Způsob napovídání

Hru Time´s Up! si nyní mohou užít celé
rodiny i s dětmi!
Karty z tohoto rozšíření můžete zamíchat mezi
karty základní hry a hrát úplně stejně jako
pouze se základní hrou.
Pokud hrajete s dětmi, můžete uplatnit následující změny pravidel:
Výběr karet
π Hrajte pouze s vybranými kartami –
v rozšíření jsou jména na žlutých stranách karet
určena pro hru s mladšími dětmi (asi od 8 let)
a jména na modrých stranách karet určena
pro hru se staršími dětmi (asi od 10 let). Toto
rozdělení samozřejmě není absolutní a tyto
kategorie se často překrývají.
π I v základní hře je na kartách řada jmen
vhodných pro hru s dětmi, samozřejmě je
můžete vybrat a zkombinovat karty ze základní
hry a rozšíření.

π Způsob napovídání a hádání můžete
přizpůsobit hraní s dětmi. Dětem samozřejmě
můžete poradit, napovědět. Postavy dost často
představují dvojice nebo skupiny, jednoduché je
napovědět například pomocí druhé postavy
z dvojice. Navíc pod většinou postav (tam, kde
to má smysl) je uveden název knihy, filmu,
seriálu apod., ve kterém postava vystupuje.
Pokud má postava na kartě 2 jména, může
stačit uhodnout jedno z nich.
π Pokud hrajete bez dětí nebo se staršími
dětmi, samozřejmě platí všechna pravidla pro
nápovědy ze základní hry. Varianta pro zkušené
hráče: Při napovídání nesmíte použít slova ani
části slov, které jsou uvedeny na kartě jako
název knihy, filmu, seriálu apod., ve kterém
postava vystupuje.
π Když se dosypou hodiny, je možné dokončit
napovídání právě rozehrané karty.
Výhradní zastoupení pro ČR a SR:
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Počet karet ve hře
π Pro hru s dětmi doporučujeme snížit počet
karet ve hře. Můžete začít s 20 kartami místo
40 v základní hře. Také můžete zjednodušit
výběr karet na začátku hry tím, že mezi hráče
rozdáte jen přesný počet karet, se kterými se
bude hrát, nikoli o 2 karty více.

REKLAMACE: V ojedinělých případech se
stane, že ve hře chybí některá část herního
materiálu. V takovém případě se nemusíte se
hrou vracet do prodejny, ale můžete se obrátit
přímo na nás. Napište mail na info@mindok.
cz nebo zavolejte na 272 656 610, my vám
chybějící herní materiál ihned pošleme.

Spôsob nápovedy

Hru Time´s Up! si teraz môžu užiť celé
rodiny i s deťmi!
Karty z tohoto rozšírenia môžete zamiešať
medzi karty základnej hry a hrať úplne rovnako
ako základnú hru.
Ak hráte s deťmi, môžete použiť nasledujúce
zmeny pravidiel:
Výber kariet
π Hrajte iba s vybranými kartami – v rozšírení
sú mená na žltých stranách kariet určené
pre hru s mladšími deťmi (asi od 8 rokov) a
mená na modrých stranách kariet určené pre
hru so staršími deťmi (asi od 10 rokov). Toto
rozdelenie samozrejme nie je absolútne a tieto
kategórie sa často prekrývajú.
π Aj v základnej hre je na kartách vela mien
vhodných pre hru s deťmi, samozrejme ich môžete vybrať a skombinovať karty zo základnej
hry a rozšírenia.

π Spôsob nápovedy a hádania môžete
samozrejme prispôsobiť hraniu s deťmi. Deťom
pri hre môžete poradiť, či pomôcť. Postavy
dosť často predstavujú dvojice alebo skupiny,
jednoduché je napovedať napríklad pomocou
druhej postavy z dvojice. Navyše pod väčšinou
postáv (tam, kde to má zmysel) je uvedený
názov knihy, filmu, seriálu a pod. v ktorom
postava vystupuje. Ak má postava na karte
2 mená, môže stačiť uhádnuť jedno z nich.
π Ak hráte bez detí, alebo so staršími deťmi,
samozrejme platia všetky pravidlá pre nápovedy zo základnej hry. Variant pre skúsených
hráčov: Pri napovedaní nesmiete použiť slová
ani časti slov, ktoré sú uvedené na karte názov
knihy, filmu, seriálu a pod. v ktorom postava
vystupuje.
π Keď sa sypú hodiny, je možné dokončiť
nápovedu práve rozohranej karty.
Výhradní zastoupení pro ČR a SR:

MINDOK s.r.o.
Korunní 810/104
Praha 10
www.mindok.cz
Informace o této hře
i jiných, stejně kvalitních hrách,
naleznete na
www.hrajeme.cz

Počet kariet v hre
π Pre hru s deťmi odporúčame znížiť počet
kariet v hre. Namiesto 40 kariet rozdajte iba
20. Môžete zjednodušiť aj výber kariet na
začiatku hry tým, že nebudete rozdávať o 2
karty navyše, ale rozdáte medzi hráčov presný
počet kariet.

REKLAMÁCIA: V zriedkavých prípadoch sa
stane, že v hre chýba niektorá časť herného
materiálu. V takom prípade sa nemusíte vracať
do predajne, ale môžete sa obrátiť priamo na
nás.Napíšte e-mail na info@mindok.cz alebo
zatelefonujte na +420 272 656 610. My vám
chýbajúci materiál okamžitě pošleme.

