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Jak ty mne,
tak ja tobe !

Počet hráčů : 2–6
Věk : 8+
Délka hry : cca 35 min

OBSAH
60 hracích karet
(48 číselných karet,
12 Karma karet)

MYŠLENKA A CÍL HRY
Pokud můžeš kartu odhodit, je všechno v pořádku. Nemůžeš-li kartu odhodit,
musíš si vzít celý odhazovací balíček. Velkou pomocí ti mohou být Karma karty,
avšak mohou pomoci i spoluhráčům. Takže se neraduj předčasně, neboť i tvá
poslední karta ti ještě může způsobit nepříjemné překvapení, a najednou budeš
mít v ruce opět hodně karet.
Ve hře Karma vyhrávají všichni… až na jednoho !

PŘÍPRAVA HRY
Zamíchejte všechny karty. Každý hráč dostane skrytě tři karty, které si položí
do řady před sebe na stůl. Tyto karty si hráči nesmí prohlížet. Poté každý hráč
dostane šest karet, které si vezme do ruky. Z těchto šesti karet si vybere tři,
které položí lícem nahoru po jedné na každou skrytou kartu ležící před ním.
Zbývající tři karty si hráči ponechají v ruce.
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1. Dobírací balíček
2. Místo pro odhazovací
balíček
3. Odhalené a skryté karty
na stole
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A. Hráč 1
B. Hráč 2
C. Hráč 3

4. Karty v ruce

Příprava hry při hře 3 hráčů
Každý hráč tudíž začíná se třemi kartami v ruce a šesti kartami na stole, z nichž
tři leží skrytě a jejich lícová strana není známá.
Nerozdané karty, otočené lícem dolů tvoří dobírací balíček. Vedle dobíracího
balíčku vznikne během hry odhazovací balíček.
Tip : Jako odhalené karty na stole doporučujeme vyložit především karty s vysokou hodnotou nebo dokonce Karma karty.

PRŮBĚH HRY
Nejstarší hráč začíná, poté hra pokračuje po směru hodinových ručiček. Hráč na
tahu buď odhodí jednu nebo více stejných karet na odhazovací balíček, nebo si
musí do ruky vzít celý odhazovací balíček. Poté si dobere karty, aby měl v ruce
tři karty a na tahu je hráč po jeho levici.

ODHAZOVÁNÍ KARET
První hráč si vybere jednu libovolnou kartu z ruky a založí tím odhazovací balíček
(lícem nahoru). Následující hráč se musí při odhazování své karty řídit podle
horní karty v odhazovacím balíčku. Lze odhodit pouze číselnou kartu, jejíž hodnota je stejná nebo vyšší než hodnota horní karty odhazovacího balíčku. Místo
číselné karty lze také odhodit Karma kartu (viz Karma karty).
Pozor : Pokud má hráč v ruce více stejných číselných nebo Karma karet, může je
odhodit společně. Může odhodit například tři karty s hodnotou 12.

Odhazování karet ze stolu
Své karty ležící na stole může hráč použít teprve tehdy, když nemá žádné karty
v ruce a dobírací balíček je prázdný. Výjimka nastane pouze při odhození Karma
karty Odhození karty ze stolu (viz Karma karty).

Odhodí-li hráč svou odhalenou kartu ze stolu, zůstává pod ní ležící karta i nadále
skryta. Pokud má hráč více stejných odhalených karet na stole, může je také
odhodit společně. Teprve až hráč odhodí všechny tři odhalené karty ze stolu,
bude moci odhazovat své skryté karty ze stolu.
Hráč odhazující skrytou kartu ze stolu se na ni nesmí předtím podívat, ale odhalí
ji a ihned odhodí na odhazovací balíček. Pokud je takto odhozena číselná karta
a nejsou dodržena pravidla pro odhazování karet, musí si hráč vzít do ruky celý
odhazovací balíček včetně právě odhozené karty.

Tři stejné karty
Pokud jsou bezprostředně za sebou odhozeny na odhazovací balíček tři stejné karty,
je celý odhazovací balíček odstraněn ze hry. Nehraje žádnou roli, zda tyto tři karty
odhodil jeden nebo více hráčů. Hráč, který odhodil třetí kartu, ihned založí nový
odhazovací balíček.
Příklad: Jiří odhodil na odhazovací balíček jednu kartu „14“. Poté je na řadě Filip,
který má v ruce dvě další karty „14“. Obě najednou odhodí. Protože nyní na
odhazovacím balíčku leží bezprostředně za sebou tři stejné karty, je celý odhazovací balíček odstraněn ze hry a odložen zpět do krabice. Filip ihned zakládá
nový odhazovací balíček tím, že odhodí svou další kartu.

Braní odhazovacího balíčku do ruky
Pokud hráč nemůže nebo nechce odhodit žádnou vyhovující kartu (karty), musí
si vzít do ruky celý odhazovací balíček. Nový odhazovací balíček založí následující hráč po směru hodinových ručiček.

DOBÍRÁNÍ KARET
Na konci svého tahu si hráč musí dobrat z dobíracího balíčku tolik karet, aby
měl v ruce právě tři karty. Pokud má hráč v ruce tři nebo více karet, nedobírá si
žádné karty.
Jakmile je dobírací balíček spotřebován, dobírání karet odpadá.
Potom je na tahu soused po levici.
Pozor: Nemá-li hráč žádné karty v ruce ani na stole před sebou a dobírací balíček
je spotřebován, hra pro něj ještě neskončila. Díky Karma kartě Dát odhazovací
balíček spoluhráči může během hry opět dostat karty do ruky (viz Karma karty).

KARMA KARTY
Karma karty se stejně jako číselné karty odhazují na odhazovací balíček. Mohou
být odhozeny na libovolnou číselnou nebo Karma kartu.

Odhození karty ze stolu
Odhodí-li hráč tuto Karma kartu, musí ihned odhodit ještě
svou kartu ze stolu. Dříve popsaná pravidla pro odhazování
karet nesmí být porušena (viz Odhazování karet). Nemá-li
hráč na stole žádné karty, odhodí místo toho jednu nebo více
stejných karet z ruky.
Pozor : I kdyby hráč najednou odhodil dvě nebo tři tyto karma
karty, smí odhodit navíc pouze jednu kartu ze stolu.

Spodní karta nahoru
Odhodí-li hráč tuto Karma kartu, vezme ihned kartu úplně vespod
odhazovacího balíčku a položí ji lícem nahoru na odhazovací
balíček. Tato karta nyní dalšímu hráči určuje, jakou kartu smí
odhodit. Pokud je takto nahoru položena Karma karta Odhození
karty ze stolu nebo Spodní karta nahoru, může následující hráč
odhodit kartu dle své volby.

5 a méně
Odhodí-li hráč tuto Karma kartu, může následující hráč odhodit
pouze číselnou kartu s hodnotou nanejvýš „5“.
Pozor : Namísto určené číselné karty může následující hráč
zahrát také libovolnou Karma kartu.

Dát odhazovací balíček spoluhráči
Odhodí-li hráč tuto Karma kartu, nebude tato karta výjimečně
odhozena na odhazovací balíček, ale je místo toho odstraněna
ze hry a odložena zpět do krabice. Následně dá hráč na tahu
celý odhazovací balíček libovolnému spoluhráči, který si jej
musí vzít do ruky.
Pozor : Odhazovací balíček lze dát i spoluhráči, který již odhodil
všechny své karty.

KONEC HRY
Hra končí ve chvíli, kdy má pouze jeden hráč karty v ruce nebo na stole před
sebou. Tento hráč prohrává a všichni ostatní hráči mohou začít oslavovat své
vítězství.

VARIANTA „PŘEDTUCHA“
Během přípravy hry se smí každý hráč na okamžik podívat na své skryté karty
na stole. Poté budou tyto karty spoluhráčem napravo zamíchány a položeny zpět
před hráče na stůl. Zbytek přípravy hry a také průběh hry již proběhne tak, jak
bylo popsáno dříve.
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