
Pravidla hry MULTIVERSE 
 

vesmírný kontext 
 
Cestování mezi paralelními světy nebylo snad nikdy jednodušší. Stačí změnit jednu z barev 
a jste v jiném vesmíru, kde se můžete setkat s alternativními existencemi ostatních hráčů. 
Právě tato setkání budou smyslem vašeho počínání, avšak každá taková událost aktivuje 
Kvantový skok, který může oba dotyčné hráče vystřelit zase úplně jinam. Jednotlivé barvy 
odpovídají různým přírodním zákonům. Představte si tedy pět fyzikálních pravidel, která 

však v jiných světech mohou fungovat zcela opačně. Každý z 32 vesmírů tak přináší 
jedinečný zážitek, a tak by byla škoda se tam aspoň na skok nezaletět podívat. 

 
1. Herní komponenty a Význam MULTI-kostky 

 
 
32 různých světů: 
 
 

   1x0 barev      5x1          10x2         10x3          5x4     1x5 
 
 
 
6 přepínačů: 
 
 
 

     cestovní verze        sběratelská verze 

 
5 barevných a 1 dřevěné žezlo: 

 
Klíčovým prvkem hry je potom MULTI-kostka, která není ani krychlí, ani osmiúhelníkem, 
nýbrž obojím zároveň. Tyto dvě zdánlivě odlišné krystalické struktury jsou ve skutečnosti 

totéž, stačí jen místo stěn dosadit vrcholy a naopak. Podstatná pro hru je však pouze 
skutečnost, že má takováto MULTI-kostka právě tři různé možnosti výsledku:  

 

 
 
V průběhu hry se dostanete do různých situací, ve kterých je potřeba házet MULTI-kostkou. 
Význam je však pořád stejný, prázdný čtvereček je STABILITA, vše ostatní pak ZMĚNA. 



Na různých místech pravidel vás čeká nepřehlédnutelná informační tabulka: 

 

2. Příprava a cíl hry 
 

Na začátku partie si každý před sebe umístěte svůj přepínač. Pokud máte sběratelskou             
verzi, nastavte jednotlivá táhla do vypnuté polohy (všechny barvy jsou schovány v těle            
přepínače). Pokud máte cestovní verzi, umístěte na spodní řádek (poloha vypnuto) pět            
barevných koleček v následujícím pořadí: (zleva doprava) zelená, bílá, červená, žlutá           
a modrá. Poté si postupně naházejte MULTI-kostkou svou zahajovací pozici dle          
následujícího postupu. Pro každou barvu na svém přepínači hoďte zvlášť (postupně zleva            
doprava), každý tedy provede právě 5 hodů. 
 

Padne-li STABILITA, nechte táhlo ve vypnuté poloze. 
Padne-li ZMĚNA, zapněte barvu posunutím táhla. 

  
Poté mezi hráče náhodně rozdělte všechna žezla. Ve dvou hráčích má každý tři žezla,              
ve třech hráčích dvě žezla a ve čtyřech a více hráčích potom jedno žezlo. Všichni hráči               
umístí svá žezla vedle svých přepínačů tak, aby v pomyslném kruhu kolem stolu vzniklo 6               
pozic s jasně patrným pořadím. V průběhu hry totiž budou žezla postupně rotovat, a to vždy               
o jednu pozici (viz kapitola 5). Pokud hrajete ve 4 nebo v 5 hráčích, tak vám při rozdělování                 
musí dvě nebo jedno žezlo zbýt. Tato zbylá žezla umístěte na pozice imaginárních hráčů              
kolem stolu, čímž vytvoříte zmiňovaných 6 pozic pro správný koloběh žezel. Imaginární hráč             
nemá na hru žádný vliv, představuje pouze pomyslného držitele žezla. 
 
Pozice 6 žezel v kruhu ve 2 hráčích        Pozice 6 žezel v kruhu ve 4 hráčích 

 



Nyní tedy víte, v jakém vesmíru svou pouť jednotliví hráči začínají (nastavení přepínače)  
a také vidíte, jak jsou rozmístěná jednotlivá žezla kolem stolu. 

S těmito informacemi již můžete pracovat v průběhu následující fáze příprav, 
ve které si budete vybírat 5 světů, do kterých skryjete vaše alternativní existence. 

Tento výběr pěti barevných žetonů tak v podstatě představuje vaše životy. 
 
Všech 32 žetonů umístěte barvami dolů doprostřed stolu. Každý hráč si vezme 5 z nich               
a následně si jeden žeton dle svého výběru ponechá před sebou barvami dolu. Zbylé             
4 žetony potom předá hráči po své levici, přičemž zároveň obdrží 4 žetony od hráče po své                
pravici. Z těchto 4 žetonů si opět jeden vybere a zbylé 3 pošle dál. Stejným způsobem                
(tzv. draft) se výběr opakuje až do té doby, než zůstane poslední 1 žeton. Při obdržení                
tohoto posledního z pěti žetonů si již není z čeho vybírat a hráči si jej jednoduše ponechají. 
 
Poté si každý hráč svých výsledných pět žetonů v klidu prohlédne a rozhodne, na jaké               
pozice v rámci zahajovací formace je umístí. Zahajovací formace se skládá ze dvou řad.             
První řada obsahuje tři žetony barvami nahoru, které jsou ukořistitelné hned od začátku             
partie. Druhá řada pak obsahuje dva tajné žetony barvami dolů, které jsou prozatím            
v bezpečí.  
 
 

Příklad zahajovací formace: 
 

 
 
 
 
 
Těchto 5 barevných žetonů představuje vaše alternativní existence z jiných světů a ve hře            
budou sloužit jako vaše životy. Cílem ostatních hráčů bude tyto žetony ukořistit, neb má              
každý hodnotu jednoho bodu. Ze začátku partie jsou však dostupné pouze tři světy v první              
řadě, k těm dalším se ostatní hráči musí v průběhy hry teprve propracovat. Pokud vám              
někdo ukořistí krajní žeton z první řady, zpřístupní tím z dané strany krajní žeton z druhé              
řady. Pokud někdo ukořistí střední žeton z první řady, zpřístupní tím rovnou oba žetony             
z druhé řady. 

 



Zbylé žetony naskládejte barvami dolů do podobně vysokých sloupců. V šesti hráčích           
vytvořte 1 sloupec, v pěti hráčích 2 sloupce, ve čtyřech 3, ve třech 4 a ve dvou 5 sloupců.                 
Nakonec všechny sloupce otočte barvami nahoru. Viditelné žetony umístěné na vrchu           
jednotlivých sloupců jsou dostupné každému, opět za 1 bod. 
 

3. Tah hráče 
 

Získat body může vždy jen hráč na tahu. Skórovat lze i vícekrát za tah, a to kdykoliv 
v průběhu tahu. Ostatní mezitím mohou využívat své role (žezla) a budovat politické vztahy.  

 
Hru začíná majitel dřevěného žezla se symbolem MULTI-kostky. V rámci svého tahu můžete            
provést pouze 1 akci, na výběr máte vždy z těchto dvou možností: 
 

a) PŘEPNUTÍ JEDNOHO TÁHLA na svém přepínači (tedy zapnutí či vypnutí 1 barvy) 
POZOR: Tuto akci může bezprostředně po jejím provedení majitel žezla v dané           
barvě ohrozit tím, že vás akci nechá potvrdit hodem MULTI-kostkou. Pokud           
zrovna žezlo v dané barvě patří imaginárnímu hráči, akce vám prošla. Skutečný hráč            
však svého práva může využít a prohlásit “Jen si hoď!“ Následuje tedy hod: 
 

Padne-li STABILITA, nechte táhlo ve své nové poloze. Akce vám prošla. 
Padne-li ZMĚNA, posuňte táhlo zpět do původní polohy. O akci jste přišli. 

 
b) PŘEPNUTÍ VŠECH TÁHEL na svém přepínači (tuto akci nejde ohrozit) 

 
Pokud máte v průběhu svého tahu na přepínači zapnuté přesně takové barvy (a žádné             
jiné), které odpovídají některému ze soupeřových životů nebo žetonu na vrchu některého            
sloupce, dojde ke vzájemnému Setkání (může to být kdykoliv, tedy i ještě před provedením             
své akce). Barevný žeton tímto ukořistíte a schováte si ho lícem dolů k sobě. Každý               
ukořistěný žeton má hodnotu jednoho vítězného bodu a nelze o ně již žádným způsobem              
přijít. Pokaždé, když takto skórujete, musíte následně provést Kvantový Skok ve všech            
barvách, které máte zrovna na přepínači zapnuté (kombinace odpovídající právě          
ukořistěnému žetonu).  
 
Aby nebyl majitel dřevěného žezla znevýhodněn, přináší i toto žezlo určitou moc. Způsob             
jeho využití vyplývá přímo z vyobrazeného symbolu. Majitel dřevěného žezla totiž může 1x             
za svůj tah opakovat libovolný hod MULTI-kostkou. 
 



4. Kvantový Skok 
 

Kvantový skok je prvek, který do hry vnáší značnou nestabilitu. Pokud se ho však naučíte 
vnímat pozitivně, výrazně to urychlí vaše putování mezi jednotlivými světy. 

 
Pro všechny barvy světa, ve kterém došlo k Setkání (tedy všechny zapnuté barvy hráče              
na tahu) postupně proveďte hod MULTI-kostkou. Hází vždy pouze hráč na tahu, protože             
má výsledek hodu na na všechny účastníky Setkání stejný vliv. Pokud jste ukořistili žeton              
některého hráče, ovlivní následný Kvantový Skok krom hráče na tahu i hráče, se kterým             
jste se právě Setkali. Pokud jste ukořistili vrchní žeton ze sloupce uprostřed stolu, ovlivní              
následný Kvantový Skok všechny hráče (setkali jste se totiž s univerzální bytostí). 
 

Padne-li STABILITA, nemá to na nikoho žádný vliv. 
Padne-li ZMĚNA, posunou všichni účastníci setkání táhlo dané barvy do opačné polohy. 
 
V průběhu tahu vás tedy Kvantový Skok může vlivem změny jednoho či více Táhel dostat do                
jiného vesmíru. Pokud výsledná barevná kombinace na vašem přepínači po vyhodnocení          
celého Kvantového Skoku odpovídá nějakému dalšímu dostupnému žetonu, dochází k          
dalšímu Setkání a tedy i dalšímu Kvantovému Skoku, atd. Tah končí až ve chvíli, kdy na              
svém přepínači nemáte barevnou kombinaci potřebnou pro Setkání a přitom jste již svou           
jednu akci zahráli. Na řadě je tak další hráč po směru hodinových ručiček. Ten může ve                
svém tahu opět provést jednu akci, přičemž skórovat může kdykoliv a opakovaně, jak             
ukazuje následující příklad: 

 
 



 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 



 
5. Rotace žezel 

 
Pokaždé, když majitel dřevěného žezla se symbolem MULTI-kostky ukončí svůj tah,           
posunou se všechna žezla o jednu pozici proti směru hodinových ručiček. Jedno své žezlo              
(viz obrázek “Pozice 6 žezel v kruhu” v kapitole 2) tedy vždy předáte hráči po své pravici                 
(tento hráč může být imaginární) a jiné zase zleva obdržíte. Pokud se dřevěné žezlo se               
symbolem MULTI-kostky dostane na pozici imaginárního hráče, je to zcela v pořádku. Až se              
na tohoto imaginárního majitele dřevěného žezla dostane řada, provede svůj imaginární tah,            
ve kterém se však vůbec nic nestane. Na konci tohoto bleskového imaginárního tahu však              
dojde k rotaci žezel a tím se jejich koloběh nikdy nezasekne. 
 

6. Pravá identita 
 

K odhalení pravé identity některého z hráčů dojde ve chvíli, kdy ukořistíte jeho poslední             
žeton představující jeho poslední alternativní existenci. Tím dojde ke spuštění závěrečné           
fáze hry, neboť se otevírá úplně nová možnost - Setkat se přímo se samotným hráčem.               
Potřebná barevná kombinace je však v tomto případě proměnlivá, protože odpovídá          
aktuálnímu nastavení přepínače odhaleného hráče. Postupně může docházet        
k odhalování pravých identit i u ostatních hráčů. Konec hry nastane ve chvíli, kdy se vám              
podaří v rámci svého tahu nastavit přepínač do pozice shodné s přepínačem některého            
z odhalených hráčů. Za toto závěrečné Setkání získáte tři body, na znamení čehož           
umístěte daný přepínač ke svým ukořistěným žetonům. Nakonec hráče, jehož pravou           
identitu jste právě dokázali v tolika různých vesmírech najít, obejměte. 


