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2-6 hráčů
Věk: +5
Hra obsahuje: 75 kulatých karet
Cíl hry: najít shodu středového obrázku karty s obrázky na okraji jiné karty v barvě nebo tvaru – a i
naopak.
Hra:
Zamíchané karty leží v balíčku na stole lícem dolů. Jeden z hráčů vybere 3 karty z různých míst balíčku
a položí je na stůl lícem nahoru. Potom otočí další kartu – „match“ kartu – a umístí ji odděleně od již
položených karet.
Hráči hledají, zda se středový obrázek „match“ karty shoduje v barvě či tvaru s některými
obvodovými obrázky zbylých karet a zároveň, zda se středový obrázek této karty pak shoduje v barvě
či tvaru s obvodovými obrázky „match“ karty. Kdo první najde kartu splňující obě podmínky zároveň,
položí na ni ruku. Ostatní zkontrolují, zda je to opravdu správná karta a pokud ano, může si hráč,
který ji označil, tuto i „match“ kartu vzít. Získává tak 2 karty.
Pokud stejnou kartu označí ve stejný okamžik více hráčů, získává ji ten, kdo má ruku níž.
Pokud hráči označí více karet, které splňují podmínky, každý si vezme tu, kterou našel a „match“
karta je vyřazena ze hry.
Není-li žádná shoda mezi 3 kartami a „match“ kartou, přidá se „match“ karta k vyloženým kartám a
hráči otočí novou „match“ kartu. Hra pokračuje dle výše uvedených pravidel.
Vyložené karty musí být vždy nejméně 3, doplňují se z balíčku.
Hra končí, jakmile nejsou už žádné karty v balíčku. Vyřazené „match“ karty se nepoužívají znovu.
Hráči spočítají své karty a vítězí ten, kdo jich má nejvíce.
Poznámka:
1/ Pokud hráč označí kartu, která nesplňuje podmínky shody, musí jednu ze svých karet (pokud už
nějaké má) vrátit do balíčku na stole, až dospod.
2/ Vždy, když se doplňují vyložené karty nebo „match“ karta, mohou hráči balíček karet promíchat,
aby měli jistotu, že nejsou za sebou shodující se karty, např. z předchozí hry.

Text na krabičku:
Shodné symboly a barvy je snadné najít, ale „sedí“ to i NARUBY (INSIDE OUT)? Máš-li bystré oči a
rychlé ruce, získáš nejvíc karet…. ale za chyby se platí!

