DJ08417 Blafuj ako pirát!
Vek: 6 – 106 rokov
Počet hráčov: 2 – 5 Dĺžka hry: 35 min.
Obsah: 1 hracia doska, 5 žetónov s loďou, 5 žetónov s pirátmi, 90 kariet s vybavením a 10 kariet
s pirátmi.
Práve začína pretek o získanie pokladu na tajnom ostrove. Aby ste sa mohli posúvať so svojou loďou
dopredu, musíte blafovat bez toho, aby o tom vaši súperi vedeli!
Cieľ hry
Budete hrať blafovaciu hru. Aby sa bolo možné posúvať s loďou dopredu, musí sa vyložiť súprava
rovnakých kariet a niektoré z nich nechať skryté. Potom je na protihráčoch, aby zistili, či súper
blafuje alebo nie!
Príprava na hru
Položte hraciu dosku doprostred stola. Na každé políčko na ostrove položte jeden z dvoch žetónov
s pokladom, s obrázkom zatvorenej truhlice smerujúcim nahor. Opatrne – nikto z hráčov nesmie
vedieť, čo je na zadnej strane žetónu s pokladom. Každý hráč si vyberie loď jednej farby
a blafovací žetón tejto farby. Hráči položia svoje lode na štartovacie políčko a nechajú si blafovací
žetón pred sebou. Všetky karty sa zamiešajú. Každý hráč dostane 5 kariet a zo zostávajúcich kariet
sa vytvorí balíček a položí sa obrázkami nadol na políčko doprostred hracej dosky.
Priebeh hry
Začína hrať najmladší, hrá sa v smere hodinových ručičiek. Hráč, ktorý je na rade, si vezme dve karty
z balíčka a nechá si ich v ruke. Môže sa rozhodnúť, či:
•
•
•

vyloží súpravu rovnakých kariet (zvolí si, či bude alebo nebude blafovať),
alebo odloží jednu kartu, ktorú má v ruke,
prípadne môže nastúpiť na súperovu loď.

Vyloženie kariet
Súprava vyložených kariet sa musí skladať z 3, 4 alebo 5 rovnakých kariet (s vybavením alebo
s pirátom). Hneď ako hráč odloží karty, 1 alebo 2 karty musia byť otočené obrázkom nahor, ostatné
karty majú obrázky smerujúce nadol. Toto je chvíľa, kedy sa hráč môže rozhodnúť, či bude blafovať
(alebo nie), pretože vedľa kariet s viditeľnými obrázkami môže položiť otočené karty, na ktorých je
iný obrázok.
Hlasovanie
Hneď ako hráč vyložil svoje karty, jeho protihráči hlasujú či blafoval, alebo nie. Hráči môžu rozprávať
nahlas, ale hlasovanie musí byť tajné. Hráči si vezmú svoje blafovacie žetóny, zvolia si, akou stranou
nahor ich položia, a bez toho, aby sa ostatní hráči dívali, položia žetóny na stôl a prikryjú ich rukou,
aby ich nikto nevidel. Hráč, ktorý vykladal karty, si zvolí jedného z hlasujúcich, ten odkryje svoj žetón
a ukáže, ako hlasoval. Tiež všetky karty, ktoré hráč vyložil, sa otočia obrázkami nahor.
1. Hlasovaním sa rozhodlo, že hráč neblafoval.
Nech už blafoval, alebo nie, hráč, ktorý vykladal karty, posunie svoju loď na hracej doske dopredu
o toľko políčok, koľko kariet vyložil (napr. pokiaľ vyložil 3 karty, posunie sa o 3 políčka). Hráč, ktorý
hlasoval, nemôže posunúť svoj žetón. Vyložené karty sa odstránia z hry a položia sa obrázkom
nahor na zodpovedajúce políčka na hracej doske. Potom je na rade ďalší hráč.
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2.
Hlasovaním sa rozhodlo, že hráč blafoval, ale v
skutočnosti neblafoval.
Hráč, ktorý vyložil karty posunie svoju loď dopredu o toľko políčok, koľko kariet vyložil
(napr. pokiaľ vyložil 3 karty, posunie sa o 3 políčka). Hráč, ktorý nesprávne obvinil spoluhráča
z blafovania, musí posunúť svoju loď o dve políčka späť. Vyložené karty sa odstránia z hry a
položia sa obrázkom nahor na zodpovedajúce políčka na hracej doske.
Potom je na rade ďalší hráč.
3. Hlasovaním sa rozhodlo, že hráč blafoval, a je to pravda.
Hráč, ktorý vyložil karty si vezme karty späť do ruky a neposunie svoju loď. Hlasujúci hráč môže
posunúť svoju loď dopredu o toľko políčok, koľko kariet spoluhráč vyložil. Potom je na rade ďalší
hráč.
Odloženie karty
•
•

Pokiaľ hráč nevyložil žiadne karty, musí odložiť jednu kartu a položiť ju obrázkom nahor na
zodpovedajúce políčko na hracej doske.
Pokiaľ má hráč menej než 5 kariet a je na rade, neodkladá žiadnu kartu. Potom je na ťahu ďalší
hráč.

Poznámka: Pokiaľ už v balíčku nie sú žiadne karty, všetky karty na hracej doske, ktoré sa z hry
odstránili, sa zamiešajú a vytvorí sa nový balíček kariet.
„Všetci na palubu!“
Hráč sa môže tiež rozhodnúť, že nastúpi na súperovu loď. Toto sa počíta ako jedno kolo hry, takže
hráč si počas tohto ťahu nebude brať karty, vykladať ani odkladať karty.
Hráč musí mať pri sebe kartu s pirátom, aby mohol nastúpiť na loď.
Hráč položí kartu s pirátom na hraciu dosku a povie „Všetci na palubu!“. Potom si zvolí hráča, ktorý je
v preteku pred ním (napr. toho, ktorý je vo vedení), a vezme si 3 jeho karty, ktoré pridá k svojim
kartám v ruke. Nesmie sa dopredu dívať, aké karty si berie.
Karta s pirátom, ktorú hráč použil, sa odstráni z hry a položí sa obrázkom nahor na zodpovedajúce
políčko na hracej doske. Potom je na rade ďalší hráč.
Poznámka: Hráč, ktorý je vo vedení hry, nesmie nastúpiť na loď.
Záver hry
Hneď ako niektorý z hráčov dôjde k políčku ostrova s pokladom, posunie na neho svoju loď a otočí
žetón, ktorý je tu položený: pokiaľ je na ňom poklad, stáva sa víťazom hry!
Pokiaľ je žetón s pokladom na inom cieľovom políčku, musia sa ostatní hráči snažiť, aby sa ako prví
dostali na toto políčko. Víťazom sa stáva hráč, ktorý sa k tomuto políčku s pokladom dostane ako
prvý.
Autori hry: Grégory Kirszbaum a Alex Sanders
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