(...ale se šlehačkou prosím)
Jeffrey D. Allers
Počet hráčů: 2 – 5

Věk: 8+

Herní doba: cca 25 minut

Úvod
Každý zná pravidla při dělení: jeden člověk krájí, druhý si vybírá kousek. To vede k tomu, že ten, kdo krájí, se snaží
krájet stejně velké kousky, aby mu nezůstal ten menší. Ale tohle pravidlo neplatí u „..aber bitte mit Sahne“ Tady může
každý nabízet vetší kousky ostatním a stejně mít na konci nejvíc. Bude se dělit pět dortů po jedenácti kouscích různých
druhů. Každý druh je za jiný počet bodů. Hráč může sníst kousek okamžitě a získat za něj body nebo sbírat kousky, aby
měl na konci hry od daného druhu nejvíc. Pouze ten, kdo dokáže
dobře rozdělovat kousky a sledovat ostatní hráče, může získat
nejvíc bodů a vyhrát hru.
Herní materiál
57 kousků dortu
3 x švestkový (1 porce šlehačky)
4 x meruňkový (1 porce šlehačky)
5 x třešňový (1 porce šlehačky)
7 x ostružinový (2 porce šlehačky)
8 x kiwi (dvě porce šlehačky)
9 x angreštový (dvě porce šlehačky)
10 x jahodový (dvě porce šlehačky)
11x čokoládový (tři porce šlehačky)
Příprava hry
Všech 57 kousků dortu se zamíchá a odloží na stranu lícem dolů
do 5 balíčků po 11 kouscích. Dva zbývající kousky se odloží
stejným způsobem. Každý balíček představuje jeden z pěti dortů,
o které půjde v průběhu hry.
Jakmile je vybrán začínající hráč, stává se „servírujícím“, začne servírovat a dělit první dort.
Hra
Servírování a dělení dortu
Servírující hráč vezme balíček jedenácti kousků a rozloží je lícem nahoru do tvaru dortu, přičemž dodržuje pořadí kousků,
jak byly v balíčku. Jinými slovy: kousky se berou seshora z balíčku a pokládají vedle sebe, aniž by došlo ke změně
pořadí. Poté servírující hráč rozdělí dort na maximálně tolik částí, kolik je hráčů ve hře. Není dovoleno měnit pořadí
kousků během dělení dortu, ale každá část může obsahovat různý počet kousků, například i jen jeden kousek. Může se
stát, že je míň částí než hráčů, v takovém případě jeden nebo více hráčů (včetně servírujícího) nezískají v tomto kole nic.
Ve hře dvou hráčů je možné dort rozdělit na čtyři části, hráči se pak střídají ve vybírání.

Příklad:
Matylda, Otýlie, Marie a Liliana se sejdou v pekařství, aby si zahrály.
Matylda servíruje
první dort
a dělí jej na čtyři části

Dělení dortu
Následují tahy ostatních hráčů v pořadí od hrače po levici servírujícího hráče si může každý zvolit

Vybrat jednu část dortu a zvolit, které kousky sní a které si nechá

Nebo se vzdát vybírání části a místo toho sníst některé kousky nasbírané v dřívějších kolech
Pokud si někdo vybere část dortu, musí hned rozhodnout, které kousky sní a které si nechá.
Jedení kousků
Hráč otočí dílek, který chce sníst a položí jej před sebe lícem dolu. Každý snězený kousek má hodnotu tolika bodů, kolik
na něm je porcí šlehačky.
Sbírání kousků
Hráč položí kousek, který si chce nechat, před sebe lícem nahoru. Pokud má víc kousků stejného druhu, tak je pokládá k
sobě. Tyto kousky zůstávají lícem nahoru před hráčem. Kousky, které hráč tímto způsobem nasbíral, může sníst později,
pokud se rozhodne vzdát se v tom kole vybírání části dortu. Takto nasbírané kousky přinesou body jen tomu hráči, který
jich má většinu od daného druhu. Pokud hráč nemá většinu od daného druhu, kousky jsou pro něho bezcenné.
Příklad:
Otýlie sedí vedle Matyldy a vybírá první část.
Vybrala část tvořenou 3 kousky vpravo dole.
Otočila jahodový kousek, aby ukázala, že je snězený, snědla i
čokoládový kousek.Poslední si nechala, protože doufá v zisk 9 bodů
za většinu v angreštových kouscích na konci hry.

Vzdání se části
Pokud se někdo chce vzdát vybírání části dortu, může místo toho sníst jeden druh kousků, které nasbíral. Vybere jeden
druh a otočí kousky lícem dolů před sebe, k ostatním už snězeným kouskům.
Servírující hráč vybírá část (nebo se vzdá výběru) jako poslední. Všechny kousky, které zbudou, se poté odstraní ze hry.
Hráč po levici servírujícího se stává novým servírujícím hráčem a dělí další dort. Tak hra pokračuje, dokud není
naservírováno všech pět dortů.
Konec hry a bodování
Jakmile je všech pět dortů rozděleno, hra je u konce a hráči si spočítají skóre následujícím způsobem:
Nasbírané kousky dortu
Každý druh dortu, který je lícem nahoru před hráči, se spočítá a porovná s ostatními. Ten hráč, který nasbíral nejvíc
kousků daného druhu, získá příslušný počet bodů (3-11 bodů). Toto číslo se rovná počtu kousků daného druhu ve hře
celkem. Počet bodů za většinu od daného druhu je vždy stejný, nezávisle na tom, kolik kousků hráč nasbíral. Pokud se o
většinu hráči dělí, tak každý získává plný počet bodů.
Snězené kousky
Každý kousek, který je lícem dolu před hráči, se otočí. Každý jednotlivý kousek má hodnotu tolika bodů, kolik porcí
šlehačky je na něm vyobrazeno (1-3 body).
Varianta pro delší hru
Hráči se můžou rozhodnout hrát delší hru, zapíšou skóre po každé hře a pokračují dál.
Ten, kdo má na konci nejvíc bodů vyhrává dortovou válku.
Samozřejmě že vítěze pak čeká ještě dlouhá procházka, aby spálil všechny kalorie.
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