
Climber
Vyleziete na horu ako prví? A podarí sa vám to s najlacnejšou výbavou?

O hre
V hre  sa  hráči  stávajú  horolezcami,  ktorých  úlohou  je  dostať  sa  na
vrchol hory s výbavou v čo najnižšej cene.

Príprava
Potiahnite si každý jednu kartu.  Karta s najväčšou cenou určí prvého
hráča.
Vráťte karty do balíčka.  Balíček zamiešajte a voľne pohoďte na stôl.
Každý hráč si potiahne dve karty.

Ťah
Hráč na ťahu si zdola potiahne jednu kartu. Pokiaľ to nie je posledná
karta v balíku, musí túto kartu prekrývať iná karta. 

Z kariet,  ktoré má na ruke sa snaží vytvoriť kombináciu, ktorú môže
použiť pre postup. Akonáhle sa mu podarí vytvoriť kombináciu, s ktorou
je spokojný, môže ju vyložiť. 

Ak hráč nechce využiť efekt karty alebo nemá ako vytvoriť z kariet na
ruke kombináciu, vezme jednu kartu z ruky a položí ju na vrch hory.

Hráč nesmie mať na konci kola v ruke viac ako 2 karty.

Hrozby hory

Búrka

Vyber  hráča  a  polož  túto  kartu  pred  neho.  Tento  hráč  vo  svojom
najbližšom ťahu nemôže ťahať  kartu  z  hory,  ale  musí  odhodiť  kartu
Búrky. Viac akcií vo svojom ťahu vykonať nemôže.

Lavína

Vyber hráča, ktorému z vyloženej výbavy odstrániš jednu kartu. Pokiaľ
zostávajúca  kombinácia  z  vyloženej  sady  nemôže  podľa  pravidiel
existovať, odstráň aj ostatné karty. Tieto karty zamiešaj do hory.

Koniec hry
Hra končí, akonáhle sa jeden z hráčov dostane na vrchol hory (vezme
poslednú kartu z balíka).
Hráči prevedú posledné kolo a zahrajú ostávajúce karty z ruky. Ak sa
tým vytvorí znova balíček kariet v hore, hra pokračuje.
Ak už hráči nemajú žiadne ďalšie karty, ktoré by mohli zahrať, zrátajú
hodnotu svojej  použitej  výbavy. Horolezec s najlacnejšou výbavou sa
stáva víťazom. V prípade, že hráči majú výbavu v rovnakej cene, víťazí
hráč s najmenším počtom vyložených sád.



Názov Popis Cena Počet

Lano
Vylož minimálne 2 karty.
Ďalšie karty s lanom môžeš dokladať sem.

1 6

Čakan Vyžaduje mačky. 2 3

Mačky Vyžaduje čakan. 2 3

Stan Vylož a ďalšiu kartu z ruky vráť do hory. 3 2

Búrka Vyber hráča. Tento hráč najbližšie kolo nelezie. 0 2

Lavína Vyber hráča a vráť kartu zo série späť do hory. 0 2
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