NEVINNÉ HRÁTKY jsou erotickou hrou pro páry, které se chtějí blíže poznat nebo
okořenit svůj milostný život. Při hraní Nevinných hrátek budete navzájem
poznávat své nejtajnější tužby a plnit si svá erotická přání. S Nevinnými hrátkami bude každý večer naplněný něhou i vášní.
Pro hraní Nevinných hrátek je nezbytné si
připravit tu správnou atmosféru. Zkuste se
uvolnit – otevřete si láhev dobrého vína,
pusťte si romantickou hudbu, zapalte svíčku
nebo ztlumte světla.
Poté si připravte herní plán, umístěte modrou figurku pro pána a červenou figurku pro
dámu na startovní pole a rozdělte karty podle
rubů do pěti balíčků. Tři balíčky obsahují karty
s úkoly, dva karty s odměnami. Úkoly se dělí
do tří zón – Intimní, Vzrušující a Vášnivé. Karty
odměn jsou dvou typů – jedna sada je určena
dámě, druhá pánovi. Každý hráč by si též měl
přichystat skleničku svého oblíbeného nápoje. Až bude hra připravená, můžete začít.

PRAVIDLA HRY
Na začátku hry každý hráč obdrží jednu kartu
odměny. Dáma je vždy začínajícím hráčem.
V průběhu hry se budou hráči střídat v házení kostkou. Na kostce mohou padnout tři
symboly:
1. Symbol rtů – v tomto případě musí hráč
nejprve vášnivě políbit spoluhráče. Poté
musí splnit úkol z karty, kterou si dobere
z vrchu balíčku, příslušejícího zóně, kde se
právě nachází hráčova figurka. Pokud hráč
úkol splní, pohne svojí figurkou o 1 pole
vpřed.
2. Symbol skleničky – v tomto případě si
musí hráč nejprve pořádně loknout nápoje, který si před hrou připravil. Poté
musí splnit úkol z karty, kterou si dobere
z vrchu balíčku, příslušejícího zóně, kde se
právě nachází hráčova figurka. Pokud hráč
úkol splní, pohne svojí figurkou o 1 pole
vpřed.
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Kdykoli hráčova figurka vstoupí na políčko,
označené symbolem dárku, okamžitě získá
kartu odměny z odpovídajícího balíčku a posune svoji figurku o 1 pole vpřed. Pak hraje
další hráč.
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3. Symbol kalhotek – v tomto případě si
musí hráč nejprve svléknout jeden díl
oblečení. Pokud již nemá, co svlékat, přikročí rovnou k plnění úkolu. Poté musí
splnit úkol z karty, kterou si dobere z vrchu
balíčku, příslušejícího zóně, kde se právě
nachází hráčova figurka. Pokud hráč úkol
splní, pohne svojí figurkou o 1 pole vpřed.
Poté co aktivní hráč (ne)splnil svůj úkol, hází
kostkou druhý z hráčů.

KONEC HRY
Hra končí v kole, kdy některý z hráčů
dosáhne pole cíl. Hráč, který pole cíl dosáhl,
okamžitě získá 1 kartu odměny. Kolo se ovšem
dohrává – pokud tedy jako cíle dosáhla první
dáma, má pán ještě jednu šanci se tam posunout také. Pokud se oběma hráčům podaří
dosáhnout cílového pole ve stejném kole, hru
vyhrávají oba.
Vítěz si smí z odměn, které získal v průběhu
hry, jednu vybrat a požadovat po druhém
hráči její naplnění. Pokud vyhráli oba hráči,
zařídí si odměny navzájem.

ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ
Neváhejte a zahrajte si po dohrání hru znovu.
Při hraní buďte opatrní, dbejte na své zdraví
a bezpečnost. A hlavně si to užijte!

