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Cíl
Představte si, že jste velryba. Jste velryba.
Nyní jste připraveni hrát hru.

Herní materiál

Hráči se jako velrybí generálové pokouší sestavit nejsilnější
možnou armádu. Nakonec se jen hráč s nejlepšími kartami stane
výhercem. Lidský agent se snaží
udělat cokoliv, aby jejich armády
inﬁltroval a útok zha�l.

Příprava

Želva
Velryby

Superhrdina

ROZŠÍŘENÍ: Vraťte tyto karty do krabice
2

Superšpión

Velryba

1.

Pokud hrajete v méně než 5 hráčích, odeberte z balíčku
všechny karty označené „5+“. Zamíchejte zbytek.

2.

Před každého hráče (do jeho “armády”) dejte 2 náhodné
velrybí karty. Ostatní (superhrdiny a želvy) dávejte stranou
a zamíchejte je zpět do balíčku. Ujistěte se, že každý hráč
začíná se 2 kartami velryb.

3.

Vezměte tolik karet rolí, kolik je hráčů, a ujistěte se, že právě
jedna z nich je role superšpióna. Každý hráč tajně obdrží 1 kartu role. V 6 hráčích použijte všech 6 karet.

4.

Určete prvního hráče. Co třeba ten, který se nejvíce cí� být
velrybou?

Karty rolí
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Průběh hry
Hráči se střídají v tazích po směru hodinových ručiček.
Ve svém tahu si lízněte dvě karty. Jednu odhoďte lícem vzhůru na
odhazovací balíček. Druhou nabídněte jinému hráči (lícem dolů,
aby ji neviděl) a „něco“ o ní řekněte. Můžete přitom lhát a klamat.

“toto je červená karta”, “tuto kartu potřebuješ”, “modrá,
čtyři”, “tuto kartu bych chtěl vrátit, neber ji” atd.
Druhý hráč se musí rozhodnout:
•

Nechá si kartu, otočí ji lícem vzhůru
a zařadí ji do své armády (sbírky).
NEBO

•

Odmítne ji a pošle ji zpět. Hráč, který
ji nabízel (vy), si ji musí zařadit do
armády.

Jakmile je karta zařazena do jedné z armád,
váš tah končí a pokračuje další hráč.
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Hra čtyř hráčů
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Karty
Ve hracím balíčku jsou 3 typy karet – velryby, superhrdinové
a želvy.
Nejběžnější kartou je velryba. V pravém horním
rohu má číslo síly a řadí se do jedné ze 3 sad podle barvy (červená, modrá, šedá). Každý hráč má
své sady vyložené veřejně před sebou jako svou
armádu a roztříděné podle barev.
Nikdo nemůže mít více než dvě velrybí karty jedné
barvy. Maximálně tak může hráč nasbírat 6 velrybích karet. V takovém případě hra končí a následuje
bodování.
Pokud musí hráč zařadit tře�
kartu stejné barvy, odhodí
všechny 3 karty této sady.
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Následně vybere libovolného
hráče a ukradne mu jednu
kartu (může i superhrdinu). Je
však limitován: může ukrást
vždy jen tu kartu, která má v
dané sadě (barvě) nejmenší
hodnotu.

Karty superhrdinů se rovněž přidávají do armád
hráčů a během závěrečného bodování na konci hry
mají nega�vní efekt. Za každého superhrdinu hráč
na konci odhodí velrybí kartu s nejnižší hodnotou.
Pokud KTERÝKOLIV hráč získá tře�ho superhrdinu,
hra okamžitě končí výhrou superšpióna.
Želvy šíří mír a snaží se za každou cenu zabránit
válce. Hráč, který by ji měl zařadit do své armády,
musí z ní odhodit libovolnou kartu. Může to být
karta velryby i superhrdiny. Želva je na konci tahu
také odhozena.

Konec hry
Hra může skončit v těchto třech případech:
VELRYBY VYHRÁVAJÍ > Bodování
Jeden hráč dokončí sadu 6 velrybích karet (2 od každé barvy).
Hráč na tahu nemůže líznout 2 karty z dobíracího balíčku.
SUPERŠPION VYHRÁVÁ
Libovolný hráč získal tře�ho superhrdinu.
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Velryby vyhrávají – bodování
Za každou kartu superhrdiny hráč odhodí kartu velryby s nejnižší
hodnotou. Následně sečte hodnoty na zbývajících kartách.

ROZŠÍŘENÍ
Jak hrát s bonusovými kartami

Vyhrává velrybí hráč s nejvyšším součtem síly. Superšpión se
bodování neúčastní.

„Jsme nindžové.
Technicky vzato, jsme del�íni.“

2 superšpióni ve hře (pouze v 6 hráčích)

Pokud jsou ve hře dva superšpióni, vyhraje ten z nich, který získá
3 karty superhrdinů do vlastní armády. Pokud 3 superhrdiny získá
velrybí hráč, superšpióni vítězství sdílí.

Pokud jste základní hru hráli opakovaně a rádi byste ji rozšířili
o nové prvky, můžete do hracího balíčku zamíchat karty del�nů
nebo vyzkoušet nové role.

Del�íni
Při hře v méně než 5 hráčích se ujistěte, že jste do hracího balíčku
přidali také všechny superhrdiny („5+“). V 5 a více nepoužívejte
velrybí karty označené („5+“). Pokud si přejete hrát až
v 8, použijte všechny karty, ačkoliv doporučujeme hru
maximálně v 6.
Děkujeme za pojmenování velryb na Kickstarteru. Autoři:
Benjamin Grenier, Nicholas Frey, Lukas Buergi, Mark Ayers
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S kartami del�nů zacházejte, jako kdyby šlo
o karty velryb.
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Role
Během fáze skórování (při výhře velryb) zahoďte
jednoho superhrdinu ze své armády.

Při vytváření balíčku rolí se ujistěte, že je v něm alespoň jedna velryba a jeden superšpión pro každou hru. Během fáze bodování
nemůže vyhrát jiná role než velryba.

Del�ín
Žádný hráč vám tuto kartu nemůže ukrást.

Vyhrajete bez ohledu na skóre, pokud ukončíte hru
dokončením 3 sad (2 karty od každé barvy).

Želva
Když je zařazena do sady, tato sada udrží až 3 karty.
Pokud tuto kartu dostanete již jako 3. jedné barvy,
sadu neodhazujte.

Pokud nemáte žádné velrybí karty ve své armádě (po
ukradení karty), hra okamžitě končí a vy se stáváte vítězem.

Univerzální karta

Přidáváte se na stranu lidí. Vyhráváte v případě, že
superšpión má v armádě 3 karty superhrdinů. Superšpión
prohrává.

Tato karta má všechny barvy. Po jejím získání
se musíte rozhodnout, do které sady ji zařadíte.
Později ji nemůžete přesunout.
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Tip: Abyste vytvořili balíček rolí, přidejte nejprve jednu roli velryby a superšpióna.
Poté vytvořte oddělený balíček složený ze všech rolí, které chcete při hraní použít.
Druhý balíček zamíchejte a skrytě z něj přesuňte tolik karet do prvního balíčku, kolik
je hráčů. Na nepoužité karty se nedívejte.

Poskok

Velrybodlak
Pokud velryby vyhrají hru, ihned všechny zastavte a zajistěte,
že nikdo neodhalí svou roli. Pokud správně uhodnete tajné
role všech hráčů, vyhráváte. Tuto roli používejte jen při hře
v 5 a více hráčích.
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Připomenutí
Tah: Lízněte 2 karty, 1 zahoďte lícem vzhůru, druhou
lícem dolů nabídněte jinému hráči.
Konec: Velryby vyhrají, když někdo dokončí 3 sady
(6 karet) nebo dojde balíček. Superšpión vyhrává, když
někdo nasbírá 3 karty superhrdinů.
Cíle:
Velryba – Nejvyšší součet síly
Del�n – Dokončit 3 sady karet
Želva – Žádné velrybí karty
Velrybodlak – Uhodnout role ostatních hráčů
Superšpión – Kdokoliv nasbírá 3 karty superhrdinů
Poskok – Superšpión nasbírá 3 karty superhrdinů
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