
Neodolatelná
a vtipná hra

od Jörga Dombergera

Díváte se z nudy do ledničky a nic si z ní nevezmete? Počítáte automaticky počet schodů při je-
jich výstupu? Nejste v tom sami! Ale kdo zná (zlo)zvyky a úlety ostatních účastníků hry nejlépe?
Opravdu slaví Honza narozeniny svého křečka? A skutečně vadí Anetě knoflíky? Uhodněte správ-
ně co nejvíce úletů, které mají ostatní hráči a získejte tak nejvíce bodů. Neriskujte ale příliš, jinak
o body nakonec přijdete.

V této neodolatelné hře jsou pro vás připravena vtipná odhalení a neuvěřitelné příběhy o různých
každodenních úletech.

Obsah hry
165 karet

s podivuhodnými úlety

16 žetonů ANO/NE v 8 různých barvách
(1 žeton se symbolem   a 1 žeton se

symbolem  od každé barvy)

7 tipovacích žetonů se symboly  a
 na přední a zadní straně

1 pravidla hry

Potřebujete také tužku a papír
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Příprava hry

Průběh hry

Cíl hry
Cílem je zisk co nejvyššího počtu bodů tím, že správně uhodnete, jaké úlety mají vaši spoluhráči.

Karty dobře zamíchejte a položte je do balíčku doprostřed stolu lícovou stranou dolů.
Vezměte si žetony s oběma symboly v libovolné barvě.
Hráč, který je nejulítlejší = aktivní hráč, může hádat jako první, jaké úlety mají ostatní. Jako
aktivní hráč si navíc vezme tipovací žetony - vždy o 1 žeton méně, než je počet hráčů. Pokud
například hrajete v pěti, jsou to 4 žetony.
Připravte si tužku a papír, abyste mohli zaznamenávat body v průběhu hry.

Hráč, který je s hádáním na řadě, si z balíčku vytáhne dvě karty. Jednu z nich si vybere a nahlas
přečte o jaký úlet se jedná. Druhou kartu odloží na samostatnou odkládací hromádku, lícovou
stranou dolů.

Poté všichni ostatní
buď položí svůj žeton se symbolem  před sebe lícovou stranou dolů, pokud se na ně daný
úlet vztahuje,
nebo položí svůj žeton se symbolem před sebe lícovou stranou dolů, pokud se na ně daný
úlet nevztahuje.

Když všichni hráči položí před sebe jeden ze svých žetonů, je na aktivním hráči, aby správně uhodl
alespoň jeden úlet u jednoho z hráčů. Aktivní hráč položí jeden ze 7 tipovacích žetonů buď se sym-
bolem nebo se symbolem před příslušnou osobu. Abyste získali co nejvíce bodů, můžete
použít více tipovacích žetonů, ale vždy jen jeden na osobu!
Když aktivní hráč vyloží všechny své tipovací žetony, hra se vyhodnotí a udělí se body.



Hráč, který nemá před sebou položený tipovací žeton, v tomto kole končí a připravuje se na další
kolo.

Žádná shoda: pokud se symboly neshodují, nezískává body ani aktivní, ani hodnocená osoba.
Aktivní hráč ztrácí také všechny body z tohoto kola.
Bonusové body: pokud si aktivní hráč vsadí na všechny ostatní hráče a zároveň u všech
správně uhodne jejich úlety, získává dvojnásobný počet bodů. Všichni ostatní hráči dostanou
jako obvykle po jednom bodu.

Všichni, kdo mají před sebou položený tipovací žeton, postupně popořadě svůj žeton otočí
a porovnají svůj symbol se symbolem na tipovacím žetonu.

Shoda: pokud se oba symboly shodují, obdrží aktivní hráč i hráč, jehož úlet byl správně uhodnutý,
po jednom bodu.

Zaznamenají se body. Karta se položí na odkládací hromádku a na řadě je další hráč ve směru
hodinových ručiček, který vytáhne nové karty a obdrží 7 tipovacích žetonů. Dál se hraje podle
popsaného postupu.



Konec hry
Hra končí, když se každý z hráčů vystřídal dvakrát na pozici aktivního hráče. Vyhrává hráč, který
nasbírá nejvíce bodů. V případě shodného nejvyššího počtu bodů se o vítězství dělí více hráčů.

Příklad hodnocení pro 6 hráčů:

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky ke hře „Je to úlet?! “, prosím, kontaktujte nás:
Piatnik Praha s.r.o., K Vypichu 1087, CZ-252 19 Rudná, info@piatnik.cz, www.piatnik.cz

Najdete nás na  facebook.com/PiatnikCZ                     instagram.com/piatnikcz
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Teď je na řadě Terka. Nahlas přečte úlet na kartě, kterou si vybrala a počká, až každý z hráčů
položí svůj žeton před sebe lícovou stranou dolů. Protože si myslí, že ostatních pět hráčů zná
velmi dobře, tak do toho jde naplno a riskuje vše: před každého hráče položí tipovací žeton se
symbolem, který se podle jejího názoru vztahuje na dotyčného. Nyní hráči postupně popořadě
otáčejí své žetony a porovnávají je s tipovacími žetony. Terka skutečně správně uhodla úlety
u všech! Získává bonusové body. V tomto kole získává 10 bodů (5x2). Všichni ostatní získávají po
jednom bodu.


