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•  1 herný plán

•  55 kariet lodí

•  75 kociek farieb – 25 z červenej, 25 žltej a 25 modrej

• 9 ostrovov – 6 ostrovov s červenou, žltou alebo modrou kockou; 3 prázdne ostrovy

• 7 bodovacích žetónov ostrovov – s hodnotami od 3 do 9

•  120 dielikov palety (paleta = široká ponuka rôznych dielikov) 

Komponenty pre hráča:

•  V každej farbe hráča:
1 loď
1 kupec
7 ministrov
2 štartovacie dieliky
1 zástena
1 prístav 

• 30 mincí – 20 x strieborné s hodnotou 1, 10 x zlaté s hodnotou 3

• 1 plátenné vrecko
(farba sa môže líšiť)

• 1 pravidlá

Komponenty

Cieľ hry
Cieľom je mať na konci hry najviac bodov prestíže. Body prestíže získate za 
splnené kontrakty s biskupom, vylepšené dieliky palety, dobytie špeciálnych 
ostrovov a nasadenie diplomatov v prístavoch iných hráčov.

Aby toho boli hráči schopní, v každom kole si musia rozvážne vyberať dieliky 
palety a karty lodí. Komu sa podarí nazbierať najlepšiu sadu dielikov palety a 
plne využiť potenciál kariet lodí, získa najviac bodov prestíže a vyhrá hru.

Hráči v úlohách obchodníkov prepravujú farby cez Ligurské more, obchodujú
s inými kupcami, kolonizujú ostrovy a získavajú diplomatické kontakty.

Pri tom všetkom je nesmierne dôležité nakúpiť vhodné farby, aby ste boli schopný 
splniť kontrakty uzavreté s biskupom. Ten kto privezie najkrajšie farby na 
domovský trh a komu najviac záleží na nádherne vymaľovanom strope katedrály, 
sa stane víťazom hry.

Hra od Alessandra Zucchini pre 3 – 4 hráčov

Zadná strana: 
Počítadlo bodov 
prestíže, ktoré sa 
používa pri 
záverečnom bodovaní.

Zadná strana

Zadná stranaPrázdny ostrovŠpeciálne ostrovy Zadná strana Zadná strana

7 ministrov1 kupec

1 x 3dielna zástena

1 loď

1 prístav

1 štartovací obchodník

1 štartovacia loď

Zadná strana

Lode
Obchodníci 

Mnísi

Diplomatické 
miesta

Budovy

Liguria_Spielregel_US.indd   1 14.09.15   13:24



2

Príprava hry – príprava hry pre 4 hráčov

1.Rozložte herný plán do stredu hracej plochy. 3. Každý hráč si umiestni pred seba prístav, nad neho 
loď a pod prístav si položí zástenu.

Následne si hráč položí dva štartovacie dieliky na 
príslušné riadky v prístave.

Ďalej si hráč položí za zástenu svojho kupca, ministrov 
a striebornú mincu.

2. Každý hráč si zvolí farbu a vezme si vo svojej farbe:

• 1 zástenu
• 1 prístav
• 1 kupca
• 7 ministrov
• 1 loď
• 2 štartovacie dieliky
• 1 striebornú mincu
•

5. Všetkých 120 dielikov palety
vložte do plátenného vrecka.

4. Každý hráč si položí ľubovoľné dve 
kocky rôznych farieb navrch prístavu.

Prístavné mólo slúži ako sklad 
pre farby, ktoré sú v ponuke.

Každá loď má kapacitu 10 kociek 
farieb.

Hra pre 4

Prvý hráč

Štartovacie 
dieliky:

loď a obchodník

1. Dieliky palety

Miesto trhu

Ukazovateľ poradia hráčov

2.

3.

5.

8.

8.

9.

9.

9.

9.

6.

7.

4.
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Set-up – set-up for 4 players

6. Dieliky ostrovov zamiešajte lícom
nadol a umiestnite ich lícom nahor
medzi prístavy tak, že vytvoria okruh,
ktorý zahŕňa aj prístavy.

4 hráči: Pred zamiešaním vráťte jeden 
prázdny dielik ostrova späť do krabice. 
Medzi každé dva prístavy umiestnite dva 
ostrovy.

3 hráči: Použite všetkých 9 ostrovov. 
Medzi každé dva prístavy umiestnite tri 
dieliky ostrovov. 

Poznámka: Medzi každé dva prístavy 
umiestnite maximálne jeden prázdny dielik 
ostrova.

7.Bodovacie žetóny ostrovov zamiešajte
lícom nadol a na každý špeciálny ostrov 
položte na vyznačené miesto jeden 
bodovací žetón. Zvyšné bodovacie 
žetóny vráťte späť do krabice.

8. 55 kariet lodí zamiešajte a vytvorte
z nich balíček. Balíček kariet spolu s 
kockami farieb, mincami a vreckom s 
dielikmi palety položte vedľa herného 
plánu na dosah všetkých hráčov. 

9. Náhodne zvoľte prvého hráča.
Tento hráč si položí svojho kupca na 4. 
políčko na ukazovateli poradia hráčov. 
Ďalší hráč v smere hodinových ručičiek si 
položí svojho kupca na 3. políčko, ďalší 
na 2. políčko a obaja si vezmú ešte jednu 
striebornú mincu.

Posledný hráč si umiestni svojho kupca 
na 1. políčko a vezme si dve strieborné 
mince.

Dieliky palety

Prehľad dielikov palety a kariet lodí

Karty lodí

Dieliky, ktoré sa umiestňujú do prístavu.

Keď hráč získa tieto dieliky palety, umiestni si ich do 
prístavu prednou stranou nahor. Počas hry je možné tieto 
dieliky vylepšiť (otočiť), čo prinesie hráčovi body prestíže.

 Lode: 

 Čím viac kormidiel hráč má, tým 
ďalej sa môže plaviť so svojou loďou. Za každé 
kormidlo môže svoju loď posunúť o jeden krok. 
Po vylepšení dieliku stráca kormidlo svoju 
schopnosť, ale prinesie hráčovi 2 body prestíže.

 Obchodníci:

Čím viac vriec hráč má, tým viac 
kociek farby môže naložiť na svoju loď. Za 
každé vrece môže naložiť na loď jednu kocku 
farby. Po vylepšení stráca dielik svoju 
schopnosť, ale prinesie hráčovi 3 body 
prestíže.

 Budovy:

Budovy majú hodnotu 1 bodu 
prestíže. Vylepšené budovy prinesú hráčovi 
oveľa viac bodov prestíže.

 Mnísi:

Každý mních má hodnotu 1 kladného
 bodu (pozri bodovanie na kartách lodí) na 

konci hry. Vylepšené dieliky mníchov majú hodnotu 2 
kladných bodov a 2 bodov prestíže.

Dieliky, ktoré sa umiestňujú za zástenu 

 Diplomatov môžete umiestniť do 
prístavu iného hráča, aby ste získali 
body prestíže na konci hry. 

 Rytieri: 

 Rytieri dobýjajú špeciálne 
ostrovy, kde získavajú kocky 
farieb a vzácne body prestíže z 
ostrova. 

V každom kole si hráč vyberie jednu kartu lode, ktorá 
mu ostáva do konca hry.
Karta lode má tri časti:

Časť s bodmi:

V tejto časti sú uvedené buď kladné (zelené), alebo 
záporné (červené) body. Ak je na konci hry súčet 
týchto bodov nižší než 0, hráč stratí body prestíže.

Časť s akciami

V časti s akciami sú uvedené akcie, ktoré môže hráč 
vykonať vo svojom ťahu, keď sa plaví so svojou loďou.

Kormidlo: Za každé kormidlo sa môže hráč 
posunúť o jeden krok.

 Kotva: Hráč môže zastať a potom 
pokračovať v plavbe. 

U-zákruta: Hráč môže zmeniť smer svojej
plavby.

Vylepšenie: Každá šípka dovolí hráčovi vylepšiť 
jeden dielik palety (otočiť ho na zadnú stranu).

Časť s ponukou:

 Táto časť znázorňuje kocky farieb, ktoré si musí 
hráč zobrať zo zásoby a položiť ich do ponuky vo svojom 
prístave. Tieto kocky sú k dispozícii pre ostatných hráčov. 

  Hráč nemusí ponúknuť žiadne nové 
kocky farieb v danom kole.

 Biskupove kontrakty:

 Každý kontrakt vyžaduje určitú 
kombináciu farieb, ktorú musí hráč 
splniť na konci hry, aby získal 
znázornené body prestíže.

body
Kladné Záporné

Akcie

Ponuka
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Poznámka: Len v tejto fáze hrajú hráči v opačnom poradí.

Priebeh hry

1. Príprava kola

2. Umiestnenie kupcov

3. Vykonanie akcií

a. Získanie dielikov a mincí

b. Vzatie karty a vylepšenie dielikov

c. Pohyb loďou

1. Príprava kola

2. Umiestnenie kupcov

Najprv hráč, ktorý má svojho kupca na 4. mieste na ukazovateli poradia hráčov, 
umiestni svojho kupca na voľné políčko na trhu. Potom to isté urobí hráč na 3. 
mieste, hráč na 2. mieste a nakoniec hráč na 1. mieste.

Vybrané políčko na trhu určuje počet dielikov palety a počet mincí, ktoré môže 
hráč získať v danom kole. 

Z vrecka vytiahnite 15 dielikov palety (12 dielikov pri troch hráčoch) a postupne 

ich umiestnite na príslušné políčka na hernom pláne.

Za každého hráča potiahnite jednu kartu z balíčka kariet lodí a karty umiestnite 
na príslušné miesta na hernom pláne.

V každom kole musí byť vyložená aspoň jedna karta s kladným a jedna so 
záporným číslom v bodovacej časti. Ak tomu tak nie je, vymeňte poslednú 
vyloženú kartu za vrchnú kartu z balíčka a opakujte dovtedy, kým nevytiahnete 
kladnú alebo zápornú kartu. Všetky vymenené karty zamiešajte späť do balíčka.

Liguria trvá 8 kôl (9 pri hre v 3 hráčoch) s jedným záverečným špeciálnym „pohybovým“ kolom. 
Každé kolo prebieha nasledovne:

3 hráči: 12 dielikov palety a 3 karty lodí
4 hráči: 15 dielikov palety a 4 karty lodí (zakryte všetky miesta)

Príklad: Frank ako prvý umiestnil svojho kupca na trh, pretože jeho kupec bol na 4. mieste na 
ukazovateli poradia. Po ňom nasleduje Ulrich.

Miesto trhu

Strieborné mince

Dieliky palety

Časť s bodmi
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3. Vykonanie akcií

a. Získanie dielikov a mincí
Hráč, ktorého kupec je najviac vľavo na trhu, vykoná svoju akciu ako prvý. Za 
ním nasledujú postupne ďalší hráči zľava doprava (hráč, ktorý je najviac vpravo 
bude vykonávať akciu ako posledný).

Podľa toho na akom políčku na trhu sa hráčov kupec nachádza, získa hráč 
určitý počet dielikov palety a mincí.

Ak si hráči vyberú z ponuky susedné dieliky palety, nemusia za nich nič platiť. 
Avšak ak pri vyberaní preskočia nejaký dielik palety, musia zaplatiť jednu 
striebornú mincu do spoločnej zásoby za každý preskočený dielik palety. Hráč 
môže preskočiť ľubovoľný počet dielikov palety, ale musí za každý preskočený 
dielik zaplatiť jednu mincu do spoločnej zásoby.

Všetky dieliky s rytiermi, diplomatmi a biskupovými kontraktmi si hráči 
umiestňujú skryte za zástenu.

Všetky dieliky lodí, obchodníkov, budov a mníchov si hráči umiestňujú do 
príslušných riadkov do prístavu.

Keď si jeden hráč vyberie dieliky, posuňte všetky dieliky palety doľava, čím 
zaplníte všetky medzery. Teraz budú zasa všetky dieliky susedné bez akýchkoľvek 
medzier.

Nakoniec si aktívny hráč presunie svojho kupca na prvé voľné políčko na 
ukazovateli poradia hráčov.

Keď si už všetci hráči vybrali dieliky palety a mince, pokračujte k bodu b).

Podľa poradia hráčov na ukazovateli poradia si každý hráč vezme jednu kartu z 
herného plánu a umiestni si ju vedľa svojej zásteny. Následne vykoná tieto dva 
kroky:

• Hráč si musí zobrať zo spoločnej zásoby kocky farieb uvedené
na karte a umiestniť si ich na mólo navrchu svojho prístavu.

• Hráč si môže vylepšiť (otočiť) jeden dielik palety vo svojom prístave za
každú hnedú šípku na karte. Otočením dieliku získa hráč viac bodov
prestíže, ale dielik stratí svoju schopnosť na prednej strane.

Príklad: Ulrich si zobral jednu modrú kocku farby a potom vylepšil svoj 
štartovací dielik lode, čo mu prinieslo 2 body prestíže.

Príklad: Ulrich si umiestnil svojho kupca na 1. políčko na ukazovateli poradia hráčov. 
Na ťahu je Anna.

Príkad: Ulrich získal striebornú mincu a takisto dieliky diplomata a lode. Keďže 
preskočil dielik budovy, musí zaplatiť jednu mincu do spoločnej zásoby.
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c. Pohyb loďou

Na začiatku hry má každý hráč svoju loď vo vlastnom prístave. Počas ťahu sa 
musí hráč posunúť so svojou loďou minimálne o jeden krok a najviac o toľko, 
koľko mu určujú symboly kormidla na vybranej karte lode v danom ťahu, plus 
symboly v jeho prístave. Každý prístav a každý ostrov predstavuje jeden krok 
pohybu. Hráč sa môže vzdať niektorých krokov a loď môže zastať na mieste     
s inými loďami. 

Loď sa hýbe vopred určeným smerom dookola až kým nepríde do prístavu a 
nezastaví. Na začiatku ďalšieho ťahu môže hráč zmeniť smer plavby svojej lode, 
ak začína svoj pohyb v prístave.

Karta s U-zákrutou umožňuje hráčovi zmeniť smer plavby svojej lode 
buď pred alebo po pohybe. Loď nemusí byť v prístave, môže byť aj na 
ostrove.

Karta so symbolom kotvy dovoľuje hráčovi zastaviť a vykonať akciu 
popísanú nižšie. 
  Dôležité: Ak dôjde k zastaveniu v prístave, hráč nemôže zmeniť smer plavby svojej  
lode.

Maximálny náklad lode je 10 kociek farby. Kocky farby, ktoré sú na lodi sa 
nemôžu vymieňať. 

Kedykoľvek, keď loď zastane, môže hráč vykonať rôzne akcie podľa miesta 
zastavenia: 
• Špeciálny ostrov: Umiestnite rytierov a /alebo naložte kocky farby.

• Hráčov vlastný prístav: Vyložte kocky farby

• Prístav iného hráča: Naložte kocky farby a/alebo umiestnite diplomata

 Popis akcií:

Ostrov: Umiestnite rytierov a/alebo naložte kocky farby

Ak na ostrove nie sú žiadni rytieri:
Hráč môže dobyť ostrov, na ktorom pristála jeho loď a to tak, že naňho položí 
ľubovoľný počet dielikov rytierov, ktorých má vo svojej zásobe, alebo ktorých chce 
použiť. Navrch stĺpčeka položí jedného zo svojich ministrov, aby tak označil, že 
ostrov kontroluje. Potom, za každý jeden dielik rytiera (nie za symboly meča) 
naloží hráč zo spoločnej zásoby jednu kocku farby, ktorá je uvedená na dieliku 
ostrova, na svoju loď. (Pozor na kapacitu lode!)

Ak sú už na ostrove rytieri aktívneho hráča:
Ak hráčova loď zastane na ostrove, ktorý hráč už dobyl v predchádzajúcich kolách 
(t.j. ostrov s jeho ministrom), naloží si hráč len jednou kocku farby uvedenú na 
dieliku ostrova. Za každý dielik rytiera, ktorý má hráč na danom ostrove a ktorý 
má len jeden symbol meča a farebnú kocku, si hráč vezme jednu kocku farby podľa 
vlastného výberu.

Príklad: Jenny má 3 symboly kormidla, takže sa môže pohnúť so 
svojou loďou o tri kroky. Zastala v Ulrichovom prístave.

Jenny využije U-zákrutu na svojej karte a zmení smer plavby 
svojej lode na konci svojho pohybu.

Príklad: Ulrich má 4 symboly kormidla a môže posunúť 
svoju loď o 4 kroky. Posunie loď o 3 kroky a použije symbol 
kotvy, aby zastavil vo Frankovom prístave. Nakoniec 
posunie svoju loď ešte o 1 krok.

Poznámka: Namiesto toho mohol ukončiť svoj pohyb 
lode vo Frankovom prístave. 

Príklad: Frank dobyl ostrov a 
umiestnil naňho 3 dieliky 
rytierov. Znamená to, že si 
môže na svoju loď naložiť 3 
červené kocky farby.

Príklad: Frank dobyl tento ostrov 
už v predtým a tak si naložil len 
jednu červenú kocku farby. Jeden 
jeho dielik obsahuje jeden symbol 
meča a farebnej kocky, takže si 
môže naložiť aj kocku ľubovoľnej 
farby a vybral si žltú.
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Ak sú na ostrove rytieri iného hráča:

Ak na ostrove, na ktorom zastal aktívny hráč, má svojich rytierov iný hráč, 
môže aktívny hráč dobyť tento ostrov, ak naňho umiestni väčší počet rytierov 
(mečov, nie dielikov rytierov) než má druhý hráč.

Porazený hráč si vezme späť svojho ministra a dieliky rytierov. Dieliky rytierov 
sa nevrátia hráčovi za zástenu. Otočia sa na zadnú stranu (zelená 1), hráč si ich 
položí vedľa svojho prístavu a drží ich oddelene až do konca hry.  

Dobyvateľ si teraz umiestni svojich rytierov a ministra na ostrov podľa 
predošlých pravidiel a naloží si príslušné množstvo kociek farby.

Ak loď zastane na ostrove bez rytierov alebo s rytiermi iného hráča a aktívny 
hráč ostrov nedobýja, alebo aktívny hráč zastane na prázdnom ostrove, nič sa 
nestane. Počet rytierov na ostrove musí byť vždy dobre viditeľný pre všetkých 
hráčov.

Hráč vyloží všetky kocky farby zo svojej lode a skryje si ich za zástenu.

Prístav iného hráča: Naloženie kociek farby a/alebo umiestnenie diplomata

Naložte kocky farby

Hráč môže naložiť toľko kociek farby z prístavu koľko má symbolov vriec na 
dielikoch obchodníkov a koľko je kapacita na jeho lodi.

Umiestnite diplomata

Hráč môže umiestniť dieliky diplomata na ľubovoľné voľné príslušné políčko na 
pravej strane v prístave iného hráča a označiť ich svojim ministrom. Tento 
diplomat sa vzťahuje na riadok naľavo od ministra.

Prvý hráč, ktorý umiestňuje diplomata do konkrétneho prístavu iného hráča, musí 
umiestniť minimálne 1 diplomata (1 zvitok = 1 diplomat), ďalší hráč, ktorý tam 
umiestňuje diplomata musí umiestniť minimálne 2 diplomatov do iného riadku, 
atď.
Hráč môže umiestniť viac než jedného diplomata do prístavu iného hráča, ale nie  
v jednom ťahu.
Ďalšie kolo:

Keď už všetci hráči ukončili pohyb lodí, umiestnia si karty lodí z aktuálneho kola za svoju zástenu.
Akékoľvek zvyšné dieliky palety odstráňte z herného plánu a vyložte nové karty lodí a nové dieliky palety a vráťte sa na 1. Príprava kola.

Príklad: Ulrichov dielik obchodníka má 4 vrecia, takže 
Ulrich si môže vo Frankovom prístave naložiť 4 kocky 
farby.

Príklad: Jeden z Ulrichových ministrov je v 
Anninom prístave, takže Jenny musí použiť 2 
dieliky diplomatov a potom ich označiť svojim 
ministrom.

Koniec hry
The game ends after 8 game rounds (9 game rounds with 3 players). Before final scoring, a final “movement round” takes place during which each player may 

Jediná akcia, ktorú hráči ešte môžu vykonať je vyloženie kociek farby vo svojom vlastnom prístave.

Príklad: Frank dobyl so svojimi 4 rytiermi Annin ostrov, kde mala len dvoch rytierov. Anna si 
vráti ministra za svoju zástenu a dieliky rytierov si otočí a položí vedľa.

Príklad: Frank si položil svoj dielik rytiera 
a svojho ministra na ostrov a na loď si 
naložil jednu žltú kocku farby.

Miesto pre diplomatov
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Hráčov vlastný prístav: vyloženie kociek farby

Hra končí po 8 kolách (po 9 kolách v 3 hráčoch). Pred záverečným bodovaním prebehne ešte posledné špeciálne „pohybové“ kolo, počas ktorého môže každý hráč 
posunúť svoju loď podľa počtu symbolov kormidla na dielikoch lodí. Poradie hráčov je rovnaké aké bolo v predchádzajúcom kole.
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Záverečné bodovanie
Najprv otočte herný plán, aby ste videli počítadlo bodov. 
Hráči použijú svojich kupcov na značenie bodov.

Hráči si spočítajú svoje body prestíže nasledovne:

1. Všetci hráči si vezmú bodovacie dieliky z ostrovov, ktoré kontrolujú a zaznačia
si body.

2. Všetci hráči si spočítajú viditeľné body prestíže (t.j. fialové čísla) na dielikoch
palety vo svojich prístavoch a pripočítajú si ich na počítadle bodov.

3. Hráči si spočítajú svoje kladné body (zelené čísla) na zozbieraných kartách lodí,
dielikoch mníchov a porazených (otočených) dielikoch rytierov, potom
odpočítajú svoje záporné body (červené čísla), ktoré sú len na kartách lodí. Ak je
výsledok 0 alebo kladný, nič sa nestane; ak je výsledok záporný, hráč stratí 5
bodov prestíže za každý bod, ktorý je pod 0 a hráč si odpočíta tieto body na
počítadle bodov.

Dôležité: Ak je výsledok kladný, hráči nezískavajú žiadne body prestíže!

4. Každý hráč si priradí svoje kocky farby k svojim biskupovým kontraktom a
pokiaľ ich splnil, získa za každý takýto splnený kontrakt uvedený počet bodov
prestíže. Použité kocky farby sa vrátia späť do krabice.

5. Hráči vytvoria sady zo svojich zvyšných kociek farby (1 sada = 1 modrá, 1
červená a 1 žltá kocka farby). Každá sada má hodnotu 3 bodov prestíže.
Nekompletná sada nemá žiadnu hodnotu.

6. Každý dielik palety v rovnakom riadku ako hráčov minister má hodnotu 2
bodov prestíže.

Hráč s najvyšším počtom bodov prestíže sa stáva víťazom hry.
V prípade remízy sa hráči delia o víťazstvo.
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Príklad 6: Jenny získala 8 bodov prestíže, 2 
za každý zo 4 dielikov palety v  riadku so 
symbolom kormidla.

Ulrich získal 6 bodov prestíže, 2 za každý z 3 
dielikov palety v riadku so symbolom 
budovy.

Príklad 1: Frank získal 12 bodov prestíže za dva dobyté ostrovy.

Príklad 2: Anna získala 20 bodov 
prestíže zo svojich 7 viditeľných fialových 
čísel.

Príklad 3: Anna 
nazbierala 15 
kladných a 17 
záporných bodov.

Keďže 15 -17 = -2, 
Anna stráca 10 
bodov prestíže.

Príklad 5: 

= 3 body prestíže

= 14 bodov prestíže

= 12 bodov prestíže+

++
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Príklad 4:




