Úchylné pexeso
(vytvořil Equinoxe13 z bdsmdoupe.cz)
Úchylné pexeso je jednoduchá hra pro dva a více hráčů. Tvoří ho 64 čtvercových kartiček,
přičemž každá z nich je zastoupena dvakrát, tedy celkem 32 různých motivů trestů.

Příprava a hra
1. Kartičky se dobře promíchají a potom se rozloží na stůl rubem nahoru.
2. Hráči si mezi sebou určí nebo rozlosují pořadí a první začne. Otočí dvě libovolné
kartičky tak, aby všichni spoluhráči viděli obraz a umístění kartičky na hrací ploše.
Pokud se povedlo a kartičky jsou stejné, hráč si je obě vezme a pokračuje dál
v otáčení tak dlouho, dokud se mu vyhledávání dvojic daří. Jakmile otočí dvě rozdílné
kartičky, otočí je zpátky rubem nahoru a ve hře pokračuje další hráč
3. Hra končí, jakmile jsou odstraněny všechny kartičky a vítězem se stává ten, kdo získal
nejvíc dvojic.

Varianty s tresty
Hru je možné hrát buď jako klasické pexeso, nebo ji je možné vylepšit aplikováním
jednotlivých trestů. Jsou 2 možnosti, jak to provést:
1. V průběhu hry: Kdykoliv hráč otočí stejné kartičky, ponechá si je a zobrazený trest
ihned vykoná na některém z protihráčů. Poté pokračuje dál ve hře. Tresty
s nedefinovaným trváním jsou v platnosti do konce hry.
2. Po skončení hry: Hráč, který vyhrál, si může ze svých dvojic karet vybrat a vykonat
jeden trest na každém z poražených protihráčů, přičemž jedna dvojice vždy znamená
jeden trest. V případě hry dvou hráčů si může vítěz sám zvolit, zda k potrestání
využije všechny dvojice, nebo jen některé či pouze jednu. U trestů s nedefinovaným
trváním je jen na trestajícím, kdy je zruší.

Poznámky
Tresty jsou až na „Odlož si“ brány z pohledu trestajícího, tedy toho, komu patří dvojice
kartiček.
Je možné je přidávat k již probíhajícím, pokud jsou. Pokud by ale nastal jakýkoliv střet, má
přednost nový trest před starým, který je tímto zrušen. Případně je možné se dohodnout, že
je zrušen pouze po dobu nového trestu a po jeho vykonání je původní trest obnoven. Toto
ponechávám na hráčích. ☺

Seznam kartiček s vysvětlením trestů
Plivanec do pusinky – Jednou nebo i víckrát naplivej trestanému do pusinky.
Políbit nožky – Nastav nožky, trestaný ti je musí políbit.
Botičky – Vyber trestanému libovolné botky a nazuj mu je.
Podusit – Chvilku trestaného podus libovolným způsobem.
Roubík – Potrestanému zacpi ústa vhodným roubíkem.
Kolík – Vyber některý kolík a nacpi ho trestanému do prdelky.
Dávení – Přiměj trestaného rukou či vhodnými nástroji k dávení.
Plácačka, Rákoska, Důtky, Bičík, Facka – Několik ran dle vůle trestajícího.
Svorky – Nasaď trestanému některé svorky.
Obojek – Nasaď trestanému některý obojek.
Kukla – Navlékni trestanému libovolnou kuklu.
Podvázání – Podvaž trestanému nádobíčko či prsa vhodným provázkem apod.
Kousnutí do cecků – Kousni trestaného do každé bradavky.
Cumlání ouška – Nech si od trestaného ocumlat obě ouška.
Prošlapání – Trestaného pořádně prošlapej. Kde přesně a čím, to je jen na tobě.
Rukavičky – Navlékni trestanému některé rukavičky.
Masáž nožiček – Trestaný ti musí namasírovat obě nožičky.
Lízání – kouření – Trestaný ti musí chvíli lízat pipinku, případně kouřit pindíka.
Polibek – Krásný dlouhý polibek na ústa, roubík či kukla není překážkou.
Lízání nožiček – Trestaný ti musí pořádně olízat nožičky.
Lízání botiček – Trestaný ti musí pořádně olízat botičky. Pokud je nemáš, nějaké si vezmi.
Výprask přes prdelku, Výprask přes nožičky – Nástrojem či rukou trestaného chvíli bij.
Spoutání nohou, Spoutání rukou – Nasaď trestanému některá pouta, nebo jej jinak spoutej.
Plynová maska – Nasaď trestanému některou plynovou nebo kyslíkovou masku.
Prohození – Prohoď si s jiným hráčem jednu dvojici karet (alternativně možno všechny)
a v případě varianty 1 hned proveď trest, který sis vzal.
Odlož si – Odstraň ze hry libovolnou dvojici některého protihráče. Lze i využít i na odložení
něčeho, co máš na sobě díky předchozím kartám, např. roubíku, masky a podobně.

