THE

GAME
Počet hráčů: 1-5

Hrajte, dokud to jde!
Steffen Benndorf
Věk: od 8 let

Herní doba: okolo 20 min.

V této hře skládáte na stole čtyři řady karet. Dvě řady budou číslovány vzestupně
(čísla 1-99) a dvě řady budou naopak číslovány sestupně (čísla 100-2). Všichni
hráči hrají společně v jednom týmu a pokoušejí se umístit co nejvyšší počet karet,
nejlépe všech 98 možných, do čtyř řad.
4 řady karet

2 x vzestupně (1-99)

98 karet s čísly

2 x sestupně (100-2)

karty s čísly 2-99

Pozor: Hra obsahuje rozšíření „On Fire“ (6 ohnivých karet). Ponechejte rozšíření v krabičce a hrajte s nimi teprve, až když se důkladně
seznámíte s originální hrou. Pravidla hry najdete na samostatné
kartě.

Řady karet: pravidla umístění karet do řady

Ve vzestupné řadě musí být každá následující karta vždy vyšší než karta uložená
před ní. Ovšem nerozhoduje, kolik je mezi čísly prázdných míst, např. řada 3, 11,
12, 13, 18, 20, 34, 35, 51. Nebo 2, 7, 19, 25, 28, 29, 49 atd. Čím méně „mezer“ mezi
jednotlivými čísly bude, tím lépe pro váš tým, protože se vám podaří umístit více
karet. Důležité: Nejpřehlednější je situace tehdy, rovnáte-li karty přímo na sebe do
balíčku. Pokud karty leží v řadě a vy vidíte v řadě více čísel, může dojít ke zbytečným
nedorozuměním. Doporučujeme tedy rovnat karty do čtyř balíčků umístěných vedle
karet řad tak, aby vždy byla vidět pouze horní karta.
Příklad: V tomto vzestupném balíčku je
na spodu 4, pak 8 a na ní 13.

V sestupné řadě je tomu přesně naopak: každá karta musí být vždy nižší než ta
předchozí, např. 94, 90, 78, 61, 60, 57. Nebo 98, 97, 88, 83, 81 atd.

Příprava hry

Uprostřed stolu založte pod sebe čtyři balíčky karet (viz obrázek).
Důkladně promíchejte všech 98 číslovaných karet. Ve hře 3, 4 či
5 hráčů obdrží každý 6 karet (7 karet při hře 2 hráčů). To budou
vaše karty v ruce. Zbylé karty tvoří dobírací balíček. Ten umístěte
stranou, lícem dolů.
Při solitérní hře 1 hráče si hráč do ruky vezme 8 horních karet z
dobíracího balíčku.

Průběh hry

Nejprve si hráči skrytě prohlédnou své karty v ruce a poté se dohodnou, kdo
zahájí hru. V průběhu hry se hráči střídají na tahu po směru hodinových ručiček.
V každém tahu musí hráč umístit alespoň 2 karty z ruky, a to na libovolný balíček
nebo i různé balíčky.
Hráč smí ve svém tahu v souladu s pravidly umístit i více karet a zbavit se tak i
všech svých karet z ruky. Karty pokládejte do řad postupně, jednu po druhé. Pro
umístění své karty si zvolte libovolný balíček, musíte pouze dodržet pravidla
vzestupného či sestupného pořadí. Karty můžete doložit jak na jeden balíček,
tak na několik balíčků, pořadí odkládání karet na jednotlivé balíčky záleží pouze
na vás.
Příklad: Na řadě je Tomáš. Nejprve doloží jednu svoji kartu na vzestupný balíček,
poté dvě na druhý vzestupný balíček a další na poslední sestupný balíček.
Jakmile dokončíte svůj tah, doplňte si do ruky z dobíracího balíčku takový počet
karet, kolik jste jich v tomto tahu umístili. V ruce byste měli opět mít 6 karet (ve hře
3, 4 či 5 hráčů) nebo sedm karet (při hře 2 hráčů). Při hře 1 hráče doplňte počet
karet v ruce na 8. Nyní je na řadě další hráč. Umístí své dvě (či více) karty a doplní
si počet karet v ruce.

Příklad: Tomáš umístí své čtyři karty a poté si do ruky dobere nové čtyři karty.

Balíčky pomalu narůstají: finta!

V pokročilejším stádiu hry jsou balíčky díky neustálému přidávání karet vyšší a
vyšší. V každém tahu bez výjimky platí obecná pravidla umisťování karet na balíčky
popsaná výše.
Ale jedna výjimka tu přeci jen je: umožní vám hrát v obráceném pořadí: kdykoli
je hodnota karty přesně o deset vyšší či nižší. Funguje to následovně:

• Hráč, který je na řadě, může na vzestupný balíček odhodit číslo, které je přesně
o 10 nižší než aktuální číslo horní karty na balíčku.

Příklad: Za normálních okolností bychom na
tento vzestupný balíček pokládali kartu v hodnotě vyšší než 47. Na řadě je Honza. Má v ruce
kartu 37 a zahraje ji, protože je to číslo přesně
o 10 nižší.

• Hráč, který je na řadě, může taktéž zahrát na sestupný balíček kartu přesně
o 10 vyšší.

Příklad: Za běžných okolností bychom na
sestupný balíček pokládali kartu s hodnotou
nižší než 65. Na řadě je Klára. Má v ruce kartu
s číslem 75 a může ji zahrát, protože karta je
přesně o 10 vyšší.
Poznámka: Tuto fintu můžete využít při dokládání na kterýkoli balíček a libovolně
často. Např. nejprve zahrajete kartu podle klasických pravidel, pak využijete fintu,
další dvě karty doložíte klasicky, znovu využijete fintu atd.

Dovolené způsoby komunikace

Komunikace mezi hráči je klíčovým prvkem hry. Během hry si hráči za žádných
okolností nesmějí vzájemně ukazovat karty, ani si sdělovat přesná čísla na kartách.
Jakákoli nápověda vedoucí k přesnému číslu na kartách je přísně zakázána!
Veškeré další dorozumívání je povoleno. Můžete například říct: „Nedávej nic na
poslední balíček,“ nebo „Na tomhle balíčku nedělej velký skok.“ V rámci svojí herní
skupiny si můžete nastavit komunikaci tak, jak vám vyhovuje. Pamatujte, že čím
méně komunikace si při hře povolíte, tím náročnější bude ve hře uspět.

Konec hry

Jakmile je rozebrán dobírací balíček, pokračujte dokládáním karet z ruky.
POZOR: Od této chvíle musí každý hráč ve svém tahu zahrát pouze jednu kartu
(ale smí jich zahrát více). Pokud již hráči nezbývají žádné karty, ostatní dohrávají
hru bez něj. Hra končí ve chvíli, kdy některý z hráčů nemůže během svého tahu
podle pravidel zahrát ani minimální počet karet (tzn. dvě karty, pokud jsou stále
ještě karty v dobíracím balíčku nebo jednu kartu, pokud je dobírací balíček
rozebrán).
A jak jste byli úspěšní? Na konci hry sečtěte karty, které se vám nepodařilo umístit:
tzn. celkový počet karet, které hráčům, zbyly v ruce, plus všechny zbývající karty
z dobíracího balíčku, pokud tam nějaké zbyly.
Za velmi dobrý výsledek považujeme 10 a méně zbylých karet. Pokud jste umístili
všech 98 karet, hru jste porazili. Příště si můžete hru zahrát na pokročilé úrovni.

Varianta pro experty

Platí všechna pravidla základní varianty, pouze v každém tahu musí každý hráč
zahrát alespoň tři karty (namísto dvou). Pokud se vám i přesto bude hra zdát málo
náročná, můžete ještě o 1 snížit počet karet, které musí mít hráči v ruce. Při hře 3,
4 či 5 hráčů obdrží každý 5 karet, 6 karet při hře 2 hráčů a 7 karet při hře 1 hráče.
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