
 

Myšlenka hry 
2 – 5 hráčů si vybírá karty z nabídky uprostřed stolu. 
V průběhu hry se snaží specializovat na karty pouze 
několika barev, protože na konci hry dostanou 
kladné body pouze za tři barvy a za ostatní se jim 
naopak body odečtou. Čím více karet má hráč od 
dané barvy, tím více bodů získá. Vyhrává hráč 
s nejvíce body na konci hry. 

Obsah hry 

 
63 barevných karet (9 karet v 7 barvách) 

 
10 bonusových  3 vícebarevné  1 karta 
"+2" karet  žolíky  „poslední kolo" 
 

 
5 karet hromádek     5 oboustraných přehledových 

karet s bodovací tabulkou 
 

 
3 katy hromádek pro hru ve dvou 

Příprava hry 
• Každý hráč dostane jednu přehledovou 

kartu. Hráči se dohodnou, zda se bude hrát  
s hnědou nebo šedou bodovací tabulkou. 

• Při hře 3 až 5 hráčů se bude hrát s hnědými 
kartami hromádek. Ve dvou se použijí zelené 
karty hromádek. 

• Pokud hrají pouze 3 hráči odstraní se ze hry 
všechny karty chamelonů jedné barvy. 

• Každý hráč si vezme jednu barevnou kartu 
(každý hráč kartu jiné barvy) a položí si jí 
před sebe lícem nahoru. 

• Z balíčku se vyndá karta poslední kolo a 
prozatím se odloží stranou. 

• Zbývající karty se zamíchají a položí se na 
stůl lícem dolů. 

• Nyní se z tohoto balíčku odpočte 15 karet. 
Na odpočtených 15 karet se položí karta 
„poslední kolo“. Nakonec se na tuto 
hromádku položí celý zbývající balíček. 

• Hráči si vylosují kdo bude začínat. 

Průběh hry 
Hráč, který je na tahu musí provést jednu 
z následujících akcí: 

A. Líznout si kartu a vyložit jí na některou 
hromádku. 

B. Vzít si hromádku vyložených karet a 
odstoupit z aktuálního kola. 

 
Následuje vždy další hráč ve směruhodinových 
ručiček. 
Jakmile si všichni hráči vzali vyloženou řádku, končí 
aktuální kolo a začne nové kolo. 

A. Líznutí a vyložení karty 
Hráč si lízne kartu z balíčku a vyloží jí lícem nahoru 
ihned do některého řádku vyznačeného kartami 
hromádek. Tím tah hráče končí. 

Na jednu hromádku je možné umístit maximálně 
3 karty – jakmile jsou u karty hromádky vyloženy 
3 karty, nemůže už nikdo do této hromádky vyložit 
další kartu. 



Pokud všechny hromádky obsahují 3 karty, nemůže 
hráč provést tuto akci (líznutí) a musí si některou 
hromádku vzít. 

B. Vzít si řádku karet a odstoupit z kola 
Hráč si vybere libovolnou hromádku a vezme si z ní 
všechny karty včetně karty hromádky a umístí je 
lícem nahoru do svého prostoru pro vykládání karet. 
Karty si hráč třídí podle barev. 
Pokud si hráč vezme žolíka, odloží si ho prozatím 
stranou. Rozhodnutí o barvě žolíka hráč provede až 
na konci hry. 
Hráč si může zvolit hromádku jen, pokud je v ní 
vyložená alespoň jedna karta. 
Jakmile si v daném kole hráč vezme řádku, nemůže 
už v tomto kole provádět žádné další akce. Musí 
počkat na další kolo. To, že hráč odstoupil z kola 
symbolizuje karta hromádky, kterou nechává ležet 
před sebou. 

Konec kola 
Kolo končí v okamžiku. kdy si všichni hráči vzali 
hromádku. Nyní se všechny karty hromádky vrátí 
zpět doprostřed stolu a může začít další kolo. Začíná 
hráč, který si v posledním kole vzal řádku jako 
poslední. 

Konec hry a bodování 
Jakmile si někdo lízne kartu poslední kolo znamená 
to, že právě probíhající kolo je poslední. Karta se 
položí na viditelné místo, aby jí všichni viděli. Poté 
si hráč místo ní lízne další kartu. 
Na konci tohoto kola se každý hráč rozhodne, jakou 
barvu přidělí žolíkům (každý žolík může mít jinou 
barvu). 
Poté si každý spočítá počet karet od každé barvy, 
kterou získal. Podle bodovací tabulky pak hráč získá 
odpovídající počet bodů. Za více než 6 karet stejné 
barvy již nejsou žádné další body. 
Každý hráč se rozhodne, které 3 barvy si započítá 
kladně. Body za všechny ostatní barvy se mu 
odečtou. 
Každá získaná bonusová +2 karta se počítá za 
2 kladné body. 
Vyhrává hráč s nejvíce body. 

 
 
 
 
 

Příklad: (použita hnědá strana bodovací 
karty):  
Andreas má před sebou 1 žolíka, 1 +2 kartu, 6 
zelených karet, 4 žluté, 3 červené a 2 modré karty. 
Protože za své zelené karty dostane stejně 
maximum bodů, přidá žolíka ke žlutým kartám. 
 

 
Adreas získal celkem 41 bodů. 

Varianta pro 2 hráče 
Při hře ve dvou hráčích platí následující úpravy 
pravidel: 

• Před hrou odstraníme karty chameleonů 
dvou barev. 

• Před začátkem hry si každý hráč vezme dvě 
různobarevné karty chameleonů. 

• Hraje se se zelenými kartami hromádek. 
Podle vyobrazení se na jednotlivé hromádky 
vejde 1, 2 nebo 3 karty. 

 
• Hnědé karty hromádek nejsou pro hru ve 

dvou vůbec potřeba. 

• Vždy, když si každý hráč zvolil hromádku, 
jsou karty ze třetí hromádky odstraněny ze 
hry. 
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