
DJ08462 bla bla bla

Věk: 7-99 let.
Počet hráčů: 3-5 hráčů.

Obsah: 240 karet, 1 kostka.
Cíl hry: Vyhrát co nejvíce karet.

Příprava hry: Na začátku hry musí být rozhodnuto:
    • Buď délka hry (po uplynutí času vyhraje ten kdo má

nejvíce karet)
    • Nebo číslo karet, které musí hráč nasbírat, aby vyhrál.

Každý hráč dostane 5 karet. Zbylé karty se dají do jednoho
balíčku.

Pravidla hry: Nejstarší hráč začíná. Ten bude soudcem
tohoto kola. Hodí kostkou. Pokud jde o obrázek uvedený na
kostce, ostatní hráči se musí dohodnout na jedné z těchto 3

her.
Spojení karet: Soudce otočí první kartu z balíčku. Hráči

musí spojit jednu z karet ve svojí ruce s kartou, která byla
otočena soudcem, např.: karta otočená soudcem je kráva;

hráči můžou spojit krávu s mlékem (vyprodukované
krávou), s kachnou (další farmářské zvíře) nebo dokonce s
venkovskou krajinou. Jakmile si všichni hráči vyberou svoji

kartu, položí ji před sebe a každý z hráčů po směru
hodinových ručiček vysvětluje soudci spojení karet.

Samozřejmě, ne vždy je snadné najít spojení s kartami,
které má hráč v ruce! Soudce libovolně rozhodne, kdo našel

nejlepší spojení mezi kartami. Poté soudce předá kartu,
kterou otočil, hráči, který vyhrál. Tuto kartu si odloží na

stranu, aby ukazovala vyhraný bod. Poté každý hráč položí
použitou kartu na spod balíčku a vezme si jinou, aby vždy

měl 5 karet. Poté je řada na dalším hráči, aby hodil kostkou.
Tím se stává soudcem pro následující kolo.



Dějová linie: Soudce otočí první kartu z balíčku. Hráči si
zvolí 2 karty ze své ruky, aby vytvořili dějovou linii

společně s kartou otočenou soudcem. Jakmile si všichni
hráči vyberou svoje karty, položí je před sebe a každý z

hráčů po směru hodinových ručiček vypráví příběh,
který si vymyslel. Příklad: Foukám bublinu z žvýkačky s
příchutí ovocného koktejlu, a když praskne, udělá zvuk
„kvák, kvák“ jako kachna. Soudce libovolně rozhodne,
kdo vymyslel nejlepší příběh. Soudce předá otočenou

kartu z balíčku vítězi. Tuto kartu si odloží na stranu, aby
ukazovala vyhraný bod. Poté každý hráč položí použité

karty na spod balíčku a vezme si jiné, aby vždy měl 5
karet. Poté je řada na dalším hráči, aby hodil kostkou.

Tím se stává soudcem pro následující kolo.
Čínský portrét: Každý hráč si zvolí jednu kartu ze své

ruky, která ho nejlépe vystihuje. Poté kartu položí před
sebe lícem dolů. Jakmile před sebe všichni položili své
karty, všechny karty se smíchají, soudce si je vezme a

podívá se na ně. Poté soudce každému hráči dá jednu
kartu a vysvětlí, proč si myslí, že si každý hráč vybral
danou kartu. Soudce vyhrává každou kartu, kterou
přiřadil ke správné osobě. Hráči, kteří byli uhádnuti
soudce také získávají kartu (může být odebrána ze

spodu balíčku, pokud soudce všechny odhalil). Karty,
které soudce správně nepřiřadil, se dají na spod balíčku
a hráči si vezmou z balíčku další kartu, aby vždy měli 5
karet. Poté je řada na dalším hráči, aby hodil kostkou.

Tím se stává soudcem pro následující kolo.
Kdo vyhrává? Hráč s největším počtem karet.


