Milé děti,
milí rodiče,
pojďte si se mnou zahrát moji
karetní hru Kvídova postřehovka.
Procvičíte si postřeh, rychlost
a také vaše pozorovací schopnosti.
Že mi to na kartách moc sluší, viďte?

Hra obsahuje:
• pravidla hry
• 55 oboustranných karet

Karty:
Na každé straně karty jsou dva obrázky
chobotničky Kvído. Ve hře se objevuje
deset různých typů těchto obrázků,
které jsou různě namíchané. Přední
a zadní strana karet je vždy odlišná.
Speciální karty obsahují na jedné straně
dva stejné obrázky Kvída.

Příprava:
Zamíchejte všechny karty a jednu
položte doprostřed stolu. Ta bude
tvořit základ pro odhazovací balíček.
Ostatní karty rozdejte rovnoměrně
mezi všechny hráče. Pokud nějaké
zbudou, dejte je pro tuto hru stranou.

Cíl hry:
Zbavit se co nejrychleji všech karet
z ruky. Karty se mohou odhazovat
na odhazovací balíček pouze tehdy,
pokud je na kartě alespoň jeden
obrázek Kvída stejný jako na horní
kartě odhazovacího balíčku.

Pravidla:
Nejprve jeden z hráčů otočí kartu
na stole, potom hra začíná. Karty
odhazují všichni hráči zároveň,
není zde určené pořadí.
Pokud má hráč v ruce kartu, na které
je alespoň jeden obrázek Kvída stejný
jako na kartě na stole, odhodí ji nahoru
na balíček. Nezapomeňte, že můžete
karty v ruce libovolně otáčet a brát
v jakémkoli pořadí.

Pokud zahrajete speciální kartu,
na které jsou dva stejné obrázky
Kvída, zakřičte při odhazování karty:
„Kvído!“ V ten okamžik se hra zastaví
a ten, kdo odhodil speciální kartu,
dá každému hráči jednu svoji kartu
z ruky. Poté položí jakoukoli další
kartu na odkládací balíček a hra znovu
pokračuje.
Pokud se někdo splete a odhodí
nesprávnou kartu, musí si vzít dvě
horní karty z odhazovacího balíčku
jako trest.

Hra končí poté, co jeden
z hráčů odhodí svoji poslední kartu,
nebo pokud nikdo z hráčů nemá
kartu, která se dá odhodit.
V tomto případě vyhrává hráč, který
má nejmenší počet karet.
Přeji vám příjemnou
zábavu!

Váš Kvído

