
  Vek: 4+

  Počet hráčov: 2 – 4

   Obsah: 24 kariet domčekov, 16 modrých 
žetónov, 10 oranžových kariet Doda

  Cieľ hry: Ako prvý získať 5 žetónov.
 Postup hry: 

Všetky karty domčekov poukladajte na stôl, 
lícovou stranou nahor. Určite si hráča, ktorý bude 
sprevádzať hrou. Ostatní hráči si zavrú oči, aby 
sprievodca mohol skryť pod niektorý domček 
oranžovú kartu Doda. Potom si oči otvoria a môžu 
začať hľadať Doda. Doda hľadajú tak, že sa pýtajú 
sprievodcu, kde je Dodo, napr. takto: „Je Dodo  
v domčeku, nad ktorým je slnko?“ Hráči sa pýtajú rad 
radom, vždy po jednej otázke. Sprievodca odpovedá 
len „Áno“ alebo „Nie“. Následne otočí všetky karty, 
pre ktoré odpoveď platí, t. j. keď odpovie „Áno“, tak 
otočí napr. všetky karty domčekov, nad ktorými 
slnko nie je, a keď odpovie „Nie“, tak otočí napr. 
všetky karty, nad ktorými slnko je.
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Potom sa opýta ďalší hráč, napr. „Je Dodo  
v domčeku, z ktorého sa dymí?“ alebo „Je 
Dodo v domčeku, v ktorom je mačka?“
Postupne sa počet domčekov znižuje. 
Keď si hráč myslí, že vie, v ktorom domčeku 
je Dodo, musí počkať, kým bude na rade,  
a potom svoj tip oznámi sprievodcovi. 
Keď sa zmýlil, kolo prehral a nasleduje ďalší 
hráč. 
Keď má pravdu, kolo vyhral a získa modrý 
žetón. 
Hráči pokračujú ďalším kolom, pre ktoré si 
zvolia nového sprievodcu. 
Víťazom je ten, kto získa 5 žetónov.
Varianty hry prispôsobené veku hráčov: 
- najmladší hráči: znížte počet kariet
- starší hráči: hrajte bez otáčania kariet  

a skúste si len zapamätať, ktoré karty už 
neprichádzajú pri hľadaní do úvahy. 

Poznámka: skrývate len 1 Doda, ostatné oranžové 
karty sú náhradné, pre prípad, že sa karta stratí 
alebo poškodí. 
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