Veselá hra se slovy pro jazykové akrobaty
a umělce mluveného slova
pro 3 až 6 hráčů od 7 let

V této neobvyklé jazykové hře budete mít
pocit, že vám nikdo nerozumí. Musíte najít
nejen vhodné pojmy, ale také tyto výrazy
ještě srozumitelně vyslovit, zatímco váš jazyk
nebo vaše ústa musí provádět akrobatické
umělecké kousky. Samozřejmě, že můžete svým
spoluhráčům ukázat zuby.
A dokážete zakroutit jazykem?

Obsah hry:

55 mimických karet s 18 různými výrazy

1 hrací deska s červeným nosem (trumpetou) a jazykem
(otáčecí šipkou)

Cíl hry:
Cílem hry je, aby hráč jako první správně uhádl pojmy,
které spoluhráč vysloví a nasbíral tak 5 mimických karet.

Příprava hry:

•

Hrací desku umístíme doprostřed stolu tak,
		 aby na ni všichni hráči dobře dosáhli.

•

Mimické karty dobře zamícháme a připravíme
		 na hromádku obrázkem dolů.

aby si hráči před hrou ještě jednou
• Doporučujeme,
umyli ruce. A pak už může hra začít.

pravidla hry
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Průběh hry:

•

Hru začíná nejmladší hráč. Dále se hraje ve směru
		 hodinových ručiček.

který je na řadě, si vezme z hromádky jednu
•		 Hráč,
mimickou kartu. Na kartě je vyobrazena mimika

		 nebo gestikulace, kterou má hráč napodobit a přitom
		 musí nahlas vyjmenovat jeden nebo dva pojmy z dané
		 kategorie.

Zavřít ústa,
ukazováčky se
zachytit v koutcích
a ústa roztáhnout
co možná nejvíce.

Ústa otevřít
doširoka a špičkou
jazyka se dotýkat
zadní strany
předních zubů.

Pevně skousnout
spodní ret.

Strčit do pusy 4
prsty jedné ruky.

Vypláznout
jazyk a pokusit
se dotknout se
špičkou jazyka
nosu.

Otevřít ústa
do široka a
při mluvení
poklepávat
dlaní na ústa.

Pevně skousnout
horní ret.

Otevřít ústa do
široka co možná
nejvíce.

Vypláznout jazyk
a držet ho pevně
oběma rukama.

Otevřít ústa
dokořán
a vypláznout jazyk
co možná nejvíce.

Jazyk vsunout
mezi spodní rty
a zuby.

Zakousnout
se do pravého
nebo levého
ukazováčku.

Vypláznout jazyk
a rychle s ním
pohybovat od
jednoho koutku úst
ke druhému sem
tam.

Ze rtů vytvořit
kapří hubičku a
přidržet si ji prsty.

Skousnout zuby
k sobě a vycenit
je do širokého
úsměvu.

Otevřít ústa
a oběma
ukazováčky pevně
zatlačit do levé a
pravé tváře.

Kousat se do
vyplazeného
jazyka.

Jazyk zastrčit pod
levou nebo pravou
tvář tak, aby vznikla
boule. Současně
ukazováčkem přitlačit
zvenku na protilehlou
tvář.

hráč otočí jazyk na hracím plánu. Symbol, 		
•		 Poté
na který jazyk ukazuje, určí kategorii, ze které musí
		 hráč vyjmenovat jeden nebo dva pojmy.

		Poznámka: zastaví-li se jazyk mezi dvěma symboly, 		
		 může hráč točit ještě jednou.

2 věci nebo bytosti,
které jsou větší než
dospělý člověk

1 název písničky

1 kulatá věc

2 věci, které si
bereme na cesty

1 název hry

1 věc nebo bytost,
která létá

1 věc, která nesmí
chybět při grilování

2 elektrické
spotřebiče

1 název filmu

1 křehká věc

1 slovo, které se
skládá z více než
šesti písmen

2 postavy
z kresleného seriálu

• Nyní musí hráč vyjmenovat požadovaný počet
		 výrazů a přitom napodobuje mimiku a gesta, která

		 jsou vyobrazená na líznuté kartě. Je důležité, aby
		 hráč hovořil pokud možno co nejvíce zřetelně a jasně,
		 neboť spoluhráči se snaží výrazy uhádnout. Pokud
		 jsou v dané kategorii požadovány dva pojmy, musí
		 hráč nejprve vyjmenovat oba pojmy, dříve než
		 spoluhráči mohou začít hádat.
		Poznámka: v tomto případě musí také oba pojmy
		 uhádnout stejný hráč, aby získal mimickou kartu.

hráč, který je na řadě, odevzdat jednu mimickou kartu,
pokud již nějakou vlastní.
Poté je na řadě další hráč, vytáhne si kartu
z hromádky, natočí si jazyk atd.

Konec hry:

Hra končí, jakmile některý hráč získá 5 mimických karet.
Ten se stává vítězem.

•

Hráč, který si myslí, že zná správnou odpověď,
		 stiskne rychle dlaní červený nos uprostřed hracího
		 plánu a odpoví.
			
			

Je-li odpověď správná, získá hráč mimickou
kartu a položí si ji před sebe.

			
			
			

Je-li odpověď špatná, nesmí již hráč v tomto
kole hádat. Ostatní hráči mají ještě možnost
uhodnout správný pojem.

Pozor: jeden výraz smí hráč zopakovat maximálně
třikrát. Pokud hráči pojem ani poté neuhádnou, musí
Pokud máte dotazy nebo připomínky ke hře „Lingo Twist“,
prosím, kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o., Lužná 591, 160 00 Praha 6-Vokovice,
info@piatnik.cz, www.piatnik.cz

Navštivte nás na facebooku:
Like us on Facebook www.facebook.com/PiatnikCZ

