
Dixit 
Újabb két játékos variánsok 

 

1. variáns – A kettős játszma 

 

Mesélő játékos felhúz 6 kártyát, amiből kettőt kiválaszt. Kitalál egy olyan 

mondatot, ami valahogyan kapcsolódik mindkét kártyához, majd húz 3 további 

kártyát a húzópakliból, összekeveri őket és leteszi képpel felfelé az asztalra. 

Másik játékos ezt követően megtippelheti melyik kártyára vagy kártyákra 

gondolt a mesélő. Tippelő játékos választhat, hogy mindkét vagy csak az egyik 

kártyát tippeli meg. 

Ha egy kártyát tippelt meg: 

- és az helyes: tippelő játékos 1 pontot kap 

- és az helytelen: mesélő játékos 2 pontot kap 

Ha két kártyát tippelt meg: 

- és mindkettőt eltalálta: tippelő játékos 2 pontot kap 

- és csak az egyiket találta el: mesélő játékos 1 pontot kap 

- és egyiket sem találta el: tippelő játékos 1 pontot kap 

Pontszámítás után cserélnek, a korábbi mesélőből lesz a tippelő és fordítva. 

 

2. variáns – A nevető harmadik 

 

Mesélő játékos húz egy kártyát és kitalál hozzá egy mondatot, ami valamilyen 

módon kapcsolódik a kártyához, majd a kártyát lefelé fordítva az asztalra teszi, 

hogy a másik (tippelő) játékos ne lássa. Ezt követően mesélő 5 újabb kártyát 

húz, amiből kettőt azonnal eldob, hármat pedig az első lépésben kiválasztott 

kártya mellé tesz. Ezután a húzópakli legfelső kártyájával ötre egészíti ki az 



asztalon képpel lefelé fordított kártyáit. Az öt kártyát megkeveri, majd képpel 

felfelé fordítja azokat. 

Tippelő sorrendbe teszi az öt kártyát annak megfelelően, hogy szerinte melyik a 

legvalószínűbb kártya, amit a mesélő választott. 

Mesélő megnézi a sorrendet és elárulja, hogy melyik kártyát választotta. A kör 

végén a mesélő játékos az alapján kap pontot, hogy választott kártyáját hányadik 

helyre sorolta a tippelő játékos: 

- 1. vagy 5. helyre: 0 pontot kap 

- 2. vagy 4. helyre: 2 pontot kap 

- 3. helyre: 5 pontot kap 

Pontszámítás után cserélnek, a korábbi mesélő lesz a következő fordulóban a 

tippelő játékos. 

 

3. variáns – A kooperációs játszma 

 

Használjunk egy nyulat a pozitív és egy másik színű nyulat a negatív pontok 

jelölésére. 

A játék elején mindkét játékos 6-6 kezdőlapot húz a pakliból. 

A mesélő játékos egy lapot kiválaszt a 6 lapja közül és mond hozzá egy 

segítséget (egy hozzá kapcsolódó mondatot, gondolatot) és képpel lefelé leteszi 

az asztalra. A másik játékos az elmondott információra leginkább jellemző lapját 

kiválasztja és szintén képpel lefelé az asztalra helyezi. Ezután a pakli négy 

legfelső lapját hozzákeverik a két kiválasztott laphoz úgy, hogy ne lássák, 

milyen négy lappal került kiegészítésre a két saját lapjuk. 

A hat lap összekeverését követően képpel felfelé fordítják a lapokat és 

mindketten megtippelik, melyik lapra gondolhatott a másik. A pontozás a 

következő módon történik: 

- ha mindketten eltalálták a másik lapját: 1 pontot léphetnek a pozitív 

pontjelző nyúllal; 

- ha csak egyikük vagy egyikük sem találja el a másik lapját: 1 pontot 

lépnek a negatív pontjelző nyúllal. 

A pontozást követően újra húznak egy-egy lapot az előzőleg felhasznált helyett, 

szerepet cserélnek és folytatják tovább a játékot, egészen addig, amíg maradt lap 



a pakliban. Ha már nem tudnak húzni hatodik kártyát, a játék véget ért. Ha a 

pozitív pontjelölő előrébb áll a táblán, mint a negatív, mindketten nyertek. 

Könnyített variáns: négy helyett csak három lappal egészítsék ki a saját két 

lapjukat, így csupán 5 lap közül kell megtippelni a lapjaikat. 


