2. Tvar a počet:

Při této variantě seberte kartičku, na které je malý duch se záplatou stejného tvaru
a počtu jako na právě odkryté kartičce. Barva nehraje v tomto případě žádnou roli.
Příklad: hráč odkryje tuto kartičku.

Hra plná duchů pomáhá rozvíjet rychlou reakci, od Reinera Knizii
pro 2 až 6 hráčů od 5 let
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Fíí, na půdě to žije! Malí duchové se zase jednou pořádně rozdováděli. Sviští nahoru
a zase dolů, doprava a doleva. Jsou ale divocí a neobratní, a tak se často stane, že se
někde zachytí a roztrhnou si svůj obleček. Jejich maminka si ale ví rady a spravuje
roztržené kusy a zašívá díry nejrůznějšími zbytky látek. Ale nejdřív musí své děti chytit!
A přitom potřebuje vaši pomoc!

Obsah hry:
Hráč odkryje kartičku, na které je malý duch se dvěma zelenými kruhy. Rychle, seberte malého ducha se dvěma
růžovými kruhy, který už leží odkrytý na stole.

Cíl hry:

TIPY A DOPORUČENÍ:

Pokud odkryješ kartičku, která leží v tvojí bezprostřední blízkosti, uvidí na zbývající
kartičky dobře všichni hráči. Budou k nim mít i dobrý přístup. Pokud chceš odkrýt
kartičku, která leží dál od tebe, vezmi si ji nejdříve k sobě a teprve potom ji otoč.
Každý smí hrát pouze jednou rukou! Před odkrytím další kartičky musí ležet tato ruka
na stole. Jen tak má každý z vás stejnou šanci sebrat kartičku.
Buďte rychlí! Pokud si vezmete chybnou kartičku, nevadí. Nejsou za to žádné trestné
body.

Pokud máte ke hře Spooky Wooky otázky nebo připomínky, prosím, kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o., Lužná 591,
160 00 Praha 6 – Vokovice,
info@piatnik.cz, www.piatnik.cz

63 kartiček malých duchů se záplatami v 7 různých tvarech, 3 různých barvách
a v různém počtu 1, 2 nebo 3 kusů
Pravidla hry
Cílem hry je nasbírat co nejvíce kartiček, což vyžaduje vaši pozornost a rychlou reakci.

Příprava hry:

Před první hrou musíte vymáčknout kartičky opatrně z destiček.
Promíchejte destičky a rozložte je obrázkem dolů po celém stole. Dejte pozor,
aby kartičky neležely přes sebe.
Začíná ten hráč, který nejstrašidelněji zahouká, dále se hraje ve směru
hodinových ručiček.
Hru můžete hrát v různých stupních obtížnosti:

ZÁKLADNÍ HRA
www.piatnik.com

V základní hře jde pouze o tvary záplat malých duchů. Barva a počet záplat nehrají v této
variantě žádnou roli.

