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Maják v obležení 
Kooperativní hra pro 2 až 4 strážce majáku ve věku od 4 do 99 let. 

Zahrnuje soutěžní variantu. 

 

 

Autoři:  Carmen & Thorsten Löpmann 

Ilustrace:  Charlotte Wagner 

Délka hry:  cca. 15 minut 

 

 

Na velkém Vilibaldově ostrově je ukrytý poklad. O ten ale mají velký zájem 

piráti Vodní Krysy a chtějí ho ukrást. Jedině světlo majáku je drží v uctivé 

vzdálenosti od ostrova. Ale ne! Lampa je rozbitá a ve tmě se Krysy nebojí 

přiblížit k ostrovu a poklad ukrást. Ještě že je tu zkušený strážce majáku 

Vilibald Mrož. Ten na poslední chvíli vymyslí záchranný plán. Rychle 

postavit na okolních ostrovech nové majáky, jejichž světlo zažene Vodní 

Krysy zase zpět na moře. Závod s časem tedy začíná. 

Podaří se vám postavit všechny majáky dříve, než pirátská loď Krys dorazí 

k Vilibaldovu ostrovu? 

 

obsah 
1  figurka Vilibalda Mrože 

1  loď 

32  dřevěných majákových disků 

8  dřevěných majákových světel 

1  velký Vilibaldův ostrov 

8  karet ostrovů 

8  karet moře 

2  hrací kostky 

Návod ke hře 
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Myšlenka hry 
Aby zabránili Vodním Krysám ve vstupu na Vilibaldův ostrov a tím krádeži 

pokladu, stavějí hráči na sousedních ostrovech svoje majáky. Každý ostrov 

má ale své dvě ostrovní barvy, které lze použít na stavbu zdejšího majáku. 

Hotový maják se skládá ze čtyř majákových disků, které se pravidelně 

barevně střídají a z jednoho majákového světla na jeho vrcholu. Dvě hrací 

kostky určují, zda se posune loď Vodních krys směrem k ostrovu nebo zda 

se bude stavět maják. 

Pokud stavba není možná, vydá se Vilibald Mrož na obchůzku po ostrovech. 

Za účelem urychlení stavby majáků je možné, aby si hráči ve stavbě 

vzájemně pomáhali. Také pokud Vilibald Mrož dokončí svoji obchůzku, 

pomůže se stavbou majáků. 

Cílem hry je postavit všechny majáky dříve, než loď Vodních Krys dorazí na 

Vilibaldův ostrov. 

 
Příprava hry 
Umístěte velký Vilibaldův ostrov doprostřed stolu. Vyberte karty ostrovů 

podle počtu hráčů. Pokud hrají tři, nebo čtyři hráči, připravte pro každého 

dvě karty ostrovů. V případě, že hrají dva hráči, připravte pro každého 

hráče čtyři karty ostrovů. Na jednom z karet ostrovů je obrázek Vilibalda 

Mrože, tato karta musí být ve hře vždy. Otočte karty lícem dolů. Zamíchejte 

je a rozdejte hráčům. Hráči je otočí lícem nahoru před sebe na 

stůl. Osm karet moře uspořádejte 

doprostřed stolu do řady tak, aby 

tvořily cestu a končily u Vilibaldova 

ostrova. Loď umístěte před první 

kartu moře. Figurku Vilibalda 

Mrože umístěte vedle ostrovní 

karty s jeho obrázkem. Disky 

majáků a majáková světla 

rozložte volně okolo Vilibaldova 

ostrova na 

dosah všem 

hráčům. 

Připravte si 
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obě kostky. 

Jak hrát 
Hraje se ve směru hodinových ručiček. Kdo v poslední době viděl maják, 

může začít. Pokud mezi vámi nikdo takový není, začne nejmladší hráč a 

hodí oběma kostkami. 

Co padlo na kostkách? 

 

• Jeden nebo dva čluny? 
 Dejte si pozor! Přepadení Majáku! 

 Posuňte loď na další kartu moře ve směru Vilibaldova ostrova. 

 

 Pozor:  I když symbol lodi ukazují obě kostky, loď se posune pouze o 

jednu kartu moře. 

 

 Už jste hráli několik kol a loď právě dosáhla Vilibaldova 
ostrova?  

 Vodní krysy právě ukradly poklad! Smůla! Nepodařilo se vám dostavět 

majáky včas a vše je ztraceno.  

 Honem si hru zahrajte znovu. 

 

• Jedna nebo dvě barvy? 
 Stavba majáků pokračuje! 

 Vezměte odpovídající disk majáku a umístěte jej podle jejich barvy na 

vaše majáky nebo na majáky ostatních hráčů. 

 

Stavba Majáku: 
Na začátku stavby si můžete vybrat, kterou barvou 

disku ze dvou možných stavbu majáku započnete. 

Ostatní tři přikládané disky se již musejí pravidelně 

barevně střídat. Je-li maják dokončen, umístěte na 

jeho vrchol jedno majákové světlo. 
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Vilibald Mrož na obchůzce: 
Pokud při hře nelze umístit jeden, nebo dva majákové 

disky, vraťte je doprostřed stolu a posuňte figurku Vilibalda 

Mrože o odpovídající počet ostrovů ve směru hodinových 

ručiček. 

Pokud Vilibald Mrož obejde všechny ostrovy a vrátí se zase 

na ostrov, ze kterého původně vyšel, můžete vzít ze středu 

stolu jakýkoliv barevný disk a přiložit jej podle pravidel na 

jakýkoliv maják. 

 

• loď a barva? 

 Vodní Krysy se nedají zastavit! 

 Nejprve posuňte loď o jednu kartu moře blíž k ostrovu. Potom vezměte 

disk odpovídající barvy ze středu stolu a přiložte jej podle pravidel na 

jeden ze svých majáků. Pokud to není možné, přiložte jej podle pravidel 

na maják jiného hráče, který disk této barvy potřebuje. 

 

 Pokud nikdo se disk nehodí nikomu z hráčů, vraťte jej doprostřed stolu 

a posuňte figurku Vilibalda Mrože o jeden ostrov ve směru hodinových 

ručiček. Pokud Vilibald dorazí na ostrov, ze kterého původně vyšel, 

můžete vzít ze středu stolu jakýkoliv barevný disk a přiložit jej podle 

pravidel na jakýkoliv maják.  

 

Potom je na řadě další hráč aby hodil oběma kostkami. 

 

Vždy mějte na paměti že poté, co jste hodili kostkou: 
Jako první posunete loď Vodních Krys, potom pokračujete ve stavbě 

majáků a pokud to není možné, teprve potom posunujete figurku Vilibalda 

Mrože. 
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Konec hry 
Jakmile jsou všechny majáky postaveny a moře osvětleno dříve než loď 

Vodních Krys dorazí na Vilibaldův ostrov, vyhráli jste. Hurá! Poklad byl 

zachráněn! 

Pokud ale loď Vodních Krys dopluje na Vilibaldův ostrov dříve, než jste stihli 

postavit všechny majáky, Vodní Krysy vyskákali z lodi a poklad vám ukradli. 

To platí i v případě, že vám současně padla i správná barva pro dostavění 

posledního majáku.  

 

Tip: Hra bude obtížnější, pokud použijete méně karet moře ke stavbě cesty 

pro loď Vodních Krys. 

 

Soutěžní varianta 
Můžete začít velkou soutěž ve stavbě majáků! 

V této soutěži se každý hráč snaží dokončit své majáky jako první. 

 

Tato varianta se hraje podle pravidel základní hry s následujícími změnami: 

 

• Pokud jsou dva hráči, každý hráč bude mít tři karty ostrovů. 

• Pro mořskou cestu pro loď Vodních Krys použijete jen tři karty moře a 

kartu Vilibaldova ostrova. Pokaždé, když hráč posune loď na Vilibaldův 

ostrov, může odebrat jeden disk ze soupeřova majáku a vrátit ho 

doprostřed stolu. 

• Pak je loď zase umístěna zpět před první kartu moře. 

• Odebírat disky je možné pouze z nedokončených majáků. Dokončené 

majáky jsou nedotknutelné. 

• Pokud hráč nemůže použít jednu, nebo obě barvy disků, které padly na 

kostkách, posune figurku Vilibalda Mrože o jeden nebo dva ostrovy ve 

směru hodinových ručiček. 

• Hráč, který dostaví své majáky jako první, vyhrává hru.  


