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Veselá memohra od Brada Rosse pro 2 až 5 hráčů od 4 let
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V ptačí rodině si jsou všichni podobní. Ale ten, co se dobře dívá, najde rozdíly! Kdo
jako první odkryje 4 memodestičky se správnou chocholkou, zobákem, stejnýma očima
a odpovídajícíma nohama, získá ptačí kartu.

Hra obsahuje:
16 karet s ptáčky
16 memodestiček
P`ŕíprava hry:
Memodestičky se zamíchají a rozloží do čtverce obrázkem dolů na stůl. Potom se
zamíchají karty s ptáčky a srovnané v balíčku se také položí obrázky dolů. Ten,
kdo měl jako poslední narozeniny, začíná a otočí první kartu s ptáčkem.
° éh hry:
Prub`
Hráč, který je na řadě, otočí jednu destičku.

Pokud destička nemá žádný shodný znak se znaky ptáčka
na kartě, otočí ji zpět. Tah skončil a na řadě je další hráč.

Pokud se některý znak na destičce shoduje se znakem na ptačí
kartě, nechá se destička ležet otočená na jejím místě a hráč smí
odkrýt další. Pokud je i na ní shodný znak, nechá otočenou i tuto
destičku a smí opět odkrýt jinou. Takto pokračuje dále. Pokud se
znak na další destičce neshoduje nebo pokud odkryje dvě stejné
destičky, musí všechny odkryté destičky opět otočit obrázkem
dolů. Potom je na řadě další hráč.
Poznámka: další hráč smí otáčet stejné destičky jako předchozí hráč!



Pokud se hráči podaří v jednom tahu otočit všechny 4 destičky po
sobě, které pasují k ptáčkovi na kartě, může si kartu nechat.
Potom opět otočí všechny odkryté destičky zpátky a lízne si další
kartu. Potom přijde na řadu další hráč.
Pozor! Destičky zůstávají ležet stále na svém místě. Nesmějí se míchat ani
odebírat!

Konec hry:
První hráč, kterému se podaří sesbírat tři ptačí karty, vyhrává!
Varianta:
Pro všechny, kteří získají rychle všechny tři karty, existuje těžší pravidlo: Jakmile hráč odkryje
špatný nebo stejný znak, otočí se nová ptačí karta! Nelze se pak tolik soustředit na aktuální znaky,
protože se rychle mění!

Upozornění! Nevhodné pro děti do 36 měsíců. Obsahuje malé části, které mohou být spolknuty. Nebezpečí udušení!
Uchovejte kontaktní adresu. Změny v provedení vyhrazeny.
Pokud máte ke hře „Memo Match“ další otázky nebo připomínky, napište prosím na adresu:
Piatnik Praha s.r.o., Lužná 591, 160 00 Praha 6 – Vokovice, email: info@piatnik.cz
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