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Obsah balení
 1 bodovací deska
 84 obrázkových karet
 12 hlasovacích tabulek
 24 hlasovacích žetonů
 12 dřevěných králíčků
 1 pravidla hry

Příprava hry
Spojte dvě části bodovací desky a poté ji umístěte doprostřed 
stolu. Každý hráč si vybere jednu hlasovací tabulku a poté 
položí dřevěného králíčka ve stejné barvě na bodovací desku na 
políčko s číslem 0. Balíček všech 84 obrázkových karet pečlivě 
zamíchejte a rozdejte z něj každému hráči 6 karet. Zbývající 
karty pak tvoří dobírací hromádku.

    Ve hře 3 až 6 hráčů si každý hráč vezme 1 hlasovací žeton (na 
barvě nezáleží).

   Ve hře 7 až 12 hráčů si každý hráč vezme 2 hlasovací žetony 
(na barvě nezáleží).

Poznámka: obrázkové karty, které máte v ruce, držte skryté
před ostatními hráči.

Přehled hry
Vypravěč

V každém tahu se jeden z hráčů stává vypravěčem. Prohlédne 
si všech šest karet, které má v ruce, jednu si tajně vybere a něco 
o ní řekne nahlas ostatním hráčům (aniž by tuto kartu ostatním 
ukázal). To, co o vybrané kartě ostatním řekne, záleží zcela na 
něm – může to být jedno nebo několik slov, nebo třeba i celé 
krátké vyprávění. Může to být kompletně vymyšlené nebo 
naopak citace z nějakého stávajícího díla (řádek nebo dva 
z básně nebo písně, název filmu nebo jiného díla, známý citát 
slavné osobnosti, přísloví, atd.).

Určení prvního vypravěče: první hráč, který vymyslí, co řekne
o nějaké své kartě, se stává v prvním tahu hry vypravěčem.

Předání karet vypravěči

Ostatní hráči si vyberou ze svých karet v ruce jednu, o které 
věří, že nejlépe zobrazuje to, co jim vypravěč řekl. Každý pak 
předá svou vybranou kartu vypravěči obrázkem dolů tak, aby 
ji neukázal ostatním hráčům. Vypravěč pak všechny tyto karty 
zamíchá spolu se svou vybranou kartou a poté je náhodně 
rozloží obrázkem vzhůru na políčka číslovaná 1 – 12 na 
bodovací desku.

Hledání vypravěčovy karty – hlasování

Cílem ostatních hráčů je správně určit mezi vyloženými kartami 
tu, která patří vypravěči. Každý hráč tajně hlasuje pro obrázek,  
o kterém si myslí, že patří vypravěči (tohoto hlasování se 
vypravěč neúčastní). Například, pokud hráč věří, že karta na 
třetí pozici patří vypravěči, umístí skrytě svůj hlasovací žeton na 
svou hlasovací tabulku na políčko 3. Jakmile každý hráč umístí 
svůj hlasovací žeton, odkryjí všichni hráči své hlasovací tabulky 
a vypravěč ukáže ostatním svou kartu.

Poznámka: hráč nikdy nemůže hlasovat pro svou vlastní kartu!

Bodování

  Pokud všichni hráči správně určí kartu vypravěče, nebo 
pokud žádný hráč kartu vypravěče neurčí, vypravěč získá 
0 bodů a ostatní hráči získají po 2 bodech každý.
  Ve všech ostatních případech získá vypravěč 3 body a 
každý hráč, který správně určil kartu vypravěče, získá 
také 3 body.

  Každý hráč, kromě vypravěče, navíc získá 1 bod za každý 
hlas, který dostal od ostatních hráčů (nejvíce však 3 body, 
i kdyby od ostatních hráčů získal více hlasů).

Hráči poté přesunou svého králíčka na bodovací stupnici o tolik 
políček, kolik získali bodů.

Konec tahu

Použité karty z právě skončeného kola se odhodí. Každý hráč 
si vezme z dobíracího balíčku novou kartu tak, aby měl každý 
v ruce opět 6 karet. Pokud není v dobírací hromádce dost 
karet, zamíchejte odhozené karty a vytvořte tak novou dobírací 
hromádku. Hráč nalevo od vypravěče se stává v příštím tahu 
novým vypravěčem (a tak se hráči dále střídají po směru 
hodinových ručiček až do konce hry).

Konec hry
Hra končí v okamžiku, kdy jeden z hráčů dosáhne 30 bodů. Poté 
se dokončí aktuální kolo. Vítězem hry se stává ten hráč, který 
má na konci hry nejvíce bodů.

Hra ve třech hráčích
Hráči mohou mít v ruce sedm karet místo šesti. Hráči volí z ruky 
dvě karty místo jedné (kromě vypravěče). Tím je v každém tahu 
vyloženo celkem pět karet, mezi kterými mohou hráči vybírat.

Hledání vypravěčovy karty – 7 a více hráčů
Každý hráč může, pokud chce, hlasovat pro dvě karty, aby 
zvýšil svou šanci na úspěch. Jednoduše použije svůj druhý 
hlasovací žeton a označí s ním na své hlasovací tabulce 
druhou kartu, o které si myslí, že patří vypravěči.

Bodování – 7 a více hráčů
  Pokud všichni hráči správně určí kartu vypravěče nebo 
pokud žádný hráč kartu vypravěče neurčí, vypravěč získá 
0 bodů a ostatní hráči získají 2 body každý.

  Ve všech ostatních případech získá vypravěč 3 body a každý 
hráč, který správně určil kartu vypravěče, získá také 3 body.
  Každý hráč kromě vypravěče navíc získá 1 bod za každý 
hlas, který dostal od ostatních hráčů (nejvíce však 3 body, i 
kdyby od ostatních hráčů získal více hlasů).
  Hráč, který správně určil kartu vypravěče a použil přitom 
pouze jediný svůj hlasovací žeton, získá 1 bod navíc.
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Dixit párty – pro 6 až 12 hráčů

Příprava hry 
Spojte dvě části bodovací desky a poté ji umístěte doprostřed 
stolu. Každý hráč si vybere jednu hlasovací tabulku a poté 
položí dřevěného králíčka ve stejné barvě na bodovací desku na 
políčko s číslem 0. Balíček všech 84 obrázkových karet pečlivě 
zamíchejte a rozdejte z něj každému hráči 5 karet. Zbývající 
karty pak tvoří dobírací hromádku. Každý hráč si vezme 1 zelený 
hlasovací žeton. Hráč, který bude v prvním tahu vypravěčem, si 
vezme navíc ještě 1 červený hlasovací žeton. 

Přehled hry
Vypravěč

V každém tahu se jeden z hráčů stává vypravěčem. Předtím, 
než se někdo podívá na své karty v ruce, řekne vypravěč něco 
nahlas ostatním hráčům (co může říci, naleznete v základních 
pravidlech výše). Na rozdíl od základní hry však nepopisuje 
vypravěč nějakou svou kartu, ale hovoří obecně.

Určení prvního vypravěče: první hráč, který vymyslí, co řekne
ostatním hráčům, se stává v prvním tahu hry vypravěčem.

Předání karet vypravěči

Každý hráč, včetně vypravěče, vybere ze svých karet v ruce 
jednu, o které věří, že nejlépe zobrazuje to, co vypravěč řekl. 
Každý pak předá svou vybranou kartu vypravěči obrázkem dolů 
tak, aby ji neukázal ostatním hráčům. Vypravěč pak všechny 
tyto karty zamíchá spolu se svou vybranou kartou a poté je 
náhodně rozloží obrázkem nahoru na políčka číslovaná 1 – 12 
na bodovací desku.

Určení nejoblíbenější karty – hlasování 

Každý hráč (včetně vypravěče) tajně hlasuje pro obrázek, 
o kterém si myslí, že nejlépe zobrazuje to, co vypravěč řekl. 
Čím více hráčů hlasuje pro jeden obrázek, tím více bodů 
jeho majitel získá.

Vypravěč však navíc hlasuje pro některou vyloženou kartu i svým 
červeným hlasovacím žetonem. Takto označená karta nezíská 
za přidělené hlasy žádný bod. Je tedy na vypravěči, aby si dobře 
rozmyslel, kterou kartu označí svým červeným hlasovacím 
žetonem a odepřel tím maximum bodů svým soupeřům. Soupeři 
proto musí dobře sledovat, pro které karty vypravěč hlasuje. 
Jakmile každý hráč umístí své hlasovací žetony, odkryjí všichni 
své hlasovací tabulky.

Vypravěč při hlasování musí použít jak svůj zelený, tak i červený 
hlasovací žeton. Hráči mohou hlasovat i pro svou vlastní kartu.

Bodování

  Každý hráč získá tolik bodů, kolik hráčů hlasovalo pro stejnou 
kartu jako on (včetně jeho samotného), až do maxima 5 bodů.

  Hráč, který hlasoval pro kartu, kterou označil vypravěč 
červeným hlasovacím žetonem, nezíská žádný bod.

  Hráč, který hlasoval pro kartu, pro kterou nehlasoval nikdo jiný, 
nezíská žádný bod.

Konec tahu
Použité karty se odhodí. Každý hráč si dobere novou kartu, aby 
měl každý v ruce opět 5 karet. Poté předá každý hráč své karty 
sousednímu hráči po levici. Pokud není v dobírací hromádce 
dost karet, zamíchejte odhozené karty a vytvořte tak novou 
dobírací hromádku. Hráč nalevo od vypravěče se stává v příštím 
tahu novým vypravěčem (a tak se hráči dále střídají po směru 
hodinových ručiček až do konce hry).

Konec hry

Hra končí, když se všichni hráči jednou vystřídají v roli vypravěče.
Hráč, který získal nejvíce bodů, se stává vítězem celé hry.  
V případě shody (remízy) se remízující hráči dělí o vítězství.

Pokud chcete prodloužit délku hry, můžete hrát několik kol, aby 
se všichni hráči vystřídali v roli vypravěče vícekrát než jednou.

Týmový Dixit – 6, 8, 10 nebo 12 hráčů

Příprava hry
Spojte dvě části bodovací desky a poté ji umístěte doprostřed 
stolu. Poté vytvořte týmy skládající se ze dvou hráčů. Členové 
jednoho týmu by měli sedět naproti sobě u stolu. Každý tým 
si vybere jednu hlasovací tabulku a poté položí dřevěného 
králíčka ve stejné barvě na bodovací desku na políčko s číslem 
0. Balíček všech 84 obrázkových karet pečlivě zamíchejte a 
rozdejte z něj každému hráči 4 karty. Zbývající karty pak tvoří 
dobírací hromádku.

Přehled hry
Vypravěč

Role vypravěče se hraje úplně stejně jako v základní hře.

Předání karet vypravěči

Jakmile si hráči poslechnou, jak jim vypravěč popsal kartu, 
spoluhráč z jeho týmu vybere ze své ruky kartu, která nejlépe 
reprezentuje vypravěčův popis a předá ji vypravěči. Oba hráči  

z každého dalšího týmu se vždy dohodnou mezi sebou, kdo z nich 
předá vypravěči kartu odpovídající nejlépe popisu (spoluhráči  
z jednoho týmu spolu mohou mluvit, avšak vždy otevřeně před 
ostatními hráči a nemohou si ukazovat, ani popisovat karty, které 
mají v ruce). Vypravěč pak všechny předané karty zamíchá  
a poté je náhodně rozloží obrázkem vzhůru na políčka číslovaná 
1 – 12 na bodovací desku.

Hlasování a bodování

Hlasování se neúčastní ani vypravěč, ani hráči, kteří mu předali 
kartu z ruky. Hlasování a bodování pak probíhá podle pravidel 
základní hry (nepoužívejte pravidla pro hru 7 a více hráčů).

Poznámka: ani vypravěč, ani jeho spoluhráč z týmu  
se hlasování neúčastní.

Konec tahu
Použité karty se odhodí. Hráči si podle potřeby doberou kartu, 
aby měli všichni v ruce opět 4 karty. Pokud není v dobírací 
hromádce dost karet, zamíchejte odhozené karty a vytvořte tak 
novou dobírací hromádku. Hráč nalevo od vypravěče se stává  
v příštím tahu novým vypravěčem (a tak se hráči dále střídají 
po směru hodinových ručiček až do konce hry).

Konec hry

Hra končí, když se všichni hráči jednou vystřídají v roli vypravěče.
Tým, který získal nejvíce bodů, se stává vítězem celé hry.  
V případě shody (remízy) se remízující týmy dělí o vítězství.

Pokud chcete prodloužit délku hry, můžete hrát několik kol, aby 
se všichni hráči vystřídali v roli vypravěče vícekrát než jednou.

Distributor pro ČR:
ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.
Novozámecká 4, 198 00 Praha 9
Česká republika
www.hraj.cz

Příklad: Tomáš hlasoval pro kartu číslo 3, pro kterou 
hlasovalo také 5 dalších hráčů. Tím by mohl získat 6 bodů, 
avšak povolené maximum je 5, získá tedy 5 bodů. Pavel hla-
soval spolu s Lenkou pro kartu číslo 2. Bohužel si tuto kartu 
vybral také vypravěč a hlasoval pro ni červeným žetonem. 
Pavel i Lenka tak nezískají žádný bod. Alena hlasovala pro 
kartu, pro kterou se nerozhodl žádný jiný hráč, taktéž tedy 
nezíská bod.
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Obsah balenia
 1 bodovacia doska
 84 obrázkových kariet
 12 hlasovacích tabuliek
 24 hlasovacích žetónov
 12 drevených králičkov
 1 pravidlá hry

Príprava hry
Spojte dve časti bodovacej dosky a potom ju umiestnite 
doprostred stola. Každý hráč si vyberie jednu hlasovaciu tabuľku 
a potom položí dreveného králička, ktorý má rovnakú farbu, 
na bodovaciu dosku na políčko s číslom 0. Balíček všetkých 
84 obrázkových kariet starostlivo zamiešajte a rozdajte z neho 
každému hráčovi 6 kariet. Zvyšok kariet potom tvorí kôpku,  
z ktorej môžete odoberať karty.

  V hre 3 až 6 hráčov si každý hráč vezme 1 hlasovací žetón (na 
farbe nezáleží).

  V hre 7 až 12 hráčov si každý hráč vezme 2 hlasovacie žetóny 
(na farbe nezáleží).

Poznámka: obrázkové karty, ktoré máte v ruke, držte skryté pred
ostatnými hráčmi.

Prehľad hry
Rozprávač

V každom ťahu sa jeden z hráčov stáva rozprávačom. Prezrie 
si všetkých šesť kariet, ktoré má v ruke, jednu si tajne vyberie 
a niečo o nej povie nahlas ostatným hráčom (bez toho aby túto 
kartu ostatným ukázal). 

To, čo o vybranej karte ostatným povie, záleží iba na ňom – 
môže to byť jedno, alebo niekoľko slov, alebo dokonca aj celé 
krátke rozprávanie. Môže to byť celé vymyslené, alebo naopak 
citácia z nejakého existujúceho diela (riadok, alebo dva z básne, 
alebo piesne, názov filmu, alebo iného diela, známy citát slávnej 
osobnosti, príslovie, atď.).

Určenie prvého rozprávača: prvý hráč, ktorý vymyslí, čo povie
o nejakej svojej karte, sa stáva v prvom ťahu hry rozprávačom.

Predanie kariet rozprávačovi

Ostatní hráči si vyberú zo svojich kariet v ruke jednu, o ktorej 
si myslia, že najlepšie zobrazuje to, čo im rozprávač povedal. 
Každý potom predá svoju vybranú kartu rozprávačovi obrázkom 
dole tak, aby ju neukázal ostatným hráčom. Rozprávač potom 
všetky tieto karty zamieša spolu zo svojou vybranou kartou a 
potom ich náhodne rozloží obrázkom hore na políčka očíslované 
1 – 12 na bodovaciu dosku.

Hľadanie rozprávačovej karty – hlasovanie

Cieľom ostatných hráčov je správne určiť medzi vyloženými 
kartami tú, ktorá patrí rozprávačovi. Každý hráč tajne hlasuje 
pre obrázok, o ktorom si myslí, že patrí rozprávačovi (tohto 
hlasovania sa rozprávač neúčastní). Napríklad pokiaľ hráč verí, 
že karta na tretej pozícii patrí rozprávačovi, umiestni skryto 
svoj hlasovací žetón na svoju hlasovaciu tabuľku na políčko 3. 
Ako náhle každý hráč umiestni svoj hlasovací žetón, odkryjú 
všetci hráči svoje hlasovacie  tabuľky a rozprávač ukáže 
ostatným svoju kartu.

Poznámka: hráč nikdy nemôže hlasovať pre svoju  
vlastnú kartu!

Bodovanie

  Pokiaľ všetci hráči správne určia kartu rozprávača, 
alebo pokiaľ žiadny hráč kartu rozprávača neurčí, 
rozprávač získa 0 bodov a ostatní hráči získajú po 
2 bodoch každý.

  Vo všetkých ostatných prípadoch získa rozprávač 
3 body a každý hráč, ktorý správne určil kartu 
rozprávača, získa tiež 3 body.

  Každý hráč okrem rozprávača získa navyše 1 bod 
za každý hlas, ktorý dostal od ostatných hráčov 
(najviac však 3 body, aj keby od ostatných hráčov 
získal viac hlasov).

Hráči potom presunú svojho králička na bodovacej stupnici  
o toľko políčok, koľko získali bodov.

Koniec ťahu

Použité karty z práve skončeného kola sa odhodia. Každý hráč 
si vezme z kôpky na odoberanie kariet novú kartu tak, aby mal 
každý v ruke opäť 6 kariet. Pokiaľ nie je v kôpke na odoberanie 
dosť kariet, zamiešajte odhodené karty a vytvorte tak novú 
kôpku na odoberanie. Hráč naľavo od rozprávača sa stáva 
v ďalšom ťahu novým rozprávačom (a tak sa hráči ďalej striedajú 
po smere hodinových ručičiek až do konca hry).

Koniec hry
Hra končí v momente, kedy jeden z hráčov dosiahne 30 bodov. 
Potom sa dokončí aktuálne kolo. Víťazom hry sa stáva ten hráč, 
ktorý má na konci hry najviac bodov.

Hra troch hráčov
Hráči môžu mať v ruke sedem kariet miesto šiestich. Hráči volia z ruky 
dve karty miesto jednej (okrem rozprávača).  Tým je v každom ťahu 
vyložených celkom päť kariet, medzi ktorými môžu hráči vyberať.

Hľadanie rozprávačovej karty – 7 a viac hráčov
Každý hráč môže, pokiaľ chce, hlasovať pre dve karty, aby 
zvýšil svoju šancu na úspech. Jednoducho použije druhý 
svoj hlasovací žetón a označí s ním na svojej hlasovacej 
tabuľke druhú kartu, o ktorej si myslí, že patrí rozprávačovi.

Bodovanie – 7 a viac hráčov
  Pokiaľ všetci hráči správne určia kartu rozprávača, alebo 
pokiaľ žiadny hráč kartu rozprávača neurčí, rozprávač 
získa 0 bodov a ostatní hráči získajú 2 body každý.
  Vo všetkých ostatných prípadoch získa rozprávač 3 body 
a každý hráč, ktorý správne určil kartu rozprávača, získa 
tiež 3 body.
  Každý hráč okrem rozprávača navyše získa 1 bod za každý 
hlas, ktorý dostal od ostatných hráčov (najviac však 3 body, 
aj keby od ostatných hráčov získal viac hlasov).
  Hráč, ktorý správne určil kartu rozprávača a použil pritom 
iba jediný svoj hlasovací žetón, získa 1 bod navyše.
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 Dixit párty - pre 6 až 12 hráčov

Príprava hry
Spojte dve časti bodovacej dosky a potom ju umiestnite 
doprostred stola. Každý hráč si vyberie jednu hlasovaciu tabuľku 
a potom položí dreveného králička rovnakej farby na bodovaciu 
dosku na políčko s číslom 0. Balíček všetkých 84 obrázkových 
kariet starostlivo zamiešajte a rozdajte z nej každému hráčovi 
5 kariet. Zostávajúce karty potom tvoria kôpku na odoberanie. 
Každý hráč si vezme 1 zelený hlasovací žetón. Hráč, ktorý bude 
v prvom ťahu rozprávačom, si zoberie navyše ešte 1 červený 
hlasovací žetón. 

Prehľad hry 
Rozprávač

 V každom ťahu sa jeden z hráčov stáva rozprávačom. Predtým, 
než sa niekto pozrie na svoje karty v ruke, povie rozprávač 
niečo nahlas ostatným hráčom (čo môže povedať, nájdete 
v základných pravidlách vyššie). Na rozdiel od základnej hry však 
nepopisuje rozprávač nejakú svoju kartu, ale hovorí všeobecne.

Určenie prvého rozprávača: prvý hráč, ktorý vymyslí, čo povie 
ostatným hráčom, se stáva v prvom ťahu hry rozprávačom.

Predanie kariet rozprávačovi

Každý hráč vrátane rozprávača vyberie zo svojich kariet v ruke 
jednu, o ktorej si myslí, že najlepšie zobrazuje to, čo rozprávač 
povedal. Každý potom predá svoju vybranú kartu rozprávačovi 
obrázkom dole tak, aby ju neukázal ostatným hráčom. 
Rozprávač potom všetky tieto karty zamieša spolu so svojou 
vybranou kartou a potom ich náhodne rozloží obrázkom hore na 
políčka číslované 1 – 12 na bodovaciu dosku.

Určenie najobľúbenejšej karty – hlasovanie

Každý hráč (vrátane rozprávača) tajne hlasuje pre obrázok,  
o ktorom si myslí, že najlepšie zobrazuje to, čo rozprávač 
povedal. Čím viac hráčov hlasuje pre jeden obrázok, tým viac 
bodov jeho majiteľ získa.

Rozprávač však navyše hlasuje pre niektorú vyloženú kartu i 
svojim červeným hlasovacím žetónom. Takto označená karta 
nezíska za pridelené hlasy žiadny bod. Je teda na rozprávačovi, 
aby si dobre rozmyslel, ktorú kartu označí svojim červeným 
hlasovacím žetónom a odoprel tým maximum bodov svojim 
súperom. Súperi preto musia dobre sledovať, pre ktoré karty 
rozprávač hlasuje. Ako náhle každý hráč umiestni svoje 
hlasovacie žetóny, odkryjú všetci svoje hlasovacie tabuľky.

Rozprávač pri hlasovaní musí použiť svoj zelený aj červený 
hlasovací žetón. Hráči môžu hlasovať aj pre svoju vlastnú kartu.

Bodovanie

  Každý hráč získa toľko bodov, koľko hráčov hlasovalo pre rovnakú 
kartu ako on (vrátane jeho samotného), až do maxima 5 bodov.
  Hráč, ktorý hlasoval pre kartu, ktorú označil rozprávač  
červeným hlasovacím žetónom, nezíska žiadny bod.

  Hráč, ktorý hlasoval pre kartu, pre ktorú nehlasoval nikto iný, 
nezíska žiadny bod.

Koniec ťahu

Použité karty sa odhodia. Každý hráč si doberie novú kartu, 
aby mal každý v ruke opäť 5 kariet. Potom predá každý hráč 
svoje karty susednému hráčovi po ľavici. Pokiaľ nie je v kôpke 
na odoberanie dosť kariet, zamiešajte odhodené karty a vytvorte
tak novú kôpku na odoberanie. Hráč naľavo od rozprávača sa 
stáva v ďalšom ťahu novým rozprávačom (a tak sa hráči ďalej 
striedajú po smere hodinových ručičiek až do konca hry).

Koniec hry 

Hra končí, keď sa všetci hráči raz vystriedajú v úlohe rozprávača. 
Hráč, ktorý získal najviac bodov, sa stáva víťazom celej hry.  
V prípade zhody (remízy) sa remizujúci hráči delia o víťazstvo.

Pokiaľ chcete predĺžiť trvanie hry, môžete hrať niekoľko kôl, aby 
sa všetci hráči vystriedali v roli rozprávača viackrát než raz.

Tímový Dixit - 6, 8, 10 alebo 12 hráčov

Príprava hry 
Spojte dve časti bodovacej dosky a potom ju umiestnite 
doprostred stola. Potom vytvorte tímy skladajúce sa z dvoch 
hráčov. Členovia jedného tímu by mali sedieť naproti seba pri 
stole. Každý tím si vyberie jednu hlasovaciu tabuľku a potom 
položí dreveného králička v rovnakej farbe na bodovaciu dosku 
na políčko s číslom 0. Balíček všetkých 84 obrázkových kariet 
starostlivo zamiešajte a rozdajte z nich každému hráčovi 4 karty. 
Zvyšné karty potom tvoria kôpku na odoberanie.

Prehľad hry
Rozprávač

Úloha rozprávača sa hrá rovnako ako v základnej hre.

Predanie kariet rozprávačovi

Ako náhle si hráči vypočujú, ako im rozprávač popísal 
kartu, spoluhráč z jeho tímu vyberie zo svojej ruky kartu, 
ktorá najlepšie reprezentuje rozprávačov popis a predá ju 
rozprávačovi. Obaja hráči z každého ďalšieho tímu sa vždy 
dohodnú medzi sebou, kto z nich predá rozprávačovi kartu, 
ktorá najlepšie odpovedá popisu (spoluhráči z jedného 
tímu sa môžu spolu rozprávať, avšak vždy otvorene pred 
ostatnými hráčmi a nemôžu si ukazovať, ani popisovať 
karty, ktoré majú v ruke). Rozprávač potom všetky predané 

karty zamieša a potom ich náhodne rozloží obrázkom hore  
na políčka očíslované 1 – 12 na bodovaciu dosku.

Hlasovanie a bodovanie

Hlasovania sa neúčastní ani rozprávač, ani hráči, ktorí mu
predali kartu z ruky. Hlasovanie a bodovanie potom prebieha
podľa pravidiel základnej hry (nepoužívajte pravidlá pre hru
7 a viac hráčov).

Poznámka: ani rozprávač, ani jeho spoluhráč z tímu sa 
hlasovania neúčastní.

Koniec ťahu

Použité karty sa odhodia. Hráči si podľa potreby doberú kartu, 
aby mali všetci v ruke opäť 4 karty. Pokiaľ nie je v kôpke na 
odoberanie dosť kariet, zamiešajte odhodené karty a vytvorte 
tak novú kôpku na odoberanie. Hráč naľavo od rozprávača sa 
stáva v ďalšom ťahu novým rozprávačom (a tak sa hráči ďalej 
striedajú po smere hodinových ručičiek až do konca hry).

Koniec hry

Hra končí, keď sa všetci hráči raz vystriedajú v úlohe rozprávača.
Tím, ktorý získal najviac bodov, sa stáva víťazom celej hry.  
V prípade zhody (remízy) sa remizujúci tímy delia o víťazstvo.

Pokiaľ chcete predĺžiť trvanie hry, môžete hrať niekoľko kôl, aby 
sa všetci hráči vystriedali v roli rozprávača viackrát než raz.

Distribútor pre SR:
ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.
Novozámecká 4, 198 00 Praha 9
Česká republika
www.hraj.cz

Príklad: Tomáš hlasoval pre kartu číslo 3, pre ktorú 
hlasovalo tiež 5 ďalších hráčov. Tým by mohol získať 6 
bodov, avšak povolené maximum je 5, získa teda 5 bodov. 
Pavol hlasoval spolu s Lenkou pre kartu číslo 2. Bohužiaľ si 
túto kartu vybral tiež rozprávač a hlasoval pre ňu červeným 
žetónom. Pavol aj Lenka tak nezískajú žiadny bod. Alena 
hlasovala pre kartu, pre ktorú sa nerozhodol žiadny iný hráč, 
taktiež teda nezíska bod.
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Čarovné dob odružstvo pokračuje

Rozsírenia

QUEST
Objavovanie krajiny 

predstavivosti DAYDREAMS
Emócie prebudené 

živými snami

ANNIVERSARY
Stretnutie všetkých 

týchto svetovHARMONIES
Úsvit prirodzenej 

rovnováhy

Každé rozšírenie obsahuje 84 unikátnych vel’kých kariet, ktoré spolu vytvárajú vlastný svet fantázie.

… a toto nie je koniec!

^

JOURNEY
Tajomná a 

ocarujúca cesta

ORIGINS
Na pociatku 

fantastických svetov

MEMORIES
Nezabudnutel’né 

spomienky na carovný 

svet detstva

REVELATIONS
Carovný svet 

poézie a fantázie


