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Jeśli znasz już oryginalną grę „The Game“, po prostu przeczytaj poniższe
skrócone reguły gry i możesz zacząć. Dla wszystkich pozostałych obowiązują
szczegółowe reguły gry znajdujące się poniżej.

Skrócone reguły gry

Każdy otrzymuje 60 kart jednego koloru (srebrnych lub złotych). Gracze
umieszczają przed sobą odkryte obie karty stosów. 58 własnych kart ponumerowanych należy naprawdę dobrze (!) potasować i ułożyć zakryte na
stosie dobierania. Każdy z graczy bierze 6 kart ponumerowanych z własnego
stosu dobierania i bierze do ręki. Losowanie decyduje o tym, kto zacznie.

c Gracze zagrywają na zmianę. Gracz zagrywający musi odłożyć co najmniej
dwie (lub dowolnie więcej) kart z ręki (minimum 2 kart obowiązuje nawet
wtedy, gdy podczas gry skończy się własny stos dobierania!). Następnie gracz
dobiera karty z własnego stosu dobierania (ile, patrz poniżej!) i kolej na
drugiego gracza.
c Karty odkłada się albo wyłącznie u siebie, albo odkłada się dokładnie
jedną kartę u przeciwnika, a pozostałe u siebie. Nigdy nie można w jednej
rundzie odłożyć więcej niż jednej karty u przeciwnika.
c Dla kart odkładanych u siebie samego obowiązują dokładnie te same zasady odkładania co w grze oryginalnej (malejąco, rosnąco, zagranie wsteczne).
Dla jednej karty ewentualnie odkładanej u przeciwnika nie obowiązują te
zasady odkładania. Zamiast tego obowiązuje: Przeciwnikowi należy pomóc
kartą, którą u niego odkładasz, tzn. (dowolnie) ulepszyć jego stos. Przykład:
Tim chce umieścić kartkę na rosnącym stosie Sary. Na razie na stosie widnieje
liczba 29. Tim musi więc odłożyć kartę, która jest (dowolnie) niższa od 29.
Odkłada 12 na wierzchu stosu i w ten sposób ulepszył stos Sary.

c Jeśli karty odkłada się wyłącznie u siebie, należy dobrać dwie karty

z własnego stosu dobierania (bez względu na to, ile kart odłożono). Jeśli
odłożono kartę u przeciwnika (i przynajmniej jedną u siebie), należy dobrać
tyle kart z własnego stosu dobierania, ile potrzeba, aby mieć 6 kart na ręce.
Przykład: Sara odkłada 3 karty, wyłącznie u siebie. Dobiera 2 karty. Tim odkłada
5 kart, 4 u siebie i 1 u Sary. Tim uzupełnia swoje karty na ręce do 6 sztuk.

c Zwycięzcą jest gracz, który odłożył wszystkie swoje 58 ponumerowane
karty. Jeśli gracz nie jest w stanie odłożyć wymaganej minimalnej liczby
dwóch kart w trakcie gry, natychmiast przegrywa.

a
Szczegółowe zasady gry

Każdy z graczy otrzymuje 60 kart w
jednym kolorze (srebrnym lub złotym).
Gracze umieszczają przed sobą odkryte
obie karty stosów (1-59 i 60-2). W trakcie
gry karty ponumerowane umieszczane
są po prawej stronie kart stosów.
Każdy z graczy tasuje swoje 58 ponumerowane karty naprawdę dobrze (!) i
umieszcza je jako zakryty stos po lewej
stronie swoich obu kart stosów.
Wskazówka: Aby upewnić się, że karty
są dobrze wymieszane, każdy z graczy
tasuje stos swojego przeciwnika. Każdy z
graczy dobiera 6 górnych kart ze swojego
stosu i bierze je do ręki.

Tim

Sara

Zasady odkładania: Odkładanie kart u siebie

W trakcie gry każdy z graczy wielokrotnie umieszcza u siebie ponumerowane
karty. Następujące zasady dotyczą kart, które odkładasz u siebie (są one
dokładnie takie same jak w oryginalnej grze „The Game“).
Uwaga: W każdej rundzie możesz odłożyć jedną kartę u swojego przeciwnika zasady te nie dotyczą kart odkładanych u przeciwnika (patrz „Odkładanie karty
u przeciwnika“).
Podczas odkładania kart na swoim własnym rosnącym stosie, odkładane
wartości liczbowe muszą zawsze wzrastać. Luki między poszczególnymi kartami
mogą mieć dowolną wielkość, na przykład: 3, 11, 12, 13, 18, 20, 34 itd.
Ważne: Dla przejrzystości ponumerowane karty nie są umieszczane obok
siebie, ale jedna na drugiej. W ten sposób w trakcie gry obok każdej karty stosów
powstaje stos, z którego widoczna jest tylko górna ponumerowana karta.

Na swoim rosnącej stosie Sara umieściła
najpierw kartę z numerem 4, potem 8, a
potem 13.
Jeśli karta zostanie odłożona na własnym malejącym stosie, wszystko jest
dokładnie na odwrót - odkładane wartości liczbowe muszą być coraz mniejsze,
np.: 54, 50, 48, 41, 40, 37 itd.
Zagranie wsteczne: Istnieje jeden wyjątek, który pozwala graczowi wykonywać
zagrania wsteczne na obu własnych stosach o różnicy dokładnie 10. Działa to
następująco:
Gracz może umieścić na swoim własnym rosnącym stosie kartę o wartości
dokładnie o 10 mniejszej.

Przykład: Normalnie Tim musi odłożyć na
swoim stosie rosnącym kartę większą niż 27.
Jednak Tim ma na ręce kartę z numerem 17 i
może umieścić ją na swoim rosnącej stosie,
ponieważ jest dokładnie o 10 mniejsza.
Na własnym stosie malejącym gracz może umieścić kartę o wartości większej
o dokładnie 10.
Przykład: Normalnie Sara musi odłożyć na
swoim malejącym stosie kartę mniejszą niż 35,
ale Sara ma na ręce kartę o numerze 45. Może
odłożyć ją na swoim malejącym stosie, ponieważ
jest ona dokładnie o 10 większa.
Uwaga: Dozwolone jest, aby gracz używał zagrania wstecznego wielokrotnie
podczas swojej akcji na swoich dwóch stosach. Na przykład gracz może
najpierw zagrać jedną kartę zupełnie normalnie, następnie użyć zagrania
wstecznego u siebie, następnie znowu zagrać dwie karty normalnie, dalej
użyć zagrania wstecznego ponownie, itd.

Odkładanie karty u przeciwnika

U przeciwnika można odłożyć maksymalnie jedną kartę na rundę. Jeśli karta
odkładana jest u przeciwnika, czyli obok jego karty stosów, opisane powyżej
zasady odkładania nie mają zastosowania – należy wziąć pod uwagę tylko jedną
rzecz: Odłożona karta musi (dowolnie) ulepszyć stos przeciwnika, tzn. dowolnie
„obniżyć“ jego stos rosnący lub dowolnie „podnieść“ jego stos malejący.
Przykład: Sara chce umieścić kartę na jednym z dwóch stosów Tima.
• Na rosnącym stosie Tima jest karta o numerze 18, gdzie Sara musiałaby odłożyć
dowolną kartę niższą niż 18.

• Malejący stos wskazuje numer 40. Tu Sara musiałaby odłożyć dowolną kartę
wyższą niż 40.

Przebieg gry

Losowanie zadecyduje o tym, kto zacznie. Gracz zagrywający musi zgodnie z
opisem umieścić co najmniej dwie karty ze swojej ręki na dowolnym stosie, tzn.
po prawej stronie karty stosów. Gracz może odłożyć te karty wyłącznie u siebie
lub jedną kartę u przeciwnika, a pozostałe u siebie. Nigdy nie można odłożyć
u przeciwnika więcej niż jedną kartę w jednej rundzie.
Jeśli gracz może i chce, może również dowolnie odłożyć więcej niż dwie karty
w swojej kolejce, nawet wszystkie sześć. Karty są odkładane jedna po drugiej.
Gracz może za każdym razem zupełnie dowolnie zdecydować, na którym stosie
chce umieścić ponumerowaną kartę. Może on umieścić wszystkie karty na tym
samym stosie lub rozdzielić karty w dowolnej kolejności na swoich dwóch
stosach - plus jedna karta, którą może umieścić na stosie przeciwnika.
Przykład: Tim zagrywa. Umieszcza jedną kartę na swoim rosnącym stosie,
następnie dwie karty na swoim malejącym stosie, plus jedna karta na rosnącym stosie Sary.

Kiedy gracz zakończy swoją akcję, dobiera karty ze swojego stosu dobierania:

c Jeśli odłożono karty tylko u sobie, to dobiera się dwie karty z własnego
stosu (bez względu na to, ile odłożono).
c Jeśli odłożono kartę u przeciwnika (i przynajmniej jedną u siebie), to dobiera
się tyle kart z własnego stosu dobierania, aby mieć na ręce 6 kart.

Przykład: Sara odkłada 3 karty wyłącznie u siebie. Dobiera 2 karty. Tim odkłada
5 kart, 4 u siebie i 1 u Sary. Tim dobiera swoje karty do 6 sztuk.

Koniec gry

Jeśli gracz zużył swój stos dobierania, kontynuuje on grę bez możliwości
dobierania kart.
Uwaga: Gracz musi kontynuować odkładanie dwóch (lub dowolnej więcej) kart
w każdej rundzie, jak to opisano powyżej.
Gra kończy się natychmiast po odłożeniu przez gracza wszystkich jego 58
ponumerowanych kart. Ten gracz wygrywa. Gra może zakończyć się przedwcześnie,
jeśli gracz nie może już odłożyć wymaganej minimalnej liczby dwóch kart – wtedy
gracz natychmiast przegrywa.

Czy znasz już?
Dla profesjonalistów!

Oryginał!

Zagrajcie w grę - lub gra zagr
z wami ...
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Dodatkowe polecenia stanowią
nowe wyzwanie!
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