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Vek: 8 – 99 rokov  

Počet hráčov: 2 – 4 

Obsah: 54 kariet

Cieľ hry: Ako prvý zmenšiť súčet svojich kariet na 5 alebo menej 
bodov.    

      Príprava hry: Hrá sa 5 kôl. Najskôr zamiešajte karty a rozdajte si po 4 
karty. Nepozerajte si ich! Zvyšok kariet položte lícom nadol na kôpku 
doprostred stola. 
Každý vyloží svoje 4 karty pred seba do 2 radov po 2 karty. Pozrie si karty 
spodného radu, ale tak, aby ich ostatní nevideli.

Priebeh hry:  
Hru začne najmladší hráč. Pokračuje sa 
v smere hodinových ručičiek. Začínajúci 
hráč si potiahne z kôpky kartu, tak aby 
ju ostatní nevideli. Má 2 možnosti: 

1. kartu odloží – položí ju otočenú lícom nahor na kôpku. Ak karta 
umožňuje akciu, môže ju pred odložením vykonať (pozri časť “akčné 
karty“).

2. kartu (otočenú lícom nadol) vymení za niektorú z kariet vyložených 
pred sebou a vymenenú kartu odloží lícom nahor na kôpku.

Hráč si môže pozrieť 
niektorú zo svojich 
vyložených kariet 
a položiť ju naspäť. 

Hráč si môže vymeniť 1 zo 
svojich vyložených kariet 
s protihráčom. Hráči si nemôžu 
karty pozrieť. 

Hráč si môže pozrieť 
niektorú z protihráčových 
vyložených kariet a 
položiť ju naspäť. 

Hráč si môže pozrieť niektorú 
z protihráčových vyložených 
kariet, a keď chce, môže ju 
vymeniť za 1 zo svojich 
vyložených kariet. 

Nasleduje protihráč. Má tieto možnosti:
1. zoberie si kartu, ktorú odložil predošlý hráč a vymení ju (otočenú lícom 
nadol) za niektorú zo svojich vyložených kariet.
2. potiahne si kartu z kôpky a buď ju odloží, alebo vymení.

Počas hry sa hráči snažia zmenšiť súčet svojich vyložených kariet na 5 
alebo menej bodov – výmenou za potiahnutú kartu alebo za kartu 
odloženú protihráčom.

Akčné karty
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Hodnota kariet
Každá karta má svoju číselnú hodnotu uvedenú v hornom a spodnom 
rohu.

Príklady:  

Koniec hry:
Keď si hráč myslí, že súčet jeho vyložených kariet je 5 alebo menej, 
povie „Spooky boo!“ a kolo sa skončilo.

Hráči si otočia vyložené karty a spočítajú ich.  

- Keď hráč, ktorý ukončil kolo, má 5 alebo menej bodov, započíta si 0 
a ostatní si započítajú súčet svojich kariet.
- Keď sa hráč, ktorý ukončil kolo, pomýlil a má viac než 5 bodov, 
započíta si 10 bodov a ostatní si započítajú 0 bodov. 

Všetky karty zamiešajte a začnite ďalšie kolo. 

Po 5 kolách je víťazom hráč, ktorý má najmenej bodov. 

-1 bod 0 bodov 5 bodov 15 bodov
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