
Zawartość
240 kart z pytaniami dla NIEJ i dla NIEGO 

(2 × 30 kart z kategorii MIŁOŚĆ, 2 × 30 kart 

z kategorii SEKS, 2 × 30 kart z kategorii 

NAMIĘTNOŚĆ, 2 × 30 kart z kategorii 

WIEDZA EROTYCZNA), 

18 kart prezentów,

6 kart wyzwań,

6 kart kategorii,

stojak na karty,

kostka.

Przygotowanie gry 
Podzielcie karty na stos z pytaniami dla NIEJ i stos z py-
taniami dla NIEGO, a później podzielcie karty z każ-
dego stosu według kategorii WIEDZA EROTYCZNA, 
MIŁOŚĆ, SEKS i NAMIĘTNOŚĆ i potasujcie każdy 
zestaw osobno. Usiądźcie naprzeciwko siebie, a pudełko 
połóżcie pomiędzy Wami. Włóżcie 8 zestawów kart 
do otworów w pudełku tak, jak pokazano na ilustracji 
powyżej. Najpierw ONA bierze podzielone na kategorie 
karty z pytaniami dla NIEGO i wkłada je do 4 otworów 
w pudełku w taki sposób, żeby widziała tekst na karcie, 
a ON tylko rewers. ON układa karty z pytaniami dla 
NIEJ tak, by ON widział tekst, a ONA rewers.

Następnie ON musi potasować karty prezentów 
awersem do dołu. ONA losuje 3 karty prezentów, 
sprawdza, co jest na nich napisane, wybiera jed-
ną z nich i kładzie przed sobą awersem do dołu, 
a pozostałe 2 wtasowuje do stosu. Wtedy ON losuje 
3 karty w taki sam sposób, wybiera jedną z nich 
i kładzie przed sobą awersem do dołu. Wszystkie 
pozostałe karty prezentów odłóżcie na bok, nie 
będą Wam już potrzebne.

Potasujcie karty wyzwań, weźcie po 1 karcie i po-
łóżcie je przed sobą. Potasujcie karty kategorii 
i połóżcie je w zakrytym stosie obok pudełka. 
Włóżcie kostkę do pudełka, a stojak na karty po-
stawcie obok niego – po skończonej rozgrywce 
zwycięzca lub zwyciężczyni może umieścić swoją 
kartę prezentu w stojaku, żebyście każdego dnia 
widzieli, co jedno z Was wygrało w ZAKOCHANIU.

PODPOWIEDŹ. Jeśli nie chcecie korzystać z kart przynależących 

do którejś z kategorii (WIEDZA EROTYCZNA, MIŁOŚĆ, SEKS 

i NAMIĘTNOŚĆ), możecie położyć je obok pudełka. Pamiętajcie 

tylko, by razem z nimi usunąć odpowiadającą im kartę kategorii.

ONA pyta JEGO

Miłość

Miłość
ON pyta JĄ

Wyzwanie

Prezent

W przyszłym tygodniu przygotuj dla

nas romantyczną kolację przy świecach!

Gra dla dwojga
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Cel gry
Na kartach wyzwań narysowane zostały kolorowe 
serca. Takie same serca znajdziecie na kartach z py-
taniami. Waszym celem jest zdobycie 4 serc z Waszej 
karty wyzwania. Gdy jedno z Was odpowie na pytanie 
poprawnie albo podoła wyzwaniu, otrzymuje kartę. 
Wygrywa pierwsza osoba, która zbierze 4 karty 
z sercami ze swojej karty wyzwania. Zwycięzca lub 
zwyciężczyni ma prawo odebrać prezent, którego 
opis znajduje się na jego (bądź jej) karcie prezentu!

Rozgrywka
Każde z Was spogląda na swoją kartę wyzwania, 
żeby dowiedzieć się, jakie serca musi zebrać. Nie 
pokazujcie swoich kart partnerom. Grę czas zacząć!

Panie przodem! ONA bierze 1 kartę ze stosu kart 
kategorii i czyta na głos nazwę kategorii. ON wyciąga 
pierwszą kartę z tej kategorii (musi być to karta z na-
pisem „ON pyta JĄ”) i czyta na głos pytanie albo wy-
zwanie. ONA stara się odpowiedzieć na pytanie albo 
podołać wyzwaniu najlepiej, jak potrafi. Jeśli JEGO 
zdaniem ONA odpowiedziała na pytanie albo pora-
dziła sobie z wyzwaniem, to ONA otrzymuje kartę. 

Po uporaniu się z pytaniem albo wyzwaniem ONA odkłada 
kartę kategorii na stos i tasuje karty. Teraz JEGO kolej. ON bie-
rze jedną z kart kategorii, a ONA odczytuje pytanie z pierwszej 
karty reprezentującej tę kategorię (musi to być karta z napisem 
„ONA pyta JEGO”). ON stara się odpowiedzieć na pytanie albo 
poradzić sobie z wyzwaniem. Jeśli MU się uda, otrzymuje kartę.

Kostka będzie Wam potrzebna przy kartach specjalnych: 

♥	 „Wymień/Podaj X...” – w przypadku tej karty 
pytana osoba musi rzucić kostką i wymienić tyle 
zespołów, tylu aktorów albo tyle innych rzeczy, 
ile oczek znajduje się na kostce.

♥ W przypadku karty z poleceniem zrzucenia ubrań 
pytana osoba musi… no cóż, pozbyć się ciuchów.

Jak to działa? Rzuć kostką. Wynik podpowie Ci, ile 
elementów garderoby musisz z siebie zdjąć.

Jeśli wyrzucisz 1 oczko albo 6 oczek, zdejmujesz 1 ubranie.
Jeśli wyrzucisz 2 oczka albo 5 oczek, zdejmujesz 2 ubrania.
Jeśli wyrzucisz 3 oczka albo 4 oczka, zdejmujesz 3 ubrania.

Koniec gry
Osoba, która jako pierwsza zdobędzie wszystkie serca ze swojej karty 
wyzwania, wygrywa grę. Gdy wygrasz, przeczytaj na głos swoją kartę 
prezentu. Osoba przegrana musi zrealizować polecenie z karty w ciągu 
najbliższych dni lub tygodni. Aby przypomnieć JEJ albo JEMU o tym 
obowiązku, dobrze jest postawić stojak z kartą prezentu w widocznym 
miejscu (na przykład koło łóżka, na stole albo w kuchni).

Namiętność
Schowam tę kartęgdzieś na swoim ciele. Znajdź ją... 

Kategoria

PODPOWIEDŹ. W  przypadku pytań z  kategorii WIEDZA 

EROTYCZNA odpowiedzi znajdziecie na kartach, ale przy pyta-

niach o sprawy osobiste i intymne nie możemy Wam niestety po-

móc. Nie spieszcie się z odpowiadaniem, rozmawiajcie i flirtujcie 

ze sobą, dzięki czemu podczas gry jeszcze lepiej się poznacie.

Miłość
Wymień X zespołów, których lubię słuchać.

X =

Wyskakujz ciuchów, słońce!
Seks

Rozbierz się, kochanie!

Wiedzaerotyczna
Jak miała na imięrzymska boginimiłości i pożądania? 

Wenus.

Namiętność

Chcę Cię zobaczyć nago,ślicznotko!
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