„Memuuu” to gra, która sprawdzi Waszą pamięć i refleks!

Zawarto S’ C’ :
 2 kart Memuuu – każda karta przedstawia 1 z 8 rzeczy na tle w 1 z 3 kolorów;
7
3 karty krów.

Przygotowanie do gry
Osoba, która ostatnio widziała krowę, tasuje talię kart.

Jak gra C’ ?
Osoba, która potasowała talię, odwraca wierzchnią kartę i umieszcza
ją odkrytą pośrodku stołu. Następnie odkrywa drugą kartę i kładzie
ją również odkrytą na pierwszej karcie, tworząc tym samym
stos. Każda kolejna odkryta karta musi zostać położona na
poprzedniej. Gdy któryś gracz pamięta, że widział już wcześniej
wierzchnią kartę (czyli taka sama karta znajduje się w odkrytym
stosie), zakrywa ręką stos i natychmiast mówi, jaka karta się
powtarza (na przykład banan na zielonym tle).

Reszta sprawdza, czy gracz ma racjE,.
Jeśli tak, to bierze wszystkie odkryte karty.
J
 eśli nie, to rozdaje wszystkie odkryte karty
pozostałym graczom (po 1 karcie po kolei, zaczynając
od osoby siedzącej po jego lewej).

Ale uważajcie na krowy, które mogą się pojawić w każdym momencie!
Jeśli wierzchnią kartą jest krowa, gracz, który jako pierwszy zakryje ręką
stos, zgarnia wszystkie odkryte karty.

Koniec rundy

Gdy ostatnia karta z talii została odkryta, a nikt nie pamięta, czy
identyczna karta znajduje się już w stosie, następuje koniec
rundy. Policzcie teraz, ile kart uzbierało każde z Was.
Osoba, która zgarnęła ich najwięcej, wygrywa rundę.
Następną rundę zaczyna gracz siedzący po
lewej stronie zwycięzcy. Zbiera wszystkie karty,
tasuje je, odkrywa pierwszą z nich, a potem
następne – tak jak na początku gry.

Koniec gry

Gdy już wszyscy uczestnicy rozgrywki tasowali i wykładali
karty, gra się kończy. Gracz, który wygrał najwięcej rund,
zostaje zwycięzcą.

Tryb ekspercki

W tym wariancie, aby zdobyć karty,
trzeba zakryć stos ręką, gdy wie
się o 2 parach ukrytych w stosie
(i oczywiście opisać, co znajduje
się na kartach).
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