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Vyhledej si aplikaci Shuffle  
v obchodě Apple Store nebo  

Google Play

shufflecardgames.com

CÍL HRY

Sedm rozpustilých zvířátek si 
hraje na schovávanou.

Kdo je všechny najde jako  
první, vyhraje!

 

OBSAH: 
6 karet s obrázky míst, 49 karet 
zvířátek, 50 hledacích karet a  
5 karet milkshake

PŘÍPRAVA HRY!

 ∞ Karty se rozřídí do 4 hromádek 
podle typu: Místa, Zvířátka, hledací 
a koktejlové Milkshake.

 ∞ Karty s obrázky míst se položí 
tak, jak je zobrazeno níže a vedle 
nich se rovnoměrně rozdají karty 
zvířátek. Je třeba se ujistit, že jsou 
odlišné.

 ∞ Každému hráči se dají dvě hledací 
karty otočené lícem dolů.

 ∞ Zbytek hledacích karet se rozdělí 
na polovinu. Koktejlové karty 
Milkshake se zamíchají do spodní 
poloviny. Zbytek hromádky se 
položí zpět nahoru a vše obrácené 
lícem dolů do středu. Tahací 
hromádka je připravena.

PRŮBĚH HRY

Začíná hráč, který si jako 
poslední pohladil skutečného 
zvířecího mazlíčka.

Když je hráč na tahu

 ∞Podle toho, jaké zvířecí 
mazlíčky potřebuje, zvolí jednu 
z hledacích karet, které má v 
ruce. Položí ji otočenou lícem 
nahoru na hrací hromádku a 
půjde na místo na obrázku.

 ∞Vezme si horní kartu zvířátka 
z karty obrázku místa a položí 
ji před sebe obrácenou lícem 
nahoru.

 ∞Poté táhne další hledací kartu z 
tahací hromádky.

 ∞Pro tentokrát hráč dohrál. Na 
řadě je hráč po jeho levé ruce.

Koktejlové karty Milkshake  
Když na konci svého tahu 
hráč otočí koktejlovou kartu 

Milkshake, stoupne si, zakřičí 
„KOKTEJL!“ a roztančí celé své 
tělo!

Nyní pozve všechny na svou 
koktejlovou party, vybere od 
všech hráčů zvířátka, která položí 
doprostřed. Tam musí položit i 
jedno ze svých zvířátek.

Od dvou různých hráčů nesmí 
vzít stejné zvířátko, LEDAŽE BY 
to bylo jediné zvířátko, které mu 
zbývá.

 ∞Položí všechna zvířátka 
obrácená lícem dolů a zamíchá 
je jako koktejl! 

 ∞ Všichni volají: Jahody! 
Čokoláda! Vanilka! Banán! 
Koktéééééééééjl!

 ∞Přestane míchat a vrátí 
každému hráči jednu kartu 
(stále obrácenou lícem dolů).

 ∞Všichni se podívají, jaké zvířátko 
dostali a uloží ho ke svým 
ostatním zvířecím mazlíčkům. 

Tahací hromádka
(karty otočené 
lícem dolů)

Hrací 
hromádka

Karty 
obrázkem 
místa

Karty zvířátek

Každý hráč má  
2 hledací karty
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VÝHERCE HRY!

Vyhrává ten, kdo jako první 
získá všech sedm zvířátek.

Blythe je vždy moc šťastná, 
když jsou všichni její kamarádi 

spolu!

KARTY

HLEDACÍ KARTY:

Hledej tady - jdi na místo 
zobrazené na kartě.

Hledej přes ulici - jdi na místo 
naproti zobrazenému.

Hledej kdekoli - jdi tam,  
kam chceš!

Hledej vedle - jdi na jedno z 
míst vedle místa zobrazeného.

Použitá koktejlová karta se 
položí na hromádku vyřazených 
karet, a hráč si vytáhne jinou 
kartu, kterou si vloží do ruky.

Příliš velký koktejl?

Pokud hráč otočí dvě koktejlové 
karty za sebou, může druhou 
ignorovat, pokud má míchání 
pro tuto chvíli dost. Stačí, když 
kartu položí na vyřazovací 
hromádku a vytáhne si jinou 
kartu z tahací hromádky. Na řadě 
je další hráč.

TIP – Hráči se k sobě mohou 
chovat mile a vzít si od 
spoluhráčů zvířátka, která mají 
dvakrát!

Trojice 
Pokud se hráči podaří 
shromáždit tři stejná zvířátka, 
může dvě z nich prodat a 
vymenit za jakékoli jiné zvířátko 
jinému hráči. To může udělat, 
když je na něm řada NEBO po 
míchacím koktejlu.


