané karty skrytých úmyslů – 
které dílky robota v boji obstojí nebo třeba kolik dílků jakého druhu 
ztratí robot soupeřícího týmu.
Následuje fáze stavby robota. V ní si hráči v týmu vždy vezmou pět 
náhodně vylosovaných dílků a přiloží je podle pravidel ke svému 
robotovi. Během stavby není možné žádné domlouvání. Když se 
vystřídají tak, že je přiloženo 20 dílků (nebo už není možné žádné 
dílky přiložit), natočí se dva postavení roboti proti sobě do bojové 
pozice a může vypuknout druhá fáze. Při té v několika kolech bojují 
roboti proti sobě. Zde se odrazí, jak dobře je robot postaven, kolik 
má zbraní, štítů, ale také jak dobře dokážou hráči odhadnout plán 
soupeřů. Jeden z hráčů v týmu rozhoduje, jak bude robot bojovat, 
a druhý se snaží získat co nejlepší bojovou kartu. Zásahy se určují 
hodem kostkami a do výsledku vstupuje také bojová karta.
Vyhodnocení kola nesestává jen z prostého určení vítězného ro
bota, ale také ze získání bodů za karty skrytých úmyslů jednotlivých 
hráčů. Zde teprve hráči v týmu zjistí, o co šlo jejich parťákovi při 
stavbě i boji. Často totiž získá mnohem víc bodů někdo z týmu, 
jehož robot prohrál, právě pomocí skrytých úmyslů. 
Odehrání všech tří kol trvá obvykle 60  90 minut. Příjemnou zábavu.

Jak asi vypadá práce v gobliní továrně na hyper-
super-mega roboty zkázy? a kdo se stane novým 

ředitelem továrny? To jsou zajímavé otázky, na které 
vám odpoví stolní hra Goblini s.r.o. 


