Navodila za igranje kart Neustrašne ženske

1
Leta 2018 je hrvaška nevladna organizacija K-zona razvila inovativno družabno igro s
kartami Neustrašne ženske (Fierce Women), ki sodelujoče seznanja z dosežki žensk na
področju kulture, politike, znanosti, feminizma, človekovih pravic in umetnosti. S to
zabavno, poučno in družbeno angažirano igro s kartami lahko pri pouku ali doma
naslovite vprašanje enakosti spolov. Več o kartah Neustrašne ženske na spletni strani:
www.fierce-women.net.
V Sloveniji so karte dostopne v Mestu žensk – Društvu za promocijo žensk v kulturi, ki
je leta 2020 v sodelovanju s K-zono, Tiiiit! Inc. (Severna Makedonija) in Outlandish
Theatre Platform (Irska) v okviru projekta Women on Women (Ženske o ženskah)
pripravilo dodaten, brezplačen komplet igralnih kart (Fierce Women WoW Cards), na
katerih so upodobljene tudi »neustrašne« ženske iz Slovenije. Dodatni set kart je
kompatibilen z izvirnim, zato navodila veljajo za oba. Več informacij:
tea.hvala@cityofwomen.org.
Navodila za igranje je iz angleščine prevedla Jedrt Lapuh Maležič in jezikovno
pregledala Maja Sužnik. V prevodu uporabljamo slovnični ženski spol kot generični,
splošni slovnični spol. Z njim nagovarjamo ljudi vseh spolov.
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Opis
Neustrašne so tiste ženske, ki so pomembno prispevale k družbi. Ta igra s kartami, ki jo
lahko igra 2–6 igralk, je posvečena tem ženskam. Cilj je, da zbirate karte neustrašnih
žensk glede na njihovo delovno področje. Zmaga igralka, ki ji gre razvrščanje
neustrašnih žensk najbolje od rok. Igra traja 20 minut.
V kompletu sta dve vrsti kart: 60 kart neustrašnih žensk in 10 akcijskih kart. Ti dve vrsti
med igro razvrstite na dva ločena kupa. Predlagamo vam, da prvo igro odigrate brez
akcijskih kart.
Karte Neustrašne ženske vsebujejo ime in priimek neustrašne, njen portret, kratek
opis njene neustrašnosti in oznako ali oznake, ki zajemajo njeno delovno področje.
Področja so razvrščena v naslednje kategorije:
znanost

kultura

politika

umetnost

feminizem

človekove pravice

Akcijske karte vsebujejo navodila, kako igrate z njimi in kakšen je njihov učinek.
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Priprava na igro
Med vse igralke razdelimo tri začetne karte neustrašnih žensk. Preostale karte
neustrašnih žensk razporedimo na tri približno enake kupe in jih položimo na sredo
mize, pri čemer so ilustracije neustrašnih žensk obrnjene navzgor.
Poleg treh kart neustrašnih žensk vsaka igralka dobi tudi eno akcijsko karto, ki jo
naključno potegne iz kupa akcijskih kart.
Kadar igrajo le 2 ali 3 igralke, iz kompleta neustrašnih žensk odstranite 15 naključnih
kart.

Pravila igre
Določite, katera igralka začne igro. Ostale igralke se zvrstijo ena za drugo v smeri
urinega kazalca.
Igra je sestavljena iz dveh stopenj:
1. Igralka potegne karto iz enega od treh kupov kart na sredi mize, da ima v rokah 4
karte neustrašnih žensk.
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2. Izmed svojih kart igralka izbere eno karto neustrašne ženske, ki jo položi predse v
obstoječi ali nov stolpec. Lahko izbere tudi akcijsko karto, da le sledi navodilom, ki so
na njej zapisana.
Igralke pred seboj sestavljajo stolpce s kartami neustrašnih žensk. Vsak stolpec pomeni
ločeno kategorijo, ki jo igralka zbira.
Pravilo za sestavljanje stolpcev: Karto neustrašne ženske lahko umestite v stolpec
samo v primeru, da vsebuje isto kategorijo kakor vse ostale karte v istem stolpcu.
Tako morajo biti torej vse karte v določenem stolpcu uvrščene v vsaj eno skupno
kategorijo, če naj ta stolpec velja za opredeljenega v tej kategoriji. Igralka ne sme zbirati
dveh stolpcev iste kategorije.
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Konec igre
Igra se konča, ko igralka, ki je na vrsti, ne more potegniti nove karte s sredine mize, ker
na odprtih kupih ni več kart. Igra se v tem primeru zaključi in začne se točkovanje.
Zmaga igralka, ki zbere največ točk. Če najvišji rezultat doseže več kot ena igralka,
zmagajo vse.

Točkovanje
Karte v neopredeljenih stolpcih ne prinesejo nobenih točk.
Preostale karte se prešteva, kot sledi: Vsaka karta v določeni kategoriji je vredna
toliko točk, kot znaša število stolpcev, ki so bili zbrani v tej kategoriji. Če so isto
kategorijo zbirale na primer tri igralke, potem je vsaka karta v tej kategoriji vredna 3
točke. Če je kategorijo zbirala ena sama igralka, je vsaka karta v tej kategoriji vredna 1
točko.
Akcijske karte
Akcijske karte spreminjajo pravila igre ter uvajajo nepredvidljivost in zapletenejše
strategije. Ko igrate prvič, vam priporočamo igro brez akcijskih kart. Akcijsko karto
lahko uporabite, ko ste na vrsti, preden ali po tistem, ko uporabite karto neustrašne
ženske. Vsaka akcijska karta vsebuje opis, kako jo uporabiti in kakšen je njen učinek.
Akcijske karte ne morete uporabiti, ko ste na vrsti prvič v igri. Potem ko uporabite
akcijsko karto, lahko, ko pridete na vrsto, iz preostalega kupa na mizi izvlečete še eno
akcijsko karto, vendar pa v tem primeru preskočite svojo potezo s karto neustrašne
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ženske (kar pomeni, da niti ne kupite karte neustrašne ženske iz odprtega kupa niti je
ne morete uporabiti). Akcijske karte se ne točkujejo, niti tedaj ne, ko so umeščene v
stolpce, vendar pa lahko vplivajo na točkovanje kart neustrašnih žensk.
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Akcijske karte so:
• Umakni stolpec (Remove a column): Vsaka igralka mora odstraniti enega od svojih
stolpcev.
• Umakni dve karti (Remove two cards): Vsaka igralka mora z mize odstraniti dve svoji
karti.
• Dvojne točke (2x by count): Položite to karto na svoj izbrani stolpec. Vsi stolpci v igri,
ki ob zaključku igre vsebujejo toliko kart neustrašnih žensk, kot jih vsebuje ta stolpec,
dobijo dvojno število točk. Če so na primer ob koncu igre v stolpcu, ki vsebuje to akcijsko
karto, tri karte neustrašnih žensk, potem vsi stolpci s tremi kartami dobijo dvojno
število točk.
• Preuredi (Rearrange): Potem ko uporabite to karto, lahko preuredite vse svoje karte
na mizi. Lahko jih po lastni volji umestite v druge stolpce, vendar pa ne morete
preurejati stolpcev, ki že vsebujejo akcijsko karto.
• Solo -> maks (Solo -> max): Položite to karto na svoj izbrani stolpec kategorije, ki je
dotlej še nihče drug ne zbira. Odslej vam bo ta kategorija prinesla največje število točk,
ne glede na to, koliko drugih igralk jo bo zbiralo do zaključka igre.
• Maks kategorij (Max category): Če ima ob koncu igre igralka, ki je uporabila to karto,
največ različnih kategorij, potem vsaka njena karta ob točkovanju prejme +1 točko. (Ta
akcijska karta pa ne prinese dodatne točke, če ima katera koli druga igralka ob zaključku
enako ali večje število opredeljenih stolpcev.)
• Menjava kategorije (Category changer): Ta akcijska karta spremeni kategorijo
stolpca, ki vsebuje najmanj kart, v drugo kategorijo, ki jo igralka prav tako zbira.
Položite to karto na svoj najmanjši opredeljeni stolpec. Nato vse karte iz tega stolpca
položite pod stolpec svoje ciljne kategorije. Vse karte v tem mešanem stolpcu se
točkuje, kot da pripadajo isti kategoriji.
• Neopredeljeno (Undefined): Položite to karto na svoj neopredeljeni stolpec. Ob
zaključku igre vam vsaka karta v tem neopredeljenem stolpcu prinese najvišje število
točk. (Če pa stolpec v katerem koli trenutku postane opredeljen, se ga točkuje na
običajen način.)
• Največ točk; 2 karti (Max by count; 2 cards): Če ima ob koncu igre igralka, ki je
uporabila to karto, opredeljen stolpec, ki vsebuje več kart od katerega koli drugega
stolpca v igri, se vsaka karta v tem stolpcu točkuje s +2 točkama.
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Pojasnilo določenih izrazov
• Opredeljeni stolpec: stolpec, ki ga igralka zbira in ima skupno točno določeno
kategorijo.
• Najvišje število točk: toliko točk, kolikor je igralk.
• Kadar akcijska karta spremeni vrednost določene kategorije, ni več pomembno,
koliko igralk zbira to kategorijo. Pravila na akcijskih kartah so vselej pomembnejša od
običajnih pravil igre.
Različica z dvema igralkama
Veljajo enaka pravila kot za igro s tremi igralkami, le da je treba poteze namišljene tretje
igralke simulirati po preprostem algoritmu. Namišljena tretja igralka nima na začetku
nobene karte. Ko je na vrsti, vselej potegne vrhnjo karto iz levega odprtega kupa in jo
položi na svoj skrajno levi stolpec. Če ne more položiti karte na svoj skrajno levi stolpec,
jo položi na naslednji stolpec. Če torej ne more položiti karte na kateri koli obstoječi
stolpec, začne novega. Tudi točke namišljene igralke se ob koncu igre seštevajo – in
lahko se celo zgodi, da zmaga!
Sapfična različica z dvema igralkama
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Igra poteka po običajnih pravilih, le da igralki kart ne vlečeta iz odprtih kupov, temveč
jih razdelita in uporabita na naslednji način: Vsaka igralka ob deljenju dobi 6 kart. Igralki
istočasno položita vsaka po eno karto in si izmenjata preostale karte, ki jih držita v roki.
Nato vsaka opravi svojo potezo. Karte si izmenjujeta tako dolgo, dokler niso vse karte
na mizi. Potem razdelita naslednjih 6 kart in ponovita postopek. Igra se zaključi, ko sta
obe igralki uporabili svojih 12 kart.
Različica s šestimi igralkami
Kadar igra šest igralk, se igra zaključi, ko so porabljene vse karte, ki jih imajo v rokah.

Hvala vsem, ki ste podprle, preizkusile in vzljubile to igro.

Projekt Women on Women sofinancira Evropska komisija v sklopu programa Ustvarjalna Evropa.
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