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Každá vyplouvající loď musí mít naložený 
alespoň jeden žeton zásob a musí obsahovat 

alespoň jeden středový dílek s barevnými 
štíty nějakého hráče. Ten, kdo má na lodi nejvíce 
středových dílů se štíty, loď ovládá a vybírá si jako 
první ze zásob. Body ve hře můžete získat nejen 
za zásoby, ale také za správnou sázku na to, kdo 
bude mít na vyplouvající lodi převahu. To se ale 
dozvíte vždy až na konci kola.

Svoji roli při hře má pořadí umisťování vikingů 
na jednotlivé dostupné akce, předvídání tahů 
protihráčů a utajení vlastních nápadů. Naopak 
náhoda ve hře prakticky nehraje roli. Hra je plná 
nečekaných zvratů, které vám přichystají vaši 
protivníci z jiných klanů, a dokáže být velmi 
napínavá až do konce. Jedna hra trvá asi 45 
minut, to je dobrý čas, abyste na schůzce stihli 
ještě něco dalšího. Tedy za předpokladu, že se do 
rolí drsných vikingů moc nevžijete a nepustíte 
se po hře do sebe jako vikinští válečníci za ty 
perfektně promyšlené podfuky, které na vás 
protihráči připravili.

Na
palubu!

A teď se

dívejte, jak

tuhle toď 

ovládnu...

vikings on board

Bouřka, 12 let, #skaut66: 
Na pohled křehká tichá 
dívka, která si ale 
umí zjednat respekt. 
Ráda se ohání mečem 
i vařečkou, z bavlnek 

vykouzlí snad cokoliv. 
Ovládá vikingské lodě!

Název téhle hry se na rozdíl od jejích pravidel 
nedočkal překladu do čestiny. To proto, že je v něm 
ukrytá slovní hříčka. Jsou to tedy „vikingové na 
stole“ (board game = stolní hra), nebo „vikingové 
na palubě“ (board = paluba lodi, letadla)? Vlastně 
obojí, ale hlavně se jedná o rychlou, strategickou 
a krásně zpracovanou deskovku!

Nastudování pravidel vám nezabere příliš mnoho 
času, hra je určena 2-4 hráčům už od 8 let, ale to 
neznamená, že by nebyla zábavná i pro ostřílené 
dospělé deskovkáře. Pak už se můžete vrhnout 
na super herní materiál – 3D papírové části lodí, 
přehledný herní plán a dobře zpracované figurky 
vikingů.

A o čem to tedy celé je? Vikingští náčelníci (to 
jste vy, hráči), se chystají se svými klany na 
výpravu, která jim přinese bohatství a slávu. Než 
vyplují, musí ale naložit zásoby… a také zařídit, 
aby měl jejich klan na vyplouvající lodi převahu! 
Lodí je celkem osm, ale vypluje jich jen sedm. 
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Tentokrát 

rozhodnu 

já, která loď 

vypluje na 

výpravu!




