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Cíl hry: Vítûzem hry se stává hráã, kter˘ pochytá
nejvíce loupeÏníkÛ.

Zaãátek hry:
Na zaãátku hry hráãi rozloÏí herní plán a na ãervená
políãka rozestaví 31 ãerven˘ch helmiãek. To jsou úkryty
loupeÏníkÛ. Karty s loupeÏníky zamíchají a poloÏí 
je na hromádku vedle herního plánu. KaÏd˘ hráã 
si vybere jednu svoji figurku, se kterou bude postupovat
po herním plánu a k ní si vybere obrázek vojáka,
kter˘ poloÏí pfied sebe. Hráãi umístí své figurky 
na zaãátek trasy. Trasa zaãíná na vojenské stanici,
kterou stfieÏí dva vojáci. Hru zahajuje nejmlad‰í hráã.

Postup:
Hráãi postupují po herním plánu pomocí bodové
kostky, smûrem od vojenské stanice k hradu. Hráãi
postoupí se svojí figurkou vÏdy o takov˘ poãet políãek,
kolik bodÛ hodí na kostce. Pokud je pole jiÏ obsazené
spoluhráãovou figurkou, postoupí hráã o jedno pole
vpfied. 
Padne-li pfii tomto postupu na loupeÏníka,
utká se s ním.

Zajetí loupeÏníka - souboj:
Vstoupí-li hráã pfii svém postupu na ãervené políãko,
které je obsazené figurkou loupeÏníka, vezme 
si z hromádky karet loupeÏníkÛ jednu kartu. Na kaÏdé
kartû je ãíslem oznaãena síla loupeÏníka, se kter˘m
se musí voják utkat. 
Souboj s loupeÏníkem provádí hráã ve chvíli, kdy 
na nûj pfii házení pfiijde opût fiada. Hráã hodí kostkou.

Pokud mu padne na kostce men‰í nebo stejn˘ poãet
bodÛ jako je síla loupeÏníka, nepodafiilo se mu loupeÏníka
pfiemoci a musí poãkat v souboji do dal‰ího kola.
Pokud se mu podafií hodit vût‰í poãet bodÛ, neÏ
je síla loupeÏníka, vyhrál a loupeÏníka zatkl. Kartu 
s loupeÏníkem si poloÏí vedle svého vojáka a v dal‰ím
kole pokraãuje v postupu. 
Narazí-li hráã na „Velkého ‰éfa“, kter˘ má sílu 10, hází
pfii souboji kostkou 2x. Pokud nedosáhne alespoÀ
ãísla 11, nemÛÏe loupeÏníka zatknout a tím ani
nemÛÏe dále postupovat ve hfie.

Modré body:
Pokud hráã vstoupí se svojí figurkou na modr˘ bod,
znamená to, Ïe se ztratil v lese a jedno kolo nehraje.

Konec hry:
Hra konãí ve chvíli, kdy první hráã dojde do hradu,
nebo kdyÏ se podafií pochytat v‰echny loupeÏníky
(hráã kter˘ dojde aÏ do hradu postupuje po stejné
stezce zpût smûrem na vojenskou stanici). 
Vítûzem hry se stává hráã, kter˘ pochytal nejvíce
loupeÏníkÛ. Pfii stejném poãtu karet hráãi seãtou sílu
v‰ech sv˘ch loupeÏníkÛ. Kdo dosáhne vy‰‰ího souãtu
stává se vítûzem hry.

Pfiejeme Vám hodnû zábavy a radosti  ze hry.
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Dino & Ravensburger, s.r.o.
Smetanova 66
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Hra 
pro: 2 – 5 hráãÛ
vûk: 6 - 99 
délka hry: 20 minut

ilustrace:

Hra obsahuje:
1 herní plán

31 ãerven˘ch plastov˘ch figurek
5 vût‰ích dfievûn˘ch figurek

31 kartiãek loupeÏníkÛ
5 kartiãek vojákÛ
1 hrací kostku
1 návod

Královskou stezku obsadila loupeÏivá tlupa KruÈase ‰edovousého.
StaÀte se jedním ze stateãn˘ch veteránÛ, kter˘ s nebezpeãn˘mi
loupeÏníky po právu zatoãí. 
Ale pozor, loupeÏníci jsou zákefiní a nedají se jen tak chytit. 
S kaÏd˘m z nich se musíte utkat a teprve po vítûzném boji 
si mÛÏete loupeÏníka ponechat.
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