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Obsah balení: 

- lněný pytlík 
- 32 oboustranných destiček 
- tato pravidla 

 

Jak vyprávět ajťácké příběhy (pro 3-8 hráčů) 

Na začátku partie umístěte všechny destičky do pytlíku. Každý z hráčů si z něj vylosuje osm 
dílků, a dobře si prohlédne obě jejich strany. Všichni současně si mohou vybrat osm ikon (z 
každé destičky jednu ze dvou) o kterých chtějí v této partii vyprávět. 

Jeden z hráčů začne a ostatní poslouchají.  

Úkolem hráče na tahu je odvyprávět ajťácký příběh tak, aby použil 
všech osm vybraných symbolů, a to v libovolném pořadí.  

Postupně se ve vyprávění vystřídají všichni hráči. Až poté tajně hlasují 
každý pro jeden příběh, který se jim zdál nejlepší. Napíší jméno 
zvoleného hráče na kousek papíru. Nesmí ale nikdy hlasovat pro svůj 
příběh! 

Ten, který dostane nejvíce hlasů, se stává vítězem hry. 

Pokud je stav hlasů nerozhodný, je třeba vrátit všechny dílky do pytlíku a odehrát rozhodující 
kolo. Toho se ale zúčastní pouze ti hráči, kteří získali stejný (nejvyšší) počet hlasů. 

V rozhodujícím kole každý z účastníků losuje postupně destičku za destičkou a ihned vypráví, 
aby neměl čas na rozmyšlenou. Stále si však může vybrat ikonu z jedné nebo druhé strany. 
Ostatní účastníci ho sledují. Losují se ale tentokrát pouze čtyři destičky. Na konci kola opět 
následuje tajné hlasování, kterého se účastní nejen finalisti, ale všichni, kdo se partie 
zúčastnili. V případě potřeby se kolo opakuje, dokud není znám jen jeden vítěz. 
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Varianta pro dva hráče (kooperativní varianta) 

Jeden hráč vybere symboly a ke každému symbolů napíše, co 
podle něj v příběhu znamená.  

Úkolem druhého hráče je nyní vyprávět příběh podle zvolených 
ikon.  

Počet společných bodů se rovná počtu správně jmenovaných 
klíčových slov.  

 

Varianta Mikroprocesor 

Rozložte destičky do obdélníku o rozměrech 6 × 5. Zbývající dva obrázky vraťte do krabice, 
nebudou potřeba.  

Hráči se střídají na tahu. Začínající hráč si může vybrat jakoukoli destičku na obvodu a vzít si ji 
do ruky. Doporučujeme místo v tuto chvíli označit nějakým předmětem, například dřevěnou 
figurkou. Nyní s pomocí obrázku na zvolené destičce (může si vybrat jednu ze dvou ikon) zahájí 
příběh.  

Hráč si musí nejdříve tajně zvolit jedno slovo, které odpovídá významem ikoně z destičky.  

Toto slovo nesmí při vyprávění použít. Jinak ale jeho vyprávění není omezeno délkou, může to 
být krátká věta nebo klidně několik košatých vět. Jeho příběh musí navazovat na obsah 
z předchozích tahů. 

Úkolem ostatních hráčů je uhodnout slovo, které hráč poznačil. 
Pokud se jim to povede, vypravěč dostane jako odměnu destičku, a 
může si ji ponechat. Ten, kdo správně hádal, je nyní na tahu. Může 
ale zvolit pouze destičku, která sousedí s tou právě odstraněnou.  

V případě, že nikdo neuhodne, vrátí hráč destičku zpět na místo, ale 
opačnou stranou vzhůru. V takovém případě se stává dalším hráčem 
ten, kdo má aktuálně nejméně bodů. I zde však platí pravidlo, že 

může zvolit pouze destičku, která sousedí s tou právě vrácenou.  

Pokud hráč dokáže použít v příběhu ikony z obou stran sebrané destičky, a někdo ze soupeřů 
je uhodne, pak mu náleží jako odměna tři body. V případě, že se rozhodne vyprávět pouze o 
jednom ze symbolů, pak v případě správné odpovědi dostane jeden bod.  

Důležitou podmínkou pro udělení bodů vypravěči je i to, aby příběh dával smysl. V jakoukoliv 
chvíli partie může kterýkoliv z hráčů vyjádřit pochybnosti. Taková připomínka se pak řeší 
tajným hlasováním všech zúčastněných pro nebo proti. 

Po odehrání deseti destiček partie končí. Vítězem se stává ten, kdo má nejvíc bodů. 

 

  


