Osadníci z Katanu
Seznam všech komponentů rodinné hry:
19 šestihranných dílů s různými typy krajiny
les (4), pastvina (4), pole (4), pahorkatina (3), hory (3), poušť (1)
6 částí rámu s 9 přístavy
95 karet se surovinami (po 19 od každé)
dřevo = klády = z lesa
vlna = ovce = z pastviny
obilí = snopy obilí = z pole
cihly = jíl = z pahorkatiny
ruda = železo = z hor
25 akčních karet
Rytíř (14), Pokrok (6), Karta s výherním bodem (5)
4 karty se stavebními náklady 2 zvláštní karty
Nejdelší obchodní cesta Největší vojsko
2 přihrádky na karty
Hrací figurky (ve čtyřech barvách)
16 měst, 20 vesnic, 60 silnic
1 figurka zloděje
18 žetonů s čísly
2 kostky
Hodnota rodinné hry (v případě poškození, či ztráty nějakého komponentu)
827,- Kč (+ náklady na doručení)
Specifikace
Osadníci z Katanu

Od 10 let, počet hráčů: 3 - 4 hráči, doba hraní: 75+ min.
Staňte se vládcem ostrova Katan!
Osadníci z Katanu jsou legendou ve světě deskových her, která si získala přízeň milionů hráčů po
celém světě. A čím tato hra jednoznačně předčí jiné deskové hry? Především variabilitou herního
plánu. Každá partie je jedinečná. Spolu s protihráči osidlujete ostrov Katan. Vítězem se stává hráč,
který vybuduje nejmocnější osídlení. Neváhejte a pomocí promyšlené strategie ovládněte celý ostrov!
Toto je nová verze klasické hry Osadníci z Katanu, ve které jsou nové tvary (plastické) figurek. Hra je
jinak totožná s klasickou verzí. Představte si sami sebe ve věku objevů: vaše loď přistála po dlouhé a
nebezpečné plavbě na pobřeží neobydleného ostrova. Je to ostrov Katan!
Nejste ale jediným cestovatelem. Na pobřeží ostrova Katan přistáli i další neohrožení mořeplavci.
Závod o nadvládu nad ostrovem právě začal!
Muži a ženy z vaší expedice už objevili první dvě vesnice. Naštěstí je ostrov velmi bohatý na přírodní
zdroje. Budujete silnice a také další vesnice, které se později rozrostou v města.
Budete úspěšní v boji o to, kdo se stane vládcem Katanu? Klíčem k tomu je obchodování - některých
surovin budete mít nadbytek, jiné vám budou chybět. Kamení za vlnu, obilí za dřevo. Obchodujete s
tím co potřebujete, i s tím, co se právě nabízí.
Dobře si rozmyslete, jaký bude váš další krok, postavte svoje vesnice na těch pravých místech a
obchodujte tak chytře jak jen dokážete. Možná si vytvoříte slušné šance na výhru, nezapomeňte ale, že
vaši spoluhráči také nejsou žádní hlupáci.
Když se tím vším budete řídit, kdo ví - možná právě vy budete příštím vládcem ostrova Katan!
http://www.albi.cz/hry-a-zabava/osadnici-z-katanu/

