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Práce
30

29

náhled

28

Padající kamení
31

Pozor, tunel
32

Karty se zamíchají a rozloží lícem dolů tak, aby žádný z hráčů neznal
rozložení karet. Hráči postupně otáčí dvojici karet lícem vzhůru, aby je
viděli i ostatní hráči. Pokud karty patří k sobě, hráč je odebere a otáčí další
dvojici (lze hrát i variantu, ve které i po nalezení shodné dvojice pokračuje
další hráč v pořadí). Pokud karty k sobě nepatří, otočí je zpět lícem dolů
a pokračuje další hráč v pořadí. Hraje se tak dlouho, dokud nejsou všechny
karty rozebrány. Vítězem se stane hráč s největším počtem nalezených
dvojic.

Pozor, přechod pro chodce

(SK) Pravidlá hry pexeso

Karty sa zamiešajú a rozložia lícom dole tak, aby žiadny z hráčov nepoznal
rozloženie kariet. Hráč postupne otáča dvojicu kariet lícom hore tak, aby
obe karty videli aj ostatní hráči. Pokiaľ karty patria k sebe, hráč si dvojicu
kariet vezme a otočí postupne ďalšiu dvojicu. Pokiaľ karty k sebe nepatria,
otočí ich naspäť lícom dole a pokračuje ďalší hráč v poradí (je možné hrať aj
verziu, v ktorej aj po nájdení zhodnej dvojice pokračuje ďalší hráč v poradí).
Hrá pokračuje, kým hráči nerozoberú všetky karty. Víťazom sa stane hráč
s najväčším počtom nájdených dvojíc.

Víčko
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