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DESKOVKA 
ROMEO A JULIE

Vystřihni si figurky a hraj!
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START

CÍL

1. Romeo z rodu 
Monteků se poprvé 
setkává s Julií 
z rodu Kapuletů na 
plese. Házíš ještě 
jednou.

2. Rozčílený Kapulet Tybalt mladého Romea 
ze znepřáteleného rodu na plese pozná 
a chce ho vyhnat. Vrať se na políčko START. 

4. Romeo Julii tajně 
poslouchá pod 
balkónem. Vyznají 
si lásku a zasnoubí 
se. Jdeš o jedno 
políčko vpřed.

5. Romeo přemluví 
otce Vavřince, aby 
je s Julií tajně oddal. 
Házíš ještě jednou.

6. Chůva předává Julii 
vzkaz od Romea, kdy 
a kde bude utajená 
svatba. Jedno kolo 
stojíš.

7. Romeo a Julie 
se tajně vzali. Jdeš 
o tři políčka vpřed.

8. Tybalt v souboji 
zabíjí Merkucia. 
Romeo se pomstí 
a zabijí Tybalta. Jdeš 
o dvě políčka zpět.

10. Romeo a Julie spolu 
stráví poslední noc, po 
které Romeo odchází do 
vyhnanství. Jdeš rovnou 
na políčko CÍL.

11. Julie 
je otcem 
donucena 
vzít si Parise. 
Chystá se jejich 
svatba. Jedno 
kolo stojíš.

12. Julie večer 
před svatbou 
s Parisem vypije 
výtažek od otce 
Vavřince a upadá 
do mrtvolného 
spánku. Házíš 
ještě jednou.

13. Pohřeb Julie. 
Zdržíš se jedno kolo.

14. Romeo 
se od posla 
dozvídá, že je 
Julie mrtvá, 
opatří si jed 
od lékárníka 
a otráví se 
u jejího hrobu. 
Jdeš o jedno 
políčko vpřed. 

15. Julie 
se probudí 
ze spánku, 
nalezne 
mrtvého 
Romea 
a v zoufalství 
se probodne. 
Jdeš o jedno 
políčko zpět.

9. Romeo 
je za 
vraždu 
Tybalta 
vyhnán 
z města. 
Zdržíš se 
tři kola. 

3. První polibek 
Romea a Julie. 
Jdi o dvě 
políčka vpřed.

CÍL
Jsi v cíli. Romeo i Julie 
jsou mrtví. Rody Monteků 
a Kapuletů truchlí nad svojí 
ztrátou a usmiřují se.

START
Ocitáš se ve Veroně 
v 16. století, kde vládnou 
dva rozhněvané rody 
Monteků a Kapuletů. 
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