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60 hracích kariet
(48 číselných kariet,
12 Karma kariet)

MYŠLIENKA A CIEĽ HRY  
Pokiaľ môžeš kartu odhodiť, je všetko v poriadku. Ak nemôžeš kartu odhodiť, 
musíš si vziať odhadzovací balíček. Veľkou pomocou ti môžu byť Karma karty, 
avšak môžu pomôcť aj spoluhráčom. Takže sa neraduj predčasne, lebo aj tvoja 
posledná karta ti ešte môže spôsobiť nepríjemné prekvapenie a zrazu budeš mať 
v ruke opäť veľa kariet.

V hre Karma vyhrávajú všetci… až na jedného !

PRÍPRAVA HRY  
Zamiešajte všetky karty. Každý hráč dostane skryto tri karty, ktoré položí do 
radu pred seba na stôl. Tieto karty si hráč nesmie prezerať. Potom každý hráč 
dostane šesť kariet, ktoré si vezme do ruky. Z týchto šiestich kariet si vyberie 
tri, ktoré položí lícom hore po jednej na každú skrytú kartu ležiacu pred ním. 
Zostávajúce tri karty si hráči ponechajú v ruke.
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Príprava hry pri hre 3 hráčov
Každý hráč teda začína s tromi kartami v ruke a šiestimi kartami na stole, z nich 
tri ležia skryté a ich lícová strana nie je známa.

Nerozdané karty tvoria lícom dolu ležiaci doberajúci balíček. Vedľa doberajúceho 
balíčka vznikne počas hry odhadzovací balíček.

Tip : Ako odhalené karty na stole odporúčame vyložiť predovšetkým karty s vyso-
kou hodnotou alebo dokonca Karma karty.

PRIEBEH HRY  
Najstarší hráč začína, potom hra pokračuje v smere hodinových ručičiek. Hráč 
na ťahu buď odhodí jednu, alebo viac rovnakých kariet na odhadzovací balíček, 
alebo si musí vziať celý odhadzovací balíček. Potom si doberie karty, aby mal 
v ruke tri karty a na ťahu je hráč po jeho ľavici.

ODHADZOVANIE KARIET  
Prvý hráč si vyberie jednu ľubovoľnú kartu z ruky a založí tým odhadzovací balí ček
(lícom hore). Nasledujúci hráč sa musí pri odhadzovaní svojej karty riadiť podľa 
hornej karty v odhadzovacom balíčku. Je možné odhodiť iba číselnú kartu, ktorej 
hodnota je rovnaká alebo vyššia než hodnota hornej karty odhadzovacieho balíčka. 
Namiesto číselnej karty je možné tiež odhodiť Karma kartu (pozri Karma karty).

Pozor : Pokiaľ má hráč v ruke viac rovnakých číselných alebo Karma kariet, 
môže ich odhodiť spoločne. Môže napríklad odhodiť tri karty s hodnotou 12.

Odhadzovanie kariet zo stola
Svoje karty ležiace na stole môže hráč odhadzovať najskôr vtedy, keď nemá 
žiadne karty v ruke a doberajúci balíček je celý spotrebovaný. Výnimka nastane 
iba pri odhodení Karma karty Odhodenie karty zo stola (pozri Karma karty).

Autorka  :
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Počet hráčov : 2 – 6
Vek : 8+
Dĺžka hry : cca 35 min

    Ako ty mne,

tak ja tebe !
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1. Doberajúci balíček

2. Miesto na odhadzovací
 balíček

3. Odhalené a skryté karty
 na stole

4. Karty v ruke

A. Hráč 1

B. Hráč 2

C. Hráč 3



Keď hráč odhodí svoju odhalenú kartu zo stola, zostáva pod ňou i naďalej skrytá 
ďalšia ležiaca karta. Pokiaľ má hráč viac rovnakých odhalených kariet na stole, 
môže ich spoločne tiež odhodiť. Až keď hráč odhodí všetky tri odhalené karty 
zo stola, bude môcť odhadzovať svoje skryté karty zo stola.

Hráč odhadzujúci skrytú kartu zo stola sa na ňu nesmie predtým pozrieť, ale 
odhalí ju a hneď ju odhodí na odhadzovací balíček. Pokiaľ je takto odhodená čí-
selná karta a nie sú dodržané pravidlá na odhadzovanie kariet, musí si hráč 
vziať do ruky celý odhadzovací balíček vrátane práve odhodenej karty.

Tri rovnaké karty
Pokiaľ sú bezprostredne za sebou odhodené na odhadzovací balíček tri rovnaké 
karty, je celý odhadzovací balíček odstránený z hry. Nehrá žiadnu úlohu, či tieto 
tri karty odhodil jeden alebo viac hráčov. Hráč, ktorý odhodil tretiu kartu, ihneď 
založí nový odhadzovací balíček.

Príklad : Juraj odhodil na odhadzovací balíček jednu kartu „14“. Potom je na 
rade Filip, ktorý má v ruke dve ďalšie karty „14“. Obe naraz odhodí. Pretože 
teraz na odhadzovacom balíčku ležia bezprostredne za sebou tri rovnaké karty, 
je celý odhadzovací balíček odstránený z hry a odložený späť do škatule. Filip 
ihneď zakladá nový odhadzovací balíček tým, že odhodí svoju ďalšiu kartu.

Branie odhadzovacieho balíčka do ruky
Pokiaľ hráč nemôže alebo nechce odhodiť žiadnu vyhovujúcu kartu (karty), musí si 
vziať do ruky celý odhadzovací balíček. Nový odhadzovací balíček založí nasledu júci 
hráč v smere hodinových ručičiek.

DOBERANIE KARIET  
Na konci svojho ťahu si hráč musí dobrať z doberajúceho balíčka toľko kariet, 
aby mal v ruke práve tri karty. Ak má hráč v ruke tri alebo viac kariet, nedoberá 
si žiadne karty.

Hneď ako je doberajúci balíček spotrebovaný, doberanie kariet odpadá.

Potom je na ťahu sused po ľavici.

Pozor : Ak hráč nemá žiadne karty v ruke ani na stole pred sebou a doberajúci 
balíček je spotrebovaný, hra pre neho ešte neskončila. Vďaka Karma karte Dať 
odhadzovací balíček spoluhráčovi môže počas hry opäť dostať karty do ruky (pozri 
Karma karty).

KARMA KARTY  
Karma karty sa rovnako ako číselné karty odhadzujú na odhadzovací balíček. 
Môžu byť odhodené na ľubovoľnú číselnú alebo Karma kartu.

Odhodenie karty zo stola 
Ak hráč odhodí túto kartu, musí ihneď odhodiť ešte svoju kartu 
zo stola. Skôr popísané pravidlá na odhadzovanie kariet nesmú 
byť porušené (pozri Odhadzovanie kariet). Hráč nemá na stole 
žiadne karty, odhodí namiesto toho jednu alebo viac rovnakých 
kariet z ruky.

Pozor : Aj keby hráč odhodil naraz dve alebo tri tieto Karma 
karty, smie odhodiť navyše iba jednu kartu zo stola.

Spodná karta hore
Ak hráč odhodí túto Karma kartu, vezme ihneď kartu úplne zo-
spodu odhadzovacieho balíčka a položí ju lícom hore na odhadzo-
vací balíček. Táto karta teraz ďalšiemu hráčovi určuje, akú kartu 
smie odhodiť. Pokiaľ je takto hore položená Karma karta 
Odhodenie karty zo stola alebo Spodná karta hore, môže nasledu-
júci hráč odhodiť kartu podľa svojej voľby.

5 a menej
Ak hráč odhodí túto Karma kartu, musí nasledujúci hráč odhodiť 
iba číselnú kartu s hodnotou nanajvýš „5“.

Pozor : Namiesto určenej číselnej karty môže nasledujúci hráč 
použiť tiež ľubovoľnú Karma kartu.

Dať odhadzovací balíček spoluhráčovi
Ak hráč odhodí túto Karma kartu, nebude táto karta výnimočne 
odhodená na odhadzovací balíček, ale namiesto toho je z hry 
odstránená späť do škatule. Následne dá hráč na ťahu celý od-
hadzovací balíček ľubovoľnému spoluhráčovi, ktorý si ho musí 
vziať do ruky.

Pozor : Odhadzovací balíček je možné dať i spoluhráčovi, ktorý 
už odhodil všetky svoje karty.

KONIEC HRY  
Hra končí, keď má iba jeden hráč karty v ruke alebo na stole pred sebou. Tento 
hráč prehráva a všetci ostatní hráči môžu začať oslavovať svoje víťazstvo.

VARIANT „PREDTUCHA“  
Počas prípravy hry sa smie každý hráč na okamih pozrieť na svoje skryté karty 
na stole. Potom tieto karty spoluhráč napravo zamieša a položí späť pred hráča 
na stôl. Zvyšok prípravy hry aj priebeh hry už prebehne tak, ako je popísané skôr.
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