Kdo zachrání sýr (DJ05149) – strategická karetní hra
Věk: 7 – 99 let
Počet hráčů: 2 – 4
Obsah: 36 karet s kočkou, psem nebo myší + 24 karet sýrů (4 sady po šesti) + 1 startovací karta

Cíl hry:
Udržet ve hře co nejvíce sýrů. Pamatujte na to, že pes vyděsí kočku, kočka uloví myš a myš sní sýr.
Příprava hry: Oddělte karty sýrů od zbytku. Rozdejte každému hráči šest sýrů stejného typu. Zbylé
karty sýrů vraťte do krabičky.
Podle počtu hráčů odstraňte několik karet:
* pokud hrají 2 hráči, odstraňte 3 psy, 6 koček a 9 myší.
* pokud hrají 3 hráči, odstraňte 2 psy, 3 kočky a 4 myši.
* pokud hrají 4 hráči, hrajte se všemi kartami.
Zbývající karty zamíchejte a dejte do paklíku, rubem nahoru. Pokud hrají dva nebo čtyři hráči, položte
doprostřed stolu startovací kartu. Pokud hrají tři hráči, startovací kartu můžete odložit do krabičky.
Před začátkem hry si hráči vezmou do ruky své karty sýrů a líznou si dvě karty z paklíku.
Pravidla hry: Hru začíná nejstarší hráč, hraje jeden po druhém, ve směru hodinových ručiček. Když je
na hráči řada, položí doprostřed stolu jednu ze svých karet. Musí dostát následujícím pravidlům:
* Položená karta se musí dotýkat karty, která již leží na stole.
* Položená karta se musí vejít do herního pole, a to vypadá následovně:
* pokud hrají 2 hráči, herní pole je 5 x 5 karet
* pokud hrají 3 hráči, herní pole je 6 x 6 karet
* pokud hrají 4 hráči, herní pole je 7 x 7 karet
Poznámka: Pokud hrají 2 nebo 4 hráči, první kartu musíte položit vedle startovací karty. Pokud hrají 3
hráči, první kartu můžete položit kamkoli.
Když hráč vyloží kartu na stůl, lízne si svrchní kartu z paklíku, jestliže tam nějaká karta ještě je.

Konec hry: Hra končí, když je zaplněno herní pole, to znamená, že každý z hráčů položil na stůl 12
karet. Karty, které mají hráči stále v ruce, se odloží bokem.
Předtím, než se začnou sčítat body, následující karty jsou odstraněny z herního pole (v tomto pořadí):
1. všechny karty s kočkami, které jsou vedle karet se psy;
2. všechny karty s myšmi, které jsou vedle karet s kočkami;
3. všechny karty sýrů, které jsou vedle karet s myšmi.
Každý hráč si spočítá body, které jsou na jeho sýrech, jež zůstaly v herním poli.
Vítězem je hráč, který získal nejvíce bodů. Pokud je takových hráčů více, tak vyhrává ten, který má
nejvíce karet sýrů v herním poli. Pokud i tak je více hráčů se stejným počtem bodů, tak první místo
sdílí více hráčů.
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