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MateriálMateriálMateriálMateriál    

 
 12 karet moře (na každé 2 ze 4 obrázků) 1 člun 25 kruhů 5 figurek 5 žetonů hráčů 

Příprava hryPříprava hryPříprava hryPříprava hry    
• Zamíchejte 12 karet moře a utvořte z nich na 

stole kruh. 
• Každý hráč si zvolí barvu a vezme si figurku a 

žeton odpovídající barvy. 
• Žeton položí viditelně před sebe, aby ostatní 

hráči věděli, která je jeho barva. 
• Umístěte člun k jedné z karet. 
• Postavte figurky hráčů na kartu vedle člunu. 
• Položte na člun všechny kruhy. 

    

Cíl hryCíl hryCíl hryCíl hry    
Hráči cestují oceánem pomocí skoků z jednoho mořského živočicha na dalšího. Vítězí hráč, který 
nejrychleji absolvuje 6 kol a skončí opět na člunu. 

TahyTahyTahyTahy    
Hráči se postupně střídají v tazích po směru hodinových ručiček. Nejlepší plavec začíná. Každý tah 
má dvě části. 

1. Otočení karty1. Otočení karty1. Otočení karty1. Otočení karty    

Ve svém tahu hráč otočí jednu z karet na druhou 
stranu. Zvolená karta musí být jednou z karet za 

figurkou hráče, ale před nejbližší další figurkou. 
Vybraná karta již zůstane otočená, nevrací se do 
původního stavu. 
Před prvním tahem stojí všichni hráči na stejném 

políčku, takže první hráč smí otočit libovolnou kartu 

s výjimkou této. 

Pokud je karta bezprostředně za figurkou hráče 
obsazená, nemůže být otočena žádná karta. V tomto 
případě hráč nehraje, jeho tah propadá a ve hře 
pokračuje další hráč ve směru hodinových ručiček. 



    

2. Pohyb 2. Pohyb 2. Pohyb 2. Pohyb figurkyfigurkyfigurkyfigurky    

Hráč přesune svoji figurku (ve směru dle hodinových 
ručiček) na nejbližší kartu se stejným obrázkem 
(zvířetem). Může se stát, že to bude až ta karta, kterou 
hráč bezprostředně otočil. 
Během pohybu můžete předběhnout jiné figurky a 
také můžete skončit na políčku, na kterém již nějaká 
figurka nebo figurky stojí. 

Míjení lodiMíjení lodiMíjení lodiMíjení lodi    
Pokaždé, když minete člun, dostanete jeden kruh. 
Kruh si umístěte na svoji figurku. 

Konec hryKonec hryKonec hryKonec hry    
Nejprve musíte získat 5 kruhů za pět oběhnutí okruhu. 
6 kolo musíte zakončit přesně na políčku vedle 
člunu. Pokud toto políčko minete, musíte oběhnout 
ještě další kolo, na jehož konci se opět snažíte dostat 
na políčko vedle lodi. 

Poznámka překladatelePoznámka překladatelePoznámka překladatelePoznámka překladatele    

• Hru je možno hrát i v jednodušší verzi, kdy 
není povinnost skončit přesně na políčku vedle 
člunu.  

• Změnit si můžete také počet kol.  
• Hra může být rychlejší a zábavnější, pokud při 

pohybu figurkou přeskakujete obsazené karty, 
tj. figurka se přemístí na první volnou kartu se 
stejným obrázkem jako na otočené kartě. 
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