CZ

Kreativní párty hra
pro více než 3 hráče, od 8 let
Představte si, že byste mohli kreslit jenom nosem. Nebyla by to legrace?! V této
neuvěřitelné a kreativní párty hře nebudete dělat nic jiného: pouze nosem byste
měli nakreslit co nejvíce zadaných obrázků tak, aby je vaši spoluhráči poznali
a uhodli, co jste na obrázku nakreslili. Ale pozor, musíte to stihnout ještě dříve,
než uběhne čas! Pouze tak může váš tým získat body a vyhrát.

Obsah

1 smývatelný fix
1 přesýpací hodiny
1 houba

1 kreslicí omyvatelná tabulka

Cíl hry

1 kreslicí brýle

110 karet s 6 výrazy na každé kartě

1 pravidla hry

Cílem hry je, aby váš tým jako první získal 10 bodů, a to tak, že uhádne více výrazů než tým protihráčů.

Příprava hry
Hráči se rozdělí do dvou týmů, pokud možno se stejným počtem členů. Každý tým
musí mít minimálně 2 hráče. Pravidla pro hru ve trojici jsou popsána na konci pravidel.
Karty s výrazy si připravíme na hromádku lícovou stranou dolů. Připravíme přesýpací
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hodiny. Fix zasuneme do příslušného otvoru na
kreslicích brýlích. Tým, který hru začíná, obdrží
kreslicí tabulku a brýle. Jako první začne kreslit
nejmladší člen týmu. Ostatní se posadí naproti, aby
lépe viděli. Poté se popořadě hráči v týmu střídají
na pozici kreslíře.

Tým si zapamatuje (zapíše) počet uhodnutých
výrazů. Kresby na tabulce se smažou houbou
a na řadě je druhý tým. Nejmladší hráč z tohoto
týmu začíná jako kreslíř.
Jakmile se týmy ve hře vystřídají, vyhodnotí se
kolo a tým, který uhádl více výrazů, si nechá kartu
s výrazy. Druhý tým musí svou kartu odložit na
odkládací hromádku. Při shodě neobdrží kartu
nikdo.

Průběh hry

Konec hry

Nejmladší hráč z týmu, který hru začíná, si nasadí
brýle, vezme si kreslicí tabulku a lízne si vrchní
kartu z hromádky tak, aby výrazy na kartě neviděli
jeho spoluhráči. Hráč umístí kartu do štěrbiny
v horní části tabulky tak, aby pouze on sám viděl
stranu se zadáním, které bude kreslit. Přesýpací
hodiny se otočí.

Hra končí, jakmile některý tým nasbírá 10 karet.
Ten se stává vítězem.

Varianta hry pro 3 hráče –
každý proti každému

Hráč co možná nejrychleji kreslí na tabulku výrazy
uvedené na kartičce, nezáleží na jejich pořadí.
Hráč nesmí kreslit slova ani čísla a během kreslení
nesmí mluvit.
Hráči z jeho vlastního týmu se snaží co nejrychleji
uhodnout výraz znázorněný na obrázku. Pokud
výraz nemohou uhodnout, tým zvolá "Další!“
a kreslíř nakreslí další výraz. Když hráči výraz
uhodnou, kreslí stejný hráč další obrázek až do
vypršení časového limitu jedné minuty na
přesýpacích hodinách.

Hra se hraje tak, jak je popsáno výše, jen se
nehraje na týmy, ale každý hraje proti každému.
Jeden hráč se zhostí role kreslíře a další dva hráči
musí uhodnout, co je na obrázku znázorněno.
Který z hráčů uhodne více výrazů během 60
sekund, dostanete kartu a další hráč je na řadě
s kreslením. V případě shody nedostane kartu
žádný z hráčů. Hra končí, jakmile jeden z hráčů
nasbírá 10 karet.
Z důvodu lepší srozumitelnosti se vyhýbáme současnému
používání mužských a ženských jazykových tvarů. Veškerá
označení osob platí stejně pro obě pohlaví.

Rada: prostor na kreslicí tabulce si nejlépe
rozdělte tak, abyste mohli kreslit co nejvíce
výrazů, jeden za druhým, aniž byste je museli po
sobě mazat. Ušetříte tím cenný čas! Mazání
v průběhu kreslení je přesto povoleno.

Pokud máte dotazy nebo připomínky ke hře „Máš na to nos?!“,
prosím, kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o., K Vypichu 1087, 252 19 Rudná,
info@piatnik.cz, www.piatnik.cz
Upozornění!
Nevhodné pro děti
do 3 let. Obsahuje malé
části, které mohou být
vdechnuty. Nebezpečí
udušení! Uschovejte
kontaktní adresu. Změna
provedení vyhrazena.

2

Najdete nás na
facebook.com/PiatnikCZ
instagram.com/piatnikcz

