
Cóż to za piski, porykiwania i wrzaski? To Małpa, Tygrys, Krokodyl i Pan-
da - ukochane zwierzęta Cesarza, które bezustannie rozrabiają w cesar-
skim pałacu i doprowadzają jego sługi do rozpaczy. Nawet strzegące pa-
łacu smoki nie mogą sobie poradzić z rozbrykanymi zwierzętami! Gracze
w tym chaosie muszą mieć się na baczności i uważnie planować swoje
zagrania, żeby zebrać jak najmniej punktów.

Zawartość gry:
52 numerowane karty:
po 13 kart o wartościach 1 – 13 w
czterech kolorach: niebieskim,
fioletowym, zielonym i czerwonym

4 karty smoków:
po jednym smoku w każdym kolorze,
każdy o innej wartości

4 karty zwierząt:
Małpa, Tygrys, Krokodyl i Panda

1 instrukcja

Dodatkowo będzie potrzebna kartka i
ołówek do notowania punktów
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Niezwykła gra karciana
dla 3 do 6 graczy od 8 lat

Peter Szollosi
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Cel gry:
Gracze starają się zebrać jak najmniej punktów przez umiejętne wykła-
danie swoich kart.

Przygotowanie do gry:
Należy dobrze potasować karty. Każdy gracz otrzymuje 8 kart. Resztę
kart umieszczamy na środku stołu obrazkami do dołu, tworząc zakryty
stos do dobierania. Każdy z graczy bierze swoje karty do ręki.

Przebieg gry:
Gra trwa 12 rund lub kończy się po rundzie, w której któryś z graczy
zbierze 222 punkty. Każda runda składa się z siedmiu kolejek, ale tylko
w siódmej kolejce przyznawane są punkty. Oznacza to, że pierwsze
sześć kolejek jest przygotowaniem do siódmej, decydującej kolejki. Każ-
da runda przebiega następująco:

Wyłonienie rozpoczynającego gracza: Każdy gracz wybiera jedną
numerowaną kartę z ręki i kładzie ją zakrytą przed sobą. Nie wolno
wykładać smoków i zwierząt. Następnie wyłożone karty zostają od-
wrócone. Gracz, który wyłożył kartę z najwyższą wartością, zostaje
rozpoczynającym graczem. Jeśli zostały zagrane karty o takiej samej
wartości, decyduje kolor karty (starszeństwo kolorów opisano dalej).
Następnie zagrane karty wsuwamy pod spód stosu do dobierania.

Rozpoczęcie rundy: Rozpoczynający gracz wybiera dowolną kartę
ze swojej ręki i kładzie ją na środku stołu, rozpoczynając pierwszą
kolejkę. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy gracz zagrywa
jedną kartę. Obowiązują następujące zasady:

Zawsze należy zagrać wyższą kartę, niż najwyższa dotąd zagra-
na karta. Należy przestrzegać siły kart:
Siła kart zależy w pierwszej kolejności od wartości, a następnie
od koloru. Przy jednakowych wartościach decyduje kolor. Star-
szeństwo kolorów jest następujące:
niebieski < fioletowy < zielony < czerwony.
Starszeństwo pokazuje również pasek kolorów na każdej nume-
rowanej karcie:

Przykład: Niebieska 4 i zielona 3 są silniejsze niż fioletowa 3.

Smoki są silniejsze niż wszystkie numerowane karty. Zwierzęta są
jeszcze silniejsze niż smoki. Siła tych kart także zależy od koloru!
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Jeśli gracz nie ma możliwości zagrania wyższej karty, musi za-
grać swoją najniższą kartę.

Gracz może zagrać karty o tej samej wartości liczbowej jako parę.
Para jest traktowana jako jedna numerowana karta. Następny
gracz musi teraz zagrać kartę lub parę o wyższej wartości licz-
bowej – nie może zagrać karty o tej samej wartości w silniejszym
kolorze. Gracz, który wyłożył parę, bierze 2 karty ze stosu do do-
bierania, ogląda, po czym jedną z nich zatrzymuje, a drugą poka-
zuje graczom i wsuwa pod spód stosu do dobierania.

W pierwszych sześciu kolejkach smoki i zwierzęta zawsze są
silniejsze od kart numerowanych. Jeżeli gracz nie może zagrać
silniejszej karty (większa liczba lub silniejszy kolor), musi zagrać
smoka lub zwierzę. Gracz może zagrać swoją najniższą kartę
tylko w przypadku, gdy nie posiada smoka ani zwierzęcia.

Uwaga: Zwierzęta można zagrać w dowolnym momencie, ale
tylko w siódmej kolejce uaktywniają one swoje niezwykłe umie-
jętności! Z kolei smoki w siódmej kolejce mają wartość 0.

Jeśli został zagrany smok lub zwierzę, nazwa zwierzęcia musi zo-
stać wypowiedziana na głos: Małpa! Tygrys! Krokodyl! Panda! lub
smok! W takim przypadku kolejni gracze nie muszą przebijać kart
i mogą zagrywać dowolne karty. Jeśli zagranych zostało kilka kart
zwierząt lub smoków, to siła kart decyduje o tym, kto weźmie lewę
(wszystkie wyłożone w kolejce karty).

Wyłonienie gracza biorącego lewę: gracz, który zagrał najsilniejszą
kartę (kartę numerowaną, smoka lub zwierzę), bierze lewę. Bierze on
wszystkie zagrane karty i umieszcza je zakryte przed sobą. Następnie
zagrywa jedną kartę i rozpoczyna nową kolejkę. Uwaga! Tylko siódma
(ostatnia) lewa w rundzie jest liczona! W pierwszych sześciu kolejkach
nie otrzymuje się punktów. One służą jako przygotowanie do siódmej
kolejki!

Siódma kolejka i liczenie punktów:
W siódmej, ostatniej kolejce rundy, lewę bierze gracz, który zagrał naj-
wyższą kartę numerowaną.
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Ten gracz otrzymuje punkty w wysokości wartości liczbowej zagranej
przez niego karty.

Uwaga: celem graczy jest zebranie możliwie jak najmniejszej liczby punk-
tów, co oznacza, że należy unikać brania siódmej lewy!

Jeśli dwóch lub więcej graczy zagrało karty z taką samą wartością licz-
bową, decyduje siła kolorów kart. Gracz, który zagrał silniejszą kartę,
dodaje wartość liczbową swojej karty do swojego całkowitego wyniku.
Z kolei gracz, który zagrał słabszą kartę, może odjąć jej wartość liczbową
od swojego całkowitego wyniku.

Przykład z równymi najwyższymi wartościami liczbowymi:

Daniel i Anna zagrywają karty o wartości 8 – najwyższej wartości tej ko-
lejki. Czerwona karta jest silniejsza niż niebieska, więc Anna bierze lewę.
Dodaje sobie 8 punktów do swojego całkowitego wyniku, podczas gdy
Daniel może sobie odjąć 8 punktów.

Karty smoków
W pierwszych sześciu kolejkach siła smoków odpowiada wyższej war-
tości liczbowej na karcie. W siódmej kolejce karta smoka ma wartość 0.
Zatem kartą smoka w żadnym przypadku nie można wziąć siódmej lewy.
Jeśli został zagrany smok w siódmej kolejce, jego wartość (15, 20, 25 lub
33) zastępuje przy podliczaniu najwyższą wartość liczbową karty gracza,
który zabiera lewę. Gracz ten nie dodaje wartości liczbowej swojej zagra-
nej karty, ale liczbę z karty smoka. Jeśli zostało zagrane więcej smoków,
liczy się wartość najsilniejszego smoka.
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Przykład:

Daniel bierze lewę, bo zagrał najwyższą numerowaną kartę. Ponieważ
Anna zagrała smoka, Daniel niestety musi teraz sobie dodać 33 punkty,
a nie 8 punktów, które ma na swojej karcie.

Jeśli w siódmej kolejce zostały zagrane tylko smoki i zwierzęta, i nie ma
żadnej numerowanej karty, pomija się liczenie, bo żadne punkty nie zosta-
ją przyznane. Dodatkowo w siódmej rundzie przyznawane (lub odejmo-
wane - opisane dalej) są punkty za zagrane zwierzęta, których nadzwy-
czajne zdolności uaktywniają się tylko podczas liczenia siódmej kolejki.

Karty zwierząt - Małpa, Tygrys, Krokodyl i Panda
Wszystkie zwierzęta są silniejsze niż smoki i są wartościowane według
starszeństwa kolorów: Małpa (niebieski) < Tygrys (fioletowy) < Krokodyl
(zielony) < Panda(czerwony). Jeśli zostało zagranych kilka zwierząt,
liczy się najsilniejsze!

Małpa: Kto zagra tę kartę w siódmej kolejce, może wskazać
dowolnego gracza, który musi dodać wartość najwyższej nu-
merowanej karty do swojego całkowitego wyniku. Może być
to również gracz, który zagrał najwyższą kartę numerowaną.
W takim przypadku gracz otrzymuje dwukrotną wartość zagra-
nej numerowanej karty.

Przykład: Daniel zagrywa 10, najwyższą numerowaną kartę
w kolejce. Anna zagrywa w tej samej kolejce Małpę i może w ten
sposób dodatkowo przyznać dowolnemu graczowi 10 punktów.

Tygrys: Kto zagra tę kartę w siódmej kolejce, może zreduko-
wać swój aktualny całkowity wynik do 0.

Przykład: Daniel zagrywa 10, najwyższą numerowaną kartę
w kolejce i musi zatem dodać 10 punktów do swojego całkowi-
tego wyniku. Anna zagrywa w tej samej kolejce Tygrysa, dzięki
czemu może swoje zapisane 73 punkty zredukować do 0.
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Krokodyl: Kto zagra tę kartę w siódmej kolejce sprawia, że
wszyscy gracze (poza zagrywającym kartę!) muszą dodać
punkty o wartości najwyższej zagranej numerowanej karty do
swojego całkowitego wyniku.

Przykład: Daniel zagrywa 10, najwyższą numerowaną kartę
w kolejce. Anna zagrywa Krokodyla. Oprócz Anny, wszyscy
gracze muszą dodać 10 punktów do swojego całkowitego wy-
niku.

Panda: Ta karta jest najsilniejszą kartą w grze. Kto zagra
Pandę w siódmej kolejce, dobiera w następnej rundzie 14 kart
zamiast 8. Może z nich wybrać 8 kart, którymi będzie grać.
Pozostałe karty wsuwa się pod spód stosu do dobierania. Po-
nadto może on odjąć sobie 20 punktów od swojego całkowi-
tego wyniku.

Oprócz smoków i zwierząt istnieją dwie numerowane karty o szczegól-
nym znaczeniu, których efekty również uaktywniają się w siódmej kolej-
ce, nawet jeśli zostały zagrane karty smoków lub zwierząt:

Honorowy Finansista: Jeśli ta karta zostanie Zagrana w siód-
mej kolejce wraz z zawołaniem „Finansista!”, wszystkie punkty,
które trzeba będzie dodać lub ewentualnie odjąć, zostają po-
dwojone.

Przykład: Anna zagrywa 11, najwyższą numerowaną kartę
w kolejce. Daniel zagrywa w tej samej kolejce Finansistę.
Anna musi teraz dodać do swojego wyniku całkowitego
22 punkty zamiast 11.

Uwaga: Honorowy Finansista podwaja również wartość smo-
ków, Cesarskiego Ambasadora, a nawet sam siebie!

Cesarski Ambasador: Kto zagra tę kartę w siódmej kolejce,
głośno woła „Cesarski Ambasador!”. Gracz ten niezależnie od
innych kart bierze lewę, ale zamiast dopisywać sobie punkty,
odejmuje 10 punktów od swojego całkowitego wyniku. Jeśli
w lewie znajduje się smok, gracz może zamiast 10 punktów od-
jąć sobie punkty w wysokości wartości liczbowej karty smoka.
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Uwaga: Całkowity wynik gracza nigdy nie może być niższy niż 0!

Uwaga – szczególny przypadek, który pojawia się, gdy w siódmej
kolejce zostaną zagrane dwie lub więcej kart o wartości 10, w tym
Cesarski Ambasador i na dodatek jeszcze smok. Ze względu na
starszeństwo kolorów Ambasador jest najstarszą kartą i bierze lewę.
Gracz, który zagrał Cesarskiego Ambasadora, może odjąć od swoich
punktów wartość karty smoka, podczas gdy inny gracz, który również
zagrał 10, musi do swojego całkowitego wyniku doliczyć wartość karty
smoka!

Punkty są zapisywane pod koniec rundy i jest zalecane, by zawsze równo
notować aktualny całkowity wynik każdego gracza.

Koniec gry:
Gra kończy się po dwunastej rundzie, lub gdy co najmniej jeden gracz po
rundzie zbierze 222 punkty. Gracz, który ma najmniejszą liczbę punktów,
wygrywa. W przypadku remisu jest wielu zwycięzców.

Przykłady szczególnych przypadków, które mogą się pojawić
w siódmej kolejce:

Przykład 1:
Anna bierze lewę Cesar-
skim Ambasadorem, po-
nieważ czerwona 10 jest
silniejsza niż niebieska.
Efekt karty pozwala An-
nie odjąć sobie punkty,
natomiast Daniel musi je
sobie dodać. Dodatkowo
Honorowy Finansista za-
grany przez Łucję pod-
waja punkty, więc w tym
wypadku 10 punktów
Anny i Daniela zamienia
się w 20.
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Polub nas

Przykład 2:
Anna bierze lewę tak,
jak w przykładzie 1. W
lewie znajduje się rów-
nież smok zagrany przez
Floriana. Wartość liczbo-
wa 25 smoka zastępuje
wartość 10 Cesarskiego
Ambasadora. W lewie
znajduje się również Ho-
norowy Finansista, który
podwaja tę wartość. W
ten sposób Anna może
odjąć sobie 50 punktów
od całkowitego wyniku,
podczas gdy Daniel musi
sobie dodać 50 punktów.

Przykład 3:
Anna bierze lewę (tak, jak
w przykładzie 1) i dzięki
Honorowemu Finansi-
ście może sobie odjąć
20 punktów. Daniel musi
sobie dodać 20 punktów.
Florian może przyznać
dowolnemu graczowi dal-
sze 20 punktów, ponie-
waż zagrał Małpę.
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W przypadku pytań lub uwag do gry,
prosimy o kontakt:
Kluwi s.c., ul. Żeromskiego 14/15,
05-500 Piaseczno
www.piatnik.pl
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