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VZRUšUJÍCÍ HRA PLNÁ BLAFOVÁNÍ, ÚPLATKŮ
A PAšOVÁNÍ PRO 3 Až 5 HRÁčŮ

Princ Jan tentokrát zašel ve své hamižnosti příliš daleko! Dnes už se obyčejný kupec vůbec 
nedokáže uživit, když nám princ vše tak strašně zdanil. Teď má navíc toho chamtivce šerifa 

z Nottinghamu, který každého, kdo přijede do města, prověřuje, jestli neveze nějaký kontraband. Tím 
kontrabandem myslí všechno, co si chce urvat pro sebe! Ještě, že šerifa znáš lépe, než ho zná princ 
Jan. Ten úskočný chamtivý ničema může nahánět strach, když stojí před branou města, ale buďme 
upřímní – vhodným úplatkem nikdy nepohrdne a pak se dívá někam jinam.

V den, kdy se pořádá trh, jsi přijel do Nottinghamu prodat své zboží a poslední překážkou, která stojí 
mezi tebou a tvým těžce vydřeným výdělkem, je šerif. Jediné, co musíš udělat je ho oblafnout, nebo 
uplatit… nebo mu možná říct pravdu!

Ve hře Šerif z Nottinghamu hraješ kupce, který se snažící dostat své zboží na trh. V roli šerifa se 
hráči střídají po kolech a sami musí rozhodnout, kterému kupci zkontrolují zboží a koho nechají 
projít. V roli kupce se pak musíš všemi dostupnými prostředky snažit šerifa přesvědčit, aby tě 
pustil do města. Na konci hry vítězí kupec, který získá nejvíce zlaťáků!
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herní součásti

každá karta zobrazuje druh zboží, který může kupec na 
trhu v Nottinghamu prodat.

V pravém horním rohu se nachází „Cena“ zboží. Tato 
hodnota zároveň označuje i počet bodů, které na konci hry za 
tuto kartu dostaneš, pokud se vyskytuje ve tvém stánku.
V pravém dolním rohu se nachází „Postih“. To je počet 
zlatých, které budeš muset zaplatit, když po tobě bude ve fázi 
Inspekce požadován poplatek (viz strana 8).
Celkem hra obsahuje 144 karet povoleného zboží: 
• 48 karet jablek, každá za 2 zlaté 
• 36 karet sýra, každá za 3 zlaté 
• 36 karet chleba, každá za 3 zlaté 
• 24 karet kuřat, každá za 4 zlaté
Hra také obsahuje 60 karet kontrabandu: 
• 22 karet pepře, každá za 6 zlatých 
• 21 karet medoviny, každá za 7 zlatých 
• 12 karet hedvábí, každá za 8 zlatých 
• 5 karet kuše, každá za 9 zlatých
Navíc ve hře najdete dalších 12 karet kontrabandu zvaných 
„Královské zboží“. Tyto karty jsou dole označeny zlatým 

praporcem a odznakem šerifa a používají se pouze tehdy, 
pokud se rozhodneš hrát podle pravidel „Královské 
zboží“ (viz strana 13).

Šerif z Nottinghamu obsahuje:
• 216 karet zboží
 144 karet povoleného zboží (zelená barva)
 60 karet kontrabandu (červená barva)
  12 karet královského zboží (červená barva 

se zlatým praporcem a odznakem šerifa)
• 110 mincí zlata ve čtyřech hodnotách
 39 mincí v hodnotě 1 zlatý
 42 mincí v hodnotě 5 zlatých
 17 mincí v hodnotě 20 zlatých
 12 mincí v hodnotě 50 zlatých
• 1 ukazatel šerifa
• 5 kupeckých stánků
• 5 kupeckých brašen
• tato pravidla

KARTY ZBOžÍ

Cena

Postih

Použij tuto kartu, 
pokud hrajete 
nejméně 4  
(viz strana 4)4)

Povolené 
zboží

Žeton šerifa

Mince
Kupecké 
brašny

Kupecké 
stánky

Královské 
zboží

Kontraband
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příprava hry
Každý hráč si vezme jeden kupecký stánek a jednu odpovídající 

kupeckou brašnou. Tyto karty vyloží na stůl před sebe.  
Určete hráče, který bude dělat „bankéře“. Ten každému hráči (včetně 
sebe) rozdá 50 zlatých. Zbytek mincí si ponechá u sebe, aby mohl 
během hry peníze směňovat. Dejte pozor, aby bankéř nezaměnil své 
peníze s penězi z banku!
Než se vám hra dostane do krve, doporučujeme začít se základní verzí 
hry, při které se nepoužívají karty „Královské zboží“. Odstraňte tedy 
dvanáct karet královského zboží z balíčku a vraťte je do krabice (pravidla 
vztahující se k použití karet „Královské zboží“ najdete na straně 13). Poté 
karty zboží zamíchejte a každému hráči rozdejte lícem dolů šest karet.
Položte zbytek karet lícem dolů a utvořte tak lízací balíček, ze kterého 
budete postupně tahat karty.
Obraťte pět horních karet z lízacího balíčku a položte je vpravo od lízací 
hromádky lícem nahoru. Tyto karty slouží jako odhazovací hromádka.
Z lízacího balíčku poté obraťte dalších pět karet a utvořte druhou 
odhazovací hromádku vlevo (karty nezapomeňte dát lícem nahoru).
Ano, hrajete se dvěma odhazovacími hromádkami! Každý hráč se 
může kdykoliv podívat, jaké karty se v nich nacházejí.
Hráč, který má u sebe nejvyšší obnos skutečných peněz, bude jako 
první hrát za šerifa a obdrží žeton šerifa. V případě remízy (nebo 
v případě, že žádný z hráčů nemá ani vindru), vyberte šerifa náhodně.

Množství mincí na začátku

Lízací balíček

Levá 
odhazovací 
hromádka

pravá 
odhazovací 
hromádka

Žeton  
šerifa

1 x 20
5 x 5
5 x 1

na hráče
6 karet 

zboží na 
hráče

Bank

PRŮBěH HRY
Hra probíhá v několika kolech. Během každého kola hraje  

  jeden hráč za šerifa a zbytek za kupce.
Každé kolo se dělí na pět fází, které se musí hrát v tomto pořadí:

1) Trh
2) Nakládání zboží
3) Proclení
4) Inspekce
5) Konec kola
Všimněte si, že se hráč, který zrovna hraje za šerifa, účastní 
pouze fáze 4 – inspekce a fáze 5 – konec kola. Šerif by udělal 
dobře, kdyby dával pozor na to, co dělají ostatní hráči během 
zbylých fází hry.
Na konci každého kola se Žeton šerifa posune k hráči po jeho 
levici. Ten se stává novým šerifem. Hra pokračuje do doby, než 
se všichni hráči vystřídají na pozici šerifa dvakrát, pak hra končí 
(pouze ve hře pro tři hráče musí za šerifa každý hrát třikrát). 

HRA PRO TřI HRÁčE 
Pokud hrajete ve třech, musíte učinit dvě změny:
Před tím, než zamícháte karty zboží, odstraňte 
z balíku všechny karty s ikonou „4+“ a vraťte je 
do krabice. Jsou to tyto karty: 36 karet chleba, 4 karty pepře, 
5 karet medoviny a 3 karty hedvábí. Pokud hrajete s kartami 
„Královské zboží“, odstraňte také jednu kartu plísňového sýra, 
jednu kartu zlatých jablek, jednu kartu perníku, jednu kartu 
královského kohouta a dvě karty žitného chleba.
Hra pokračuje do doby, než se všichni hráči třikrát  
vystřídají na pozici šerifa.

Jakmile máte vše připraveno, měla by vaše hrací 
plocha vypadat nějak takto.

Můžete začít hrát!
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Herní kolo

fáze 1: trh

V této fázi můžeš odhodit karty, 
které se ti nehodí, líznout si nové  
a doufat, že dostaneš zboží, které 
můžeš vzít na trh.

Začíná hráč po šerifově levici a pokračuje se po směru 
hodinových ručiček. Každý z hráčů odehraje vždy jen jednu 

fázi. V první fázi můžeš z ruky odložit až pět karet z ruky (lícem 
dolů) a následně si dolíznout do celkového počtu šesti karet. 
Karty si můžeš dobírat buď z lízacího balíčku, nebo z vrchu 
libovolné odhazovací hromádky. To znamená, že pokud máš 
zálusk na kartu, která na odhazovací hromádce leží třetí 
odshora, musíš si k ní vzít i dvě karty nad ní.
Pokud si chceš vzít kartu z odhazovací hromádky, musíš 
to vždy udělat dřív, než si lízneš kartu z lízacího balíčku. 
Nemůžeš si nejdřív nabrat karty z lízacího balíčku a pak se 
rozhodnout, že chceš další z odhazovací hromádky.
Poté, co si lízneš karty, umísti ty, které jsi si na začátku fáze 
odložil stranou, na jednu z odhazovacích hromádek lícem 
nahoru v libovolném pořadí.

příklad: Malý John má v ruce dvě karty kuřat a ví, že v levé 
odhazovací hromádce leží pod jinou kartou další kuře. Odhodí 
tedy z ruky tři karty, lízne si vrchní dvě karty z odhazovací 
hromádky a jednu z lízacího balíčku. Poté položí tři odhozené 
karty navrch pravé odhazovací hromádky.

herní tip
Brát karty z odhazovací hromádky je dobrý způsob, jak 
se dostat ke zboží, které chceš. Bohužel to také znamená, 
že je uvidí i šerif! Samozřejmě to však může být cesta, 
jak šerifa oblafnout…
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FÁZE 2: 
NAKLÁDÁNÍ ZBOŽÍ

V této fázi vložíš karty zboží, které 
chceš vzít na trh, do své kupecké 
brašny.

Všichni kupci umístí zboží do svých brašen současně. Do 
brašny můžeš ukrýt jednu až pět karet zboží. Do své 

brašny musíš dát alespoň jednu kartu zboží a nesmíš do ní 
umístit více než pět karet.
Dej si pozor, aby šerif nebo ostatní kupci neviděli, jaké zboží 
do brašny nakládáš.

V okamžiku, kdy jsi se svým nákladem spokojen, brašnu 
zavři a polož ji před sebe na stůl. Jakmile brašnu zavřeš, už 
obsah brašny nemůžeš změnit!

PřÍKLAD Alan-A-Dale sbírá jablka. Do své kupecké 
brašny umístí čtyři karty jablek. K nim přidá i jednu kartu 
kuše. Rád by do brašny přihodil i hedvábí, ale tím by 
překročil limit pěti karet, a tak mu nezbývá, než brašnu 
zavřít a položit před sebe. 
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„Jen čtyři kuřata, na mou duši!“

Obsah  brašny

fáze 3: PROCLENÍ

V této fázi musíš u šerifa projít celní 
kontrolou a oznámit, jaké zboží na 
trh přivážíš.
Samozřejmě mu můžeš lhát. 
Popravdě řečeno – v průběhu hry 
ti pravděpodobně ani nic jiného 
nezbyde!

Začíná hráč sedící po šerifově levici a pokračuje se po 
směru hodinových ručiček. Každý kupec se podívá 

šerifovi do očí a poví mu, jaké zboží veze na trh. Při proclení 
musíte šerifovi podat svou brašnu.
Důležité: V této fázi se šerif nesmí do brašny podívat!
Šerifovi můžeš k proclení nahlásit, co chceš, vždy ale musíš 
dodržet tyto tři podmínky:
• Můžeš proclít pouze povolené zboží.
• Můžeš proclít pouze jeden druh zboží.
• Musíš proclít skutečný počet karet, které v brašně máš.

příklad Will Scarlet se podívá šerifovi do očí a prohlásí: 
„V mé brašně jsou čtyři kuřata!“ Musí říct čtyři, protože má 
v brašně opravdu čtyři karty. Nemusí se však jednat o kuřata! Ve 
skutečnosti má Will v brašně jen dvě kuřata a přidal k nim kartu 
sýra a hedvábí. Karta hedvábí je kontraband, a protože může Will 
proclít jen povolené zboží, musí o něm lhát.

Will nemůže proclít tři nebo pět karet zboží, protože se musí vždy 
řídit skutečným počtem karet ve své brašně. Stejně tak nemůže 
proclít kuře a dva sýry, protože musí vždy uvést jen jeden typ 
zboží. 

herní kolo
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fáže 4: INSPEkce

Teď se může šerif rozhodnout, že 
prozkoumá kupecké brašny!

Pokud hraješ za šerifa, můžeš se rozhodnout, v jakém 
pořadí kupecké brašny hráčů zkontroluješ. Během této 

fáze můžeš zkontrolovat libovolný počet kupeckých brašen. 
Můžeš se také rozhodnout, že nezkontroluješ ani jednu.
Než brašnu otevřeš, můžeš kupci pohrozit. Ve snaze vyhnout 
se kontrole ti hráč může nabídnout úplatek. Pod tím se 
skrývá téměř všechno, na co si vzpomeneš, v jakékoliv 
kombinaci. Zde uvádíme pár příkladů:
• zlato,
• povolené zboží z kupcova stánku,
• kontraband z kupcova stánku,
• zboží z kupcovy brašny (povolené či kontraband),
• sliby budoucích protislužeb.

Viz „Čest mezi zloději“ na straně 10.
Jako součást úplatku nesmíš použít žádnou z karet ve tvé 
ruce!
Jakmile se šerif rozhodne, nesmí už na svém rozhodnutí nic 
změnit. V okamžiku, kdy brašnu otevřeš, nebo ji vrátíš kupci, 
už nemůžeš změnit názor!
Poté, co si šerif vyslechne kupcovu nabídku 
(a po veškerém vyjednávání) buď kupce pustí 
na trh (přijme úplatek, který mu byl nabídnut) 
a vrátí mu jeho brašnu, nebo úplatek odmítne 
a brašnu zkontroluje.

příklad Šerif se chystá na kontrolu brašny mnicha Tucka. 
Ten nelení a zvolá: „Počkejte, šerife! Mou brašnu přeci nemusíte 
kontrolovat. Co kdybych vám daroval pět zlatých a dvě jablka za 
vaši námahu?“ Šerif se na mnicha podezíravě podívá a odpoví: 
„Přihoďte další tři zlaté a jsme dohodnuti.“

Tuck vypadá dotčeně, že nikdo nevěří jeho nevinnosti – to víte 
– mnich, a zaplatí šerifovi osm zlatých a dvě jablka ze svého 
kupeckého stánku. Šerif pak Tuckovi vrátí jeho kupeckou brašnu.
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Když tě šerif nechá projít
Nyní musíš ukázat ostatním hráčům 
všechno zboží ve své brašně.
Veškeré povolené zboží umísti lícem nahoru k odpovídající 
části svého kupeckého stánku. Povolené zboží si ve tvém 
stánku mohou ostatní hráči kdykoliv prohlédnout.
Karty kontrabandu drž v tajnosti! Jediné, co musíš 
prozradit, je počet karet kontrabandu, které se ti podařilo do 
Nottinghamu propašovat, nikdy neprozrazuj jejich typ! Karty 
kontrabandu polož lícem dolů nad svůj kupecký stánek.

Když tě šerif zkontroluje
Taková situace může skončit jen dvěma 
způsoby:
Pokud jsi mluvil pravdu a ve tvé kupecké brašně se nachází 
přesně to, co jsi nahlásil, musí ti šerif zaplatit tolik zlatých, 
kolik je součet bodů postihu na všech kartách povoleného 
zboží ve tvé brašně.
V případě, že jsi lhal, a ve tvé brašně se nenachází přesně to, 
co jsi tvrdil, že v ní je, stanou se tyto tři věci:
1. Veškeré povolené zboží, které jsi nahlásil, jsi také úspěšně 
proclil a můžeš s ním na trh. Umísti zboží lícem nahoru ke 
svému stánku jako obvykle.
2. Všechno zboží, o kterém jsi lhal, se zabavuje! Takové 
zboží šerif posbírá a umístí jej navrch jedné z odhazovacích 
hromádek v pořadí, které sám určí.
3. Za všechno zabavené zboží musíš šerifovi zaplatit. Výše 
platby se rovná součtu bodů postihu v pravém dolním rohu 
každé ze zabavených karet.

Příklad Pověst sladké a nevinné panny Marion ji uchránila 
před šerifovou kontrolou, a to mu ani nenabídla úplatek! Vytáhne 
z brašny tři karty – dvě z nich jsou sýr (přesně jak šerifovi při 
proclení tvrdila). Tyto karty umístí lícem nahoru do svého stánku. 
Třetí kartou je ale kontraband! Šerif si už může jen rvát vlasy, když 
Marion kontraband pokládá lícem dolů nad svůj stánek. 

Příklad Jak se ukázalo, mlynářův syn Much je poctivý hoch. 
Šerif zkontroloval jeho brašnu a zjistil, že skutečně převáží čtyři 
kuřata, přesně jak řekl při proclení. Šerif mu musí vrátit brašnu 
a zaplatit osm zlatých (dva zlaté za každé kuře). Much si teď může 
kuřata přidat do svého kupeckého stánku.

Příklad Gilbert Whitehand má ve své kupecké brašně čtyři 
karty. Šerifovi řekl, má v brašně čtyři jablka. Ani tučný úplatek 
však šerifa nepřesvědčil, a tak musel Gilbert svou brašnu otevřít 
a nechat ji prohledat. Uvnitř se kromě jediného jablka skrýval také 
jeden sýr a dvě medoviny.

Protože Gilbert mluvil o jablku pravdu, může si tuto kartu nechat 
a přidat ji do svého stánku. O ostatním zboží ale Gilbert lhal a tak 
mu je zabaveno a umístěno na jednu z odhazovacích hromádek. 
Teď musí navíc Gilbert šerifovi zaplatit deset zlatých (dva zlaté za 
sýr a čtyři zlaté za každou zatajenou medovinu).

HERNÍ TIP 
Když se pokoušíš šerifa uplatit, měj na paměti, že když tě 
chytí, budeš navíc muset za zabavené zboží ještě zaplatit. 
Někdy je lepší šerifovi nabídnout trochu více a vyhnout 
se tak kontrole. Proto se občas vyplatí nabídnout šerifovi 
trochu vyšší částku, aby ti zboží zůstalo.
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Kontraband pokládej lícem dolů

Typ 
kontrabandu 
neprozrazuj

Povolené 
zboží 

pokládej lícem 
nahoru



Co slíbíte, musíte obvykle také splnit! 
Existuje však také pár výjimek:
•  Sliby budoucích protislužeb, které se mají plnit po právě 

probíhající fázi inspekce, nejsou zavazující!
•  Kupec se může pokusit šerifa uplatit také zbožím, které nese 

ve své brašně. O obsahu brašny však samozřejmě může lhát. 
Pokud projde na trh bez kontroly, je po umístění zboží na 
stánek povinen šerifovi zaplatit pouze zbožím, které se v jeho 
brašně skutečně nacházelo. Pokud šerifovi slíbil zboží, které 
v brašně neměl, nemusí mu platit vůbec nic.

PřÍKLAD Šerif hrozí Richardovi kontrolou jeho brašny. Richard 
se rozhodne pomstít Siru Guyovi z Gisbourne a učiní šerifovi 
nabídku: „Šerife, zaplatím vám dvacet zlatých, když mě pustíte na 
trh bez kontroly a podíváte do brašny Sira Guye bez ohledu na to, 
jaký úplatek vám bude nabízet!“ Šerif souhlasí, vezme si Richardovy 
peníze a popřeje mu hodně štěstí. Nyní se šerif musí podívat do 
brašny Sira Guye, protože dal slib, který může splnit v této fázi.

O kolo později začne se šerifem smlouvat Sir Guy: „Když mě teď 
pustíte bez kontroly, tak vás také neprohledám, až budu šerifem já.“ 
Šerif souhlasí a pustí Guye na trh. Až se v dalším kole Guy stane 
šerifem, může se rozhodnout svůj slib porušit a brašnu (bývalého) 
šerifa prohledat.

čest mezi zloději
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Když docházejí mince

Je možné, že ti během hry dojdou všechny zlaté mince. 
Nemůžeš pak nabízet zlaťáky jako úplatek.

Pokud nemáš z čeho zaplatit svůj dluh, musíš místo zlaťáků 
zaplatit zbožím ze svého stánku. Může se stát, že v kartách 
zboží zaplatíš více, než jsi měl zaplatit. Žádné mince zpět 
jako vyrovnání ceny však nedostaneš! Pokud nemáš povolené 
zboží v dostatečné hodnotě, musíš odhalit karty kontrabandu 
a rozdíl doplatit. Hráč, který tvé karty obdrží, si je může 
přidat do svého kupeckého stánku.
Jestliže jsi vyčerpal všechny mince, povolené zboží 
i kontraband ze svého stánku, zbývající dluh ti bude 
odpuštěn.

Tohle pomůže zoufale  
chudým hráčům!

Nové míchání balíčku
V případě, že vám během hry dojdou karty, zamíchejte 
všechny karty z obou odhazovacích hromádek kromě 
vrchních pěti v každé odhazovací hromádce a utvořte 
z nich nový lízací balíček.

fáze 5: konec kola

Pokud již všichni hráči byli šerifem 
dvakrát (ve hře tří hráčů třikrát), 
hra okamžitě končí!

V opačném případě předá hráč, který byl toto kolo 
šerifem, žeton šerifa hráči po své levici, ze kterého se 

stane v následujícím kole nový šerif.
Všichni hráči si dolíznou do šesti karet. Všimněte si, že šerif 
by měl mít v ruce šest karet už z minulého kola.
Další kolo začíná opět fází 1, tedy trhem.

herní kolo
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Jak vyhrát

Hra končí ve chvíli, kdy měl každý hráč příležitost 
dvakrát  hrát za šerifa (ve hře tří hráčů třikrát). Na konci 

posledního kola hráči odhodí všechny karty, které jim zbyly 
v ruce. Za tyto karty hráči nedostanou žádné body!
Poté všichni odhalí karty kontrabandu a spočítá se skóre: 
•  sečtěte hodnotu veškerého zboží ve vašem kupeckém 

stánku (povolené zboží i kontraband);
• sečtěte všechny zlaté mince, které máte;
•  k tomu připočítejte bonus za „krále“ či „královnu“ v daném 

druhu zboží.
Hráč s nejvíce body vyhrává!
V případě remízy vyhrává hráč s větším počtem karet 
povoleného zboží. Pokud i zde dojde k remíze, vyhrává hráč 
s větším počtem karet kontrabandu.

Tak ty chceš být  
králem kuřat?

Hráč, který získal nejvyšší počet povoleného zboží 
stejného typu, je vyhlášen králem, v případě druhého 

nejvyššího počtu je vyhlášen královnou daného typu zboží.  
Obdrží následující bonus:

Typ Zboží Bonus Za Krále Bonus Za Královnu
Jablka 20 10
Sýry 15 10
Chléb 15 10
Kuřata 10 5

Pokud se o králův bonus přou dva hráči, sečtěte dohromady 
bonus za krále i královnu a výsledek mezi tyto hráče 
rozdělte (zaokrouhlujte dolů). Hráč na druhém místě (byl by 
královnou) nedostane žádný bonus.
Pokud se remíza týká bonusu za královnu, rozdělte tyto 
body rovnoměrně mezi hráče, kteří se o druhé místo dělí 
(zaokrouhlujte dolů).

PŘÍKLAD David z Doncasteru končí hru s následujícím zbožím ve 
stánku: 4 jablka, 6 sýrů, 1 chléb, 4 kuřata, 2 pepře a 1 kuše. Má tedy 
celkem 42 zlatých.

Když své zboží porovná s ostatními hráči, zjistí, že má nejvíce karet 
sýra, což z něj dělá „krále sýrů“. V počtu nasbíraných karet kuřat se 
s dalším hráčem dělí o druhé místo, a tak si bonus za královnu musí 
rozdělit. Jeho skóre je následující:

Povolené zboží
Jablka: 4 x 2 = 8
Sýry: 6 x 3 = 18 
Chléb: 1 x 3 = 3
Kuřata: 4 x 4 = 16

Kontraband
Pepř: 2 x 6 = 12
Kuše: 1 x 9 = 9

Zlaté mince: 42
Král sýrů: 15
Královna kuřat: 5 ÷ 2 = 2.5

Zaokrouhleno dolů na 2.

Celkem: 8 + 18 + 3 + 16 + 12 + 
9 + 42 + 15 + 2 = 125 Bodů! 12

Bonus  
za krále

Bonus  
za královnu



Volitelná pravidla
Královské zboží 

Královské zboží je to nejkvalitnější zboží v celém 
království. Princ Jan vyhlásil, že z takového zboží může 

mít potěšení jen on sám a pár jeho věrných kumpánů. 
Veškeré zboží označené zlatým praporcem a odznakem šerifa 
je tedy považováno za kontraband.
Královské zboží je míněno jako běžná součást hry, 
doporučujeme jej tedy vyřadit jen během her, kdy se učíte 
pravidla. Než začnete míchat, přidejte do balíčku dvanáct 
karet královského zboží. Během hry s nimi zacházejte stejně 
jako s běžným kontrabandem.
Na konci hry, před tím, než začnete přičítat bonus za krále 
a královnu, přidejte královské zboží k ostatnímu povolenému 
zboží na vašem stánku. Každá taková karta má hodnotu 2 
nebo 3 karet zboží odpovídajícího typu tak, jak je uvedeno na 
dané kartě. Nezapomeňte, že šest karet královského zboží je 
označeno symbolem „4+“. Tyto karty musejí být odstraněny 
při hře tří hráčů.

PŘÍKLAD Will Stutely a biskup z Herefordu mezi sebou soutěží 
o titul Krále sýrů. Will má 10 karet sýra, zatímco biskup 11. 
Normálně by 15bodový bonus za krále dostal biskup a Will by si 
odnesl pouze 10 bodů. Jenže Will má eso v rukávu, a to sice kartu 
goudy. To znamená, že má dohromady 12 karet sýra, tedy o jednu 
více než biskup. Z Willa se tak stává král sýrů!
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Na konci hry  
se počítá jako 2 sýry

Zlatý 
praporec

Šerifův 
odznak

Odeberte  
při hře  

3 hráčů

Biskup

11 sýrů 10 + 2 = 12 sýrů 
s goudovým bonusem

will

Will je král 
sýrů!



časový limit inspekce

šerif z Nottinghamu je ještě zábavnější, pokud fázi 
kontroly okořeníte časovým limitem! Šerif má tak na 

každého kupce jednu jedinou minutu. Ve hře čtyř hráčů 
by se tedy musel šerif během tří minut rozhodnout, zda 
někomu hodlá brašnu zkontrolovat nebo ne. Pokud mu 
dojde čas, musí všem hráčům, které nestihl zkontrolovat, 
povolit vstup na trh bez úplatku.
Můžete použít vlastní stopky, nebo si na stránkách  
www.dicetoweressentials.com stáhněte zdarma naši 
aplikaci. Obsahuje hromadu vtipných zvukových efektů, 
které dodají hře ještě více atmosféry!

Odstranění karet  
ze hry před začátkem 

Také vám lezou na nervy hráči, kteří neustále 
přepočítávají karty? S tímhle volitelným pravidlem jim 

zamotáte hlavy!
Na začátku hry, poté, co zamícháte karty, odstraňte 
z balíčku náhodně 10 karet a bez ukázání je vraťte do 
krabice. Takhle nebude nikdo vědět, které karty jsou 
skutečně ve hře!

Sedm karet v ruce

Můžete také zvýšit limit karet ze šesti na sedm. Kupci 
pak budou mít nad hrou větší kontrolu a šerif to 

bude mít o malinko těžší.

Promo karty

Promo karty pro hru Šerif z Nottinghamu poznáte 
podle modrého praporce ve spodní části karty. Tyto 

karty můžete přidat do hry, aniž byste museli nějaké 
vyřazovat.
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Modrý 
praporec
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