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PYTANIE: Jak zacząć naukę gry?  
ODPOWIEDŹ: Przetasuj karty z numerami od 1 do 10 (40 kart). Rozdaj po 10 kart 
każdemu z graczy. Rozłóż na stole karty z instrukcjami od 6 do 12 i uśmiech. Zaczyna 
młodszy gracz. Spróbuj zdobyć jak najwięcej placków (punktów). W kolejnym etapie 
dołącz kartę 30 placków. Następnie dołącz karty Wszystkowidzący, Przedpierwszy, 
Jedenasty i Kartę Chaosu. Na końcu spróbuj zagrać wg instrukcji na kartach pomocy 1-5. 

PYTANIE: Jak liczymy placki (punkty)?  
ODPOWIEDŹ: Liczymy tylko placki nadrukowane na dole karty (gdy gramy bez dodatków 
to liczymy placki na żółtych kartach i na kartach 3,6,9 oraz na kartcie Chaosu).

PYTANIE: Czy jeśli mogę, to musze przebić karty na stole?  
ODPOWIEDŹ: Nie musisz. Kwestia przyjętej przez Ciebie taktyki. 

PYTANIE: Osoba, która ma poniżej zera placków odpada z gry (przegrywa). Po 
pierwszym rozdaniu nie mam szans zakończyć rozdania na plusie. 
ODPOWIEDŹ: Jeśli po rozdaniu kart podliczysz placki na ręce i dodasz je do Twoich 
zdobytych placków i wyjdzie mniej niż zero masz prawo zażądać ponownego rozdania 
kart, chyba że zdecydujesz się grać mimo to. 

PYTANIE: Mam na ręce kartę 11. Jak mogę się jej pozbyć?  
ODPOWIEDŹ: Możesz ją położyć na stole tylko, kiedy przebijasz przy jej pomocy inną 
armię w układzie A lub w układzie G. 

PYTANIE: Czy karty 11 i ZERO mogę użyć do układu G?  
ODPOWIEDŹ: Tak. Możesz stworzyć armię np. 0,1,2,3 albo 8,9,10,11. Tej drugiej armii 
możesz użyć tylko do przebicia innej armii, gdyż użyłeś w niej karty 11. 

PYTANIE: Została mi na ręce karta 11 i jest moja kolej. Co z nią zrobić, skoro nie można 
nią zacząć gry?  
ODPOWIEDŹ: Gra automatycznie kończy się. Karta 11 trafia do Twoich zdobytych kart. 
Jeśli zabrałeś kartę 30 lub 60 placków to otrzymasz za nią ujemne placki, bo nie pozbyłeś 
się jako pierwszy wszystkich kart z ręki. 

PYTANIE: Została mi na ręce tylko Karta Chaosu. Co mogę zrobić?  
ODPOWIEDŹ: Jeśli ruch ma przeciwnik to do końca gry będziesz musiał pasować. Jeśli 
zabrałeś kartę 30 lub 60 placków to otrzymasz za nią ujemne placki, bo nie pozbyłeś się 
jako pierwszy wszystkich kart z ręki. Jeśli jest twój ruch, gra zakończyła się. Możesz 
zostać z kartą 11 i Chaosu - wtedy też kończymy grę.

PYTANIE: Po ostatniej partii wszyscy gracze przekroczyli 100 placków. Kto wygrał? 
ODPOWIEDŹ: Osoba, która zdobyła najwięcej placków. 



PYTANIE: Gramy w 4 osoby. Jedna z osób zeszła z plackami poniżej zera. Co wtedy?  
ODPOWIEDŹ: Osoba odpada z gry. Gra toczy się dalej na zasadach 3-osobowych. Kiedy 
odpadnie kolejna osoba, gra toczy się dalej na zasadach 2-osobowych. 

PYTANIE: Co się dzieje z odrzuconymi jedynkami w grze 3-osobowej?  
ODPOWIEDŹ: Karty nie biorą udziału w grze, ale są widoczne dla graczy, aby wiedzieli z 
których kolorów kart nie można zrobić układu H. Raz odłożone karty są odłożone do końca 
gry aż ktoś zdobędzie 100 pkt. 

PYTANIE: Czy mogę zagrać parą 0 i 1/2?  
ODPOWIEDŹ: Nie. Karta 1/2 zastępuje dowolną kartę od 1 do 10 w układach B-G 

PYTANIE: Karty zdobyte za pomocą karty 11 należy oddać najsłabszemu graczowi. Co 
jeśli jest remis (np. na początku gry) ?  
ODPOWIEDŹ: Gracz, który użył karty 11 może wybrać komu odda karty. 

PYTANIE: Czy kartę ZERO można położyć na inne karty?  
ODPOWIEDŹ: Nie. Możesz ją położyć na czystym stole jako karte o wartości ZERO lub 
użyć do układu G (0,1,2,3,4.....). Możesz też położyć ją jako kartę o wartości ZERO i 
zażądać od gracza który robi ruch po tobie aby użył konkretnej karty od 1-10 w dowolnym 
wybranym przez niego układzie. Jeśli takiej karty nie ma, musi położyć jedną kartę i nie 
może spasować. Żądanej karty nie może zastąpić kartą 1/2. 

PYTANIE: Jak rozdać karty z Dodatek 1?  
ODPOWIEDŹ: Po przetasowaniu i wyborze karty każdy z graczy kładzie ją przed sobą 
odkrytą i widoczną dla innych graczy. Karta zostaje użyta dopiero przy podliczaniu 
punktów, ale inni gracze widzą, jakie karty będą interesowały gracza w tym rozdaniu. 

PYTANIE: Czy karta 1/2 położona na 11 to 11,5?  
ODPOWIEDŹ: Nie. Kartę 1/2 możesz położyć tylko na kartach od 0 do 10 lub na pustym 
stole (wartość 0,5). Na 10 ma wartość 10.5 (maksymalna) 

PYTANIE: Czy karta 1/2 położona na 0 to 0,5?  
ODPOWIEDŹ: Tak. 

PYTANIE: Dodatek 2 - żółta karta została używa dopiero w ostatnim zagraniu. Czy losuje 
kartę z dodatku?  
ODPOWIEDŹ: Nie. Gra skończyła się przed losowaniem.


