
NÁVOD KE HŘE RIFF ROUTE (ŽRALOK)

Hluboké tajemné moře je plné výzev pro zvědavé podmořské obyvatele.  Hejna malých rybek musí 
neustále čelit hladovým dravcům. Rybky musí být ostražité a mazané, aby se dokázaly skrýt v útesu
a nestaly se večeří žraloka, či jiného hladového dravce.

Hra pro 2 – 4 hráče od 5 let. 

¨
Hra obsahuje
hrací desku, 2 kostky, 6 dravých ryb (2 od každé velikosti – 2,4 nebo 6 polí), 16 malých ryb (po 
čtyřech v barvách žlutá, červená, modrá, zelená), 4 rybí žetony – označují hráči jeho barvu.

Cíl hry
Dostat malé rybky do bezpečí útesu.

Příprava hry
Položte hrací desku tak, aby na ni každý hráč dobře viděl i dosáhl.
Útes obsazený dravci je na jedné straně plochy. Vyberte 3 dravé ryby a umístěte je pod sebe na útes.
Mezi jednotlivými rybami musí být alespoň jedno volné pole svisle. Malé rybky jsou připraveny na 
druhé straně hrací desky. Každý hráč si zvolí barvu a v této barvě si vezme i rybí žeton, který položí
před sebe. Hráči se domluví, s kolika rybami od každé barvy budou hrát (2, 3 nebo 4).

První hráč začne tím, že umístí svoji rybku na startovní čáře – jednom řádku, kde je nejblíže k  
dravé rybě.  Další hráči postupně umísťují své rybky vždy na samostatný řádek. Pokud hrají jen dva
hráči, pak na zbývající  úvodní políčka řádků umístí nehrající ryby.

Hra
Hází se oběma kostkami. Hráči pohybují svými rybami podle barev, které na kostkách padnou. 
Dravé ryby se vždy pohybují první směrem k hejnu malých rybek. Malé rybky se pohybují vždy 
proti dravcům, směrem k útesu.

Když padne dravá ryba
Pokud na kostkách padne jeden nebo dva dravci,  alespoň jeden dravec se musí pohnout směrem od 
útesu. Ryby se vždy mohou pohybovat o jedno pole dopředu, nahoru nebo dolů. Pokud se dostane 
na pole s malou rybkou, sežere ji, tzn. rybka je ze hry.
Když padne 1 dravec a 1 rybka, vždy se jako první pohybuje dravec.

Když padne malá rybka
Např. když padne červená a modrá rybka, pak se červená a modrá rybka posune o jedno pole. Může
obsadit pouze volné pole. Pokud hráč pohybuje rybou, která není v jeho barvě (např. hráči se 
žlutým žetonem padne modrá rybka), rybka se může pohybovat jen dopředu. Pokud má hráč 
pohybovat rybkou své vlastní barvy, může s ní postoupit dopředu, nahoru nebo dolů. 
Pokud padnou dvě stejné barvy, může se rybka příslušné barvy přemístit o 2 pole.
Jestliže hráč nemůže udělat tah podle hodu kostkou ( např. kvůli obsazeným polím),  vybere si 
libovolnou jinou rybu pro pohyb vpřed.

Hra končí, když na hrací desce zůstanou rybky jen jednoho hráče (ostatní jsou sežrané) anebo když 
se alespoň jedna rybka dostane do bezpečí útesu.



Varianty
Standardně se hraje se 3 dravými rybami. Úroveň obtížnosti hry si lze určit výběrem velikosti 
dravců -  proti velkým dravcům, kteří zabírají 6 polí, se hraje obtížněji, je složitější se jim vyhnout. 
Také čím více dravců je ve hře, tím je hra obtížnější.


