
PRAVDA NEBO LEŽ

Návod

Hra pro 2 – 6 osob

Ke hře potřebujete:
1) karty Tvrzení a odpovědi – 206 ks
2) karty Pravda a Lež – 12 ks
3) karty s kategoriemi – 2 ks
4) figurky – 6 ks
5) hrací deska – 1 ks
6) hrací kostka – 1 ks
7) přesýpací hodiny – 1 ks
8) návod – 1 ks

Cíl hry:
Cílem hry je být co nejrychlejší při cestě ze startu až na políčko, kterým hra končí.

Příprava ke hře:
Hru si nejlépe užijete, když se jí účastní 4 až 6 hráčů.
1.
Hrací desku rozložte doprostřed stolu.
2.
Odděl  2  karty  od  ostatních  karet  obsahujících  seznam  kategorií  jednotlivých  tvrzení
(geografie,  historie,  technika,  příroda).  Polož je  na viditelné  místo  na stole.  Kategorie  na
těchto kartách odpovídají kategoriím na kartách Tvrzení a odpovědi a také na hrací desce
(obr. 1).
3.
Z 12 karet Pravda a Lež rozdej každému hráči jednu kartu Pravda a jednu kartu Lež s rubem
v barvě,  kterou  si  hráč  zvolí.  Nepoužité  barvy karet  Pravda  a  Lež  odlož  stranou,  ve  hře
nebudou použity.
4.
Všechny karty Tvrzení dej na jednu hromádku barevnou stranou nahoru, promíchej je a polož
na stůl. Je jich hodně, takže je můžeš rozdělit na dvě hromádky.
5.
Každý z hráčů si vybere jednu figurku ve stejné barvě, jako má karty Pravda a Lež. Postaví ji
na hrací desku, nedaleko políčka Start.
6.
Vedle hrací desky polož přesýpací hodiny a hrací kostku.

Začátek hry:
1.
Hráči své figurky mají na hrací desce, vedle políčka s nápisem Start (obr. 3).
2.
Hru zahájí nejmladší hráč a dále se pokračuje v pořadí dle pohybu hodinových ručiček. 
3.
Jakmile přijde hráč na řadu, vezme si horní kartu z hromádky Tvrzení.  Pak přečte tvrzení
z kategorie odpovídající barvě políčka, na němž právě stojí jeho figurka. V případě, že figurka
stojí ještě před políčkem Start, může hráč z karty přečíst tvrzení libovolné barvy.



Tvrzení  v modrém  poli  se  týkají  geografie,  ve  žlutém  historie,  ve  fialovém  techniky  a
v zeleném poli se nachází otázky z oblasti přírody.
Nahlas přečtěte tvrzení odpovídající barvy. Kartu přitom drží tak, aby ani on, ani ostatní hráči
neviděli správnou odpověď na druhé straně karty. 
4.
Po přečtení hráč otočí přesýpací hodiny. Ty všem hráčům odměřují čas na odpověď. Během
tohoto času se všichni hráči musí rozhodnout, zda dané tvrzení bylo pravdivé nebo šlo o lež.
Své rozhodnutí vyjádří vyložením karty Pravda nebo karty Lež. Tu položí v časovém limitu
před  sebe  odpovědí  dolů,  aby  nenapovídali  ostatním.  Odpověď  hráče,  který  nestihne
odpovědět za čas odměřovaný hodinami, se počítá automaticky jako nesprávná.
5.
Všichni hráči současně otočí zvolenou kartu Pravda nebo Lež. Tak všichni hned vidí, jak se
kdo rozhodl.  Hráč,  který  četl  tvrzení,  teď  kartu  otočí.  Nahlas  přečte  odpověď natištěnou
z druhé strany.
6.
Pokud odpověděl hráč správně:
Pokud hráčova figurka ještě stojí mimo hrací pole (obr. 3), postavte ji na políčko Start. Ve
všech ostatních případech může hráč za odměnu posunout svou figurkou ve třech směrech: o
jedno políčko kupředu, o jedno políčko doprostřed hrací desky, nebo o jedno pole od středu
hrací desky (obr. 3). POZOR – figurky se nemohou pohybovat šikmo. Na jednom políčku
může stát i několik figurek.
7.
Dodatečné body:
Hráč  (případně  hráči),  který  odpověděl  správně,  má  teď možnost  získat  dodatečné  body.
Každý ze správně odpovídajících hodí jedenkrát kostkou. Pokud se na kostce objeví písmeno
odpovědi, která byla v tomto kole správná („P“ jako Pravda a „L“ jako Lež), získá bonus. Za
odměnu si může posunout figurku o tolik políček, kolik na kostce padlo vedle písmene teček. 

Je pouze na hráči, jak tyto body rozdělí Například o jedno políčko do středu hrací plochy, pak
o další  tři  políčka  kupředu.  Posunem ke  středu hrací  plochy si  lze  cestu  k cíli  podstatně
zkrátit. Čím blíž je hráč středu hrací plochy, tím rychleji dorazí k cílovému políčku a stane se
vítězem. Ale současně hráčům blíže ke středu hrozí větší riziko v případě špatné odpovědi.
Příklad:
Hráč správně uhodl, že přečtené tvrzení je lež. Po hodu kostkou se objevilo písmeno „L“ a 3
tečky.  Toto  znamená,  že  svou figurku  může  posunout  celkem o 4  políčka  (1  políčko  za
správnou odpověď a 3 za hozené číslo tři). 
8.
Pokud hráč odpověděl špatně:
Pokud hráčova figurka ještě stojí mimo hrací pole, pak zde zůstává a nikam se nepohybuje.
Jestliže figurka již na nějakém políčku stojí, musí ji hráč posunout o jedno pole směrem ke
středu hrací  plochy.  Toto  pro  něj  představuje nebezpečí.  Každá špatná  odpověď posouvá
hráčovu figurku o jedno políčko ke středu. Může se stát, že se hráč se svojí figurkou dostanete
až na červené políčko uprostřed hrací plochy, které se jmenuje Pravda nebo lež. V takovém
případě musí celou cestu s figurkou začít znovu od začátku. Musí svou figurku postavit mimo
hrací  pole  k políčku  Start.  Jestliže  se  hráčova  figurka  nachází  v červeně  označené  části
(čtvrtině)  hrací  plochy,  je  v bezpečné  části.  V této  oblasti  se  musí  jako  trest  za  špatnou
odpověď posunout  pouze  o  jedno  políčko  zpět.  Jestliže  se  však  posunem dostane  mimo
bezpečnou část hracího pole, znovu se jej týkají standardní pravidla.
9.



Přečtenou kartu hráč odloží stranou na hromádku přečtených karet Tvrzení. Nyní se dostává
k tahu hráč sedící po levici hráče, který právě četl tvrzení. Sejme další kartu a přečte zadání
podle pole, na němž stojí jeho figurka. Další hráči pak postupují stejným způsobem.

Konec hry:
K vítězství a ukončení hry jeden z hráčů musí dorazit až na políčko s nápisem Cíl. Pak svou
figurku postaví  na zelené  pole  vnější  dráhy (obr.  3).  Cíle  dosáhne i  v případě,  že  se  má
posunout o více políček, než je vzdálenost jeho figurky. V tuto chvíli hra končí.
Jestliže cíle dosáhne najednou více hráčů, hra končí společným vítězstvím všech těchto hráčů.

Pokud si hráči chtějí prodloužit hru, mohou pro dosažení cíle absolvovat dvě celá kola. 
Hráči si mohou před zahájením hry pravidla upravit podle své fantazie.

Obr. 1 Karta Tvrzení a odpovědi



Obr. 2 Karty Pravda a Lež

Obr. 3 Figurky před vstupem na hrací pole, cílové políčko


