Pravidla hry Pod lupou
Pro 2 a více hráčů
• Vyberte si dvě karty (ze sady čtyř), které zobrazují stejnou scénu.
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Rohy karet jsou barevně odlišené, abyste snadno našli celou sadu.
Nezapomínejte, že karty jsou oboustranné, takže možná budete
muset kartu otočit, abyste našli dvojici. Otočte přesýpací hodiny,
20 vteřin si dvě karty prohlížejte a snažte se najít všech 6 rozdílů.
Pokud hrajete s malými dětmi, můžete hodiny otočit ještě jednou
a dát jim více času.
Poté předejte své dvě karty dalšímu hráči a hoďte kostkou.
Číslo na kostce určuje, na kolik rozdílů si musíte vzpomenout.
Pokud jste si zapamatovali požadovaný počet rozdílů (správnost
zkontroluje další hráč), jednu kartu si necháte. Druhou kartu vrátíte
do krabice. Nyní je na řadě další hráč.
Pokud chcete hrát méně na náhodu a mít pro všechny hráče stejné
podmínky, hoďte kostkou před začátkem kola a hráči budou
popisovat stejný počet rozdílů.
Vítězem je hráč, který získá nejvíce karet po uplynutí předem
stanovené doby nebo po vybrání všech dvojic karet.
Tip: Při hře ve 4, 6, 8 hráčích můžete hru pozměnit tak,
že polovina hráčů prohlíží své karty naráz a poté je předají zbylým
hráčům. Ti zkontrolují správné odpovědi a skupiny se vystřídají.

Pravidlá hry Pod lupou
Pre 2 a viac hráčov
• Vyberte si dve karty – zo štvorice, ktorá zobrazuje tú istú scénu. Rohy
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kariet sú farebne odlíšené, aby ste poľahky našli celú štvoricu.
Nezabudnite, že karty sú obojstranné, takže možno budete musieť
kartu otočiť, aby ste našli príslušnú dvojicu. Otočte presýpacie
hodiny, 20 sekúmd si vybraté dve karty prezerajte a snažte sa nájsť
všetkých 6 rozdielov. Ak hráte s malými deťmi, môžete hodiny otočiť
ešte raz a dať im viac času.
Potom podajte svoje dve karty ďalšiemu hráčovi a hoďte kockou.
Číslo na kocke určuje, na koľko rozdielov si musíte spomenúť.
Ak ste uviedli požadovaný počet rozdielov (správnosť skontroluje
ďalší hráč), jednu kartu si nechajte. Druhú kartu vráťte do škatule.
Potom je na rade ďalší hráč.
Ak chcete hrať menej na náhodu a umožniť všetkým hráčom rovnaké
podmienky, hoďte kockou pred začiatkom kola a každý hráč bude
musieť opísať rovnaký počet rozdielov.
Víťazom je hráč, ktorý získa najviac kariet po uplynutí
vopred stanoveného času alebo po zahraní všetkých
dvojíc kariet.
Tip: Pri hre so 4, 6 alebo 8 hráčmi môžete hru pozmeniť tak,
že polovica hráčov si prezerá svoje karty naraz a potom ich
podá zvyšným hráčom. Tí skontrolujú správne odpovede
a skupiny sa vystriedajú.

