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PEKELNÁ VĚŽ 

Zamíchejte karty. Poté před každého hráče položte jednu kartu lícem (obrázky) dolů a ze zbylých karet vytvořte hrací 
balíček, který položte doprostřed stolu tak, aby všechny karty směřovaly lícem vzhůru. Hráči si odpočítají začátek hry 
a všichni najednou otočí své karty. Každý z hráčů musí co nejrychleji objevit a jmenovat symbol, který je na jeho kartě 
a současně na kartě ležící na vrchu hracího balíčku. Hráč, kterému se podaří najít tuto dvojici jako prvnímu, získává 
vrchní kartu a položí ji odkrytou na vrch hromádky svých karet. Tím se tedy vrchní karta hracího balíčku přesunuje na 
hromádku jednoho z hráčů a odkrývá další kartu. Hra ihned pokračuje, a to do okamžiku, kdy jsou všechny karty 
z hracího balíčku rozebrány. Vítězem se stává hráč s nejvyšším počtem získaných karet. 

STUDNA 

Rozdejte všechny karty hráčům. Poslední kartu položte doprostřed stolu obrázky vzhůru. Každý hráč si zamíchá své 
karty a vytvoří z nich svůj hrací balíček, který položí před sebe obrázky dolů. Hráči si odpočítají začátek hry a poté 
všichni najednou otočí celý svůj balíček. Každý se snaží co nejrychleji najít a jmenovat symbol, který je na jeho kartě i 
na kartě uprostřed stolu. Komu se to povede nejrychleji, položí vrchní kartu ze svého balíčku na balíček uprostřed 
stolu. Na vrchu balíčku uprostřed se tak ocitá nová karta a všichni hráči se opět snaží co nejrychleji najít stejný 
symbol. Hráč, kterému jako poslednímu zůstává nějaká karta prohrává. 

HORKÝ BRAMBOR 

V každém kole dejte všem hráčům jednu kartu na dlaň obrázky dolů, aniž by se na ni kdokoli podíval. Zbývající karty 
odložte stranou, budou potřeba až v dalším kole. Hráči si odpočítají začátek a poté všichni najednou otočí své karty 
tak aby symboly mohli vidět i ostatní. Jakmile některý z hráčů objeví symbol, který je na jeho kartě i na kartě jednoho 
z protihráčů, jmenuje tento symbol a položí svou kartu tomuto protihráči na dlaň obrázky nahoru na jeho původní 
kartu. Zbylí hráči poté opět hledají společné symboly, přičemž úspěšný hráč vždy předává poraženému všechny karty 
ze své dlaně. Hráči, kteří už nemají karty toto kolo již nehrají. Hráč, kterému na konci zůstanou všechny karty, dané 
kolo prohrává. Karty si odloží vedle sebe a začne se nové kolo. Hra končí, jakmile dojdou karty. Ten, kdo má nejvíce 
karet, prohrál. 

CHYŤ JE VŠECHNY 

Na začátku každého kola dejte doprostřed stolu kartu obrázky nahoru a kolem ní rozložte obrázky dolů tolik karet, 
kolik je ve hře hráčů. Zbývající karty odložte stranou, budou potřeba až v dalším kole. Hráči si odpočítají začátek hry a 
poté všichni najednou otočí jednu kartu obrázky nahoru. Hráči musí najít stejný symbol mezi kartou uprostřed a 
kartami, které byly právě otočeny. Jakmile nějaký hráč najde shodné symboly a řekne nahlas jejich jméno, získá 
právě otočenou kartu (nikdy si nebere kartu ze středu). Jakmile jsou všechny karty rozebrány, středová karta se dá 
do spod lízacího balíčku a začne se hrát nové kolo. Hráči si nechávají karty, které se jim podařilo získat během 
jednotlivých kol. Když už nezbývají žádné karty na rozdávání, hra končí a vyhrává hráč, kterému se podařilo získat 
nejvíc karet. 

OTRÁVENÝ DÁREČEK 

Zamíchejte karty a před každého hráče položte jednu obrázky dolů. Ze zbylých karet vytvořte hrací balíček, který 
položte doprostřed obrázky nahoru. Hráči si odpočítají začátek hry a poté všichni najednou otočí své karty. Hráči 
tentokrát porovnávají symboly na vrchní kartě hracího balíčku se symboly na kartách svých soupeřů. První, kdo najde 
a jmenuje stejný symbol, vezme kartu z balíčku a dá ji na kartu protihráče. Na vrchu hracího balíčku se tak objeví 
nová karta a hra pokračuje. Hra končí ve chvíli, kdy jsou rozebrány všechny karty z hracího balíčku. Vítězem je hráč 
s nejmenším počtem karet. 
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