Už samotný název knihy naznačuje, že v jejím obsahu je řeč
o jedné z nejstarších karetních her, jež vznikla už ve 13. století v Itálii
a odtud se rozšířila do celé Evropy. Rozhodně to není jednoduchá společenská
hra, jejíž pravidla stačí během několika minut vysvětlit nově příchozímu hráči,
a ten se po několika kolech stane platným spoluhráčem. Dlouholetí tarokáři, kteří
mají odehráno tisíce her, dobře vědí, že taroky jsou natolik pestré a náročné, že
jim každá hra přináší nové zkušenosti a přímo je podbízí k tomu, aby zkoušeli další
a další možnosti, jak ji hrát. Je to dáno mimo jiné i spoustou variant, které během
jejího vývoje vznikly, například Strohmandl, Tapr, Volání krále, Volání dvacítky či
Volání devatenáctky. Sama pravidla jednotlivých variant se navíc liší i oblastně,
takže mnohdy je nutné, aby se samotní hráči před hrou domluvili, jak bude nejen
jejich hra, ale například i následné placení probíhat. Podobně se pravidla musejí
stanovit před každým turnajem, neboť se na ně sjíždějí hráči z různých míst
republiky i světa, kde se taroky mohou hrát pozměněným způsobem.
Není žádným tajemstvím, že ač se jedná o náročnou hru, přináší stále více
hráčům radost a uspokojení, a jejich počet proto pravidelně narůstá. O tom, že její
obliba stoupá, svědčí i mnoho nově vznikajících tarokových klubů a s nimi spojený
rostoucí počet organizovaných turnajů.
Autoři Jaromír Dokoupil a Petr Zachar čerpali pro svou knihu Taroky: Volání
devatenáctky informace z mnoha zdrojů, ale hlavně ze svých bohatých zkušeností.
Nyní tak mohou seznámit hráče s nejpoužívanějšími pravidly a různými taktikami
uvedené varianty taroků nazvané Volání devatenáctky a jejími různými hrami,
kterými jsou například Troják, Sólo či Varšava. Myslí přitom samozřejmě i na
začínající hráče, jež se s taroky teprve seznamují, aby se orientovali v jejich
základních pravidlech, a to od rozesazení hráčů, rozdávání karet, licitací, hlášek,
až po počítání. Vše je jasně a srozumitelně vysvětleno, takže nelze než věřit, že
kniha pomůže mnoha lidem, kteří propadli této krásné a inteligentní karetní hře.

