
 
 
 

(překlad Cauly) 
Hráči: 2-5           Věk: od 10 let           Doba hry: cca.45min. 

Herní materiál 
60 karet osob 1 figurka začínajícího hráče     5 karet přehledů 
 
Cíl hry 
Hráči vklouznou do rolí 
žadatelů u královského 
dvora. Aby svou žádost 
prosadili, musí si 
postupným 
přesvědčováním zajistit 
podporu stále vlivnějších 
členů dvora. Od služebné 
až po královský pár: 
Všichni mají své zcela 
unikátní možnosti jak vám 
pomoci, pokud je dokážete 
přesvědčit. 
 
Jejich přesvědčování je 
v této hře reprezentováno 
kostkou. Každý hráč 
startuje se třemi kostkami. 
V každém kole hráč hází 
kostkami, pokládá alespoň 
jednu kostku stranou a se 
zbytkem hází znovu – tak dlouho, dokud nejsou všechny kostky odloženy. Pokud 
výsledek na kostkách splňuje určité podmínky, může hráč získat určitou kartu 
postavy, která mu přinese další kostku nebo speciální schopnost. Hráč, který jako 
první hodí sedm stejných kostek, může nakonec získat podporu královského páru a 
stát se tak (snad) vítězem. 
 
Příprava hry 
Jen při hře pěti hráčů se používají všechny karty osob; účastní-li se hry méně hráčů, 
tak následující přehled uvádí, kolik se bude potřebovat karet osob jednoho motivu, 
podle počtu hráčů. Tak například při dvou hráčích se potřebují dva řemeslníci, dva 
rolníci atd. Dvorních šašků je vždy tolik, kolik hráčů se hry zúčastní. 
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Počet hráčů Zadní strana karet postav 
2 3 4 

I 2 2 3 

II 1 2 3 

III / IV 1 2 2 

V 1 1 1 

Karty jsou položeny v řadách uprostřed stolu lícem nahoru, kde umístění v jedné 
řadě nehraje žádnou roli a stejné motivy se pokládají na sebe (viz ilustrace). 
 
Zadní strana V 
 
 
Zadní strana IV 
 
 
Zadní strana III 
 
 
Zadní strana II 
 
 
Zadní strana I 
 
 
 
 
 

Cena karty postavy   Schopnost postavy 
Karty se zadní stranou I se dají získat třemi kostkami, na karty se zadní stranou II 
potřebuje hráč čtyři kostky atd. Hráč, který naposledy navštívil nějaký zámek, 
začíná. Vezme si tři kostky a figurku začínajícího hráče. 
 
Průběh hry 
Začínající hráč vykoná svůj tah, potom hra pokračuje dále po směru hodinových 
ručiček. Kdo je na řadě, vezme si tři kostky a hodí jimi. Právě házená kostka je 
kostka aktivní. Hráč teď musí nejméně jednu aktivní kostku odložit stranou a se 
zbývajícími kostkami smí ještě házet. Z těchto kostek musí opět nejméně jednu 
odložit stranou atd. To dělá hráč tak dlouho, dokud již nemá žádnou kostku 
k házení, tudíž všechny leží stranou.  
 
Na konci tahu vytvářejí odložené kostky výsledek hodu. Za tento výsledek může 
hráč získat karty osob, které vykládá otevřeně před sebe. V jednom tahu může hráč 
získat pouze jednu kartu postavy a také jen takovou, která ještě před ním neleží 
(výjimkou je šašek / šarlatán, viz „Výklad karet postav“ dále). Aby mohl hráč získat 
kartu postavy, tak výsledek hodu musí splnit požadované podmínky „ceny“.  



Například: Zuzanin výsledek na kostkách je 5-5-5. S tímto výsledkem má několik 
možností. Může si vzít Rolníka (Cena: dvě stejné kostky), Řemeslníka (Cena: součet 
bodů 15 a více) nebo Strážného (Cena: tři stejné kostky). Rozhodne se pro Strážného 
a tuto kartu postavy si položí odkrytě před sebe. 
 
Karty postav, které má hráč před sebou, může použít před svým tahem nebo 
v libovolné chvíli během svého tahu, k modifikování hozené kostky nebo k zisku 
nové kostky. Každá karta postavy se dá během jednoho tahu použít pouze 
jednou. Kvůli označení, že karta již byla v tomto tahu použita, se otočí rubovou 
stranou nahoru. 
 
Pro všechny schopnosti platí Zlaté pravidlo: Pouze aktivní kostky mohou být 
ovlivněny schopnostmi. Byla-li kostka jednou odložena, potom již nemůže nic a 
nikdo změnit její číslo.  
 
Schopnosti karet postav na příkladu. 
Schopnosti karet postav přinášejí buď novou kostku nebo pozmění momentálně 
ležící aktivní kostku. Následující příklad má objasnit možnosti využití (k lepšímu 
porozumění si vezměte ještě tři karty postav nebo přehled do ruky). 
Zuzana má následující karty postav: Řemeslník, Strážný a Hvězdář. 
První hod: Hází 6-5-2. Odkládá stranou 2, za Řemeslníka si bere kostku otočenou 
na 1 navíc k aktivním kostkám a znovu hází kostkami. 
Druhý hod: 5-3-3. Vezme 
si za Strážného kostku 
otočenou na 2 navíc 
k aktivním kostkám a 
položí ji stranou. Se 
zbytkem hází třetí hod 6-
5-4. 
Nyní používá Hvězdáře, 
kterým udělá ze čtyřky 
dvojku a položí ji stranou. 
Ve čtvrtém hodu hází 3-2. 
Odkládá 2 stranou a 
v pátém hodu hází na 
kostce 4, kterou (z 
donucení) také odkládá 
stranou. 
Výsledek na kostkách je 4-
2-2-2-2. 
S tímto výsledkem Zuzana 
získává Myslivce, jenž 
stojí 4 stejné kostky, a jeho 
kartu pokládá odkrytě 
vedle svých dalších tří karet postav. 
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Cenu a schopnosti jednotlivých karet postav si můžete přečíst ve „Vysvětlení karet 
postav“ dále. Po skončení tahu hráč otáčí všechny karty postav opět lícem nahoru, 
neboť mohou být v příštím kole opět použity. 
Jestliže všichni hráči vykonali v tomto kole svůj tah (tudíž dříve než by opět přišel 
na řadu začínající hráč), bude figurka začínajícího hráče předána proti směru 
hodinových ručiček a kolo začíná další nový začínající hráč. To znamená, že hráč, 
který byl v minulém kole poslední, je v novém kole na řadě jako první, je tedy na 
tahu dvakrát za sebou. Po tomto tahu začínajícího hráče je opět normálně na řadě 
jeho levý soused a kolo běží opět až po začínajícího hráče, kdy se opět předává 
figurka začínajícího hráče proti směru hodinových ručiček atd. 
 
Pokud karta postavy již není k dispozici (je vyprodána), tak se již po zbytek hry 
nedá získat. 
 
Konec hry 
Hráč, který má odloženo stranou sedm stejných kostek, může získat kartu Krále a 
tím vyhlásit konec hry (může si ale vzít i jinou kartu postavy a potom hra normálně 
pokračuje dále). Jestliže se rozhodne vzít krále, tak dostane oba, krále i královnu. 
 
Celé aktuální kolo bude dohráno až do konce jako obyčejně, až na to, že žádný jiný 
hráč už nemůže v tomto kole Krále získat. Poté následuje závěrečné kolo. Jako 
obyčejně začíná hráč napravo od předchozího začínajícího hráče, ale majitel 
Královny je přeskočen – ten hází kostkami jako poslední.  
 
V tomto závěrečném kole se může každý hráč ještě jednou pokusit předstihnout 
ostatní okamžitým nejvyšším hodem (výsledky se musí dobře pamatovat nebo 
zapsat). Přitom platí: čím více stejných kostek, tím lépe - osm jedniček je tedy více 
než sedm šestek. Při stejném množství kostek rozhoduje samozřejmě větší číslo. 
Jsou-li dva stejně vysoké hody, vyhrává hráč, který házel dříve. Hráč s okamžitým 
nejvyšším hodem dostane Krále, ne však Královnu. 
 
Majitel Královny má (mimo jednu další kostku navíc a skutečnost, že smí házet 
kostkami jako poslední) jednu velkou výhodu. K zisku Krále mu totiž stačí 
vyrovnat nejvyšší hod a tím znovu získat krále a i vítězství ve hře. Pokud to 
nedokáže, tak zvítězí momentální majitel Krále. 
 
Příklad: Hrají André, Betina, Carsten a Dorit (přesně podle tohoto zasedacího 
pořádku). Betina hází sedm dvojek a královský pár přechází na její stranu. André již 
vykonal v tomto kole svůj tah, takže ještě musí dohrát Carsten a Dorit, kteří tento 
také dohrají. 
Nyní začíná závěrečné kolo. Dorit hází 8 jedniček a má momentálně nejvyšší hod. 
André nehází, neboť může použít pouze sedm kostek a více již nemůže získat. 
Carsten hází 8 trojek a tímto získává na krátkou dobu Krále. Ovšem Betina hází 
s použitím Královny  8 čtyřek a tímto vyhrává hru.  
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Taktické upozornění 
Nejlepší taktika souvisí s načasováním ve hře, neboť může být rozhodující, jakou 
kartu zrovna hráč použije a v jaké chvíli během tahu. Není například nejúčelnější 
karty jako Řemeslník nebo Strážný použít dříve, než hráč učiní svůj první hod (viz 
příklad dříve). 
 
Je důležité získat co nejvíce karet postav, se kterými hráč dostane dodatečné kostky, 
jinak hráč nemá naději hodit sedm stejných kostek - lepší je samozřejmě osm nebo 
devět stejných kostek.  
 

Postava Cena Schopnost 
Hofnarr 
(Dvorní 
šašek) 
 

Součet bodů na kostkách 
musí být 0 nebo více, tzn. 

že šašek se dá získat 
každým hodem. 

Hráč smí hodit jednou aktivní 
kostkou ještě jednou. 

Scharlatan 
(Šarlatán) 
 

Součet bodů na kostkách 
musí být 0 nebo více, 

navíc hráč musí mít Šaška. 

Na začátku tahu si hráč musí vzít 
do ruky jednu kostku navíc. 

Šarlatána má hráč místo Šaška, tzn. že hráč otočí kartu Šaška, aby získal 
Šarlatána. Oproti jiným kartám postav je povoleno získat dalšího Šaška, pokud již 
hráč svého Šaška otočil. 
Bauer 
(Rolník) 
 

Potřebuje dvě stejné 
kostky. 

Na začátku tahu si hráč musí vzít 
do ruky jednu kostku navíc. 

Dienstmagd 
(Služebná) 
 

Všechny kostky musí 
ukazovat lichá čísla. 

Hráč smí k jedné aktivní kostce 
přičíst jeden, dva nebo tři body a 
kostku na příslušné číslo otočit. 
Nesmí přitom vzniknout číslo 

vyšší než 6. 
Philosoph 
(Filosof) 
 

Všechny kostky musí 
ukazovat sudá čísla. 

Hráč může od aktivní kostky 
odečíst libovolné číslo a k jiné 
aktivní kostce toto číslo přičíst. 
Nesmí přitom vzniknout počet 

bodů menší než 1 nebo větší než 
6. 

Příklad: Frank má Filosofa. Hází 5-3-1. Používá ho, v tu chvíli od 5 odečte dva 
body a přičte je k 1. Tímto má 3-3-3. 
Handwerker 
(Řemeslník) 
 

Součet bodů musí být 15 
nebo více. 

Hráč si může přibrat během hry 
jednu dodatečnou kostku ze 
zásoby, jako aktivní kostku 

s hodnotou 1. 

 
 

Postava Cena Schopnost 
Wachmann 
(Strážný) 
 

Potřebuje mít tři stejné 
kostky. 

Hráč si může přibrat během hry 
jednu dodatečnou kostku ze 
zásoby, jako aktivní kostku 

s hodnotou 2. 
Jäger 
(Myslivec) 
 

Potřebuje čtyři stejné 
kostky. 

Hráč si může přibrat během hry 
jednu dodatečnou kostku ze 
zásoby, jako aktivní kostku 

s hodnotou 3. 
Astronom 
(Hvězdář) 
 

Potřebuje dvakrát dvě 
stejné kostky. 

Samozřejmě jsou také 
možné čtyři stejné 

kostky. 

Hráč může otočit jednu aktivní 
kostku na číslo, které již má 

odloženo stranou. 

Příklad: Alex má Hvězdáře a odloženy např. dvě 3. Na kostce hodil 1 a používá 
Hvězdáře, čímž přemění 1 na 3. 
Händler 
(Kupec) 
 

Součet bodů na kostkách 
musí být 20 nebo více. 

Hráč může ještě jednou hodit 
libovolným počtem aktivních 

kostek. Kostka, která není znovu 
hozená zůstává aktivní ještě po 

tomto novém hodu. 
Hoffdame 
(Dvorní 
dáma) 
 

Potřebuje tři stejné a 
dvě stejné kostky. 

Ovšem je také možno 
mít pět stejných kostek. 

Hráč si může přičíst 
k libovolnému množství 

aktivních kostek 1 bod. Nesmí 
přitom vzniknout číslo větší než 

6. 
Pfandleiher 
(Lichvář) 
 

Součet bodů na kostkách 
musí být 30 nebo více. 

Hráč si může přibrat během hry 
jednu dodatečnou kostku ze 
zásoby, jako aktivní kostku 

s hodnotou 4. 
Ritter 
(Rytíř) 
 

Potřebuje pět stejných 
kostek. 

Hráč si může přibrat během hry 
jednu dodatečnou kostku ze 
zásoby, jako aktivní kostku 

s hodnotou 5. 
Zauberer 
(Čaroděj) 
 

Potřebuje řadu dlouhou 
pět, takže čísla od 1 do 5 

nebo čísla od 2 do 6. 

Hráč může otočit jednu aktivní 
kostku na jakékoli libovolné 

číslo. 
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Postava Cena Schopnost 
Alchemist 
(Alchymista) 
 

Potřebuje řadu dlouhou 
šest, takže čísla od 1 do 6. 

Hráč může tři aktivní kostky 
otočit na libovolné číslo. Přitom 
nesmí vzniknout číslo menší než 
1 nebo větší než 6. Součet těchto 

tří kostek musí zůstat stejný. 
Příklad: Uwe hází 2-5-5 a použije Alchymistu. Odečítá od obou pětkových 
kostek 1 a přičítá je ke dvojce. Takto získává 4-4-4. 
Další příklad: Uwe hází 6-2-1. Odečítá 3 od šestky, přičítá 1 ke dvojce a 2 
k jedničce. Tímto získá 3-3-3. Samozřejmě je možné použít Alchymista stejně 
jako Filosofa. 
Bischof 
(Biskup) 

Potřebuje třikrát dvě 
stejné kostky.  

Samozřejmě jsou také 
možné čtyři stejné a dvě 

stejné, respektive šest 
stejných kostek. 

Hráč si může přibrat během hry 
jednu dodatečnou kostku ze 
zásoby, jako aktivní kostku 

s hodnotou 6. 

Edelmann 
(Šlechtic) 
 

Potřebuje dvakrát tři 
stejné kostky. 

Samozřejmě je také 
možné šest stejných 

kostek. 

Hráč si může přičíst k jakémukoli 
množství aktivních kostek 

přesně dva body. Přitom nesmí 
vzniknout číslo větší než 6. 

Feldherr 
(Vojevůdce) 
 

Potřebuje šest stejných 
kostek. 

Na začátku tahu si hráč musí vzít 
do ruky dvě kostky navíc. 

Königin 
(Královna) 
 

Hráč, který jako první 
získá Krále, dostane navíc  

i Královnu. 

Hráč si může přibrat během hry 
jednu dodatečnou kostku ze 
zásoby, jako aktivní kostku 
zobrazující libovolné číslo. 

König (Král) 
 

Potřebuje sedm stejných 
kostek. 

Hráč, který jako první získá 
přízeň Krále, dostane Krále i 
Královnu. Tímto je vyhlášen 

konec hry. 
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1x König (Král) 
Königin (Královna) 
 

3x  Bishof (Biskup) 
Alchemist (Alchymista) 
Edelmann (Šlechtic) 
Feldherr (Vojevůdce) 
Pfandleiher (Lichvář) 
Ritter (Rytíř) 
Zauberer (Čaroděj) 
Hofdame (Dvorní dáma) 
Astronom (Hvězdář) 
Händler (Kupec) 
Jäger (Myslivec) 

 
4x  Bauer (Rolník) 

Dienstmagd (Služebná) 
Philosoph (Filosof) 
Handwerker (Řemeslník) 
Wachmann (Strážný) 
 

5x  Hofnarr / Scharlatan (Dvorní šašek / Šarlatán) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 8 - 

Překlad: CAULY 
přeloženo pro 

www.svet-deskovych-her.cz 


