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SKULL AND ROSES JÁTÉKSZABÁLY 
 

1. Első kör elején 

Valamennyi játékos választ egy korongot és arccal lefelé leteszi maga elé az alátétre. 

 

2. Korong lehelyezése vagy kihívás 

A kezdőjátékossal kezdve, óramutató járásával megegyező irányban minden játékos 2 akció 

közül választhat: 

- Még egy korongot lehelyezhet, vagy 

- Kihívást kezdeményezhet. (Annak a játékosnak, akinek nincs több korong a kezében muszáj 

kihívnia.) 

 

3. Kihívás: passzolás vagy a licit emelése 

A játékosnak -aki kezdeményezte a kihívást- mondania kell egy számot, hogy szerinte hány 

korongot tud felfordítani, anélkül hogy azok közt koponya lenne. Óramutató járásával 

egyezően minden játékos 2 akció közül választhat: 

- Magasabb számot mond, mint az előző játékos 

- Passzolhat, ekkor betolja az alátétet a korongokkal az asztal közepére.  

Ez mindaddig folytatódik, amíg egy kivételével minden játékos passzolt. Aki a legmagasabb 

licitet tette, ő a kihívó. 

 

4. Felfordítás 

A licit nyertesének fel kell fordítania annyi számú korongot, amekkora összeget mondott 

- A kihívónak mindig a saját korongjainak felfordításával kell kezdenie 

- Ezután bármely másik játékos előtt lévő korongokból felfordíthatja a legfelsőt 

- Egyesével ezt mindaddig folytatja, amíg 

a) Felfordít egy koponyát. Ekkor akkor megáll, mivel elveszítette a kihívást. Ezután 

  1. minden játékos visszaveszi a korongjait a kezébe 

  2. a kihívó elveszít egy korongot a kezéből a játék végéig 

- ha a saját lapjai felfordításakor talál koponyát, akkor ő dönti el melyik 

korongot szeretné eldobni 

-     ha egy másik játékosnál fordít koponyát, akkor megkeveri a korongjait és a 

másik  játékost választ neki egyet, hogy melyiket dobja el 

 (Ha a kihívó elveszti az utolsó korongját is, akkor kiesik a játékból.) 

b) Ha a mondott összegnek megfelelő számú virágot fordított fel, akkor megnyerte a kihívást.  

  - Ekkor a játékos megfordítja az alátétjét. 

  - Ha a második kihívását is megnyeri, ő a játék nyertese 

5. Új kör 

A kihívó kezdi a következő kört. Ha a kihívó kiesett akkor az a játékos kezd, akinek a lapjának 

a felfordításakor esett ki. Ha saját magát ejtette ki akkor ő választhat kezdőjátékost. 


