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SŁOWO WSTĘPU

OH YES! to gra erotyczna polegająca na 
sprawianiu sobie wzajemnej rozkoszy 
zgodnie z  erotycznym scenariuszem 
wylosowanym przy pomocy kart.

PRZYGOTOWANIE DO GRY

1. Zacząć grę możecie ubrani lub nadzy.
2. Karty należy ułożyć zgodnie
z rewersami (tyłami) – stworzą one cztery
talie:

• Talia „JAK?” – symbol: “♥”–
prezentuje, jaką pozycję 
z Kamasutry należy przyjąć.

• Talia „CZYM?” – symbol: “OH”
– określa część ciała lub gadżet,
którym należy sprawiać rozkosz.

• Talia „GDZIE?” – symbol: “YES”
– wskazuje miejsca na ciele, które
należy pieścić.

• Talia „GADŻET!” – symbol: “!” –
przedstawia, jakich dodatkowych
akcesoriów można użyć.

3. Przyszykujcie coś do zasłaniania oczu
jednej osobie (np. opaskę) oraz olejek do
masażu (używa się go w dowolnej ilości
przy pieszczotach).
4. Następnie przeglądnijcie talie CZYM
(symbol: “OH”) oraz GADŻET (symbol “!”)  
i  sprawdźcie, czy wszystkie karty Wam 
odpowiadają i  czy macie odpowiednie 

akcesoria (wystarczy jedno z karty). Jeśli 
nie, to możecie niektóre z  kart odłożyć 
poza grę i użyć ich w przyszłości.
5. Teraz wszystkie cztery talie ułóżcie
zakryte tak, jak na obrazku poniżej, aby
utworzyły napis I♥ OH YES !.

6. Każdą z tych talii oddzielnie potasujcie.
7. Teraz określcie, czy chcecie grać na
przemian, czy w trakcie gry tylko jedno
z Was będzie zajmować się drugą osobą.

NA CZYM POLEGA GRA?

GRA NA PRZEMIAN.

Polega ona na tym, że najpierw pierwsza 
osoba losuje swój scenariusz i  go 
wykonuje, a potem robi to druga osoba. 
Następnie znów gra pierwsza osoba, 
potem druga i tak dalej.

JAK TO DZIAŁA?

1. Osoba, której jest kolej, może zasłonić
oczy drugiej osobie.
2. Kolejno odkrywa górną kartę z  talii
“I<LOVE> (JAK?)”, czyta ją i mówi drugiej 

osobie, jaką pozycję powinna przyjąć.
3. Następnie odkrywa górną kartę z talii
“OH” (CZYM?), czyta ją i  przygotowuje
ewentualne akcesoria.
4. Dalej odkrywa górną kartę z  talii
“YES” (CO?), czyta ją i jeśli druga osoba
ma wskazane części ciała zasłonięte
ubraniami, to ściąga je z niej.
5. Na koniec odkrywa górną kartę z talii
“!” (GADŻET!), czyta ją i  jeśli chce, to
zakłada drugiej osobie wskazane gadżety
lub każe jej je założyć.

6. Teraz może przystąpić do wykonania
pieszczoty – scenariusza złożonego
z tych kart.
7. Po jej wykonaniu inicjatywę przejmuje
druga osoba.

GRA TYLKO JEDNA OSOBA

Ten wariant jest inspirowany dominacją. 
Osoba, która będzie mistrzem ceremonii, 
zasłania oczy drugiej osoby. Następnie 
będzie losowała karty i  realizowała 
wszystkie zadania na nich zawarte 
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Kolejność odwracania



(w  kolejności takiej, jak w  rozgrywce 
opisanej w “Gra na przemian”), sprawiając 
rozkosz drugiej osobie. Dopiero gdy 
skończy, możecie zamienić się rolami.

KIEDY GRA SIĘ KOŃCZY?

Gra może się skończyć na dwa sposoby:

• gdy skończą się karty z talii GDZIE?- 
symbol “YES” (10 kolejek)

• w  dowolnym momencie, gdy macie 
na to ochotę...

Jeśli jednak chcecie grać dłużej, to 
zawsze można po skończeniu się kart 
z talii GDZIE – symbol “YES” – potasować 
karty i rozegrać kolejną grę.

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań oraz 
problemów związanych z grą prosimy 

o kontakt: biuro@letsplay.pl

www.letsplay.pl

ZASADY
GRY
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