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3-5 játékos részére        10 éves kortól   játékidő kb. 20 perc

Tartozékok

 előoldal hátoldal sikeroldal                   balsikeroldal
 95 normál kártya                                                20 pontkártya (5 színben)

          A játék célja  
Ebben az ütésszerző játékban ravasz taktikára és egy kis szerencsére lesz szükségetek. Nem az 
számít, hány ütést visztek el, hanem az, hogy milyen lapok vannak ütéseitekben. Mindőtöknek 
van egy színe, amelyet próbáltok elkerülni, mivel azért mínuszpontokat kaptok. Ezenkívül titok-
ban választotok magatoknak egy színt, amelyért pluszpontokat kaptok. Az győz, akinek a játék 
végén a legtöbb pontja lesz.

Elökészületek
A pontkártyákat válogassátok szét balsikeroldaluk szerint öt paklira, mindegyikben négy lappal. 
Mind válasszatok egy paklit magatoknak, és vegyétek el azt magatoknak - ezért a színért kaptok 
majd mínuszpontokat.

Példa: Egy pakli négy lappal.

 
          balsikerszín (lila) sikerszínek a kártyák másik oldalán

Ezután keverjétek meg a normál kártyákat, és mindenkinek osszatok ki 10 lapot. 

A játék menete
Mielőtt megkezdődne maga a lejátszás, válasszatok magatoknak egy színt, amiért pluszpontokat 
kaptok majd a játék végén, valamint válasszatok aduszíneket.

1. Sikerszín választása
Miután megnéztétek a nektek kiosztott normál kártyákat, válasszatok magatoknak egy sikerkár-
tyát a nálatok lévő pontkártyák közül, és azt rakjátok le magatok el balsikeroldalával felfelé - a 
játék végéig ne fedjétek fel, mi a sikerszínetek.

2. Aduszínek választása
Ezután a megmaradt három pontkártyátok közül válasszatok ki kettőt, és azokat mind rakjátok 
le egy közös pakliba az asztal közepére. Ez a pakli fogja majd megszabni az egyes ütéseknél az adu 
színét.
Az utolsó pontkártyátokra nincs szükség, azt rakjátok vissza a dobozba.

Az előkészületek vége (3 játékosnál)

Lili kézben lévő lapjai

      az adukártyák paklija

          Márk

Lili

Éva

Az első játéknál ne gondolkodjátok túl a siker- és 
aduszínek választását - akár véletlenszerűen is 
választhattok.

pontkártya (Lili balsiker- és
          sikerszíne)



3 vagy 4 játékos
Ha csak  hárman vagy négyen játszotok, azokból a pontpaklikból, amelyeket egyikőtök se válasz-
tott, véletlenszerűen válasszatok két-két pontkártyát és anélkül, hogy megnéznétek azok sikerszínét, 
keverjétek azokat az adupakliba. Ennek az a célja, hogy az adupakliban mindig 10 lap legyen. A 
felesleges pontpaklik többi lapját rakjátok vissza a dobozba.

3. Lejátszás
Keverjétek meg az adupaklit, majd csapjátok fel a legfelső lapot, hogy annak sikeroldala legyen 
felfelé. Az első ütésnél ez lesz az aduszín. Aki közületek a legidősebb, azé a hívás joga; a további 
ütéseknél mindig az előző ütés győztese fog hívni.

Mi az ütés, és ki a győztese?
Sorban, az óramutató járása szerint mind kijátszotok egy lapot - ezek alkotják az ütést. A kijátszott 
lapotokat mindig képpel felfelé rakjátok le, hogy a többiek is jól lássák. Más ütésszerző játékoktól 
eltérően mindig bármelyik kártyátokat kijátszhatjátok (vagyis például nincs színkényszer).
Miután mind kijátszottatok egy lapot, nézzétek meg, ki játszotta ki aduszínben a legerősebb kár-
tyát, ő az ütés győztese, ő fogja összeszedni és képpel lefelé maga elé lerakni az összes kijátszott 
lapot.

Példa: Ennél az ütésnél a 
sárga az aduszín. Az ütést 
Lili viszi el, mivel ő ját-
szotta ki a legerősebb sárga 
lapot.

Döntetlen a legerősebb adu tekintetében?
Ilyenkor az viszi el az ütést, aki hamarább játszotta ki a legerősebb aduszínű kártyát.

Példa: Ennél az ütésnél a 
kék az aduszín, és Lili hívott. 
Éva és Márk is kék 5-öst 
játszott ki, de mivel Éva 
előbb került sorra, mint 
Márk, Éva viszi el az ütést.

Nincs kijátszott adu?
Ha egy kijátszott lapon sem látható az adu színe, az győz, aki a legerősebb kártyát játszotta ki (a 
szín lényegtelen). Döntetlennél az viszi el az ütést, aki hamarább játszotta ki a legerősebb lapot.

Példa: Ennél az ütésnél a 
zöld az aduszín, és Éva hívott. 
Senki sem játszott ki zöld 
kártyát, így az ütés Lilié lesz, 
hiszen övé a legerősebb 
kirakott lap, egy 6-os.

A következő ütés
Az ütés győztese az ütés lapjait képpel lefelé lerakja maga elé. Ezután eldobja a felcsapott adu-
kártyát, és helyette felcsapja az adupakli következő lapját. Végül ő fog hívni a következő ütésnél.

A játék vége, pontozás
A játék az utolsó, tízedik ütés lejátszásával ér véget. Ezután mind nézzétek meg, hány pontot szerez-
tetek ütéseitekkel: számoljátok össze a lapokat sikerszínetekben, majd vonjátok le ebből a lapok 
számát balsikerszínetekben. Az győz, aki a legtöbb pontot gyűjtötte közületek.

Persze megtehetitek, hogy egymás után több lejátszást végigjátszotok, minden lejátszásnál új kez-
dőjátékossal. Mindig jegyezzétek fel, hány pontot szereztetek, és előre meghatározott számú leját-
szás után nézzétek ki, kinek van a legtöbb pontja - ő lesz a győztes!

      Ha a megvásárolt termékkel kapcsolatban minőségi problémája lenne, kérjük,
                   közvetlenül minket keressen meg.

Ha bármi kérése, kérdése, megjegyzése, problémája lenne:
AMIGO  Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach

www.amigo-spiele.de, E-Mail: hotline@amigo-spiele.de
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Fordító: �aur 
(thaur@freemail.hu)


