DJ05148 Kotakote
Věk: 6-99

Počet hráčů: 2-6

Obsah: 30 karet s úkoly (v jednodušší verzi s 1 obrázkem, v obtížnější verzi se 2 obrázky),
6 sad po 4 Kotakote kartách.
Cíl hry: Získat 5 karet s úkoly.
Příprava na hru: Hráči se vzájemně dohodnou,
jakou úroveň hry budou hrát:
- úroveň 1 – karty s úkoly se na stůl pokládají
tak, aby nahoru směřovaly 2 obrázky
- úroveň 2 – karty s úkoly se na stůl pokládají
tak, aby nahoru směřoval 1 obrázek.
Karty s úkoly zamíchejte a vytvořte z nich balíček
(podle úroveň obtížnosti). Každý hráč si vezme do
ruky 4 Kotakote karty.
Průběh hry: Hráči si vezmou do ruky své
Kotakote karty. Na stůl mohou pokládat pouze
karty potřebné k provedení úkolu, ostatní karty
si nechají v ruce.
Hráči otočí první kartu s úkolem a položí ji doprostřed stolu tak,
aby ji všichni viděli. Na kartě jsou 1 nebo 2 obrázky, v závislosti na
zvolené úrovni hry.
Nyní se všichni hráči současně pokoušejí reprodukovat obrázek na
kartě s úkolem. Používají k tomu své Kotakote karty.
Hráči musí položit geometrický tvar (ve správné barvě) na
polovinu odpovídajícího obrázku. Pokud jsou na kartě s úkolem
dva obrázky, hráč musí reprodukovat oba.
Jakmile si některý z hráčů myslí, že splnil výzvu, vykřikne
„KOTAKOTE“.
Poté všichni společně obrázek zkontrolují:
- pokud je reprodukovaný obrázek správný, hráč získává kartu
s úkolem a nechá si ji u sebe do konce hry,
- pokud hráč udělal chybu, ztrácí kartu s úkolem.
Vrátí kartu s úkolem, kterou získal dříve (pokud již
nějakou získal). Tato karta a karta s úkolem z tohoto
kola se vrátí zpět do balíčku.
Hráči si vezmou své Kotakote karty (a také již získané
karty s úkoly) a zamíchají je. Začíná nové kolo hry a
otočí se nová karta s úkolem.
Závěr hry: Vítězí hráč, který získal 5 karet s úkolem.

Autor hry: Sébastien Decad
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