Pravidla

Cíl hry
Mascarade je blafovací hra pro 2 až 13 založená na postavách.
Každý hráč má jednu lícem dolů položenou kartu. Během hry si hráči postavy
vyměňují a nikdo si nebude jist, jaká karta že to před ním vlastně leží!
Cílem hry je používat schopnosti postav k získání 13 zlatých. Ovšem jakmile
některý z hráčů zbankrotuje, hra ihned končí a nejbohatší hráč vítězí.
Pro prvních několik her doporučujeme omezit velikost herní skupiny na 4
až 8 hráčů, jelikož hra méně či více hráčů vyžaduje hlubší znalosti pravidel.
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13 karet postav
1 prázdná karta postavy
1 deska Dvora
zlaťáky (v celkové hodnotě 194)
14 žetonů postav včetně 1 prázdného
5 karet nápovědy
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Hra musí být hrána kolem neprůhledného stolu.
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Pravidla pro 4 až 13 hráčů
Příprava
Každý hráč začíná se 6 zlatými. Během hry musí být majetek každého hráče
jasně viditelný.
Zbývající peníze jsou umístěny do středu stolu, kde vytvoří bank. Dvůr je
umístěn poblíž banku. Pokud hrajete ve 4 nebo 5 hráčích, vezměte si
6 karet postav.
Ve hře 6 až 13 hráčů si vezměte tolik postav, kolik je hráčů. Zbylé karty
vraťte do krabice.
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Soudce (Judge)
Biskup (Bishop)
Král (King)
Šašek (Fool)
Královna (Queen)
Zloděj (Thief)
Čarodějnice (Witch)
Špión (Spy)
Vesničan (Peasant) (x2)
Podvodník (Cheat)
Inkvizitor (Inquisitor)
Vdova (Widow)

Karty postav jsou zamíchány a každý hráč dostane jednu lícem nahoru
před sebe..
Ve 4 nebo 5 hráčích jsou zbývající karty vyloženy lícem nahoru do středu stolu.
Jakmile si všichni hráči dobře prohlédli všechny karty, jsou všechny otočeny
lícem dolů.
Žetony postav jsou použity pro přehled, které postavy jsou ve hře. Umístěte
je poblíž Dvora.
Začíná nejmladší hráč. Hra poté pokračuje ve směru hodinových ručiček.
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Jiný výběr postav
V dalších hrách můžete použít jiné kombinace postav, pokud dodržíte následující
omezení:
• Soudce musí být ve hře.

• Nejméně třetina postav, ne-li více, musí vnášet peníze z banku
do hry. Tyto postavy jsou: Královna, Král, Vdova, Šašek a Vesničan.
• Oba Vesničané musí být vždy ve hře.

x2

• Symbol 8+ znamená, že tyto postavy vyžadují pro použití alespoň
8 hráčů (Vesničan, Inkvizitor).
• Při hře více než 5 hráčů můžete přidat do středu stolu jednu či dvě karty
jako při hře 4 nebo 5 hráčů.
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Průběh tahu
První čtyři tahy:
První čtyři tahy, myšleno tahy prvních čtyř hráčů, jsou přípravné tahy,
výhradně určené pro vnesení špetky nejistoty do hry. První hráč, ten
nejmladší, a tři další hráči ve směru hodinových ručiček musí všichni
provést stejnou akci. Hráč, jenž je na tahu, vezme svou lícem dolů
otočenou kartu a jednu libovolnou jinou kartu (buď jiného hráče
nebo ze středu stolu). Pak je pod stolem a bez podívání může
vyměnit – nebo nemusí – a vrátí je na místo.

Herní tah
Od pátého tahu dále pokračuje hra naostro a každý hráč ve svém tahu musí
provést jednu akci z následujících tří:
• Vyměnit svou kartu – nebo ne (pod stolem), nebo
• Skrytě se podívat na svou kartu, nebo
• Oznámit svou postavu.

VAROVÁNÍ!
Pokud hráč odhalil kartu během tahu hráče bezprostředně před ním (protože
byl vyvolán hráčem po své pravé ruce nebo byl odhalen Inkvizitorem), pak tento
hráč nemůže oznámit, že je ona oznámená postava. Hráč bude nucen vyměnit
kartu – nebo ne – s jiným hráčem.
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• Vyměnit svou kartu – nebo ne

•

Tato akce umožňuje hráči skrytě vyměnit – nebo ne – svou kartu
s jiným hráčem.
Dodržujte tyto kroky:
• Vezměte svou kartu do jedné ruky bez podívání na ni.
• Vezměte kartu jiného hráče (nebo ze středu stolu) bez podívání
do druhé ruky.
• Pod stolem, mimo dohled všech ostatních hráčů, můžete karty
zaměnit – nebo ne, jak se vám zachce.
• Nakonec si ponechte jednu z těchto karet a druhou vraťte hráči,
kterému jste ji vzali (nebo do středu stolu).
Během této fáze buďte opatrní, protože hráčům není dovoleno se na karty
dívat. Obě karty musí při této akci zůstat skryté! Hráč, jemuž byla karta
odebrána, nemá dovoleno se podívat na kartu, která mu byla vrácena.

Je možné, že hráč, který akci provedl, si dále neuvědomí, zda karty
vyměnil či nikoli. Smůla pro něj.

•
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Příklad: Adéla si již nepamatuje, jakou postavu ztělesňuje, ale je si téměř
jistá Brunovou postavou. Ve svém tahu vezme svou a Brunovu kartu a pod
stolem, mimo dohled, karty vymění. Pak vrátí jednu Brunovi a druhou si
nechá.

• Skrytě se podívat na svou kartu
Tato akce umožňuje hráči skrytě se podívat na svou kartu postavy.
Pokud se hráč na svou kartu podívá omylem (při výměně nebo jinak),
pak ve svém tahu MUSÍ provést tuto akci.

• Oznámit „svou“ postavu
Tato akce je hlavní činností hry, jelikož dovoluje hráčům aktivovat
schopnosti jejich postavy.
Když hráč oznámí, že je určitou postavou, ostatní hráči počínaje tím
po jeho levici mají postupně možnost prohlásit, že jsou stejnou
postavou.
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• Pokud nikdo další netvrdí, že je touto postavou, hráč použije schopnost
jmenované postavy bez otočení karty. Proto je možné použít schopnost
libovolné postavy ve hře, aniž by hráč musel touto postavou být a dokonce
i bez toho, aby věděl, kým vůbec je.
• Pokud jeden či více dalších hráčů tvrdí, že jsou touto postavou, všichni tito
hráči (ten, kdo učinil oznámení a ostatní nárokující) otočí své karty.
• Pokud je jeden z těchto hráčů skutečně oznámenou postavou, použije
ihned schopnost oznámené postavy (což může nastat mimo jeho tah).
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Poté všichni hráči, kteří nepravdivě předstírali, že jsou oznámenou postavou,
zaplatí pokutu jeden zlatý do Dvora.
Nakonec všichni otočí své karty opět lícem dolů.
Příklad: Bruno oznámí „Já jsem Král“.
Protože nikdo jiný neprohlásil, že je také Král, Bruno ihned použije schopnost Krále
a vezme si z banku tři zlaté. Pokud by Adéla a Ctibor rovněž prohlásili, že Králem
jsou oni, všichni tři by museli otočit své karty a pokud by nikdo Králem nebyl, museli
by zaplatit každý jeden zlatý do Dvora.

David

Ctibor

Franta
Gábina

Bruno
Adéla

Hubert

Příklad: Ctibor sedí nalevo od Bruna.
• 1 Ve svém tahu Bruno oznámí: „Já jsem Král“. Ctibor blafuje a řekne: „Ty ne – já
jsem Král!“ Bruno i Ctibor otočí své karty. Bruno je Zloděj a Ctibor Král. Ctibor
si vezme z banku tři zlaté a Bruno zaplatí pokutu jeden zlatý do Dvora.
• 2 Obě karty jsou otočeny zpět lícem dolů a hra pokračuje Ctiborovým tahem.
Jelikož odhalil svou kartu (Krále) během tahu hráče před sebou, nemůže říci
„Já jsem Král“ – to by bylo příliš jednoduché. Je nucen vyměnit svou kartu –
nebo ne – s jiným hráčem.
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Schopnosti
Špión (Spy)

Špión se může před výměnou karty – nebo ne – skrytě podívat na svou kartu
a kartu jiného hráče (nebo na kartu ve středu stolu).
Příklad: Adéla oznámí: „Já jsem Špión“. Jiný hráč nechce blafovat. Adéla se podívá
na svou kartu a kartu jiného hráče a pak je vymění – nebo ne. Hra poté pokračuje
dalším hráčem.

Biskup (Bishop)
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Biskup si vezme dva zlaté od nejbohatšího hráče ve hře. V případě shody si
Biskup vybere, od kterého.

Šašek (Fool)

Šašek obdrží zlaťák z banku a vymění – nebo ne – karty dvou jiných
hráčů, pod stolem a bez podívání.
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Inkvizitor (Inquisitor)

Inkvizitor ukáže na jiného hráče. Tento hráč musí oznámit, jakou postavu se
domnívá, že má, a poté kartu otočí. Pokud se zmýlí, musí zaplatit Inkvizitorovi čtyři zlaté. Pokud se nemýlil, schopnost neúčinkuje.
Aby bylo možné Inkvizitora do hry zařadit, musí se účastnit nejméně 8 hráčů.
Příklad: Bruno oznámí: „Já jsem Inkvizitor“. Franta blafuje a rovněž tvrdí, že je Inkvizitorem. Bruno a Franta otočí své karty. Bruno je Inkvizitor, Franta je Královna. Bruno
vybere jiného hráče, Ctibora, a zeptá se ho, jakou se domnívá, že má postavu. Ctibor
odpoví: „Jsem Soudce“ a otočí svou kartu, Vesničana. Ctibor, zaplatí čtyři zlaté Brunovi, protože neuhodl svou kartu. Franta zaplatí pokutu jeden zlatý do Dvora. Karty
jsou otočeny lícem dolů a hra pokračuje.
Poznámka: Pokud by Ctibor odpověděl „Já jsem Vesničan“, nic by Brunovi neplatil.

Soudce (Judge)

Soudce získá všechny zlaté (pokuty), které se nacházejí na Dvoře.
Objasnění: Pokud hráči falešně oznámili, že jsou Soudce, a musí zaplatit pokutu, tato
pokuta je zaplacena až po vyhodnocení schopnosti Soudce, a proto nejsou tyto pokuty
získány Soudcem v tomto tahu.
Soudce je jediná povinná postava v každé hře.
Příklad: Adéla oznámí: „Já jsem Soudce“. Ctibor a David reagují na Adélino oznámení
a rovněž tvrdí, že oni jsou Soudce. Adéla je Čarodějnice, Ctibor Soudce a David Špión.
Ctibor si vezme všechny zlaté, které momentálně leží na Dvoře; Adéla a David zaplatí
každý pokutu jeden zlatý. Karty jsou otočeny zpět lícem dolů a ve hře pokračuje hráč
po levici Adély, Bruno.
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Vesničan (Peasant)

Vesničan obdrží z banku jeden zlatý. Ale pokud jsou v jednom tahu otočeni
oba Vesničané, oba obdrží z banku dva zlaté. V jednotě je síla!

King

Vesničan vyžaduje pro hru nejméně 8 hráčů a vždy je hrán ve dvojicích.
Příklad
• Adéla oznámí: „Já jsem Vesničan“. Nikdo nechce blafovat. Adéla neotáčí svou
kartu a získá z banku jeden zlatý.
• Adéla oznámí: „Já jsem Vesničan“. Franta říká: „Já také“. Adéla a Franta otočí
své karty a opravdu jsou oba Vesničané, pročež oba obdrží po dvou zlatých.
• Adéla oznámí: „Já jsem Vesničan“. Ctibor a Franta řeknou: „Já také“. Adéla,
Ctibor a Franta otočí své karty. Adéla Ctibor jsou oba Vesničané, Franta je
Špión. Adéla a Ctibor získají oba z banku dva zlaté, Franta zaplatí do Dvora
pokutu jeden zlatý.
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Královna (Queen)

Královna obdrží z banku dva zlaté.
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Král (King)

Král obdrží z banku tři zlaté.

Čarodějnice (Witch)
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Čarodějnice může vyměnit všechno své jmění za jmění libovolného hráče.
Poznámka: Pokud hráči falešně oznámili, že jsou Čarodějnice, a musí zaplatit pokutu,
tato pokuta je zaplacena až po vyhodnocení schopnosti Čarodějnice.

Podvodník (Cheat)

Pokud má Podvodník 10 nebo více zlatých, ve hře vítězí.
Příklad: Adéla, která má 11 zlatých, oznámí: „Já jsem Podvodník“. Ctibor s 10 zlatými
blaf přijme a rovněž řekne, že je Podvodník. Adéla i Ctibor otočí své karty. Adéla je
Královna, Ctibor Podvodník. Ctibor právě ve hře zvítězil.
Pokud by měl Ctibor méně než 10 zlatých, Adéla by zaplatila do Dvora pokutu jeden
zlatý a hra by pokračovala.
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Vdova (Widow)

Vdova dostane z banku tolik zlatých, aby měla celkem 10 zlatých.
Poznámka: Pokud už Vdova má 10 či více zlatých, nic z banku nedostane,
ale ani žádné zlato neztratí.
Příklad: Adéla, které zbyl pouze jediný zlaťák, oznámí: „Já jsem Vdova“.
Honza blaf přijímá a rovněž tvrdí, že je Vdova. Adéla i Honza otočí své
karty. Adéla je Královna, Honza je Vdova. Pokud má Honza méně než
10 zlatých, obdrží z banku tolik, aby měl celkem 10. Adéla zaplatí jeden
zlatý pokuty, a protože zbankrotovala, hra končí a nejbohatší hráč vítězí.

Zloděj (Thief)

Zloděj si bere jeden zlatý od hráče po své levici a jeden zlatý od hráče
po své pravici.
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Jakmile některý hráč získá 13 nebo více zlatých, hra končí a tento hráč vítězí.
Pokud některý hráč ztratí svůj poslední zlatý, hra končí a vítězí nejbohatší
hráč. Někdy je možné sdílené vítězství.
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Hra ve 3 hráčích
(pro zkušené hráče)

Příprava:
Biskup, Šašek, Soudce, Královna, Král, Čarodějnice
Ve 3 hráčích je použito 6 karet postav. Každý hráč dostane před sebe dvě
karty, jednu odpovídající levé ruce a jednu pro pravou ruku. Každý hráč
začíná se 6 zlatými. Tyto peníze náleží oběma postavám hráče.
Stejně jako v běžné hře musí být první čtyři tahy výměna – nebo ne. Poté
hráči na tahu mohou:
• Vyměnit pod stolem jednu ze svých karet – nebo ne – za kartu
soupeře nebo dokonce za svou druhou kartu.
• Skrytě se podívat na jednu ze svých karet
• Položit ruku na jednu ze svých karet, oznámit postavu, o které
se domnívají, že je na kartě, a provést příslušnou akci.
Pokud soupeř hodlá blafovat, musí položením ruky jasně označit jednu
z karet, o které se domnívá, že je oznámenou postavou. Hráči mohou
v jednom tahu zapojit pouze jednu ze svých karet.
Dále platí všechna pravidla z běžné hry pro 4 až 13 hráčů.
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Hra ve 2 hráčích
(pro ještě zkušenější hráče)

Příprava:
Biskup, Šašek, Soudce, Královna, Král, Čarodějnice
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Ve 2 hráčích je rovněž použito 6 karet postav. Každý hráč dostane před sebe
tři karty, jednu odpovídající levé ruce a jednu pro pravou ruku. Třetí karta je
položena opodál mezi tyto dvě karty a nazývá se chráněná karta.

heir

Každý hráč začíná se 6 zlatými a tyto peníze náleží všem postavám hráče.
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Stejně jako v běžné hře musí být první čtyři tahy výměna – nebo ne. Poté hráči
na tahu mohou:
• Vyměnit pod stolem jednu ze svých karet – nebo ne – za jednu ze svých
karet včetně karty chráněné, nebo za levou či pravou kartu soupeře.
Je zakázáno vyměnit kartu za chráněnou kartu soupeře.
• Skrytě se podívat na jednu ze svých karet
• Položit ruku na svou pravou či levou kartu, oznámit postavu, o které se
domnívají, že je na kartě, a pokusit se provést příslušnou akci. Je zakázáno
během svého tahu oznámit chráněnou kartu.
Pokud chce soupeř reagovat na oznámení, musí položením ruky jasně označit
jednu z karet, o které se domnívá, že je oznámenou postavou. Hráči mohou
v jednom tahu zapojit pouze jednu ze svých 3 karet, ale mohou použít
i chráněnou kartu.

V krátkosti:
•
•
•
•
•

Je zakázáno vyměnit kartu za soupeřovu chráněnou kartu.
Je zakázáno během svého tahu oznámit chráněnou kartu.
Můžete vyměnit kartu za svou vlastní chráněnou kartu.
Můžete reagovat na soupeřovo oznámení svou chráněnou kartou.
Dále platí všechna pravidla z běžné hry pro 4 až 13 hráčů.
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