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Zamíchej karty a polož 7 lícem nahoru doprostřed
stolu. Zbytek tvoří paklík. Začíná nejstarší hráč –

vezme vrchní kartu z paklíku, a položí ji lícem nahoru
vedle již vyložených karet. Pak vezme další, “tajnou”,
kartu a podívá se na ni. Pokud na “tajné” kartě není

žádná z příšer, které jsou již vyložené, přidá kartu
lícem nahoru vedle ostatních a vezme si další “tajnou”

kartu, až do té doby, než vytáhne kartu, na níž je
příšera, kterou můžeme vidět na některé z karet na

stole. Jestliže je na “tajné” kartě příšera, kterou
můžeme vidět na jiné kartě na stole, zapamatuje si

pozici jejích rukou, a položí kartu rubem nahoru před
sebe. Když jsou všichni připraveni, napočítá do tří,
vstane, a napodobí pozici rukou příšery. Všichni se

snaží rychle uhodnout, jakou příšeru hráč napodobuje.
Jakmile hráč zjistí, o jakou příšeru jde, zakryje ji svou

rukou.Příšera může být na stole vícekrát. V tom
případě může jeden hráč přikrýt více karet, nebo
několik hráčů může přikrýt více těchto karet (tzn.
jeden hráč přikryje jednu, druhý druhou, třetí hráč

třetí atd.). Pak vše zkontrolujeme: Jestliže hráč přikryl
správnou kartu (nebo dvě), vyhraje ji a dá si ji před

sebe.



Jestliže hráč udělal chybu, kartu nezískává, a ta
zůstává na stole do dalšího kola, stejně tak jako

nepřikryté karty, na nichž skutečně je napodobovaná
příšera. „Tajnou“ kartu hráče, který napodoboval,

otočíme lícem a přidáme k dalším kartám na stole. V
napodobování pokračuje hráč, který vyhrál jednu nebo
více karet v tomto kole. Pokud více hráčů získalo kartu,

hraje nejstarší mezi nimi. Vyhrává ten, kdo jako první
získá 5 karet. 

Varianta pro experty: Hráč napodobuje nejen pozici
rukou příšery, ale i nohou. Hra končí, když byli všechny
rodiny spojeny. Vítěz je hráč s nejvyšším počtem rodin.

Hra je určená pro 3-6 hráčů od 5 let.


