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Průběh hry:
Hru začíná nejmladší hráč. Dále se hraje ve směru hodinových 
ručiček. Hráč, který hru začíná, nejdříve postaví oba vlaky na 
koleje. Poté hodí kostkou. Vlaky jezdí vždy ve směru hodinových 
ručiček! Hráč nasadí vlak tak, že se přední část lokomotivy 
dotýká nástupního pole na jeho vlastním nádraží. Druhý vlak 
nasadí stejným způsobem před nástupní pole na nádraží, které 
se nachází šikmo na protilehlé straně.

Uspořádání ve 3 hráčích: 

Hráč, který je na řadě, hodí barevnou kostkou. Pak si vybere 
JEDEN z obou vlaků a posune ho tak daleko, až se přední část 
lokomotivy dotkne dalšího volného políčka ve stejné barvě,  
jaká padla na kostce.

Pokud vybraný vlak stojí právě před políčkem se stejnou  
barvou, musí se posunout vpřed na další pole se stejnou barvou. 
Pokud to není u jednoho z vlaků možné, musí se posunout vlak 
druhý.  

Pozor: vlak se vždy pohybuje jen směrem dopředu a ve směru 
hodinových ručiček. Vlak nikdy nesmí posunout vpřed druhý 
vlak, který stojí před ním. 

PŘED a PO pohybu vlaku může hráč provést následující tři akce 
v libovolném pořadí, pokud je to možné, i když není zrovna na 
řadě:

nástup: kdykoliv zůstane stát prázdný vagón na nástupišti 
vašeho nádraží, může nastoupit jedna z vašich lam. 

Výstup: kdykoliv vůz s vlastní lamou zastaví po jednom kole 
před jedním ze tří výstupních míst, můžete lamu nechat vys-
toupit a postavit ji do vašeho domu. Pokud stojí více vagónů 
s vašimi lamami před výstupními místy, mohou vystupovat 
všechny lamy najednou. Pozor: propásnete-li vystupování  
z vlaku, máte smůlu a vaše lama musí absolvovat další kolo!

Zastávka a pauza: kdykoli vůz s lamou spoluhráče zastaví  
u bílé šipky, která ukazuje na cestu se třemi otisky stop lamy, 
můžete cizí lamu z vagónu vyndat a umístit ji na další volný 
otisk stopy, který je nejvíce vpředu. Tam musí lama počkat do 
té doby, dokud ji její majitel nevrátí zpět do prázdného vozu. 

Může se stát, že se prázdný vagón téhož vlaku nachází před 
příslušným políčkem s opakovaným nástupem do vlaku. Pak 
může majitel nechat lamu, aby také na konci cesty znovu  
nastoupila do vlaku, pokud před ní nejsou ještě další lamy.  
Pokud to není možné, lama spoluhráče si musí udělat 
přestávku a počkat na prázdný vagón v jiném vlaku. Na 
takové zacházce mohou stát maximálně tři lamy – na každém 
otisku stopy po jedné. Pokud na cestě stojí více lam, probíhá 
opětovné nastupování do vlaku popořadě. Jakmile lama  
nastoupí do vlaku, ostatní lamy v řadě si postoupí.

Pozor: VŠECHNY TYTO AKCE SE MOHOU PROVÁDĚT NEUSTÁLE, 
I KDYŽ NEJSTE NA ŘADĚ. Musíte si tedy neustále dávat pozor, 
abyste nepropásli příležitost a přivedli tak vaše lamy domů co 
nejrychleji. Myslete na to, že v každém vagónu je místo jen pro 
jednu lamu. Lamy mohou také nastoupit jen do prázdného  
vagónu, nikdy do lokomotivy nebo do vagónu s uhlím. S vlaky 
jezděte opatrně, aby nepadaly lamy, které se ve vlaku nacházejí.

Konec hry:
Hra končí v okamžiku, když jeden z hráčů přiveze všechny své 
lamy domů. Tento hráč vyhrává. Chcete-li si hru zkrátit, můžete 
se před začátkem hry domluvit, že k vítězství ve hře stačí 
přivézt domů pouze tři lamy.

Z důvodu lepší srozumitelnosti se vyhýbáme současnému používání 
mužských a ženských jazykových tvarů. Veškerá označení osob platí 
stejně pro obě pohlaví.

Pokud máte dotazy nebo připomínky ke hře „Lama Express“, 
prosím, kontaktujte nás: 
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Upozornění! Nevhodné pro děti do 3 let. Obsahuje malé části, 
které mohou být vdechnuty. Nebezpečí udušení! Uschovejte 
kontaktní adresu. Změna provedení vyhrazena.

Napínavá cesta kolem světa
Hra od Manfreda Ludwiga    pro 2 až 4 hráče, od 5 let

Vydejte se Lama Expressem na velkou cestu kolem světa! Projedete 4 kontinenty: Evropu, Ameriku, Asii a Afriku.  
Pojedete vlakem rychlým tempem kupředu, vždyť všechny lamy z jednoho stáda chtějí být zpátky doma dřív než ostat-
ní, aby byly mezi prvními, až budou vyprávět o svých dobrodružstvích. Kdyby jenom nedocházelo neustále k nečekaným 
zastávkám, které tento úmysl hatí. Komu se podaří jako prvnímu přivézt z cesty všechny své lamy zpátky domů?

Obsah hry:

Cíl hry:
Cílem hry je, aby hráč se svými lamami jednou objel hrací desku 
a přivedl všechny své lamy jako první domů. 

Příprava hry:
Před první hrou vyjměte opatrně vlaky z perforované předlohy. 

Hrací desku umístěte doprostřed stolu. 

Každý hráč si vezme 4 lamy v jedné barvě dle svého výběru  
a umístí je na startovní políčko stejné barvy na hrací desce do 
svého nádraží.

Barevnou kostku připravte vedle hrací desky.

1  hrací deska 1  barevná kostka

16 hracích figurek,  
po 4 v barvách žluté, 
růžové, zelené a modré

2 vlaky
1  pravidla hry
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