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ir žaisti iš tikrų ar tariamų pinigų su
varžovu, esančiu bet kurioje pasaulio
šalyje. Vienintelis kazino ar lošimo
namų, pastatytų iš betono ir plytų, ir
internetinių kazino skirtumas yra tas,
jog pastarieji gyvuoja kibernetinėje
erdvėje, o jūsų varžovai gali būti
Prancūzijoje, Suomijoje, Zimbabvėje,

Kanadoje arba kitoje gatvės pusėje.
Internetinis pokeris - dar visai naujas
reiškinys, tačiau jo populiarumas nuolat

auga.
Šioje knygoje naudingos informacijos

ras kiekvienas. Visiški naujokai per labai

trumpą laiką išmoks gana neblogai žaisti
pokerį, kadangi knygoje suprantamai
pateikiama svarbiausia informacija.
Patyrę žaidėjai ras naujovių, - juk niekas
nestovi vietoje - kai kurie dalykai yra

nauji ir gana rafinuoti.

Stebėdami per televiziją, kaip žaidžiam,
pokeris, galite patobulinti savo žaidimą.

Šioje knygoje pateikiamos pagrin
dinės įvairių pokerio variantų taisyklės ir
patikimos strategijos, kurias galima
išmokti nesugaištant daug laiko. Be to,
knyga gausiai iliustruota, todėl mokytis

bus ne tik lengva, bet ir smagu.
Nemažai pokerio žaidėjų nėra

perskaitę apie šį žaidimą jokios knygos.
Kai kas net pasišaipo iŠ tų žmonių, kurie
skaito apie pokerį. Žinoma, yra meist

riškų savamokslių pokerio žaidėjų, tačiau
jie sudaro labai nedidelę dalį. Nors kai

kurie pokerį žaidžia 20 metų, tačiau jie
kaskart, diena po dienos, metai po metų
kartoja tas pačias klaidas.

Kol nežinote savo klaidų, negalite jų
ištaisyti. Nesitikėkite, jog jūsų priešinin
kai skubės parodyti, ką darote ne taip, —
juk priešininkai nori išlošti kuo daugiau
pinigų. Kai tik varžovas pastebės jūsų
silpnąsias vietas, jis būtinai pasinaudos
jomis tam, kad išpeštų kuo daugiau
naudos. Kita vertus, jūs elgsitės taip pat,

argi ne?
Pokeris garsėja savo žargonu. Kai

kurie žodžiai ir posakiai ne tik tapo
klasika (pvz., „atsakomybė tenka jums",

„žinok, kada juos sulaikyti, o kada su

stabdyti" ir kiti), bet ir įsitvirtino
bendrojoje kalbos vartosenoje. Skaity

dami šią knygą išmoksite nemažai
šaunaus pokerio žaidėjo posakių.
Kortuotojų žargono pasakymus
paaiškinsime jums suprantama kalba.

Jeigu ketinate tapti tikru pokerio
profesionalu, turite atitinkamai kalbėti.

Net jei negyvenate šalia kazino ar
kortų kambario, lengvai galite surasti
pokerio žaidimą nenueidami nuo savo
kompiuterio. Galite atsidaryti bet kurį
iš daugybės pokeriui skirtų tinklalapių9
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Kodėl jums reikia šios knygos
Jeigu niekada nežaidėte pokerio,

jums gali iškilti klausimas, kodėl turėtu
mėte skaityti šią knygą. Kodėl negalima
tiesiog susėsti su keliais draugais prie
stalo, pažiūrėti per televiziją, kaip žaidžia
profesionalai, arba nueiti į kazino ir
išmokti?

Be abejo, jūs galite tai padaryti.
Tačiau yra ir geresnių būdų mokytis.
Specialūs kursai yra gana brangūs, be to,

niekas garantuos, jog juos sėkmingai

baigsite.
Pokeris dar niekada nebuvo toks

populiarus. Pastaraisiais metais
patobulėjus kompiuteriams atlikta
nemažai įvairių tyrimų. Pasirodo, jog kai
kurie neginčijamais laikyti dėsniai
pasikeitė. Žaidėjai turi nuolat atnaujinti

savo žinias, kitaip jie iškris iš žaidimo ir
tiesiogine, ir perkeltine šių žodžių prasme.

ĮVADAS
Bėgant laikui pokeris labai pasikeitė.

Filmuose vaizduojamas pokeris, kurį
Misisipės laivuose žaidžia plonaūsiai ir
mikliaranldai lošėjai, rankovėse slepiant^s
pistoletus, arba senųjų Vakarų kareiviai:
Docas Holliday'us, Laukinis Billas
Hickokas ir Batas Mastersonas. Tam
pokeriui jau 120 metų- tai pasenęs
vaizdas.

Klasika tapęs filmas „Gylys", kuriame
vaidino Robertas Redfordas ir Paulas
Newmanas, atskleidžia, kaip pokerį lošė
XX amžiaus 4 dešimtmečio Čikagos

gangsteriai: apvalus stalas, žemai nuleista
lempa, apšviečianti tirštus cigarų dūmus,
vyrukai, po švarkais slepiantys pistoletų dėklus, ant stalo butelis pigaus viskio, o prie
durų — sunkiasvorį boksininką primenantis apsaugininkas.

Yra ir kitas - kiek švelnesnis - pokerio variantas: aplink virtuvės stalą susėdę dėdė
Džekas ir teta Megė su vaikais lošia pokerį iš smulkių monetų.

Pokerio sąvoka daug platesnė. Pastaraisiais metais pokeris išgyvena tikrą atgimimą.
Pokeris, panašiai kaip anksčiau biliardas arba kėgliai, ne tik išniro iš pogrindžio, bet
suklestėjo ir tapo pagrindiniu televizijos žaidimu. Ištobulėjus filmavimo kametoms
žiūrovai turi galimybę išvysti tai, ko nemato žaidėjai - slepiamas kortas. Taip pokeris
virto savotišku žiūrovų sportu, daugybė niekam nežinomų pokerio lošėjų išgarsėjo,
tapo žvaigždėmis, o pats žaidimas pasidarė daug įdomesnis. Tūkstančiai naujų žaidėjų
plūstelėjo į kazino, trokšdami nugalėti patyrusius lošėjus.

Filme „ Gylys " sukurtas pokerio vaizdas
gyvavo gana ilgai.



žaisti, reikėtų peržvelgti knygoje
pateiktas idėjas ir strategijas. Tai padės
jums suderinti teoriją su tikru žaidimu,
skatins žaidžiant naudoti gerąsias
technikas. Norėdami laimėti turite būti
disciplinuoti. Turite laikytis tam tikros
tvarkos, kadangi žaisdami nediscipli
nuotą žaidimą, gteičiausiai prarasite
pinigus, net jei ir labai daug žinosite.

Tačiau užteks kalbėti apie nemalo
numus. Tiesiog tikėkite savimi. Jeigu
domitės disciplina, mes patarsime, kaip
tapti stipriu ir pergalingu žaidėju.
Garantuojame, jog jums kur kas labiau
patiks laimėti nei pralošti. Visiems
patinka laimėti. Tad pradėkite: pasiner
kite į šią knygą ir tapkite pergales
skinančiu pokerio žaidėju.

Internetinis pokeris vis labiau
populiarėja. Virtualiojoje
erdvėje pokerį žaidžia lošėjai
iš visų pasaulio kampelių.

(248 psl.), o galinio viršelio atvarte rasite
svarbiausių simbolių paaiškinimus. Visa
tai sukurta tam, kad per trumpiausią
laiką iš pokerio naujoko jūs taptumėte
patyrusiu žaidėju.

Išstudijavę knygoje pateiktą
informaciją, jūs galite lengvai pranokti
patyrusius žaidėjus, kurie daug metų
lošia pokerį, tačiau neišmano rafinuotų,
čia aprašytų žaidimo strategijų. Knygoje
rasite viską arba beveik viską. Jei norite
tapti puikiu pokerio žaidėju, rastas žinias
turėsite papildyti atsidavimu ir pastan
gomis, kadangi už jus to padaryti nega
lime. Knygą reikės skaityti ne kartą,
žaisti pokerį taip pat. Kaskart sėdant

Ir pradedantieji, ir patyrę žaidėjai ras
vertingos informacijos, kuri pateikiama
suprantamai ir vaizdžiai. Žaidimai

pristatomi skirtingomis spalvomis, todėl
pervertę knygą susirasite jus dominantį.
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pokerio etiketu ir žaidimo technikomis.
Kazino žaidėjams patinka sklandus,
veiksmingas pokerio žaidimas, todėl
išmanydami pokerio techniką ir
žinodami etiketo reikalavimus galėsite
tikėtis, jog žaidimas eisis be kliūčių.

Knygoje aprašyti penki pokerio
variantai. Visiems jiems rasite patarimų
apie statymus, kokiomis pradinėmis
kortomis turėtumėte žaisti, o kurias
numesti. Taip pat sužinosite apie savo
padėties statymų eilėje reikšmę, apie
tikimybes ir išeitis, sėkmingas ir nieko
nežadančias kortų kombinacijas,
galimybes jas sudaryti. Išmoksite keletą
gana įmantrių triukų, pvz., numatyti
savo šansus ir blefuoti. Ši knyga parodys,

kaip ir kada atsakyti, pakelti statymus,
kada pasuoti, kaip blefuoti ir kaip

apsisaugoti nuo varžovo blefavimo.
Sužinosite, kada ir kaip nuslėpti
stipriąsias kortas apsimetant, kad turite
prastą kombinaciją, bei kada ir kaip
gauti nemokamą kortą.

paprastesnių turnyrų, kur prieinamesnis
bus ne tik mokestis, bet ir pats žaidimas.
Kazino taip pat dažnai rengia turnyrus,
kurių mokestis yra tik 50 dolerių ar net
mažiau. Daugelyje kazino organizuojami
kasdieniai turnyrai, kurių mokestis
tesiekia 10 dolerių. Čia galėsite žaisti su

įvairaus lygio lošėjais, o viskas, ką galite
prarasti, yra jūsų pradinis įnašas.
Turnyruose turite galimybę išmokti
naujų žaidimo versijų, o pralaimėjimai
nebus didesni negu sumokėtas mokestis.
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Kaip naudotis knyga
Kiekvienam žaidimui knygoje yra

skirta atskira skiltis, kur pateikiama visa
reikalinga informacija apie tam tikrą
pokerio versiją. Šios žinios jums padės •^

tapti patyrusiu, sėkmingu žaidėju. Be to,
bendrą informaciją, tinkamą visoms
pokerio rūšims, papildo skyriai, skirti
tam tikroms žaidimo versijoms.

Jeigu neturite pakankamai pinigų,
kad galėtumėte sumokėti 10 tūkstančių
dolerių Pasaulinių pokerio turnyrų
serijoje {WorldSeries ofPoker), rasite
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Kaip sudaryta ši knyga
Knygos pradžioje pateikiami pokerio

pagrindai. Čia aiškinama, kas yra pokeris

ir kaip pasirinkti labiausiai jums tinkamą
žaidimą. Ar nuspręstumėte gilintis į
Teksaso holdemą, omahą, omahą/8,
septynių kortų studą, septynių kortų
studą/8 (penkis populiariausius pasaulyje
kortų kambarių ir kazino žaidimus), ar
išmokti visus minėtus žaidimus - ši
knyga kaip tik jums. Knygoje aptariamos
visos pokerio rūšys, todėl suprasite jų
panašumus ir skirtumus, galėsite išmokti
naujų ar pagilinti senus pokerio žaidimo
įgūdžius.

Išmoksite perskaityti kortų kombi

nacijas. Jeigu nežinojote, ar vienos
spalvos kortų kombinacija yra pranašes
nė už eilės kombinaciją, sužinosite (tikrai
pranašesnė). Be to, sužinosite, kaip ir
kodėl buvo išdėstyta eilė, o vėliau
niekada nesuklysite. Ši knyga taip pat

išmokys suprasti savo varžovų elgesį,
analizuoti savo kortas ir nuspėti galimus
ėjimus prie stalo. Susipažinsite su


