PRAVIDLA HRY
2 – 4 hráči / 20 minut

Cíl hry
Hráči se snaží získávat ptáčky do své sbírky. Vyhraje hráč, který jako
první získá určitý počet hejn ptáčků. Aby toho hráči dosáhli, musí si v
první řadě dobře pamatovat, kde která karta leží, neboť budou karty
neustále otáčet.

Příprava
hry
Zamíchejte všechny karty a rozložte je na stůl tak, aby se žádné karty
navzájem nezakrývaly. Pro první hru doporučujeme vytvořit z karet
mřížku s pěti řádky a šesti sloupci.

PŘ ÍKL AD DOPORUČENÉHO ROZE STAVENÍ PRO PRVNÍ HRU

Hráči by si před sebou měli nechat na stole trochu místa, aby měli
kam odkládat hejna do své osobní sbírky získaných karet.
Nejmladší hráč začíná. Může začínat i hráč, který je nejvášnivějším
ornitologem nebo který naposledy napsal příspěvek na Twitter. Je to
jedno – začínající hráč nemá žádnou výhodu.

Průběh hry
Karty

Každá karta zobrazuje na každé straně 1–3 ptáčky v jedné z následujících barev: červené, zelené, žluté či ﬁalové. Zároveň má na druhé
straně BUĎ stejný počet ptáčků, ale v odlišné barvě, NEBO jiný počet
ptáčků ve stejné barvě.

Příklad:
Karta se dvěma červenými ptáčky bude mít na druhé straně buď dva
zelené ptáčky, nebo dva žluté ptáčky, nebo dva fialové ptáčky, nebo
jednoho červeného ptáčka a nebo 3 červené ptáčky.
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Příklad: K art y s ptáčky

Hráčův tah

Hráči se při hraní střídají na tazích po směru hodinových ručiček,
dokud nenastane podmínka, při níž hra končí.
Ve svém tahu musí hráč otočit právě jednu kartu. Pokud ptáčci na
právě otočené kartě mohou být přidáni do hráčovy sbírky, musí
si je hráč do své sbírky přidat. Pokud otočená karta nesplňuje tuto
podmínku, nechá ji hráč ležet právě otočenou stranou vzhůru.
Tj. pokud hráč otočil kartu ze tří zelených na tři žluté ptáčky, zůstane
karta ležet třemi žlutými ptáčky vzhůru.
Pro Vaši první hru doporučujeme, abyste použili následující pravidlo:
Pokud právě otočená karta nemůže být přidána do hráčovy sbírky,
musí být ponechána na stejném místě, odkud ji hráč prve vzal.
V dalších hrách ale můžete karty vracet na stůl, kam se Vám zachce –
spoluhráčům, ale i sobě, tím ztížíte jejich zapamatování.

Hráčova sbírka

Cílem hráčů je sbírat karty s ptáčky. Hráč může mít ve své sbírce až
čtyři hejna ptáčků – jedno od každé barvy. Hejno může obsahovat
maximálně jednu kartu s jedním ptáčkem, jednu se dvěma a jednu
se třemi. Hráč může kartu přidat do hejna, pouze pokud již má ve své
sbírce kartu stejné barvy s o 1 menším počtem ptáčků (začíná tedy
kartami s jedním ptáčkem, pak sbírá karty se dvěma ptáčky až po
karty se třemi ptáčky). Není přitom nezbytné zkompletovat jedno
hejno, aby mohl hráč začít vytvářet další (v jiné barvě).

Příklad hráčovy sbírky s hejnem žlut ých ptáčků.

POZOR!

Nezapomínejte, že hráč musí vždy nejdříve otočit kartu, než ověří,
jestli ji může získat do své sbírky.
Od každé barvy může mít hráč ve své sbírce pouze jedno hejno ptáčků.
Karta ze sbírky nemůže být žádným způsobem odstraněna.

SEŠ NA DRÁTĚ?
Příklady:
1. Honza nemá ve své
sbírce žádné karty. Ve svém
tahu otočí kartu s jedním
červeným ptáčkem a ukáže
se, že na druhé straně je jeden
fialový ptáček. Přidá si tedy
tuto kartu do své sbírky.
2. Helča nemá ve své sbírce žádné karty. Otočí kartu se třemi žlutými ptáčky
a na druhé straně objeví 2 žluté ptáčky. Protože nemá ve své sbírce kartu
s jedním žlutým ptáčkem, právě otočenou kartu si vzít nemůže a nechá
ji ležet na stole.

3. Jana má ve své sbírce kartu s jedním žlutým ptáčkem . Otočí kart
kartu
art
rrtu
tu
se dvěma červenými ptáčky a na druhé straně objeví dva žlu
žluté
lluté
lu
u t ptáčky .
Tuto kartu si tedy musí přidat do své sbírky .

4. Petrova sbírka obsahuje kartu s jedním fialovým ptáčkem, kartu s jedním
zeleným ptáčkem a kartu se dvěma zelenými ptáčky. Otočí kartu se třemi
žlutými ptáčky a objeví na druhé straně tři fialové ptáčky. Bohužel tedy
tuto kartu do své sbírky nepřidá.
5. Helča má kartu s jedním zeleným ptáčkem a karty s jedním, dvěma a třemi
červenými ptáčky. Otočí kartu s jedním žlutým ptáčkem a na druhé straně
objeví jednoho červeného ptáčka. Protože už kartu s jedním červeným
ptáčkem má, nesmí si právě otočenou kartu přidat do své sbírky.

Konec hry a určení vítěze
Hra končí ve chvíli:
* Kdy jeden hráč zkompletoval 2/3/4 hejna (získal všechny tři
karty od dané barvy), podle toho jestli hrají 4/3/2 hráči. Hráč,
kterému se to podařilo, je vyhlášen vítězem.
* Kdy zbývají ve hře pouze 3 karty nebo když se v posledních
osmi tazích nepodařilo nikomu přidat jediného ptáčka do své
sbírky. V tomto případě je vítězem ten hráč, který má ve své
sbírce nejvíce ptáčků. V případě remízy může být vítězů více.

Často
kladený dotaz
Právě jsem otočil kartu se třemi žlutými ptáčky. Mám ve své sbírce
kartu s jedním žlutým ptáčkem. Mohu si právě otočenou kartu přidat
do sbírky, i když nemám ve sbírce kartu se dvěma žlutými ptáčky?
Ne!
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