
příprava hry
Doporučujeme navodit příjemnou atmosféru, dobrou 
náladu a najít si útulné prostředí. Můžete si připravit 
láhev chutného alkoholu, zapálit aromatickou svíčku 
a cokoli dal šího, co Vám pomůže se uvolnit. Takto na-
laděni si připravte herní plán, hrací kostku, dvě �gurky 
a karty. Povšimněte si, že herní plán se dělí do dvou 
polovin, které označujeme jako nevinná a hříšná. 
Karty roztřiďte do hromádek podle jejich druhu 
a barvy, které umístíte na herní plán na příslušně 
vyznačená místa. Karty speciálních úkolů zamíchejte 
do dvou hromádek (zvlášť nevinné a hříšné). Balíček 
závěrečných úkolů položte vedle herního plánu.

pravidla hry
Na začátku si každý vylosujte jednu kartu odměny. 
Postavte si svoje � gurky na start (žena má královnu, 
muž má krále). Hru začíná vždy žena. Ve svém tahu 
si hráč nejprve vezme kartičku s úkolem podle pole, 
na kterém stojí. Stojí-li na běžném poli, označeném 
symbolem srdce, vezme si kartu běžného úkolu – buď 
nevinného, nebo hříšného, podle toho, kde se na her-
ním plánu nachází. Stojí-li na poli speciálním, ozna-
čeném symbolem kalhotek, hodí si kostkou a podle 
symbolu, který na kostce padne, si najde v balíčku 
jeden ze speci álních úkolů. Při nich využije speciální 
erotické pomůcky: bičík, peříčko, škrabošku, pouta nebo 
růžové lístky. Opět si úkol vybírá podle toho, jestli se 
nachází v nevinné nebo hříšné části herního plánu. 
Zahrané karty odkládejte stranou.

Erotická hra nevinné hrátky deluxe je určena 
pro dvojici: ženu a muže, kteří k sobě pociťují vzá-
jemné sympatie a chtějí se blíže poznat, nebo pro 
partnery, kteří se už znají a chtějí si zpestřit svůj 
milostný život. Začínají sice nevinně, ale mohou 

skončit pořádným hříchem!
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úkoly
Splní-li hráč úkol, získá jednu kartu odměny (hříšnou nebo ne-
vinnou, podle toho, jaký úkol plnil) a posune svoji � guru o jedno 
pole vpřed. Pokud hráč úkol nesplní, odměnu nezískává, ale 
� guru přesto posune. Nesplnit úkol lze několika způsoby – buď 
se hráč o jeho splnění vůbec nepokusí (a je to zcela legitimní 
možnost, pokud se moc stydíte), nebo se mu splnění nepodaří, 
a nebo jej naopak splní až příliš – při plnění úkolu byste totiž 
neměli udělat více, než vám úkol nařizuje. Zdůrazňujeme, že 
odměny pro dámy a pány se liší.

startovní pole
Každý hráč začíná na svém startovním poli. Startovní pole se zá -
roveň považuje za pole běžného úkolu.

pole striptýz
Speciální pole striptýzu je označeno symbolem střevíčku. 
Na tomto poli hra přechází ze své nevinné fáze do fáze hříšné. 
Hráč, který vstoupí na toto pole se svojí � gurkou, se musí vy-
svléci do naha (tedy svléknout si všechny části oblečení, které 
si nestačil svléknout doposud) – úkoly ve hříšné části herního 
plánu totiž předpokládají nahotu obou zúčastněných. Je na vás, 
jestli ze svlékání partnerovi uděláte nějakou šou, rozhodně to 
ale doporučujeme!

pole závěrečného úkolu
Aby hráč hru úspěšně dokončil, musí splnit závěrečný úkol na 
poli závěrečného úkolu, označeném symbolem vašeho pohlaví. 
Karty závěrečných úkolů poznáte podle zlaté zadní strany. Po-
kud hráč závěrečný úkol nesplní, může si v dalším kole vybrat 
nový, s nímž se mu třeba povede lépe. Za splnění závěrečného 
úkolu získává hráč kartu hříšné odměny.

konec hry
Hra končí v tom kole, kdy první hráč splnil závěrečný úkol. Kolo 
se dohrává – tj. pokud hru začínala žena, hra končí až po kole 
muže. Může se tak stát, že závěrečný úkol splní oba hráči ve stej-
ném kole. Vítězem hry je ten z partnerů, který v jejím průběhu 
nasbíral více karet odměn. Pokud zůstanou hráči vyrovnáni, 
jsou vítězi oba. Vítězný hráč si následně ze svých získaných 
karet odměn jednu vybere. Tuto odměnu mu musí protihráč 
zařídit. Je na Vás, jestli si na zařízení odměny dáte nějakou lhůtu 
nebo ne. Pokud vyhrají oba hráči, každý vybírá ze svých karet 
a zařídí si vybrané odměny navzájem.

pár tipů ke hře
  Úkoly neod¡ akujte. Cílem většinou není mít úkol co nejdříve 
za sebou, ale naopak si ho pořádně užít.

  Pokud se Vám do nějakého úkolu nechce, nerozpakujte se 
jej odmítnout. Nezískáte sice v daném kole kartu odměny, 
ale rozhodně je to lepší, než se do něčeho nutit. Na druhou 
stranu – nebojte se experimentů, hra nevinné hrátky de-
luxe je ideální k vyzkoušení věcí, které by vás s partnerem 
normálně nenapadly.

  Zdůrazňujeme, že v nevinných hrátkách deluxe můžete 
vyhrát oba. Dvojnásobně tu platí, že cesta je důležitější, než 
cíl. Ostatně, vítězem se stane každý, kdo si hru užil.

  Dress code: Jste-li v nevinné části herního plánu a nějaký 
úkol vám zadá svléknout nebo speciálně obléknout sebe či 
svého partnera – pokud není výslovně zmíněno jinak, tento 
dress code platí pouze při plnění daného úkolu. Když se na-
cházíte v hříšné části herního plánu, jste oba nazí po celý 
zbytek hry, neurčí-li úkol jinak.

  Buďte náležitě opatrní – ať už při manipulaci se svíčkou 
a dalšími pomůckami, nebo při plnění náročnějších úkolů. 
Dbejte na své zdraví a dostatečně se chraňte.

  Nebojte se zahrát si hru vícekrát za sebou – tedy pokud 
se na to cítíte.

  Co se ještě může při hraní hodit? Pokud vám úkol stanoví 
použít něco, co není součástí krabice a vy to zrovna nemáte 
k dispozici, doberte si bez postihu úkol nový. Na většinu 
úkolů se ale můžete snadno připravit. Nejčastěji budete po-
třebovat: masážní gel nebo olej, šátek, banán, okurku, šle-
hačku, marmeládu nebo med, čokoládu, kostku ledu, svíčku 
se studeným voskem a nebo prezervativ.
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