
DJ05089 Hádej kdo jsem

Věk: 6–99 let
Počet hráčů: 4–6, v týmech po 2.

Obsah hry: 56 karet.
Koncept hry: Karty "postav" zobrazují postavy v

různých barvách a mají každá své jméno.
red = Robert • Blue = Betty • Yellow = Yolanda • Green

= Greg
 

Hráči "A" vybírají kartu "postavy" a snaží se pomocí
gest a mimiky napodobit postavu, kterou mají

vylosovanou. Jejich spoluhráči musí uhodnout, o
jakou postavu jde, přičemž se mohou řídit barvou
karty na stolu, na které jsou obrázky pantomim.

Příprava hry: Rozdělte hráče do dvojic. Každý tým se
skládá z jednoho hráče, který bude pantomimou

postavy (hráč "A"), a druhého hráče, který bude hádat
postavu (hráč "B"). Náhodně vyberte 10 karet s

pantomimou a položte je obrázkem nahoru
doprostřed stolu, aby byly viditelné pro všechny
hráče. Zbývající karty s pantomimou nechte na

hromádce lícem dolů vedle stolu. Stejně tak
zamíchejte karty s postavami a vytvořte z nich

hromádku vedle pantomimických karet.
se otočí a zkontroluje.  Přehled hry: Každý z hráčů „A“

si vybere jednu kartu „postavy“, podívá se na ni a
položí ji lícem dolů. Jeho partner (hráč „B“) se snaží

uhodnout, kterou postavu si vybral.



Jakmile jsou všichni hráči připraveni, hráči „A“
začnou napodobovat gesta postav na „karetních
pantomimách“ na stole, které odpovídají barvě
jejich karty. Hráči „A“ pokračují v napodobování

gest, dokud jejich partner neuhodne jméno
postavy pouze pomocí gest. Každá postava má

pouze jedno správné jméno. Hra se zastaví, když
hráč „B“ vysloví jméno a karta „postavy“ hráče „A“

se otočí a zkontroluje.  
 

Pokud je odpověď správná, tým získává kartu
„postavy“. Pokud je odpověď špatná: V případě hry

s 2 týmy: Kartu „postavy“ získá tým, který hádal
správně. V případě hry s 3 týmy: Tým, který udělal
chybu, vypadává ze hry a zbylé 2 týmy pokračují v

hraní.
 

V případě, že jeden z týmů odpoví správně, získává
kartu "postavy". Pokud odpoví špatně, musí svou

kartu "postavy" odevzdat druhému týmu. Zbývající
karty "postav" se odkládají stranou a na stůl se
položí nových 10 karet "pantomimy". Začíná se

nové kolo hry a hráči "A" a "B" si vymění své role. 
Ukončení hry: Hra končí, když některý tým

dosáhne celkově 5 bodů, což znamená, že získal 5
karet "postav". 


