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Myšlenka hry
Vezměte si dvě desky. Jednu desku otočte přední stranou nahoru, aby bylo vidět 
8 barevných koleček, a druhou přetočte na zadní stranu. Důkladně si prohlédněte 
vzdálenosti mezi oběma dírkami na zadní straně. Budete je muset přesně napasovat 
na libovolná dvě barevná kolečka na přední straně. Existuje vždy jediné správné 
řešení. Vzdálenosti mezi kolečky smíte pozorovat a odhadovat pouze očima. Když 
máte vybráno, které řešení považujete za správné, vyslovte jasně a zřetelně barvy 
obou koleček. Například: „Fialová a modrá“ (viz obrázek níže).

přední strana

15 desek

zadní strana

Reinhard Staupe

      Dívejte se pozorně – všechno krásně pasuje!

Počet hráčů: 2-6     Věk: od 5 let     Herní doba: okolo 15 min.



Umístěte desku se zadní stranou na desku s přední stranou tak, aby obě dírky 
seděly nad Vámi vybranými kolečky. Řešení je správné pouze v případě, že obě 
kolečka jsou vidět skrze dírky přesně a beze zbytku.

Správně:

Zadní strana je umístěná na přední stranu tak, že obě barevná kolečka jdou vidět 
skrze dírky přesně a beze zbytku. Všechno krásně pasuje!

Pozor, nesprávně:
Když si myslíte, že jste našli dvě barevná kolečka, která pasují na potřebnou vzdále-
nost, ale ukáže se, že jedno z koleček nelze napasovat přesně a beze zbytku pod 
dírku, máte nesprávné řešení. Chyba bude vždy jasně viditelná (s odchylkou mini-
málně 3 mm).

Kolečko nepasuje přesně pod dírku. 
Řešení je nesprávné!



Průběh hry
Zamíchejte 15 desek a položte je lícem dolů poblíž kraje stolu, čímž vznikne dobírací 
balíček. Vezměte z vrchu balíčku dvě desky a položte je jednu vedle druhé doprostřed 
stolu. První desku otočte přední stranou nahoru a druhou nechte lícem dolů.

Náhodně vyberte začínajícího hráče, který si obě desky prohlédne. Nesmí je vzít 
nikdo do ruky! Vybraný hráč se následně pokusí odhadnout správné řešení. Musí 
jasně a zřetelně říct, která barevná kolečka budou podle něho přesně a beze zbytku 
pasovat pod obě dírky.

Na řadě je Sára. Pozorně si prohlédne vzdálenosti mezi různými kolečky. Pak vysloví 
vybrané řešení: „Pasují žlutá a růžová!“

Zvedne desku, která je lícem dolů, a zkontroluje správnost svého odhadu tím, že ji 
položí s dírkami nad zmíněnými kolečky.

k Obě barevná kolečka musí být přesně a beze zbytku vidět pod oběma dírkami, 
jinak je řešení nesprávné. Pokud je odhad chybný, hráč vrátí obě desky zpátky na 
stůl, jak byly. Další hráč po směru hodinových ručiček má nyní příležitost vyslovit 
vlastní odhad.

Kolečka se žlutou a růžovou barvou bohužel nepasují přesně. Sára vrátí obě desky 
na stůl a hádá další hráč.



k Hráči se střídají po směru hodinových ručiček, dokud někdo z nich nepřijde na 
správné řešení – tedy, že obě vybraná barevná kolečka pasují přesně a beze zbytku 
pod obě dírky. Hráč, který zvolil správné řešení, získá za odměnu tu desku, která 
byla lícem dolů. Desku s přední stranou nahoru dejte dospod dobíracího balíčku.

Připravte další kolo tím, že vezmete dvě nové desky z dobíracího balíčku a umístíte 
je doprostřed stolu způsobem, jak už bylo řečeno. Jako první hádá hráč, který je 
nalevo od úspěšného hráče z předchozího kola.

Hra takto pokračuje, dokud nezbyde poslední z 15 desek. Hráč s největším počtem 
získaných desek vyhrává. Samozřejmě si můžete také určit, že vyhrává ten, kdo 
jako první získá např. 3 desky.
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