
Odateheted a kék szörnyet,  

ahová szeretnéd. 

 

 
 

Djeco társasjáték: Triomonsters          Cikkszám: DJ05187 

 

Ajánlott életkor:  6-99 éves korig 

Játékosok száma:   2-5 fő 

A doboz tartalma:  60 kártya 

 

A játék célja: a legtöbb kártyát megszerezni. 

 
Előkészületek: Keverjük meg a kártyákat. Minden játékos három kártyát vesz maga elé, képpel lefelé. A maradék 

lapokat egy húzópakliba rendezzük. A pakli legfelső lapját felfordítjuk és középre tesszük. 

 

A játék menete: A játékosok kézbe veszik a lapjaikat és órajárás szerint követik egymást. A legfiatalabb játékos kezd. 

Le kell tennie egy, kettő, vagy három lapot úgy, hogy egy vagy több, már lent lévő laphoz érintkezzenek, de csak egy 

oldalukkal. Majd annyi lapot húz a pakliból, hogy a kezében három lapja legyen. Ezután jön a következő játékos.  

 

A szörnyek lehelyezése: Bármilyen színű szörnyet letehetsz, de ha már van lent az 

asztalon egy vagy több ugyanolyan színű szörny, akkor valamelyikkel érintkeznie kell. 

 

 

 

Ne feledjük 1: Ha a lent lévő ugyanolyan színű 

szörny(ek)et már minden oldalról körülvették más 

lapok, oda teheted le a szörnyedet, ahova csak szeretnéd.  

 

 

 

 

Hogyan kapjuk el a szörnyeket: Amikor leteszel egy szörnyet három másik ugyanolyan 

színű mellé, amik egymással érintkeznek, azt a négy lapot megnyered (a három már lent 

lévőt plusz, amit épp letettél). Ezeket a szörnyeket vedd magad elé, mint megszerzett 

lapokat.  

                                  

Ne feledjük 2: Ha a lehelyezett lappal egy négy szörnynél hosszabb sor 

alakul ki, az egész sort megnyered. 

 

 

 

A fekete szörnyek: A fekete szörnyeket nem négyes sorokban nyerjük meg, hanem 

akkor, ha három oldalról különböző színű szörny veszi körül őket. Ez esetben a fekete 

szörnyet és az azt körülvevő három lapot nyered meg. 

 

 

                 4 kártyát nyertél 

           

 
Figyelem:  

Ha egy vagy több lap leszakad a többitől, amikor 

elveszed a megnyert szörnyeket (vagyis sarokkal sem  

érintkeznek másik laphoz), ezeket a leszakadt lapokat 

visszatesszük a húzópakli aljára. 

    

                                                                          4 kártyát nyertél,  

 
 

Győzelem: Amikor a húzópakli elfogyott és minden kártyát kijátszottunk, az nyer, aki a legtöbb kártyát szerezte. 

 
A játék tervezője Jean-Jacques Derghazarian. 

4 kártyát nyertél 

2 lap pedig visszakerül a pakli 

aljára, mert “leszakadtak” 

 


