
Kooperatívna kocková hra od Wolfganga Warscha

Pre 2 – 4 hráčov od 10 rokov

Herný čas: 30 – 60 minút

V hre Fuji sa ocitnete v úlohách dobrodruhov, ktorí chcú preskúmať najznámejšiu 
sopku Japonska, horu Fuji. Tesne pred koncom expedície sa vám pod nohami 
začne otriasať zem. Sopka, ktorá spala viac než 200 rokov čo chvíľa vybuchne! 
Musíte ujsť pred smrteľnou lávou najrýchlejšie ako dokážete. Stihnú sa všetci 

členovia expedície dostať do bezpečia dediny skôr než niektorého člena zasiahne 
láva alebo vyčerpanie? Len vzájomná spolupráca a trochu šťastia vám pomôžu 

vyhrať tento závod s časom.

  facebook.com/feuerlandspiele
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PRÍPRAVA HRY    Prípravu hry a špeciálne pravidlá pre 2 hráčov nájdete na strane 10.

Každý hráč si náhodne (alebo podľa vlastného výberu) vyberie 1 
zo 4 kariet postáv. Položte si ju lícom nahor pred seba. Náhodne 
(alebo podľa vlastného výberu) si vyberte jednu zo 6 kariet 
schopností          a umiestnite ju vedľa svojej karty postavy. Aby 
ste sa dozvedeli viac o tom, ako vám tieto karty schopností môžu 
pri hre pomôcť, pozrite sa na stranu 11.

Karty vybavenia         zamiešajte lícom nadol. Následne dostane 
každý hráč taký počet kariet aký je uvedený na karte schopnosti 
pod symbolom        (viď tiež „Vysvetlenie schopností“ na strane 
11). Tieto karty si každý hráč umiestni lícom nahor pred seba. 
Zo zvyšných kariet vybavenia utvorte doberací balíček.

Farbu hráča určí karta postavy. V rovnakej farbe dostane každý 
hráč:

• 5 alebo 6 kociek (podľa počtu uvedeného na karte
schopnosti pod symbolom

• 1 figúrku
• 1 žetón osudu (umiestnite si ho na kartu postavy)
• 1 ukazovateľ vytrvalosti
• 1 zástenu

Vyberte si jednu zo 7 kariet scenárov alebo náhodne kartu 
vylosujte a postavte terén podľa inštrukcií znázornených na 
karte scenára. Jednotlivé kroky prípravy hry (       do      ) sú 
znázornené v príklade napravo.

Dosku vytrvalosti umiestnite vedľa terénu. Svoj ukazovateľ 
vytrvalosti položte na prvé políčko       na doske vytrvalosti. 
Žetóny zranení položte vedľa dosky vytrvalosti. Zvoľte si kartu 
úrovne a umiestnite ju naľavo od dosky vytrvalosti tak, aby 
zapadla do vyseknutého otvoru.

ÚROVNE NÁROČNOSTI:
Hru si môžete zahrať v 4 rôznych úrovniach náročnosti: 
Úroveň 1, 2, 3 a 4.

Málo skúsené skupiny hráčov by mali začať s úrovňou 1. Viac 
skúsení hráči môžu začať s úrovňou 2.

Zvyšné komponenty (vrátane vašej karty scenára) vráťte späť do 
krabice,  nebudete ich pre hru potrebovať.

 KOMPONENTY  65 kariet, 29 kartónových žetónov a 36 drevených dielikov.

3 energetické tyčinky 

7 žetónov 
vybavenia

2 žetóny 
erupcie

16 žetónov 
zranení

4 zásteny  
(nie sú na obrázku)

1 doska vytrvalosti 4 karty úrovní 

24 kariet krajiny 
zadná strana: láva

6 kariet dediny 
so žltým okrajom

2 karty trosiek  
zadná strana: láva 

1 karta sopky

4 karty postáv 6 kariet schopností 15 kariet vybavenia 7 kariet scenárov

4 drevené figúrky
modrá, fialová, zelená, čierna

Descr.: .............................................................................................
Buddy

6 1 You can remove 

1 die.
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Vertausche 2 beliebige Landschaftsfelder, die offenund leer sind.

Fernglas
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24 kociek
s okrajmi vo farbe hráčov;
povrch v žltej, modrej a ružovej

4 žetóny osudu

4 ukazovatele vytrvalosti

Le
ve

l 
1

0 -3
1-2 -2

3-4 -1
5+  0Le

ve
l 

2

0 -4
1-2 -3

3-4 -2
5-6 -1
7+  0

Le
ve

l 
3

0 -5
1-2 -4

3-4 -3
5-6 -2
7-8 -1
9+  0

0 -6
1-2 -5

3-4 -4
5-6 -3
7-8 -2
9-10 -1

11+ 0

Le
ve

l 
4

H
a
r
r
i
s
o
n
 
J
a
m
e
s

L
i

K
u
r
t
 
v
o
n
 
K
r
a
c
h

L
a
d
y
 
L
i
v
i
n
g
s
t
o
n
e

30 kariet terénu, pozostávajúce z:



–3 –

1

  Zamiešajte 6 kariet dediny 
a umiestnite ich na všetky žlté 
miesta       .
Na miesta so symbolom      
umiestnite karty dediny len 
v prípade, že hráte 4.

  Umiestnite kartu sopky na 
stôl na miesto označené na 
karte scenára týmto 
symbolom        . Uistite sa, že 
ste nechali na stole dostatok 
miesta pre ostatné karty.

  2 karty trosiek 
umiestnite na miesta 
so symbolom        .

  Zamiešajte 24 kariet 
krajiny a umiestnite ich 
lícom nahor na všetky 
zelené miesta          . 

  Pre 2 alebo 3 hráčov: Umiestnite svoje figúrky na karty 
krajiny len na miesto, ktoré je označené na karte scenára bielym 
symbolom       .
Pre 4 hráčov: Dvaja hráči si umiestnia figúrky na karty krajiny  
s bielym symbolom      na karte scenára a dvaja hráči na miesto 
so sivým       symbolom.

doska vytrvalosti so zvolenou kartou náročnosti

karta scenára

  Umiestnite 1 žetón vybavenia na každú kartu 
terénu, ktorá má symbol       na na karte scenára.

  Žetóny erupcie umiestnite na karty terénu 
označené       na karte scenára. Umiestnite ich tou 
stranou  nahor, na ktorej je viditeľná len jedna       .

0 -4
1-2 -3

3-4 -2
5-6 -1
7+  0
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CIEĽ HRY
Budete hrať spoločne proti hre. Aby ste vyhrali, musia figúrky všetkých hráčov stáť na karte dediny. Ak niektorý člen vášho tímu 
zomrie skôr než sa dostane do bezpečia dediny (buď ho zasiahne láva, alebo skolabuje z vyčerpania), okamžite hru prehrávate.

PRVÁ NAJDÔLEŽITEJŠIA VEC:
POHYB NA KARTU
Hlavným princípom hry je spôsob akým sa hráč pohybuje z karty na kartu: Všetci hráči naraz hádžu svojimi kockami a každý si 
porovná výsledky na kockách so susednými hráčmi, ktorí sedia naľavo a napravo. Je dôležité pamätať si to od začiatku hry.  

Pozrite sa na nasledovný scenár:

Teraz už rozumiete najdôležitejšiemu mechanizmu v tejto hre! Poďme sa teda pozrieť na pravidlá hry a zamerať sa na jednotlivé 
fázy hry.

Klára sa chce pohnúť na 
zobrazenú kartu terénu  
a označila si ju svojim 
žetónom osudu.

Všetci hráči už hodili 
kockami. Výsledky na 
kockách sú viditeľné pre 
všetkých hráčov.

Karta terénu má na spodnom 
okraji znázornené 
požiadavky na kocky.            
V tomto prípade to je žltá 
kocka         a kocka
s hodnotou         , ktoré sú 
potrebné na to, aby ste sa 
mohli pohnúť na túto kartu. 
Ostatné kocky jednoducho 
ignorujte.

Klára dosiahla celkový výsledok na kockách 16. Jej ľavý sused Jana má výsledok 10, čo je nižšie číslo než Klárine. Jej 
pravý sused Števo má celkový výsledok 18. Keďže Števo má vyšší celkový výsledok než Klára, Klára sa nemôže 
pohnúť na vybranú kartu krajiny a musí ostať tam, kde je.

 Pri požiadavke 
na kocky 

 , Klára 
Klára má vyšší 

celkový výsledok než 
jej ľavý spoluhráč 

Jana.

Pri požiadavke 
na kocky

Klára
 má nižší  

celkový výsledok 
než jej pravý 
sused Števo.

5 + 2 + 4 + 3 + 4 = 184 + 5 + 4 + 3 = 164 + 6 = 10

ŠTEVOKLÁRAJANA

Klára sa na vybranú kartu môže pohnúť len v prípade, že 
všetky jej platné kocky (v príklade zvýraznené sivou) majú 
spoločný výsledok vyšší než platné kocky obidvoch susedných 
hráčov.
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FÁZY KOLA
Každé kolo pozostáva zo šiestich fáz (ako je to znázornené na vnútornej strane zásteny): 

Po erupcii končí kolo a začne nové. Hoďte kockami. Každá z tých fáz je vysvetlená v ďalších častiach pravidiel.

FÁZA 1: HOD KOCKAMI

FÁZA 2: PLÁNOVANIE A KARTY VYBAVENIA

 
  

  

• Figúrka sa môže pohnúť až o tri miesta za kolo (vrátane obsadených
miest).

• Každý pohyb môže byť vertikálny alebo horizontálny, nikdy nie 
diagonálny.

• Figúrka môže ostať na aktuálnom mieste.
• Nemôžete sa pohnúť cez karty lávy, karty trosiek a kartu sopky. 

Umiestnenie žetónu osudu 
Svoj žetón osudu umiestnite na vybranú kartu terénu.

• Vaša figúrka musí byť schopná pohnúť sa na dané miesto podľa 
pravidiel pohybu (viď vyššie).

• Hráči, ktorí sedia vedľa seba si nemôžu zvoliť rovnakú kartu.
• Svoj žetón osudu môžete položiť na kartu, kde stojí figúrka 

vášho spoluhráča.
• Dokonca aj vtedy, keď sa nechcete pohnúť, musíte umiestniť žetón 

osudu na aktuálnu kartu. 

Poznámka: Hoci nikto nemôže vidieť čo robíte za 
zástenou, nie je dovolené zmanipulovať výsledky na 
kockách. Ani v tejto, ani v žiadnej inej fáze.

1 HOD KOCKAMI
Hoďte kockami za zástenou.

2 PLÁNOVANIE
A KARTY VYBAVENIA 
Dohodnite sa kde sa kto chce pohnúť. 
Môžete použiť aj karty vybavenia. 

3 PREHOD
 KOCKAMI
Opäť môžete prehodiť kockami.

4 KARTY VYBAVENIA
Môžete použiť niektoré karty vybavenia.

5 POHYB
A VYTRVALOSŤ  
Posuňte figúrky a znížte si vytrvalosť.

6 ERUPCIA
Láva postupuje krajinou.

Príklad: Pohyb a žetóny osudu.

Števo umiestnil svoj žetón osudu do vzdialenosti 2 
kariet od svojej figúrky.
Jana umiestnila svoj žetón osudu do vzdialenosti 3 
kariet od svojej figúrky.
Klára sa rozhodla, že sa nepohne z miesta a umiestnila 
svoj žetón osudu na kartu, na ktorej stojí jej figúrka.

Nastavte si zástenu tak, aby ste mali dosť miesta na hod kockami. Teraz 
všetci naraz hoďte             svojimi kockami raz za zástenou. 
Výsledky by ste mali vidieť iba vy.

V tejto fáze sa rozhodujete, kde sa posunie ktorá figúrka. Môžete o  
 tom diskutovať            a zdieľať informácie. Svoje žetóny osudu 
umiestnite na odlišné karty terénu          .   Môžete použiť karty 
vybavenia          s označením Fáza 2 ( viď „Fáza 4: Karty vybavenia“ na 
 strane 7 a Vysvetlenie kariet vybavenia na strane 12).

Pravidlá pohybu
Rozhodnite sa, na ktorú kartu chcete pohnúť svoju figúrku. 
Obmedzenia:



–6 –

• Umiestnenie žetónu osudu neznamená konečné rozhodnutie. Počas 
plánovania môžete presunúť svoj žetón osudu koľkokrát chcete. 
Vaše rozhodnutie je konečné v momente, kedy začne ďalšia fáza
(prehod kockami). Potom už nemôžete presúvať svoj žetón osudu. 

Požiadavky na kocky
Každá karta terénu má na spodnej strane znázornené požiadavky 
na kocky. Označuje, ktoré kocky sú platné, aby mohli byť použité na 
pohyb figúrky na príslušnú kartu. 
Tu sú dve kritériá:
Farba kocky: ružová, modrá, žltá

  modá   žltáružová        

Hodnota kocky      

    1–6

označuje párne (2, 4, 6)    

označuje nepárne (1, 3, 5)

Aby ste mohli svoju figúrku presunúť na takúto kartu, musíte splniť 
nasledovné podmienky pohybu: 

Celkový výsledok na platných kockách (tých, ktoré spĺňajú 
požiadavky na vašej cieľovej karte) musí byť vyšší než celkový 
výsledok na platných kockách susedných hráčov (viď stranu 4).

Pravidlá komunikácie
Hoci je výsledok na vašich kockách veľmi dôležitý pre susedných hráčov, 
kocky ostávajú do určitého momentu skryté za zástenou. Aby ste predišli 
problémom, je dobré spolu komunikovať. Musíte však dodržiavať určité 
pravidlá: 

Pri komunikácii nie je dovolené uviesť konkrétny výsledok, 
alebo nepriamo popísať výsledok.

Vzťahuje sa to rovnako na číslo ako aj na hodnotu na vašich 
kockách. 

Ak bude vaša vzájomná komunikácia dostatočne rafinovaná,  
s trochou šťastia budete schopný splniť podmienky pohybu.

FÁZA 3: PREHOD KOCKAMI

Po tom, čo ste si všetci definitívne umiestnili žetón osudu na 
kartu, môžete prehodiť         kockami.

Počet prehodení
Každý z vás môže prehodiť svoje kocky 0 – 3 krát. Záleží ako 
ďaleko sa chcete pohnúť so svojou figúrkou v danom kole (t.j. 
vzdialenosť medzi vašou aktuálnou kartou a kartou, na ktorej je 
váš žetón osudu):

• „Mám 3 žlté kocky.“
• „Mám veľa kociek s 5.“
• „Nemám žiadnu nepárnu hodnotu.“
• „Mám väčšinu ružových kociek.“ 

Vyhlásenia takéhoto typu sú dovolené:
• „Mám veľa kociek s vysokou hodnotou.“
• „Čo sa týka párnych čísel, nemala by som byť

hrozbou.“
• „Vzhľadom ku karte som hodila veľmi slabo.“

Poznámka: Každý z vás musí rozmýšľať. Na jednej 
strane chcete hodiť na kockách čo najvyššie hodnoty, 
aby ste zvýšili svoju šancu na pohyb, na strane druhej 
to môže zabrániť spoluhráčovi v pohybe. 

Príklad: Komunikácia

Vyhlásenie takéhoto typu nie sú dovolené:

Poznámka: Svoj žetón osudu by ste mali pri diskusii 
používať ako vizuálnu pomôcku týkajúcu sa pohybu. 
Len tak všetci spoluhráči uvidia, kam sa chcete pohnúť 
a aké požiadavky na kocky sú na danom mieste.

Príklad: Požiadavky na kocky

Všetky kocky s 1, 2 alebo 3
(akejkoľvek farby)

Všetky žlté kocky a všetky 
kocky s hodnotou 4

Všetky ružové a modré kocky 
s nepárnou hodnotou

Všetky žlté kocky s párnou 
hodnotou

Počet prehodení 
záleží od vzdialenosti 
pohybu.

• Ak chcete ostať na svojej aktuálnej karte, máte 2 prehodenia        .
• Ak sa chcete pohnúť o 1 alebo 2 miesta, máte 1 prehodenie         .
• Ak sa chcete pohnúť o 3 miesta, nemáte žiadne prehodenie.
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• Niektoré karty terénu majú v ľavom hornom rohu        symbol. Ak ste
umiestnili svoj žetón osudu na takúto kartu, získate tak 1 dodatočné
prehodenie kockami         .

Ako prehadzovať
Pri prehadzovaní si vždy vyberte koľkými kockami chcete prehodiť. 
Opakujte to pri každom prehodení.

• Môžete prehodiť ľubovoľný počet kociek (alebo aj všetky kocky).
• Môžete sa rozhodnúť, ktoré kocky chcete prehodiť. Nezáleží na tom, 

či ste už kocky prehadzovali v predchádzajúcom hode.
• Kocky, ktoré ste si na prehodenie vybrali musíte hodiť naraz.
• Nemusíte využiť všetky možnosti na prehodenie kociek.  Ak ste 

spokojný s výsledkom na kockách, nemusíte kocky prehadzovať. 

Obmedzenia na prehodenie kockami
• Všetci hráči musia prehadzovať kocky naraz.
• Počas prehadzovanie nemôžete  komunikovať (Fáza 3). 

FÁZA 4: KARTY VYBAVENIA

Keď už všetci hráči prehodili svoje kocky, môžete použiť karty 
vybavenia         .

Karty vybavenia poskytujú hráčovi predmety s užitočnými 
schopnosťami na jedno použitie.

• Karty vybavenia môžete použiť vo fáze 2 (Plánovanie a karty
vybavenia) alebo vo fáze 4 (Karty vybavenia). Na každej karte
vybavenia je znázornená fáza (2 a/alebo 4), v ktorej je možné ju použiť.

•

•

Využitie karty vybavenia môžete prediskutovať. Karty máte vyložené
pred sebou lícom nahor, takže všetci ich môžu vidieť. Ale nezabudnite,
že presúvať svoj žetón osudu, alebo prehadzovať kocky už nie je
možné! Navyše vaše kocky sú stále skryté za zástenou, takže stále platia
pravidlá komunikácie (strana 6).
Vo fáze 2 aj vo fáze 4 je možné použiť ľubovoľný počet kariet
vybavenia v ľubovoľnom poradí.

Ak chcete použiť kartu vybavenia, najprv to oznámte svojim 
spoluhráčom. Potom ju použite. Potom kartu odhoďte na odhadzovací 
balíček. Táto karta sa tak stane nedostupnou pre vás a vašich 
spoluhráčov.

Príklad: Počet prehodení

Klára môže prehodiť dvakrát.
Števo môže prehodiť raz.
Jana nemôže prehadzovať

Toto číslo označuje fázu, v ktorej je 
možné kartu vybavenia použiť. 

Tento symbol označuje, či sa efekt karty týka len vás 
alebo aj ostatných hráčov.

Čierna figúrka: Efekt sa týka len vás, 
majiteľa karty.

Čierna a biela figúrka: Efekt sa týka vás 
a jedného iného hráča.

Čierna figúrka a biele figúrky: Efekt sa 
týka všetkých hráčov.

4

Change any number of 6s to1s.

Compass
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FÁZA 5: POHYB A VYTRVALOSŤ

Keď ste už použili karty vybavenia, alebo ste sa rozhodli nepoužiť ich          
v danom kole, je čas na pohyb figúrok. Najprv odstráňte svoju zástenu, 
aby bol výsledok na kockách viditeľný pre všetkých hráčov. Potom 
niektorý z hráčov môže začať s vykonávaním nasledovných krokov: 

A. Porovnať výsledky a pohnúť figúrku
B. Upraviť vytrvalosť

Pre Fázu 5 platí všeobecné pravidlo: Počas celého svojho ťahu si všímate 
len požiadavky na kocky na karte terénu, na ktorej leží váš žetón osudu. 
Všetky ostatné karty sú nepodstatné.

Dohodnite sa v akom poradí vykonáte svoje ťahy. Po prvom hráčovi, 
ktorý vykonal obidva kroky v poradí, nasledujú ostatní hráči. Keď každý 
hráč vykonal svoj ťah, fáza končí a sopka vybuchne.

A. Porovnanie výsledkov a pohyb figúrky

Vykonajte nasledovné:
1. Vy a vaši susední hráči vyberte všetky kocky, ktoré sú potrebné na 

splnenie požiadaviek na karte terénu s vašim žetónom osudu (toto sú
„platné kocky“ vo vašom ťahu).

2. Spočítajte si hodnotu na všetkých kockách, aby ste zistili svoju hodnotu
pohybu.

3. Susední hráči si tiež spočítajú hodnoty na platných kockách, aby dostali 
hodnotu pohybu.
Ak je vaša hodnota pohybu vyššia než hodnoty pohybu susedných hráčov,

môžete svoju figúrku presunúť. Svoju figúrku posuniete na kartu terénu s
vašim žetónom osudu, alebo ostanete na aktuálnej karte, ak ste na ňu
umiestnili žetón osudu.

Ak je vaša hodnota pohybu rovnaká, alebo nižšia než hodnota aspoň
jedného zo susedných hráčov, nemôžete sa pohnúť so svojou figúrkou.
Svoju figúrku musíte nechať na aktuálnej karte terénu.

Nakoniec vráťte svoj žetón osudu späť na svoju kartu postavy.

Získavanie vybavenia

Vždy, keď vaša figúrka skončí na karte so žetónom vybavenia         ,
potiahnite si novú kartu vybavenia.

Potiahnite si vrchnú kartu z balíčka kariet vybavenia a položte si ju pred
seba lícom nahor. Môžete ju použiť až od ďalšieho kola. Potom odstráňte
z karty terénu žetón vybavenia. Odteraz už nebude možné získať na tejto
karte vybavenie.

Žetóny erupcie

Na začiatku hry sa na dve karty terénu umiestnia žetóny erupcie         .

Ak sa svojou figúrkou pohnete na, alebo cez kartu terénu, na ktorej je žetón
erupcie, spustí sa dodatočná erupcia sopky. Prebieha to rovnako ako je
popísané vo „Fáza 6: Erupcia“ (strana 9).

Potom odstráňte z karty  žetón erupcie. Každý žetón erupcie sa v hre
vyhodnotí len raz.

Príklad: Pohyb figúrky

Števo

Klára

Števo má požiadavku na ružové kocky a kocky       
s hodnotou 4. 
Celkovú hodnotu na kockách má 14 a je to vyššia 
hodnota pohybu než majú jeho susední hráči Jana (6) 
a Klára (2). Svoju figúrku môže posunúť na kartu so 
svojim žetónom osudu.

Klára má požiadavku na žlté kocky a kocky s hodnotou 
6. Jej celkový výsledok je 10, čo je viac než výsledky jej 
susedných hráčov Jany (9) a Števa (0). Keďže Klára chce 
ostať na aktuálnej karte, neposunie svoju figúrku.

Jana má požiadavku na nepárne ružové a modré 
kocky. Celkový výsledok na kockách má 11, čo je menej 
než má jej spoluhráč Števo, takže Jana sa nemôže 
posunúť so svojou figúrkou.

Poznámka:  Ak niektorý z hráčov aktivoval žetón 
erupcie, mal by byť posledným hráčom vo fáze 5.

Jana
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B. Upravenie vytrvalosti

Všetci hráči začínajú hru s vytrvalosťou naplno        .V priebehu hry sa však 
vaša vytrvalosť bude znižovať a dostanete aj zranenia, ktoré budú limitovať 
vaše možnosti.

Ak ste sa mohli posunúť so svojou figúrkou, spočítajte si rozdiel medzi vašou 
vlastnou hodnotou pohybu a hodnotou pohybu susedného hráča, ktorá bola 
najvyššia. Potom sa pozrite na kartu úrovne, aby ste vedeli koľko vytrvalosti 
stratíte v tomto kole (v závislosti od vypočítaného rozdielu). Za každý stratený 
bod vytrvalosti sa posuňte o jedno políčko smerom nahor na počítadle 
vytrvalosti.

Ak ste sa so svojou figúrkou nemohli posunúť, rozdiel si nepočítate. Namiesto 
toho stratíte maximálnu hodnotu vytrvalosti          zobrazenú v hornom rade 
na karte úrovne           .

Ak sa v priebehu hry dostane váš ukazovateľ vytrvalosti na vrchné políčko na 
počítadle vytrvalosti (políčko so symbolom         ), vaša postava zomrie              
z vyčerpania, čo ukončí hru pre všetkých hráčov.

Žetóny zranení
Vždy, keď sa váš ukazovateľ vytrvalosti dostane na políčko, alebo prejde cez 
políčko so symbolom        , okamžite dostanete zranenie a musíte si zobrať 
žetón zranenia. Žetón zranenia si položte na jedno zo štyroch políčok zranení 
na karte schopností. Musíte si vybrať miesto, ktoré je prázdne. Každý žetón 
zranenia vám spôsobí obmedzenia v jednotlivých akciách a jeho efekt trvá až 
do konca hry. Záleží, ktoré políčko zranenia zakryjete. Efekty sú nasledovné:

• Zranenie nohy: Natrvalo strácate jednu kocku. Môžete sa 
rozhodnúť, ktorú kocku stratíte. Odstráňte ju až vtedy, keď si všetci 
hráči upravili vytrvalosť, keďže výsledky na vašich kockách sú stále 
dôležité pre spoluhráčov. 

• Amnézia: Nemôžete 
používať svoju 
schopnosť. 

• Zlomená ruka: 
Nemôžete používať
žiadne karty vybavenia.

• Zranenie oka: Odteraz už nemôžete prehadzovať kocky
vo Fáze 3. Neplatí to pre prehadzovanie kociek z kariet
vybavenia a kariet schopnosti.

FÁZA 6: ERUPCIA

Na konci každého kola sa vyhodnotí erupcia sopky        . Otočte všetky 
karty krajiny, ktoré vertikálne alebo horizontálne susedia s kartou lávy, 
na stranu lávy. Teraz sa tieto karty stali kartami lávy.

V kole 1 je karta sopky jedinou kartou lávy. Takže otočíte len prvú kartu 
trosiek (ktorá je vedľa sopky). V ďalších kolách možno budete musieť 
naraz otočiť viac než len jednu kartu! 

Ak na karte, ktorú musíte otočiť, stojí figúrka niektorého z hráčov, pohltí 
ju láva a hra končí vašou prehrou.

V opačnom prípade po erupcii začína ďalšie kolo. Postupujte presne tak 
ako v predchádzajúcom kole a začnite s Fázou 1: Hod kockami.

Príklad: Upravenie vytrvalosti

V príklade na strane 8 mala 
Klára hodnotu pohybu 10 a jej 
susední hráči 9 a 0. Takže rozdiel 
medzi jej hodnotou pohybu a 
najvyššou hodnotou pohybu 
susedného hráča je 1 (10 mínus 
9). Podľa karty úrovne pri

rozdiely 1 (alebo 2) stratí Klára 3 vytrvalosti. Takže 
Klára posunie svoj ukazovateľ vytrvalosti o 3 políčka 
dopredu na počítadle vytrvalosti. Števo nestratí 
vytrvalosť, keďže rozdiel medzi jeho hodnotou pohybu 
(14) a najvyššou hodnotou pohybu susedného hráča (6)
je 8. Jana stratí 4 vytrvalosti, keďže jej pokus o pohyb
bol neúspešný.

Poznámka: Ak ste sa vo fáze 2 rozhodli ostať na 
aktuálnej karte terénu, vytrvalosť si vyhodnotíte 
rovnakým spôsobom. Ak je vaša hodnota pohybu vyššia 
než hodnota pohybu susedných hráčov, stále môžete 
stratiť vytrvalosť, záleží od rozdielu medzi hodnotami 
pohybu. Ak je vaša hodnota pohybu rovnaká, alebo 
nižšia než hodnota susedných hráčov, stratíte najvyššiu 
možnú hodnotu vytrvalosti.

 Poznámka: Na zadnej strane žetónov zranení sú  
znázornené 4 rôzne efekty. Žetón s vybraným 
symbolom si môžete položiť pred seba namiesto na 
kartu schopnosti.

Poznámka: „Equipment manager“ môže, aj so 
zlomenou rukou, posunúť vybavenie iným hráčom. 

Príklad: Dva 
žetóny zranenia 
obmedzujú 
možnosti postavy 
„Gatherer“.

Le
ve

l 
2

0 -4
1-2 -3

3-4 -2
5-6 -1
7+ 0

Príklad: Šírenie lávy

Po  
kole X

Po ďalšom 
kole

Po ďalších 
dvoch kolách

!

!

!
!

Beschr.: .........................................................................................

6 1

Sammler

Verzicht auf Neu-

wurf, Powerriegel.

fuji_skill_cards.indd   3 21/06/2018   11:36:32

možnú hodnotu 
vytrvalosti.
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KONIEC HRY
Hra končí víťazstvom alebo prehrou vás, dobrodruhov. 

Hru prehráte, ak jeden člen tímu zahynie. 
Môže sa to stať dvomi spôsobmi:

•

•

Karta, na ktorej stojí figúrka hráča sa musí otočiť na stranu
lávy kvôli erupcii sopky         .

Váš ukazovateľ vytrvalosti         sa posunul na posledné
políčko na doske vytrvalosti (políčko so symbolom       ).

V obidvoch prípadoch sa hra okamžite končí prehrou. 

Víťazstvom sa končí hra vtedy, ak posledný hráč presunie svoju 
figúrku na kartu dediny a všetci hráči majú svoje figúrky na 
kartách dediny. Aj v tomto prípade končí hra okamžite. 
Nemusíte už vyhodnocovať erupciu na konci kola.

Karty dediny
Karty dediny majú rovnakú funkciu ako ostatné karty terénu. 
Ak sa vaša figúrka dostane na kartu dediny, neodstráni sa z hry. 
Stále musíte hádzať kockami a upraviť si vytrvalosť na konci 
kola. Môžete dokonca figúrku aj presúvať. Je to dokonca 
výborný nápad posunúť sa ďalej do dediny, aby ste nechali voľné 
miesto aj pre ostatných hráčov. 
Keď ste sa už dostali do dediny, môžete z nej stále odísť. Ale 
nezabudnite, že hru môžete vyhrať len vtedy, ak majú všetci 
hráči svoje figúrky na kartách dediny.  

Záverečné bodovanie
Ak chcete poznať svoju mieru úspešnosti, môžete si spočítať 
body po víťazstve.
Víťazné body získate nasledovne:

4 VB za hráča

-1VB za každý žetón zranenia

+1 VB za každú nepoužitú kartu vybavenia

Nasledovný prehľad vám ukáže ako dobre ste to ako tím zvládli:

VARIANT
Extra vzrušenie: Ak chcete zvýšiť napätie na konci hry, môžete 
použiť tento variant. Počas prípravy hry otočte žetón erupcie, 
ktorý je umiestnený bližšie pri dedine, na stranu, kde je symbol  
2          namiesto 1. Keď sa žetón aktivuje, vyhodnotia sa 2 
erupcie namiesto 1. Tento variant môžete hrať s každou 
náročnosťou.

 PRAVIDLÁ PRE 2 HRÁČOV
Pre hru 2 hráčov existujú dva varianty. 

Vyberte si jeden podľa vlastného rozhodnutia:
A  Rýchlejšia príprava, jednoduchšie pravidlá a ovládanie, 
ale viac šťastia 
Počas prípravy hry vykonajte nasledovné kroky: 

• Medzi seba a svojho spoluhráča položte ešte jednu, tretiu, 
zástenu tak, aby za ňu nevidel ani jeden z vás. Ďalšiu sadu 6 
kociek položte vedľa. 

Počas hry platia nasledovné pravidlá: 
• Za treťou zástenou hoďte 3 kockami, tak aby ani jeden z vás 

nevidel výsledky na kockách. Potom hoďte ďalšími 3 kockami 
pred treťou zástenou, takže obaja uvidíte výsledky na kockách.

• Vo fáze 3  (prehod kockami) nemôžete prehadzovať žiadne
z dodatočných kociek pri tretej zástene.

• Vo fáze 5 (pohyb a vytrvalosť) odstráňte tretiu zástenu
a porovnajte svoje výsledky s výsledkami svojho spoluhráča   
a  s výsledkami na dodatočných kockách pri tretej zástene. 
Tieto dodatočné kocky symbolizujú tretieho hráča, ktorý síce 
nemá svoju figúrku, ale v hre vám zavadzia. 

B  Trošku dlhšia príprava, náročnejšie na pravidlá a ovládanie, 
menej šťastia 
Počas prípravy hry vykonajte nasledovné kroky: 

• K dvom figúrkam hráčov pridajte na štartovnú kartu terénu
tretiu figúrku. Táto figúrka dostane aj kartu postavy, kartu
schopnosti, žetón osudu a štartovaciu kartu vybavenia. Vyberte
kartu schopnosti so 6 kockami. Taktiež umiestnite ukazovateľ
vytrvalosti danej farby na dosku vytrvalosti.

• Zvyšné dve zásteny umiestnite chrbtom k sebe medzi vás dvoch.
Položte 3 kocky tretej figúrky za každú zástenu. Na každú stranu
umiestnite tieto kocky: 1 kocku s modrou „1“, 1 kocku s modrou
„2“ a 1 kocku s modrou „3“. Tak každý z hráčov uvidí len 3 zo 6
kociek tretej figúrky.

Počas hry platia nasledovné pravidlá: 
• Obidvaja hráči hádžu nielen svojimi kockami, ale aj 3 

kockami tretej figúrky, ktoré sú na ich strane zásteny.
• V plánovacej fáze sa obidvaja hráči dohodnú, kde 

umiestnia žetón osudu tretej figúrky.
• Obidvaja hráči rozhodujú, ktoré karty vybavenia tretej 

figúrky použijú a či vôbec.
• Tretia figúrka si upravuje vytrvalosť, získava zranenia   

a musí prísť bezpečne do dediny, aby ste spoločne 
vyhrali. 

0 VB      Strávite veľa času v nemocnici.

1–2 VB To bolo tesné. Možno až príliš! Financovanie  

3–4 VB   Zvládli ste to. Ale medailu nečakajte!

5–7 VB Oddychujte a doprajte si šálku sake v dedine. 
Zaslúžite si to!.

8–11 VB Obyvatelia dediny zorganizovali oslavu na vašu počesť! 
Ešte nikdy nestretli takých odvážnych dobrodruhov. 
(Nabudúce by ste si mali zahrať hru s vyššou 
náročnosťou.) 

12+ VB Príbehy o vašom dobrodružstve sa začali šíriť do celého  
sveta. Hollywood chce o vašej výprave natočiť film.  
(Nabudúce by ste si určite mali zahrať hru s vyššou 
náročnosťou.)

vášho ďalšieho projektu bolo zrušené. 



Equipment 
manager

Buddy

Gatherer

Scout

Survivalist

Tinkerer

Na začiatku hry dostanete 6 kociek    
a 4 karty vybavenia. Vyberte si 2 karty 
vybavenia a zvyšné vráťte na spodok 
doberacieho balíčka.

Na začiatku hry dostanete 6 kociek a 1 
kartu vybavenia.

Na začiatku hry dostanete 6 kociek 
a 1 kartu vybavenia.

Na začiatku hry dostanete 5 kociek 
a  2 karty vybavenia. 

Na začiatku hry dostanete 5 kociek   
a 1 kartu vybavenia.

Na začiatku hry dostanete 5 kociek  
a 3 karty vybavenia. Vyberte si 1 
kartu vybavenia a zvyšné vráťte späť 
na spodok doberacieho balíčka. 

 VYSVETLENIE KARIET SCHOPNOSTÍ
Tu je detailné vysvetlenie kariet schopností.

+1

x2

SCHOPNOSŤ Svoje karty vybavenia môžete dať svojim 
spoluhráčom kedykoľvek počas hry. Nemusíte byť na rovnakej 
karte krajiny alebo dediny. Vybavenie môžete posunúť 
spoluhráčovi aj so zlomenou rukou. 

SCHOPNOSŤ  Môžete sa pohnúť so svojou figúrkou až o 4 
 karty. Ak to urobíte, nemôžete prehadzovať  kocky počas 
fázy 3 (prehod kockami).  

SCHOPNOSŤ  Vo Fáze 3 (prehod kockami) si môžete odložiť 
nabok 1 kocku. Na konci kola si ju vezmite späť. Ostatní hráči 
môžu vidieť výsledok na danej kocke. 

SCHOPNOSŤ  Vo fáze 3 máte k dispozícii jeden prehod              
kockou naviac. 

SCHOPNOSŤ  Vždy, keď pri prehode kockami pasujete 
(neprehadzujete kockami, aj keď to máte dovolené), dostanete 
energetickú tyčinku (môžete mať maximálne 3 energetické tyčinky). 
Vo fáze 5 (Pohyb a vytrvalosť) môžete zahodiť ľubovoľný počet 
energetických tyčiniek, aby ste zvýšili hodnotu pohybu sebe, alebo 
niektorému spoluhráčovi, o 1 za každú odovzdanú tyčinku. Zvýši to 
celkovú hodnotu pohybu, nie hodnotu na kocke! Tento efekt 
môžete použiť len v ťahu jedného hráča. Keď začne vo fáze 5 svoj ťah 
ďalší hráč, tento efekt už viac neplatí.

SCHOPNOSŤ  Svoje karty vybavenia môžete použiť dvakrát. Po 
prvom použití si otočte kartu o 90 stupňov. Po druhom použití ju 
odhoďte na odhadzovací balíček. Ak Tinkerer stratí túto schopnosť, 
musí okamžite odhodiť všetky karty vybavenia, ktoré už raz (1x) 
použil.
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Binoculars

Lighter

Carabiner

Map

Duct tape

Compass

Machete

Radio

First Aid
Kit

Shovel

Rope

Flare gun

Flash
light

Pocket
knife

Water

Môžete vymeniť akékoľvek dve karty 
krajiny (nie dediny). Tieto dve karty 
musia byť úplne prázdne, nesmú 
obsahovať žiadne herné 
komponenty, žetón osudu, žetón 
vybavenia, alebo žetón erupcie. 

Spoluhráč vám môže dať 1 kocku. 
Nemôžete ju prehodiť. Do konca kola 
sa správate ako keby to bola vaša kocka. 
Na konci kola vráťte kocku 
spoluhráčovi. Pomocou zapaľovača 
(lighter) môžete posunúť spoluhráčovi 
len jednu kocku. 

Každý z hráčov musí prehodiť 
kocku len raz. Je to povinné. 

Môžete dať 1 svoju kocku inému 
hráčovi (nemôže to odmietnuť). 
Kocku nemôžete prehodiť. Spoluhráč 
sa správa do konca kola ako keby to 
bola jeho kocka. Na konci kola vám 
kocku vráti. 

Ľubovoľný počet kociek  s výsledkom 
„1“ môžete otočiť na stranu so „6“. 
Nemusíte meniť všetky „1“.

Ľubovoľný počet kociek  s výsledkom 
„6“ môžete otočiť na stranu s „1“. 
Nemusíte meniť všetky „6“.

Môžete si odložiť nabok až 2 kocky. Na 
konci kola si ich vráťte späť. Kocky 
položte vedľa svojej zásteny, aby ostatní 
hráči na nich videli. Vo fáze 5 sa tieto 2 
kocky nezapočítavajú do výsledku 
kociek.

Až do začiatku ďalšej fázy si môžete 
odokryť svoju zástenu, takže všetci 
spoluhráči uvidia výsledky na vašich 
kockách. Ak použijete rádio vo fáze 2, 
zástenu si musíte vrátiť pred 
prehadzovaním kociek. 

V aktuálnom kole nestratíte žiadnu 
vytrvalosť. Ak je rozdiel medzi vašou 
hodnotou pohybu a hodnotou pohybu 
spoluhráčov meší alebo rovný 0, stále 
platí, že nemôžete pohnúť svojou 
figúrkou.

Jednu zo svojich kociek môžete otočiť na 
ľubovoľnú stranu.

Okamžite môžete posunúť svoju figúrku 
na susednú kartu krajiny. Ak sa na karte 
nachádza žetón vybavenia, potiahnite si 
kartu vybavenia. Ak použijete lano 
(rope) vo fáze 2, môže to ovplyvniť počet 
prehodov s kockami.  Použitie lana vo 
fáze 4 dáva zmysel len vtedy, ak je 
zrejmé, že sa inak neposuniete so svojou 
figúrkou. 

Počas fázy 5 (pohyb a vytrvalosť) sa 
vaša hodnota pohybu zvýši o 3. Vaša 
hodnota pohybu sa nezvyšuje v ťahoch 
ostatných spoluhráčov. 

Môžete prehodiť kocky vo fáze 2 
(plánovanie a vybavenie). Oproti fáze 3, 
po tomto prehode môžete pokračovať     
v diskusii a rovnako môžete presúvať 
svoj žetón osudu. Pri komunikácii 
musíte stále dodržiavať striktné pravidlá 
(strana 6). 

Môžete skopírovať efekt ľubovoľnej 
karty vybavenia, ktorá je vyložená. Efekt 
musíte vykonať vo fáze, na ktorú je 
kopírované vybavenie určené. Potom 
odhoďte nôž (knife), nie kopírovanú 
kartu vybavenia.

Môžete prehodiť kockami až 2 krát, 
alebo môžete darovať jeden prehod 
inému hráčovi. 
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 VYSVETLENIE KARIET VYBAVENIA 
Tu je detailné vysvetlenie kariet vybavenia:

Ďalekohľad

Zapaľovač

Karabína

Mapa

Lepiaca páska

Kompas

Mačeta

Rádio

Lekárnička

Lopata

Lano

Signálna pištoľ

Baterka

Vreckový nožík

Voda




