Cíl hry
Středobodem Dokonalého páru je „stupnice výročí“,
která udává, kolik let se svým protějškem vydržíte a jaká všechna výročí spolu budete slavit. Cílem
Dokonalého páru je dosáhnout na „stupnici výročí“
co nejlepšího výsledku — vydržet spolu co nejdéle.
A pokud se Vám to napoprvé nepodaří — můžete hru zkoušet znovu a znovu a „předpověď“ si tak
vylepšit.

pár

Příprava hry
Našli jste toho pravého nebo tu pravou? Přemýšlíte,
jestli si jste souzeni? Jak dlouho Vám to spolu vydrží? Na tyto otázky
Vám odpoví párty hra Dokonalý pár, která Vám předpoví,
jak dlouhou dobu spolu strávíte. Samozřejmě může se i mýlit.
Ostatně co o tom může nějaká hra vědět, že?

Do středu stolu umístěte herní plán. Figurku bílé
labutě (představuje počítadlo bodů) i černé labutě (představuje počítadlo kol) postavte na políčko
„START“ na „stupnici výročí“. Karty s úkoly rozdělte
do čtyř balíčků podle příslušných kategorií (Střevíčky, Předvádění, Velké plány a Lichotky) a umístěte je lícem dolů vedle herního plánu. Stranou si
připravte žetony bot, mazací destičky, ﬁxy s mazátkem a přesýpací hodiny.

Ale ať tak, nebo onak, díky Dokonalému páru budete moci zjistit, jestli
jste spolu „na jedné vlně“, a dozvědět se, jak dobře svého partnera
či partnerku znáte — a ještě se u toho skvěle pobavit!

Herní komponenty
herní plán
přesýpací hodiny
2 mazací destičky
2 ﬁxy s mazátkem
2 ﬁgurky labutí pro hru 2 hráčů
4 ﬁgurky pro hru více hráčů
2 žetony bot
200 karet s úkoly a otázkami

Strevíčky

Lichotky

Kdo komu dal první pusu?

Zalichoťte očím
Vaší manželky.

Kdo lépe vaří?
Kdo hlasitěji chrápe?

Strevíčky
Kdo komu dal první pusu?
Kdo lépe vaří?
Kdo hlasitěji chrápe?

Zalichoťte moudrosti Vaší
novopečené tchyně.
Kdo lépe tančí?
Kdo se déle sprchuje?

Zalichoťte moudrosti Vaší
novopečené tchyně.
Kdo lépe tančí?

Zalichoťte hvězdám, které
Vás daly dohromady.

Kdo se víc roztahuje
v posteli?

Svatební den

Lichotky
Zalichoťte očím
Vaší manželky.

Kdo se déle sprchuje?

Zalichoťte hvězdám, které
Vás daly dohromady.

Kdo se víc roztahuje
v posteli?

Bavlněná svatba

Dřevěná svatba

Cínová svatba

Stříbrná svatba

Zlatá svatba

Nebeská svatba

