GRIMACES - GRIMASY
Vek: 6 – 99 rokov
Počet hráčov: 3 – 5
Obsah: 72 kariet. 18 veľkých kariet a 18 malých kariet s červenou 		
rubovou stranou , 18 veľkých a 18 malých kariet so zelenou rubovou 		
stranou.
Cieľ hry: zapamätať si grimasy (hráč A) a uhádnuť ich čo najviac (hráč B).
Postup hry pre 4 hráčov: Hrajú 2 dvojčlenné tímy. Hra má 2 etapy. 		
Najskôr si každý tím určí hráča A a hráča B.
Hráč A napodobňuje grimasy a hráč B sa ich snaží uhádnuť.
Jeden tím si vezme červené karty a druhý tím zelené karty. Hráč A 		
dostane veľké karty, hráč B malé karty.
Hráč B si z ruky svojho spoluhráča A potiahne 6 ľubovoľných veľkých
kariet, pričom si ich nesmie pozrieť. Keď hráč A dá zvyšných 12 kariet 		
bokom, vráti mu spoluhráč B 6 veľkých kariet.
Hráč A sa snaží zapamätať karty a keď sa cíti pripravený, povie „stop“
a obaja hráči A položia svoje karty lícom nadol.

Hráč B si pripraví svojich 18 malých kariet a snaží sa uhádnuť grimasy,
ktoré robí jeho spoluhráč A. Keď si myslí, že grimasu rozpoznal, vyloží
príslušnú malú kartu lícom nadol pred seba.
Kolo sa skončí, keď jeden z hráčov B vyloží pred seba 6 kariet.
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Postup hry pre 3 alebo 5 hráčov: V tejto zostave si hráči zvolia jedného
hráča, ktorý napodobňuje grimasy podľa 7 ľubovoľných veľkých kariet.
Nemusí si ich zapamätať. Ostatní 2 alebo 4 hráči majú balíček 18 malých
kariet, ktoré rozložia lícom nahor pred seba. Hneď ako niektorí z hráčov
rozpozná grimasu, zoberie danú kartu – treba byť rýchly! Hráči overia, či
karta súhlasí s grimasou. Keď sa hráč zmýlil, pokračuje sa bez neho. Hráči si
na záver spočítajú karty.

