
Egy "papír és ceruza" játék Uwe Rosenbergtől,
1-6 játékos számára, 8 éves kortól, 10-15 percben.

A JÁTÉK CÉLJA |  Hogyan nyerhetek?
Rajzolj kirakós lapkákat a saját négyzetrácsodba, hogy 
kitöltsd, amennyire csak tudod. Ha a játék végén neked van 
a legkevesebb üres négyzeted, te nyersz.

ELŐKÉSZÜLET |  Hogyan kezdjünk hozzá?
Minden játékos magához vesz egy négyzetrácsos lapot és egy ceruzát.

Keverd meg a kezdőlapkákat és ossz mindenkinek egyet. Rajzold a kezdőlapkádat a 
négyzetrácsodba úgy, hogy legalább egy mezője lefedje a körrel megjelelöt központi 
meződet. Miután mindenki berajzolta a saját kezdőlapkáját, tegyétek vissza a 
kezdőlapkákat a dobozba, már nem lesz rájuk szükség.

Keverd meg a kirakós lapka kártyákat és egy képpel lefelé fordított pakliban tedd az 
asztal közepére.

Ötlet: Amikor lapkákat rajzolsz a játékba, érdemes először a körvonalaival 
kezdeni és utána besatírozni a körbekerített mezőket. Így lecsökkentheted, a 
hibázási lehetőségeket és később sem zavarodsz össze.

JÁTÉKMENET |  Hogyan működik?
Minden körben fedj fel két kártyát a pakliból. Minden játékos válasszon közülük egyet és azt rajzolja be a saját négyzetrácsába. Több 
játékos is választhatja ugyanazt a kártyát.

Amint minden játékos berajzolta a választását, fedjetek fel 2 új kártyát a pakliból és helyezzétek őket az előzőleg felfedett kártyákra.

KIRAKÓS SZABÁLYOK |  Mire figyelj?
Megteheted, hogy...

forgatsz és tükrözöl.

Nem teheted meg, hogy

megváltoztatod a húzott lapka pozícióját.

rárajzolsz egy másikra, lásd az   A  ábrát és a   B -t .  

a négyzetrácsodon túllógva átléped a határt, lásd a  C  ábrát.

másik mellé, vagy elkülönülten rajzolsz.

TARTOZÉKOK  |  Mi van a dobozban?
• Négyzetrácsos tömb • 3 áttekintőkártya

Tükrözheted és 
forgathatod a 
kezdőlapkát.

(háta)  (azanos eleje és háta)

Szabadon használhatod és  

próbálgathatod az áttekintőkártyákat.

ÁTTEKINTÉS |  Melyik lapkát válasszam?
Minden körben választhatsz két kirakós lapka közül. Az egyiket rajzold bele a 
saját négyzetrácsodba. Ha nem tudod egyikkel sem kitölteni, kapsz egy 
Második esélyt - a személyes lapkádat. Ha így tudsz rajzolni, folytathatod a 
játékot.  Ha nem, kiestél.

MÁSODIK 
ESÉLY

•

(eleje)

• 13 kezdőlapka kártya
(8 négyzetes)

(háta)(eleje)

(A központi mezőt  

külön megjelöltük.)

Ezt a lapkát
8 különböző
módon is
megrajzolhatod.

B
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40 kirakós lapka kártya
(1-7 négyzetes)



Distributor:
Pegasus Spiele GmbH
Am Straßbach 3
D-61169 Friedberg
www.pegasus.de

Designer: Uwe Rosenberg
Illustrator: Max Prentis 
Graphic Design: Christof Tisch
Realization: Julian Steindorfer, 
Roman Rybiczka
Translation: Roman Rybiczka, 
T.R. Knight

© 2019
Edition Spielwiese, 
All Rights Reserved 
Simon-Dach-Straße 21
D-10245 Berlin
www.edition-spielwiese.de

Reproduction or publication of 
the manual, the playing material, 
or the illustrations is permitted 
only with prior permission.

MÁSODIK ESÉLY |  Mi történik, ha a lapkák nem illeszkednek?
Ha egyik felfedett lapkát sem tudod berajzolni, várd meg, míg mindenki berajzolja a sajátját. Ezután, fedj fel egy 
extra kirakós lapka kártyát, csak saját magadnak - ez a te Második esélyed.

JÁTÉK VÉGE |  Ki nyert?
A játék háromféleképpen fejeződhet be.

1) Mindenki kiesik.

2)  Kifogy a pakli.

3) Valaki teljesen befedi a négyzetrácsát.

Ha nem tudsz a kvöetkező körben két új kártyát felfedni, vagy  mindenki 
kiesett, a játéknak vége.

Ha nincs már elég kirakós lapka kártya mindenki számára, akinek Második 
esélyre van szüksége, a játéknak vége és semelyik játékos nem kap Második 
esélyt.

Számold meg az üres négyzeteid. Akinek a legkevesebb üres mezője maradt, 
megnyeri a játékot! Döntetlen esetén az 1-es számmal rendelkező játékos a 
győztes.

Ha egy vagy több játékos kitölti teljesen a négyzetrácsát, a játék korábban 
befejeződik. Az össszes játékos azonnal nyer, aki kitöltötte teljesen a saját 
lapját.

EGYFŐS JÁTÉKMÓD |  Játszhatok egyedül?
Játssz egymás után 3 játékot, és add össze az üres mezőid számát. A célod, hogy az összeg tíznél 
kisebb szám legyen. A kiesésért ebben a játékmódban nem jár bónusz.

Akkor is megnyerheted a átékot, ha te estél ki elsőnek.
A Második esélyed kártyáját eldobjuk és az nem lesz elérhető más játékosok számára.

A ESET | Ez az!
Rajzold be a lapkát és folytasd a játékot a megszokott módon.

A játék során így akár többször is kaphatsz Második esélyt.

B ESET | Nem jó!
Ha ezt sem tudod berjazolni, kiesel az aktuális játékból. Több játékos 
is kieshet ugyanabban a körben. Aki először kiesik, egy üres 
négyzetbe írja bele az 1-es számot. Ennek két funkciója van: egyrészt 
kitölt egy újabb négyzetet, másrészt döntetlennél számíthat a játék 
végén.

Allegra egyik felfedett lapkát 
sem tudja berajzolni. Kap 
egy Második esélyt, amivel 
szerencséje van és berajzolja 
az új lapkát.

Phileas Második esélye sem 
illeszkedik, így kiesik a 
játékból. Mivel ő esett ki 
elsőnek, beír egy 1-es 
számot egy üres mezőbe,

Phileas esett ki először. 5 üres 
mezője van. Sylvesternek 7. 
Allegrának szintén 5.

Bár Phileas és Allegra ugyanannyi 
üres mezővel rendelkezik, Phileas 
nyer, mert ő rendelkezik az 1-es 
számmal, hiszen ő esett ki először.

Phileas Allegra

Sylvester
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