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 • 67 karet surovin – 11x cihly, 11x døevo, 16x ruda, 15x vlna, 14x obilí 
 • 42 karet staveb – 9 karet cesty, 14 karet vesnice (na zadní stranì mìsto), 5 karet rytíøe, 9 karet rozvoje  
  mìsta a 4 pøehledové karty se stavebními náklady
 • 1 karta osudu

V této rychlé høe jde o to, aby hráèi co nejlépe využili své suroviny na stavbu vesnic, mìst, 
rozvoje mìsta, rytíøù a cest, a tím získávali vítìzné body. Zatímco jednou postavené vesnice, 
mìsta a rozvoje mìsta zùstávají hráèùm natrvalo, cesty a rytíøi své majitele mìní. 
Vítìzem se stává ten, kdo se svými vyloženými kartami nejdøíve získá deset 
vítìzných bodù.

Karty staveb
Karty staveb (cesty, vesnice / mìsta, rytíøi a rozvoje mìsta) se roztøídí a položí doprostøed stolu vedle sebe 
jako 4 oddìlené balíèky. Pøi høe ve dvou a tøech hráèích se z nich nìkolik karet vyøadí.

    Hra ve dvou hráèích: Vyøadí se všechny karty, které jsou v pravém dolním rohu  
    oznaèeny symbolem tøech nebo ètyø hráèù. 
    Hra ve tøech hráèích: Vyøadí se pouze karty, které jsou oznaèeny symbolem ètyø  
    hráèù. 

Ve høe ètyø hráèù se bude hrát se všemi kartami staveb.
 • Karty vesnic / mìst musí být položeny tak, aby v balíèku ležely stranou „vesnice“ nahoru. Balíèek se  
   pøed hrou zamíchá.
 • Karty rytíø a karty cesta mají stranu A, na které je popsána výhoda, a stranu B, na které je zobrazen   
   1 vítìzný bod. Tyto karty musí v balíèku ležet tak, aby byly vidìt jejich strany A.
 • Karty rozvoje mìsta se položí lícem nahoru. 

Karty surovin a tržištì: 
 • Všechny karty surovin se zamíchají dohromady a položí se lícem dolù jako dobírací balíèek. Z tohoto  
   balíèku se odebere pìt karet, které se vyloží lícem nahoru jako karty tržištì. 
 • Každý hráè si z dobíracího balíèku dobere tøi karty surovin. Karty surovin si hráèi drží v ruce skrytì  
   pøed ostatními.

Rozložení karet surovin a karet staveb: 

Karta osudu bude pøi høe ve tøech a ètyøech hráèích položena vedle odkládacího balíèku bílou šipkou 
nahoru. Poznámka: Pøi høe ve dvou hráèích se tato karta nepoužívá.
Pozor: Smìr šipky neoznaèuje poøadí hráèù. Funkce této karty bude vysvìtlena v èásti 
„Cesta a rytíø mìní majitele“.

Poèáteèní rozmístìní: Na zaèátku hry si každý hráè vezme jednu vesnici a jednu 
cestu a vše vyloží pøed sebe. Cesta bude vyložena stranou A nahoru. Každý hráè tedy zaèíná hru s jedním 
vítìzným bodem. Kromì toho si každý vezme jednu pøehledovou kartu se stavebními náklady, kterou si 
také položí pøed sebe.

Nejstarší hráè zaèíná. Kdo je na tahu, má následující možnosti, které se provádí v uvedeném poøadí:
 1. Výmìna karty(et) suroviny: Na tržišti, s hráèem nebo s dobíracím balíèkem.
 2. „Postavení“ karty(et) staveb: Hráè vyloží kartu staveb pøed sebe a zaplatí suroviny uvedené   
  na pøehledové kartì stavebních nákladù.
 3. Dobrání karty(et) surovin.
Poté je na øadì další hráè ve smìru hodinových ruèièek, nezávisle na smìru šipek na kartì osudu. Pokud 
je v prùbìhu hry dobírací balíèek spotøebován, odkládací balíèek se zamíchá a položí jako nový dobírací 
balíèek. 

1. Výměna karty(et) suroviny 
Hráè mùže na zaèátku svého tahu vymìòovat karty surovin. Kolik karet smí maximálnì 
vymìnit, záleží na tom, kolik cest má pøed sebou vyložených stranou A nahoru - cesty ležící 
stranou B nahoru se nepoèítají.
 • Nemá-li hráè pøed sebou vyloženou žádnou cestu stranou A nahoru: Hráè smí   
  vymìnit pouze jednu kartu s dobíracím balíèkem.
 • Má-li hráè pøed sebou vyloženu jednu nebo více cest stranou A nahoru: Hráè smí   
  za každou tuto cestu vymìnit jednu kartu s dobíracím balíèkem, s tržištìm nebo   
  s jedním hráèem.

Na obrázku vpravo má hráè pøed sebou vyloženy tøi cesty. Dvì cesty jsou vyloženy nahoru stranou 
A. Hráè mùže vymìnit dvì karty surovin.

Výmìna s dobíracím balíèkem: Hráè odloží na odkládací balíèek maximálnì tolik karet surovin, kolik 
má pøed sebou vyložených cest stranou A nahoru. Poté si z dobíracího balíèku dobere tolik karet, kolik jich 
odložil.
Výmìna s tržištìm: Hráè si vezme z tržištì maximálnì tolik karet surovin, kolik má pøed sebou vyložených 
cest stranou A nahoru. Poté položí zpìt na tržištì pøesnì tolik karet, kolik si jich vzal. 

„karta osudu“
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Výmìna se spoluhráèem: Hráè si mùže vzít ze skrytých karet v ruce jednoho libovolného spoluhráèe 
maximálnì tolik karet surovin, kolik má pøed sebou cest vyložených stranou A nahoru. Poté vrátí tomuto 
hráèi zpìt tolik karet surovin, kolik si jich vzal. Pøitom mu smí vrátit i karty, které si od nìj vzal. 
Dùležité: Vymìòuje-li hráè dvì nebo více karet surovin, mùže pro každou kartu využít jinou možnost 
výmìny. Má-li napøíklad pøed sebou vyloženy tøi cesty stranou A nahoru, mùže jednu kartu vymìnit 
s tržištìm, jednu s jedním spoluhráèem a jednu s jiným spoluhráèem.

Pozor: Má-li hráè postaven rozvoj mìsta „Knihovna“, mùže si jedenkrát ve své fázi výmìny vybrat jednu 
kartu z odkrytých karet v ruce jednoho spoluhráèe, namísto aby si ji vzal náhodnì ze zakrytých karet 
v ruce. Pokud by hráè chtìl vymìnit i druhou kartu se stejným spoluhráèem, musí si vzít opìt jednu kartu 
náhodnì ze zakrytých karet v ruce. Spoluhráè má pøedtím možnost si své karty zamíchat.

2. „Postavení“ karty(et) staveb
Vesnice: Vesnice se poèítá za jeden vítìzný bod. Postavení vesnice stojí 1 x døevo, 1 x cihly, 
1 x obilí a 1 x vlnu. Hráè zaplatí stavební náklady tím, že odloží na odkládací balíèek tyto karty 
surovin. Poté si vezme kartu vesnice ze zásoby a položí si ji pøed sebe. Není-li již v zásobì žádná 
vesnice, nemohou se stavìt žádné nové vesnice. Karty vesnice se pokládají do øady vedle sebe. 
Postavil-li hráè vesnici, mùže otoèit kartu osudu na druhou stranu.

Mìsto: Mìsto se poèítá za dva vítìzné body. Postavení mìsta stojí 2 x obilí a 3 x rudy. Postaví-
li hráè mìsto, tak po zaplacení stavebních nákladù otoèí jednu svou kartu vesnice na stranu 
s mìstem (vítìzný bod za otoèenou vesnici se již nezapoèítává). Pak pøeète na otoèené kartì 
událost, která platí pro všechny hráèe. Nastane-li událost „Pøepadení zlodìji“, musí být 
také otoèena karta osudu. Nemá-li hráè pøed sebou vyloženou žádnou kartu vesnice, kterou 
by otoèil, nemùže mìsto postavit. 
Dùležité: Dokud hráè ještì vesnici na mìsto nepøemìní, nesmí se na zadní stranu s napsanou 
událostí (stranu s mìstem) dívat.

Rozvoj mìsta: Rozvoj mìsta se poèítá za tøi, pøípadnì ètyøi vítìzné body. Postavení rozvo-
je mìsta stojí 3 x vlnu a 1 x rudu. Kdo chce postavit rozvoj mìsta, zaplatí nejprve stavební 
náklady. Poté si vybere kartu z balíèku karet rozvoje mìsta a položí ji na svou kartu mìsta. 
Vítìzné body na pøekryté kartì mìsta se již nezapoèítávají. Každý rozvoj mìsta nabízí 
urèitou trvalou výhodu, která je popsaná na pøíslušné kartì. Tato výhoda platí ihned. Hráè 
smí každý rozvoj mìsta postavit pouze jednou. Jeden hráè tedy napøíklad nesmí mít posta-
veny 2 Kostely. Kdo nemá vyloženo žádné mìsto, nemùže také postavit žádný rozvoj mìsta.

Cesta: Cesta stojí 1 x døevo a 1x cihly. Cesty se pokládají pøes sebe tak, aby zùstal viditelný 
jejich text, pøípadnì vítìzné body. Svou první kartu cesty musí hráè vyložit stranou A nahoru. 
Svou další kartu cesty musí vyložit stranou B nahoru. Následující karty cest musí hráè vyložit 
vždy tak, aby se strany A a B støídaly.

Rytíø: Rytíø stojí 1 x obilí, 1 x vlnu a 1 x  rudu. Stejnì jako karty cest budou i karty rytíøù 
kladeny pøes sebe, takže jejich text, pøípadnì vítìzné body, budou stále vidìt. Hráè musí 
svou první kartu rytíøe vyložit stranou A nahoru. Následující karty rytíøù musí hráè vyložit 
vždy tak, aby se strany B a A støídaly.

Cesta a rytíø mìní majitele: 
 • Staví-li hráè cestu nebo rytíøe a v zásobì již není žádná potøebná karta, vezme si horní kartu cesty nebo  
  kartu rytíøe od spoluhráèe. Kartu ztratí ten spoluhráè, který k nìmu sedí nejblíže ve smìru šipky   
  na kartì osudu. Nevlastní-li tento spoluhráè žádnou cestu nebo žádného rytíøe, bude pøeskoèen   
  a pøíslušnou kartu ztratí následující spoluhráè ve smìru šipky.
 • Vlastní-li hráè Kostel nebo Citadelu, je chránìn jeho první rytíø nebo jeho první tøi cesty a nemohou  
  mu být odebrány. Pokud by tedy vlastnil pouze jednoho rytíøe, pøípadnì tøi nebo ménì cest, bude   
  pøeskoèen. 

Další dùležitá stavební pravidla: 
 • Hráè smí pøi výstavbì nahradit jednu surovinu tøemi stejnými surovinami, kolikrát chce.
 • V jednom tahu smí hráè postavit každý druh stavby pouze jednou. Je povoleno postavit více rùzných  
  druhù staveb. Není tudíž napøíklad možné postavit ve stejném tahu dvì cesty. Ale je možné postavit  
  jednu cestu a jednoho rytíøe.

3. Dobrání karty(et) surovin
Hráè si dobere dvì vrchní karty z dobíracího balíèku. Za každou svou kartu rytíøe, která je vyložena stra-
nou A nahoru, si smí hráè dobrat jednu další kartu. 

Hra konèí, když hráè na øadì získá 10 vítìzných bodù.

Obrázek ukazuje vyložené karty hráèe, který hru vyhrál: Hráè vlastní dvì vesnice, jednu vesnici 
pøestavìl na mìsto a jedno mìsto vylepšil kostelem. Dvì karty rytíøù a ètyøi karty cest mu pøinesly 
další tøi vítìzné body.

Hra mùže být beze zmìn a se stejnými pravidly hrána velmi dobøe také v pìti èi šesti hráèích. Ovšem je k tomu 
potøeba ještì jedna stejná hra Osadníci z Katanu Rychlá karetní hra. Karty surovin z obou her se smíchají 
dohromady. Bude potøeba ale jen èást karet staveb ze druhé hry, jejichž množství závisí na poètu hráèù.
Hra v pìti hráèích: Z druhé hry budou pøidány všechny karty staveb, které jsou oznaèeny symbolem 
tøech hráèù. 
Hra v šesti hráèích: Z druhé hry budou pøidány všechny karty staveb, které jsou oznaèeny symbolem 
tøech nebo ètyø hráèù. 
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