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z ilustracją Franza Vohwinkela

 Parzyste     Nieparzyste

Zawartość: 1 karta specjalna Parzyste/Niepa-
rzyste.
Uwaga: Gra toczy się zgodnie z zasadami pod-
stawowej gry 6. bierze!. Wszystkie zmiany i do-
datkowe zasady są opisane poniżej.

Przygotowanie
Grę przygotowuje się zgodnie z podstawowymi zasadami, wykładając 4 karty 
jako rozpoczynające rzędy. Kartę specjalną odkłada się po lewej stronie rzę-
du z kartą o najniższej wartości. Jeśli wartość jest parzysta, kartę odkładamy 
stroną Parzyste do góry, a jeśli wartość jest nieparzysta to stroną Nieparzy-
ste do góry.

Przebieg gry
Tak jak opisano w podstawowych zasadach, gracze zagrywają po jednej za-
krytej karcie z ręki, jednocześnie je odkrywają i po kolei dokładają do rzędów.
Należy przy tym przestrzegać poniższych dodatkowych zasad:
a) Zagranie karty do rzędu z kartą specjalną Parzyste/Nieparzyste
Do rzędu z kartą specjalną można zagrać tylko parzystą lub nieparzystą kar-
tę, zgodnie z tym co pokazuje karta specjalna.
b) Zbieranie rzędu – przesunięcie karty specjalnej
Kiedy gracz musi zebrać dowolny rząd, kartę akcji przesuwa się. Najpierw 
gracz zbiera rząd, zgodnie z podstawowymi zasadami i umieszcza swoją 
kartę jako pierwszą w rzędzie.
Następnie przenosi kartę specjalną:
• Trzeba zabrać kartę z rzędu, przy którym się znajduje i przenieść do jednego 

z trzech pozostałych rzędów. Można przenieść kartę do właśnie zebranego 
rzędu, gdzie znajduje się właśnie dołożona przez gracza karta. 

• Kartę specjalną umieszcza się obok rzędu, którego ostatnia karta (najbar-
dziej po prawej stronie) jest najniższa.
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• Kartę specjalną dokłada się odpowiednią stroną, zależnie od tego czy 
ostatnia karta ma wartość parzystą czy nieparzystą, tak jak opisano w sek-
cji Przygotowanie.

Uwaga: Karta specjalna nie liczy się do limitu kart w rzędzie. Nadal gracz 
musi zebrać rząd, kiedy dołoży do niego szóstą kartę.

Przykład: Dawid zagrał 90 i musi ją dołożyć do rzędu. Zgodnie z 1. zasa-
dą „Kolejność rosnąca” i zasadą 2. „Najniższa różnica”, powinien ją dołożyć 
obok 85 w czwartym rzędzie. Jednakże karta specjalna wskazuje że można 
tam dokładać tylko karty nieparzyste, więc musi dołożyć swoją kartę obok 
52 w drugim rzędzie. Niestety jest to szósta karta w tym rzędzie, więc Dawid 
musi go zebrać. Jego 90 będzie pierwszą kartą w rzędzie. Następnie prze-
nosi kartę specjalną. Na końcu pozostałych rzędów są karty 31, 90 i 92. 31 
jest najniższą wartością, więc tam trafi karta specjalna. Jako że 31 to liczba 
nieparzysta, kartę odkłada się stroną Nieparzyste do góry.  


