
Hra obsahuje: 72 obojstranných kariet.
Na oboch stranách všetkých kariet je vyobrazený 
strašiak na poli. Strašiak má klobúk, košeľu, rukavice 
a nohavice v rôznych farbách: fialovej, žltej, zelenej 
a modrej. Na každom obrázku má strašiak jednu časť 
oblečenia bielu, teda jedna zo štyroch farieb chýba. 
Na niektorých kartách je pri strašiakovi vrana.

Cieľ hry:
Cieľom hry je zbaviť sa všetkých kariet, ktoré hráč drží v ruke.

Príprava hry:
Zamiešajte všetky karty a jednu položte doprostred stola. Ostatné karty rozdajte rovnomerne 
medzi hráčov. Zvyšné karty vráťte do škatuľky. Kým hra začne, majú všetci hráči svoje karty 
položené na stole a nepozerajú sa na ne.

Priebeh hry:
Hra začína tým, že jeden z hráčov otočí kartu uprostred stola. Na nej jedna časť oblečenia 
strašiaka nemá farbu – je biela. Všetci hráči hrajú súčasne. Zoberú si svoje karty do ruky 
a snažia sa medzi nimi nájsť takú, ktorá by mala bielu časť oblečenia v chýbajúcej farbe. 
Keď hráč takú kartu medzi svojimi nájde, položí ju doprostred stola a súčasne nahlas povie 
riešenie, napríklad: „nohavice, zelená“. Na položenej karte znovu chýba iná časť oblečenia 
v inej farbe a hra pokračuje ďalej.
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Pokiaľ hráč urobí chybu, vezme si položenú kartu naspäť, a naviac jednu od každého 
protihráča. Karty sú obojstranné a obrázok strašiaka je na každej strane karty odlišný.

Keď sa uprostred stola na položenej karte 
objaví vrana, tak sa dočasne zmenia pravi-
dlá. Hráči musia vo svojich kartách hľadať 
strašiaka, ktorý má 2 časti oblečenia v takých 
farbách ako na karte s vranou, ktorá leží na 
kôpke uprostred stola. Biela farba chýbajú- 
cich častí oblečenia sa nepočíta. Keď na vrch-
nej karte kôpky už vrana nie je, pokračuje hra 
podľa normálnych pravidiel.

Koniec hry:
Víťazom je hráč, ktorý sa ako prvý zbavil všetkých svojich kariet. V ojedinelých prípadoch, keď 
hráčom zostali karty v ruke a nie je možné už žiadnu položiť na kôpku, sa stáva víťazom hráč 
s najmenším počtom kariet v ruke. V prípade zhody je víťazov viac.
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