
Obsah hry: 24 karet
Pro: 2 - 4 hráãe

Krteãek vítá v‰echny, kdo mají rádi zvífiátka. 
Jestlipak umíte v‰echna zvífiátka pojmenovat? 
A jak˘ zvífiátka vydávají zvuk? KaÏdé zvífiátko 
je rádo, kdyÏ dostanejméno. Jak se budou 
jmenovat ta Va‰e? Kolik se Vám podafií 
pojmenovat barev na kartiãkách?

Pravidla hry:

Na zaãátku hry poloÏíme karty
obrázkem dolÛ a dobfie promícháme.
DÛleÏité je, aby se karty nepfiekr˘valy.
Zaãíná nejstar‰í. Potom hra pokra-
ãuje ve smûru hodinov˘ch ruãiãek.
Ten, kdo je na fiadû, otoãí vÏdy dvû
kartiãky po sobû. Jsou-li stejné,
hráã si je vezme a pokraãuje ve hfie
tak dlouho, dokud neodkryje dvû
rÛzné kartiãky. Tyto kartiãky na stej-
ném místû obrátí  obrázkem dolÛ.
Potom hraje dal‰í hráã. Aby si kaÏd˘
mohl obrázky a jejich polohu dobfie

zapamatovat, nechte otoãené kartiãky
vÏdy chvíli odkryté. Pokud se hráã
druhou kartiãkou zm˘lil a vzpomene
si potom, kde leÏí správná kartiãka,
nesmí tfietí kartiãku uÏ otoãit. KdyÏ
hráã udûlá chybu, je vÏdy fiada na
dal‰ím hráãi. Po odkrytí poslední
dvojice hra konãí. Vítûzí ten, kdo
má nejvy‰‰í hromádku. Mají-li dva
hráãi stejn˘ poãet kartiãek, poloÏí
se v‰echny karty opût obrázkem
dolÛ. Zamíchají se a kdo první
najde krtka, vyhrál.
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