
Reibach & Co
(Gloria Picktoria - róka kártya nélkül)

2-5 személy részére, 10 éves kortól

Előkészítés:
- A 10 darab dolláros (Reibach) lapot kivesszük, és a többi lapot megkeverjük
- minden játékosnak osztunk 4 lapot
- az asztal közepére kiteszünk három lapot a pakliból képpel felfelé
- a maradék laphoz hozzákeverjük a 10 dolláros lapot, ez lesz a húzópakli

Játék menete:
A legidősebb játékos kezd, és ezután óra járásának megfelelően kerülnek sorra a játékosok körbe-
körbe.

Amikor valakire sor kerül, 3 akciópontot (AP) KELL elhasználnia, utána a baloldali szomszédja 
következik. Akciópontjait a játékos a következő akciókra használhatja el tetszőleges kombinációban 
(egyet akár többször is):

- kártya húzása a három felcsapott lapból - 1 AP. Kártyahúzáskor azonnal újratöltjük a felcsapott 
lapokat 3-ra.

- kártya húzása a pakli tetejéből - 2 AP (ekkor ellenfelei nem tudják, hogy mit húzott)

- Új sor kezdése maga előtt az asztalon - 1AP. Ilyenkor a kezéből egy kártyát megmutat 
ellenfeleinek, majd képpel lefelé maga elé helyezi. (Ezt a lapot később már nem szabad megnézni)

- Egy sor folytatása - 1 AP. Ilyekor a játékos kézből letesz egy lapot képpel felfelé az egyik már 
megkezdett sorába. A kártyákat a képpel lefelé lévő kezdőlapra tesszük, kicsit elcsúsztatva 
egymásra. Egy sorba csak ugyanolyan színű lapokat lehet rakni. Ennek a színnek nem kell 
megegyeznie a képpel lefelé lévő sorkezdő lap színével, így a játékos az első képpel felfele 
lehelyezett lap lehelyezésekor dönti el, hogy milyen színű legyen a sor. A lefordított sorkezdő lapot 
a sor hosszának a kiszámításakor nem kell beleszámolni. Minden játékosnak egy színből csak egy 
sora lehet, tehát senki nem kezdhet egy második sort ugyanabból a színből.

Amikor valaki dolláros lapot húz fel (a 10 lap egyike, amit utólag kevertünk bele a pakliba) akkor 
azt félre kell tenni, és a játékos másikat húz helyette. Ezek a félretett lapok fogják meghatározni, 
hogy mikor lesz értékelés.

A 4., 7. és 10. ilyen dolláros lap felhúzásakor a játék az értékelés erejéig megáll. Ha az aktuális 
játékosnak maradt még akciópontja, akkor annak elköltését az értékelés után folytathatja.

Értékeléskor a következő dolgokért jár pont:
- színenként a leghosszabb sorral rendelkező játékos 3 győzelmi pontot kap
- színenként a második leghosszabb sorral rendelhező játékos 1 győzelmi pontot kap
- ha egy színből csak egy játékosnak van sora, akkor 4 győzelmi pontot kap 3 helyett
Ha egy színben az első helyen döntetlen alakult ki, akkor a játékosok a színért kapható 4 győzelmi 
ponton osztozkodnak(lefelé kerekítve). Ebben az esetben nem jár pont a második leghosszabb sorért 
a színben. Ha a második helyen alakul ki döntetlen, akkor senki nem kapja meg az ezért járó 1 
pontot.



Különleges lapok:
- dzsóker - bármilyen színű sorhoz hozzáfűzhető, de nem lehet ez az első képpel felfelé helyezett 
lap a sorban. Akárhány ilyen lap lehet egy sorban. Ez a lap nem változtatja meg a sor színét, tehát a 
dzsóker lap után is csak a sor színének megfelelő kártyákat lehet letenni.

- rizikó (x2) - ezt bármelyik sorba be lehet tenni. Az a sor, amelyiknek a végén ilyen kártya van, 
duplán hoz győzelmi pontot, minden alkalommal, amikor a tulajdonos a sorért győzelmi pontokat 
kap. A rizikó kártya viszont lezárja a sort, ez a kártya után már nem lehet további kártyákat tenni a 
sorba.

A játék vége:
A játéknak a 10. dolláros lap kihúzása után azonnal vége van.

Ezután végrehajtjuk az utolsó értékelést, és ezen felül még a következőkért járnak további 
(minusz)pontok:
- 2 minuszpont jár minden olyan sorért, ahol csak a képpel lefelé helyezett sorkezdő lap található
- 1 minuszpont jár minden kézben maradt lapért

Az nyert, akinek a legtöbb győzelmi pontja van.

Magyar fordítás : Szunyi


