
PŘÍPRAVA
• Umístit herní plán      do středu stolu tak, aby byly ostrovy viditelné.

• Umístit kameny        vedle plánu, aby vytvořily zásobu v dosahu 
   všech hráčů.

• Zvolit si barvu odpovídající jedné ze startovních vesnic. Pokud hraje 
  méně než 6 hráčů, všechny barvy nebudou použity. Nápověda vedle 
  každé vesnice určí, zda může být daná barva v závislosti na počtu 
  hráčů použita.

  

•   

 

 

Nejmladší hráč získá kartu prvního hráče       a položí ji před sebe. První hráč 
se po každém kole mění ve směru hodinových ručiček.

  

Vybavení hráče
• 1 figurka      umístěná do startovní vesnice.

• 6 prken      stejné barvy a v různých velikostech položených před hráčem 
   jako rezerva.

• 13 akčních karet      v ruce, ze kterých jsou odstraněni všichni draci 
   nehrajících barev.
 

 

  

 

KONEC  HRY    
   Hra končí ihned poté, co jedna z figurek dosáhne 
   cílové vesnice, dokonce i když nejsou vyhodnoceny 
   všechny akce.

HERNÍ  KOLO
Hra se skládá z několika kol. Kolo je hráno následujícím způsobem:

1. Fáze plánování:
Každá hráč si z ruky vybere 5 akčních karet. Počínaje zleva je položí lícem 
  dolů před sebe v pořadí, v jakém je chce zahrát. Tyto karty představují 
    5 akcí, které bude mít hráč pro toto kolo. Buďte pečliví, jakmile jsou 
      vyloženy, NEMOHOU být karty vyměněny ani přesouvány.

 

2. Fáze akcí / vyhodnocení:
Když mají před sebou hráči 5 karet, všichni souběžně odhalí první 
   z nich. Vždy počínaje prvním hráčem a ve směru hodinových 
      ručiček provádějí hráči akci jednu po druhé. 

Jakmile jsou první akce dokončeny, otočí hráči své druhé karty 
    a provedou jejich akce. Opakujte tento postup pro všech 5 karet. 

Varování: Hráči může jednu z jeho akcí zrušit karta draka 
     (viz „Říční draci“ v závěru těchto pravidel).  

Kolo končí, jakmile jsou vyhodnoceny všechny akce:
  1. První hráč předá kartu prvního hráče svému sousedovi 
       vlevo.

    2. Hráči si vezmou zpět do ruky všechny karty použité 
         během tohoto kola (v příštím kole mohou být použity 
          stejné karty).

        3. Fází plánování začne nové kolo atd.

CÍL  HRY   
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OBSAH
1 herní plán

78 akčních karet (13 v každé barvě)
6 figurek: 3 dívky a 3 chlapci

v různých barvách
36 číslovaných prken v 6 velikostech

a 6 barvách
1 karta prvního hráče

27 kamenů

N DeVesnice / barva hráče (připomínka možných akcí)

Pro věk od 8 let.
Doba 15 až 45 minut.
Pro 2 až 6 hráčů.
Doporučujeme zahrát 
si několikrát ve 2, 3 
nebo 4 hráčích, než 
zkusíte hru v 5 či 6.

V deltě Mekongu se spolu každý rok utkávají nejodvážnější mladí lidé ve slavném zápolení.
Stavěním mostů z kamenů a prken se pokoušejí překročit řeku a dosáhnout vesnice na protějším břehu.

Aby tam dorazili, musí opatrně plánovat své akce a vyhýbat se pohybům protivníků a neočekávaným zásahům říčních draků z Mekongu.
Kdo první dorazí do svého cíle, získá sošku zlatého draka od samotného krále!

   Opustit svou vesnici, umisťovat kameny, stavět mosty a překročit 
   řeku a dosáhnout své cílové vesnice.













                  Přehled
Hráči           Hrající barvy  Karty odstraněné ze hry
   2 Růžová a černá        Červený, zelený, modrý a žlutý drak
        3 Modrá, červená a růžová       Zelený, žlutý a černý drak

   4 Modrá, zelená, červená a žlutá     Černý a růžový drak

   5 Všechny barvy kromě černé        Černý drak
   6 Všechny barvy         ---- 

Počet hráčů Cílová vesniceVesnice / barva hráče (připomínka možných akcí)



ŘÍČNÍ DRACI  
Během fáze vyhodnocení zruší karta draka akci karty 
umístěné na stejné pozici, a to hráči, který má stejnou 
barvu jako vyložený drak.

Hráč nemůže v jednom kole zahrát více než 
jednoho draka. Rovněž se může rozhodnout 
nepoužít žádného.
Karta draka neruší účinek jiného draka. Pokud 
více hráčů použije draka na stejné pozici, 
všechny účinky platí (viz příklad 5). 

Odstranit 1 kámen NEBO 1 prkno   
Hráč si MUSÍ vybrat mezi:

• Odstraněním prkna libovolné barvy a délky z plánu a jeho vložením do své zásoby prken. 
   Bude schopen ho později použít.

   • Odstraněním kamenu z plánu a jeho vrácením zpět do zásoby.  

Je zakázáno: • odstranit prkno obsazené figurkou.
  • mít ve své zásobě dvě prkna stejné délky (se stejným číslem).
  • mít ve své zásobě prkna více než dvou různých barev.
  • odstranit kámen podpírající jedno či více prken.
Pokud není možné odstranit žádné prkno ani kámen, akce je ztracena.

 

Umístit 1 prkno 
Hráč MUSÍ umístit 1 prkno podepírané dvěma kameny nebo vesnicí a jedním kamenem.

Umístit 2 prkna 
Hráč MUSÍ umístit 2 prkna podle stejných instrukcí.

Hráč MUSÍ zhodnotit vzdálenost mezi dvěma kameny nebo kamenem a vesnicí a poté vybrat 
prkno ze zásoby. Jakmile je prkno jednou vybráno, nemůže být vyměněno, i kdyby se to ukázalo 
jako špatná volba!
• Pokud je prkno příliš dlouhé, není to problém, prkno může přesahovat 
   okraj kamene.
• Ale pokud nemůže být prkno stabilně položeno (je příliš krátké), hráč 
   jej MUSÍ položit jinam.
• Pokud hráč nemůže pro prkno najít vhodné umístění, prkno je po zbytek 
   hry vyřazeno!
• Je zakázáno posunovat kamenem, aby mohlo být umístěno prkno.
• Důležité! Prkno nemůže být položeno na jiné prkno, kromě místa, kde je 
   obě může podepřít kámen či vesnice. 
• Důležité! Kámen může podepírat nejvýše 3 prkna. Podle tohoto pravidla 
   i vesnice může podepírat nejvýše 3 prkna.

Umístit 1 kámen  
 Hráč MUSÍ umístit 1 kámen na jeden z 27 ostrovů.

Umístit 2 kameny 
Hráč MUSÍ umístit 2 kameny, každý na jeden z 27 ostrovů. 

• Kámen nesmí být umístěn mimo hranice ostrova.
• Na každém ostrově smí být pouze jeden kámen.
• Není možné umístit kámen na vesnici.
• Jakmile je kámen jednou položen, nesmí být přemístěn nebo 
  odstraněn z plánu, s výjimkou akce „Odstranit 1 kámen nebo 1 prkno“. 
• Pokud v zásobě nezbývají žádné kameny a hráč si jeden potřebuje vzít, 
  akce je ztracena. 

 

1 pohyb
Hráč MUSÍ pohnout svou figurkou na dostupné 
(neobsazené jinou figurkou) prkno nebo vesnici 
(viz příklad 1). 

2 pohyby  
Hráč MUSÍ pohnout svou figurkou až o 2 prkna 
nebo 1 prkno a  vesnici (viz příklad 2). 

• Figurka může být posunuta v libovolném směru a 
   na libovolné prkno jakékoli barvy.
• Figurka se nemůže posunout na prkno obsazené jinou 
  figurkou, ale do vesnice může vstoupit neomezené 
  množství figurek.
• Pokud není možný pohyb v žádném směru, figurka 
  padá do řeky a vrací se zpět do své startovní vesnice. 
• V případě akce 2 pohyby je možné udělat otočku a 
  zakončit pohyb na původním prkně.

Skok přes jinou figurku    
Hráč MUSÍ nechat svou figurku přeskočit přes jinou 
figurku stojící na sousedním prkně. 

• Následek skoku je roven akci 2 pohyby (viz příklad 3).
• Aby byla tato akce možná, figurka musí být schopna 
  doskočit do vesnice nebo na neobsazené prkno. 
• Pokud není skok možný (žádná figurka na sousedním 
  prkně nebo žádné místo k dopadu), figurka skočí 
  do prázdna, spadne do řeky a vrací se zpět do své 
  startovní vesnice (viz příklad 4).

 

Pink dragon

Red dragon Green dragon

Pokročilé pravidlo

Otočte herní plán na stranu 
bez vyobrazených ostrovů. 
Namísto pokládání kamenů 
na ostrovy je můžete umisťovat 
přímo do vody. Po zbytek hry 
platí běžná pravidla.

Příklad 1: Zelená figurka se musí posunout na volné 
sousedící prkno. Zde může jít na zelené prkno po své 
levici nebo na červené prkno po pravé straně. Nemůže 
jít na růžové prkno, protože je obsazené žlutou 
figurkou. 

Příklad 2: Zelená figurka se musí pohnout o dvě 
prkna. Zde jsou prkna kolem ní obsazena jinými 
figurkami, takže může pouze dosáhnout červené 
vesnice, nebo se vrátit zpět na prkno, kde stojí.
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Příklad 3: Žlutá figurka musí skočit přes jinou figurku. 
Zde může skočit pouze přes zelenou figurku a dopa-
dnout na červené prkno, protože vedle něj jiná figurka 
nestojí. 

Příklad 4: Zde není žádná figurka, přes kterou by žlutá 
mohla skočit. Skok se jí nezdaří, spadne do řeky a 
vrací se zpět do své startovní vesnice.

Příklad 5: Růžový umístil zeleného 
draka na pozici 4, zelený hráč na 
pozici 4 dal modrého draka. Zelený 
drak neruší modrého draka. Modrý 
hráč nebude schopen provést 4. akci. 

Připomínka
Ve hře méně než 6 hráčů odstraní každý hráč 

ze své ruky karty draků nehrajících barev. 

Umístit 2 kameny

Odstranit 1 kámen

NEBO 1 prkno

Umístit 2 prkna

Umístit 1 prkno

Umístit 1 kámen

1 pohyb

2 pohyby

Skok přes jinou 

       figurku

Červený drak Zelený drak Růžový drak

Černý drak Žlutý drak Modrý drak


