
Zatímco si pozvolna plníte své krásné akvárko, váš soused Sebastian se snaží získat  
vzácnější druhy než vy! Který ze dvou nadšených akvaristů vytvoří lepší nádržku?

Váš nový soupeř

Jak hra funguje

Sebastian skóruje

Sólovou hru budete hrát proti soupeřovi Sebastianovi, kterého musíte překonat 
v počtu bodů, abyste hru vyhráli. Ve hře budete stavět své akvárko stejně jako 
v základní hře, zatímco Sebastian bude bodovat zcela odlišně. 

Sebastian nestaví mřížku akvária, ale sbírá sady karet. Pokaždé, když Sebastianovi necháte kartu, kterou 
už má, přiložíte je přes sebe. Sebastian vždy automaticky splní podmínku, má-li správný počet ryb.

Na konci hry váš soupeř započítá nejlepší možné skóre za každý druh, který 
má, přičemž nezáleží na tom, jestli se jedná o karty s podmínkou tvaru, oblasti 
či počtu. Řekněme, že v průběhu hry Sebastian nasbíral tyto karty:

Vybranou 
kartu si přidejte 

do akvária

Druhou dejte 
Sebastianovi

Všechny ryby, které Sebastian nevyužije při skórování, otočí na stranu rostlin.

• Za tři paví očka získá 11 bodů, protože dvě dvojice by mu daly méně bodů. 
Poté otočí čtvrté paví očko na stranu rostliny. 

• Za tři parmičky žraločí dostane 11 bodů.
• Za jednoho terčovce získá 4 body, druhého otočí na stranu rostliny.
• Svého jediného krunýřovce rovnou otočí na stranu rostliny.
• Za tři mečovky dostane 11 bodů.
• Za tři skaláry získá 5 bodů a dvě zbylé otočí na stranu rostlin.
• Za čtyři rostliny dostane 7 bodů a pátá se nepočítá.

Za tyto karty by Sebastian dostal 47 bodů. Pokud byste měli více než on, vyhráli 
byste hru. V případě remízy rozhoduje počet rostlin v akváriu. Vyšší počet je lepší.

Hra je rozdělena do čtyř fází. Na začátku 
kaž dé z nich si z balíčku vezmete osm ka-

ret. Poté si je prohlédnete a zamícháte je. Následně vyložíte dvě 
vrchní karty, z nichž jednu si vyberete a podle standardních pravidel 
umístíte do svého akvária. Sebastian dostane druhou kartu, která 
mu z dvojice zbyla. Takto pokračujete až do chvíle, kdy máte ve svém 
akváriu čtyři karty a Sebastian má také čtyři karty. V každé ze čtyř 
fází tedy získáte čtyři karty a nakonec hry budete mít postavené 
standardní akvárko, zatímco Sebastian bude mít šestnáct karet. 

Sólo varianta



Tvorové a obtížnost
Váš soupeř má výhody i co se týče umísťování sekavce, krevety a hlemýž-
dě. Právě tyto karty skóruje Sebastian různými způsoby, které vám dovolí 
určit si obtížnost sólové hry.

Prvně spočítejte skóre za všechny karty ryb a rostlin, které Sebastian získal. Poté vezměte všechny jeho 
tvory a rozdělte je na dvojice. Sebastian získá body vždy pouze za jednoho tvora z každé dvojice, přičemž 
v jedné dvojici může být pouze jedna kreveta (pokud to lze). Je-li ve dvojici kreveta, získá Sebastian 6 bodů, 
jinak získá 5 bodů. Za posledního tvora mu přidělte 2 body (hlemýžď či sekavec), nebo 3 body (kreveta).

Prvně spočítejte skóre za všechny karty ryb a rostlin, které Sebastian získal. Poté vezměte všechny jeho 
tvory a rozdělte je na stejné dvojice. Každá taková dvojice mu zajistí splnění podmínky obou tvorů ve 
dvojici a získá tak body za obě tyto karty. Za jednotlivé tvory, které neměl ve dvojici, mu přidělte 2 body 
(hlemýžď či sekavec), nebo 3 body (kreveta).

Prvně spočítejte skóre za všechny ryby, které Sebastian získal. Poté Sebastianovi přidělte body za kaž-
dého tvora bez ohledu na to, kolik jich má. Sebastian automaticky splní podmínky všech tvorů.

Že je Sebastian příliš mírumilovný oponent? Zkuste soupeřit s těmito jeho podobami, které nenechají 
vaše akvárko v klidu. Budete muset dobře rozmýšlet, které karty mu pošlete, abyste zvítězili!

VARIANTA HRY NEZNÁMÉ VODY: Ve fázi výběru karet si smíte vzít obě karty z daného páru. Další dvě 
pak ale musíte dát Sebastianovi. Stejně tak můžete dát obě karty z páru Sebastianovi, ale další dvě 
musíte umístit do svého akvária. Pravidlo můžete uplatnit kdykoliv, ale vždy platí, že v každé čtvrtině hry 
musíte jak vy, tak i Sebastian, získat právě čtyři karty.

Za každou třetí stejnou kartu, kterou Sebastian získá, musíte na konci hry otočit 
jednu svou kartu ryby na stranu s rostlinou. Až pak Sebastian otočí karty na rostli-
ny a poté zaskóruje své karty rybek. Za každého tvora získá právě 1 bod.

Získá-li Sebastian 
třetí, šestou, či de-

vátou stejnou kartu, 
musíte otočit jednu 

svou na rostlinu

Za každou třetí stejnou kartu, kterou Sebastian získá, musíme ihned otočit jednu 
svou kartu ryby na rostlinu. Sebastian otočí všechny své nepotřebné ryby na rostli-
ny a zaskóruje své karty rybek jako obvykle. Za každého tvora získá právě 1 bod.

V tomto případě získá Sebastian 
6 bodů za první dvojici, 6 bodů 
za druhou dvojici a 3 body za 
krevetu.

V tomto případě získá Sebastian 
12 bodů za první dvojici, 2 body 
za sekavce, 2 body za hlemýždě 
a 3 body za krevetu.

SEBASTIAN – POTMĚŠILÝ KRAB:

SEBASTIAN – ZRUČNÝ CHOBOTNIČÁK:

SEBASTIAN – PRORADNÝ ĎAS:

SEBASTIAN – NEVYZPYTATELNÝ KRAKATIČÁK:

SEBASTIAN – HLADOVÝ KLADIVOUN:

V životě by mě nenapadlo, že budu vymýšlet sólo variantu draftovací hry. Protože se ale řady sólo hráčů  
rapidně rozrůstají, zkusil jsem to a ztělesnil do hry vcelku záludného oponenta. Užijte si ho. Poděkování 

zaslouží Pavel Sliž za testing a nápad na škodící varianty hry a Alf Board za pomoc při testování sóla.

Škodící herní varianty pro otrlé


