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Herný materiál

• 1 herný plán 

• 56 žetónov zvierat – 14 ľadových medveďov,  
14 tuleňov, 14 lososov a 14 sleďov

• 9 žetónov sobov • 9 žetónov iglu 

• 20 Eskimákov – 4 v každej z piatich farieb hráčov 

• 1 drevený žetón slniečka 

• 1 pravidlá 

9 slnečných políčok 
pre žetón slniečka, 
ktoré umiestnite na 
začiatku hry na 
prvé políčko naľavo. 

PRAVIDLÁ HRY
Ľadové kryhy Grónska ukrývajú mnoho neobjaveného ... 

Enuk, malý eskimácky chlapček je veľmi rozrušený. Veľmi sa teší na výpravu so svojimi staršími bratmi. 
Doteraz mu len rozprávali príbehy o ľadových medveďoch a tuleňoch, ktorých na svojich výpravách stretli. 

Ale teraz sa to zmení. On sám uvidí všetky tie krásne zvieratá. Takisto mu dovolili pomáhať pri stavbe iglu a 
na to sa teší najviac zo všetkého.

Hráči sa v tejto hre snažia nazbierať čo najviac žetónov zvierat. Ten, kto nazbiera najviac zvierat, sa stane 
víťazom hry. 

Hra od Stefana Dorra a Manfreda Reindla pre 2 – 5 hráčov od 5 rokov.

9 iglu políčok na 
spoločnú stavbu iglu 

Toto je poradie v 
akom zvieratá 
utekajú.

slovensky
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Príprava hry
Herný plán umiestnite do stredu hracej plochy, aby naňho 
všetci dočiahli.
Všetky kartónové žetóny spolu zmiešajte a rozložte ich 
lícom nadol vedľa herného plánu. 
Drevený žetón slniečka položte na prvé slnečné políčko 
vľavo na hernom pláne. 
Každý hráč si vezme 4 Eskimákov vo farbe, ktorú si vybral a 
hra môže začať. 

Priebeh hry
Hra prebieha v dvoch fázach: 

 Fáza 1: Zbieranie žetónov a stavba iglu 
  Fáza 2: Záverečná fáza

Najmladší hráč začína hru s Fázou 1.

 Zbieranie žetónov a stavba iglu
Vo svojom ťahu otočte ľubovoľný žetón. Všetci hráči musia 
vidieť obrázok na žetóne, ktorý ste otočili. 
Žetóny otáčajte až do chvíle kým: 

-  Už nechcete otočiť žiaden žetón alebo
- ste otočili žetón iglu a zahráte Eskimáka

alebo
- dovolíte zvieratám ujsť.
-  Keď váš ťah skončí, pozbierajte všetky otočené žetóny, 

utvorte z nich stĺpček a položte ho pred seba.

Na ťahu je hráč naľavo od vás.

• Rozhodli ste sa, že už nechcete otočiť ďalšie žetóny. . .

Svoj ťah môžete ukončiť kedykoľvek chcete, aj po otočení 
niekoľkých žetónov.

• Otočili ste žetón iglu a zahráte Eskimáka
Ak ste otočili žetón iglu, umiestnite ho na príslušné 
políčko iglu na hernom pláne.
Žetón, ktorý ste umiestnili označte svojim Eskimákom. 
Ak už nemáte žiadnych voľných Eskimákov, nemôžete si 
žetón iglu označiť. Keď sa to stane, položte žetón iglu na 
plán bez Eskimáka.    

Váš ťah skončil.

Poznámka: 
Hra je jednoduchšia, ak 
žetóny uložíte do riadkov.

Poznámka: Pamätajte si, kde ktoré zviera je. 

Keď otočíte žetón iglu, musíte ho umiestniť na plán a označiť svojim 
Eskimákom. Práve ste pomohli so stavbou iglu.

Poznámka: Eskimáci na žetónoch iglu sú dôležití pri Záverečnej 
fáze.

Žetóny zvierat: slede, losos, tuleň, ľadový medveď

Žetón soba Žetón iglu

Teraz môžete pozbierať všetky žetóny 
otočené lícom nahor a stĺpček 
žetónov si položte pred seba. 

Pozbierajte otočené žetóny, vytvorte z nich stĺpček 
a položte si ho pred seba. 
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• Dovolíte zvieratám ujsť

Ak dovolíte zvieratám utekať, váš ťah okamžite končí.
Žetóny zvierat na úteku sa otočia opäť lícom nadol a vy 
si môžete zobrať len žetóny, ktoré ostali otočené lícom 
nahor. 

• Zvláštny prípad: Otočili ste žetón soba
Ak ste otočili žetón soba, musíte sa o soba postarať a to
zaberie nejaký čas.
To znamená, že musíte posunúť žetón slniečka na
hernom pláne o jedno políčko doprava.
Každého soba, ktorého ste otočili si môžete zobrať.
Soba nenaháňa žiadne zviera, takže váš ťah nekončí.

Poznámka: Aby sme pomohli vašej pamäti, poradie zvierat v 
akom utekajú je zobrazené na hernom pláne.

Príklad:
1.)  Tom otočil ľadového medveďa a rozhodol sa otočiť ďalší žetón. 
Otočil slede, takže ak by sa rozhodol ukončiť svoj ťah teraz, zobral 
by si obidva žetóny.  

2.)  Tom sa ale rozhodol otočiť ďalší žetón. Viac sleďov. 

3.)  Ďalší žetón, ktorý otočil je losos. Jeho ťah končí, pretože slede 
ujdú pred lososom. 

4.)  Tom musí otočiť lícom nadol žetóny sleďov. Môže si zobrať len 
žetóny ľadového medveďa a lososa. 

 ✘

✘

Keď otočíte žetón soba, musíte posunúť žetón slniečka o jedno 
políčko doprava. Ak otočíte 2 sobov vo svojom ťahu, musíte 
posunúť žetón slniečka o 2 políčka.

Poznámka: Môže sa stať, že počas jedného ťahu ujde viac zvierat.
Príklad: Anna otočila 1 ľadového medveďa a 2 lososov. Ďalší žetón, ktorý otočila je tuleň. 2 lososy ujdú pred 
tuleňom a tuleň ujde pred ľadovým medveďom. Anna tak musí otočiť lícom nadol 2 žetóny lososov a žetón 
tuleňa. Môže si zobrať len žetón ľadového medveďa.

Slede utekajú pred lososom.

Losos uteká pred tuleňom.

Tuleň uteká pred ľadovým medveďom.

Ľadový medveď uteká ihneď, keď sa objaví sob 
s Eskimákom.
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Fáza 2 začína, keď sa žetón slniečka dostane na posledné 
políčko na hernom pláne. 
Keď posuniete žetón slniečka na posledné políčko, váš ťah 
končí a hra sa posunie k ...

 Záverečná fáza
Na ťahu je ďalší hráč po ľavici.
Ak máte na hernom pláne Eskimáka, môžete ho teraz 
odstrániť spolu s označeným žetónom iglu.  
Eskimáka si položte pred seba a žetón iglu si pridajte do 
stĺpčeka zvierat, ktoré ste doteraz nazbierali. 
Teraz je pre vás veľmi dôležité pamätať si, kde sa ktoré 
zviera nachádza. Povedzte nahlas konkrétny typ zvierať, 
ktorý budete hľadať.
Otočte ľubovoľný žetón a ak je na ňom správne zviera, 
môžete si ho nechať. Potom povedzte iný typ zvieraťa a 
otočte ďalší ľubovoľný žetón. 
Ak ste otočili žetón s nesprávnym zvieraťom, žetón ostane 
otočený lícom nahor a na ťahu je ďalší hráč. 
Ak má aj tento hráč na hernom pláne svojho Eskimáka, 
musí aj on/ona nahlas povedať typ zvieraťa a otočiť 
ľubovoľný žetón, ktorý je lícom nadol.
Ak tento hráč nemá na hernom pláne svojho Eskimáka, 
žiadne žetóny sa nebudú otáčať a na ťahu je ďalší hráč. 
Hra pokračuje týmto spôsobom a nepreruší sa ani vtedy, ak 
má niektorý z hráčov na pláne viac Eskimákov. 
Tento hráč môže hľadať viacero typov zvierat, keď je na ťahu 
a už žiaden z hráčov nemá Eskimákov na hernom pláne.

Koniec hry
Hra končí, keď na hernom pláne už nie sú žiadny 
Eskimáci, alebo sa otočili všetky žetóny zvierat.

Príklad: 
Anna chce otočiť ľadového medveďa, takže nahlas povie 
„ľadový medveď“ a otočí žetón.

Naozaj otočila ľadového medveďa, takže si môže žetón 
nechať. Teraz sa rozhodne nájsť tuleňa.

Nanešťastie otočila žetón sleďov a jej ťah končí.
Žetón ostane otočený lícom nahor.

Podarilo sa vám nazbierať najviac žetónov?
Ak áno, vyhrali ste hru.
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Poznámka: Žetón zvieraťa, ktorý je otočený lícom nahor 
nemôže získať žiaden hráč!




