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Cíl hry
V údolí Vikingů se koná každoroční soutěž ve shazování sudů. Jste dost stateční, abyste se mohli soutěže zúčastnit?
Pomocí kuličky shazujte sudy a chytře posunujte Vikingy po molu. Nejlépe umístění Vikingové získávají zlaté mince,
které si sbírají do své vikingské lodě. Vítězí hráč s nejbohatším Vikingem! Je potřeba odvaha, šikovnost a ochota
riskovat, protože ten, kdo dojde po molu příliš daleko, může spadnout do vody a odejde s prázdnýma rukama.
Cílem hry je nasbírat do své vikingské lodi co nejvíce zlatých mincí.
Obsah hry
1 velká hrací deska s údolím Vikingů (složená ze 7 částí), 8 vikingských vlajek, 4 žetony Vikingů, 1 kartonová pálka,
4 lodě (každá složená ze 4 kartonových částí), 1 míč, 24 zlatých mincí, 4 dřevěné sudy, 1 pravidla hry.
Příprava hry
Opatrně vyjměte dílky a figurky z panelů a zbylé kartonové části vyhoďte. Složte lodě podle obrázku.
Tip: Po každé hře sundejte z lodí plachty. Lodě se pak vejdou na své místo do krabice a nemusí se celé rozebírat.
Sestavení hry
1. Sestavte velkou herní desku a položte ji doprostřed stolu.
2. Všichni si vyberou barvu a vezmou loď a žeton Vikinga této barvy.
3. Seřaďte všechny žetony Vikingů před první políčko mola,
a to i v případě, že hrají méně než 4 hráči.
4. Před sebe si položte svou loď. Lodě, které nepatří žádnému hráči,
dejte na stranu herní desky. Do každé lodě vložte zlatou minci.
5. Zbylé mince, míč a pálku položte vedle hrací desky.
6. Zamíchejte 8 vikingských vlajek a položte je obrázkem dolů.
Náhodně položte vlajky do každého okénka na desce, obrázkem
nahoru.
7. Položte 4 sudy náhodně do políček obklopených trávou
v kruhové části uprostřed hrací desky.
Průběh hry
Hra se hraje ve směru hodinových ručiček. Vezměte si kuličku a pálku.
V rohu hrací desky, který je k vám nejblíže, položte kuličku do otvoru
v horní části mola. Použijte pálku k odpálení kuličky směrem k sudům a
pokuste se je srazit. Můžete pokračovat, dokud nesrazíte alespoň jeden
ze čtyř sudů. Za každý barevný sud, který jste srazili, posuňte Vikinga této
barvy o jedno políčko dopředu po molu, vždy směrem doprava. Všechna obsazená políčka přeskočte. Pokud srazíte
více než jeden sud, můžete se sami rozhodnout, v jakém pořadí posunete žetony.
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Rozdělení mincí
Pokud se žeton Vikinga posune za poslední políčko na molu, znamená to, že Viking spadl do vody!
Tah hráče okamžitě končí. Pokud spadlo více sudů a žetony těchto barev se ještě neposunuly,
zůstávají ležet tam, kde jsou. Vikingové, kteří jsou stále ještě na molu, nyní získávají mince. Získané
zlaté mince si hráči dávají do lodí. Mince získávají pouze Vikingové, kteří jsou ještě na molu.
Jako první dostane mince Viking, který stojí nejdále na molu směrem doprava. Pokud hrají méně
než 4 hráči, jsou žetony, které nejsou přiřazeny žádnému hráči, posunovány stejně jako ostatní
a také jejich lodě získávají zlaté mince.
•

•

•

Vikingové, kteří jsou na políčku u vlajky se zlatou mincí, si vezmou ze zásob zobrazený počet mincí
(1 – 4 mince). Pokud již zde není dostatek mincí, vezme si hráč pouze ty mince, které zde zbývají.
Pokud již nejsou žádné mince, nezískává nic.
Vikingové, kteří jsou na políčku u vlajky s obrázkem vlastního Vikinga, mohou každému hráči
ukrást jednu zlatou minci. Pokud některý z hráčů nemá na své lodi mince, nemůže od něj Viking
nic ukrást.
Vikingové, kteří jsou na políčku u vlajky s obrázkem jiného Vikinga, mohou ukrást zlatou minci
tomuto Vikingovi. Pokud tento hráč nemá na lodi žádnou minci, nezískává Viking nic.

Příklad: Hráčka s oranžovým Vikingem Tjarne shodila oranžový sud a modrý sud.
1. Nejprve posune žeton se svým Vikingem a přeskočí žeton
s červeným Vikingem.
2. Nyní posune žeton s modrým Vikingem. Modrý žeton padá
do vody na konci mola.
3. To znamená, že nyní začíná přidělování mincí:
• Modrý Viking Finn nedostává nic, protože spadl do vody.
• Oranžový Viking Tjarne získává 4 mince z pokladu.
• Červený Viking Magnus, který nepatří žádnému z hráčů,
získává minci od každého z hráčů, protože je na políčku u vlajky se obrázkem svého vlastního Vikinga.
• Zelený Viking Inga může ukrást jednu minci Vikingovi Tjarne.
Poté, co hráč posunul jeden nebo více vikingských žetonů nebo po rozdělení mincí, je na tahu další hráč. Nejprve
postaví všechny shozené sudy (může si zvolit, kam který sud postaví). Neshozené sudy zůstanou stát tam kde jsou.
Pokud žeton s Vikingem spadl do vody, vrací se před první políčko mola. Všechny ostatní žetony Vikingů zůstávají
na molu na stejném místě.
Konec hry
Hra končí ve chvíli, kdy je zlatý poklad prázdný. Hráči si ještě mohou krást vzájemně mince podle pravidel hry
a dokončit tak tah. Poté ale hra končí. Hráči si spočítají mince ve svých lodích. Vítězí hráč, který získal nejvíce mincí
a stává se náčelníkem údolí Vikingů. Pokud je nejvíce mincí na lodi Vikinga, který nepatří žádnému hráči (pokud hrají
méně než 4 hráči), všichni hráči prohrávají. Pokud je výsledek nerozhodný, vítězí hráč, jehož Viking je nejblíže začátku
mola.
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