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SZABÁLYFÜZET

Készen állsz, hogy próbára tedd  
a tudásod, és hogy milyen gyor-
san forog az agyad? Légy az első, 
aki megtalálja a dobókockákkal 
kidobott betűvel kezdődő szava-
kat a megadott témákban!
A kockák gyorsan pörögnek, és 
aki nem tudja felvenni a tempó-
jukat, az bizony lemarad ebben az 
elmeköszörülő viadalban!

Tartalom
• 5 betűkocka 5 színben
• 5 témakocka 5 színben

A játék célja
Találjatok olyan szavakat a koc-
kákkal kidobott témában, ame-
lyek a kockákkal kidobott betű-
vel kezdődnek.
A játék győztese az lesz, aki elő-
ször eléri a játék elején kitűzött 
számú pontot.

Yannick Gobert Előkészületek 
• Vegyétek ki a kockákat a doboz-
ból!
• Közösen döntsétek el, hány pon-
tig szeretnétek játszani (a gyors 
játék 10 pontig tart, a rövid játék 
20 pontig, a normál játék 30-ig)! 
• Ha nem akarjátok a játék folya-
mán fejben tartani a pontszá-
motokat, vegyetek elő papírt és 
ceruzát, és arra jegyezzétek fel  
a szerzett pontokat!
• Válasszatok kezdőjátékost, aki 
először dob a kockákkal! 

Kezdődhet a játék!

A játék menete

A játék több fordulóból áll.
Egy forduló menete a következő: 
• Válasszátok szét a kockákat:  
tegyétek a betűkockákat az  
egyik csoportba, a témakockákat 
a másikba!
• Először dobjatok az 5 témakoc-
kával, és mindenki alaposan néz-
ze meg a dobott szimbólumokat. 
Ha mindenki kész, dobjatok az 5 
betűkockával is!
• Mindenki egyszerre játszik: pró-
báljatok minél több kockapárt 
találni! Egy kockapár 1 betűkoc-
kából és 1 témakockából áll, ame-
lyek nem lehetnek azonos szí

nűek. Ha valaki talált olyan szót, 
ami egy betűkockán kidobott 
betűvel kezdődik és egy (más 
színű) témakockával kidobott 
témához kapcsolódik, hangosan 
bemondja azt, és elveszi a kocka-
párt, amit maga elé tesz. 
Ha valaki hibát vét, vissza kell 
tennie a két elvett kockát  
az asztal közepére, és kimarad  
a forduló hátralévő részéből. 
Hibás a válasz, ha a szó kezdő-
betűje nem megfelelő, ha a szó 
nem kapcsolódik a témához 
vagy ha a kockapár azonos színű 

kockákból áll. 
A forduló addig folytatódik, míg 
az utolsó kockapárt is elveszi 
valaki vagy a játékosok már 
nem találnak megfelelő szót.
Minden megszerzett kockapár  
1 pontot ér. 
Ekkor a forduló befejeződik, 
és új forduló kezdődik. A dobó  
játékostól balra ülő játékos 
dobja el a kockákat.

A játék vége
A játék akkor ér véget, amikor 
egy forduló végén valaki elér-
te vagy túllépte a játék elején 
meghatározott számú pontot. 
A győztes az lesz, aki a legtöbb 
pontot szerezte. Döntetlen ese-
tén az érintettek játsszanak le 
egy döntő fordulót.

Témalista

Tévéműsor/ 
sorozat 

 

Párizs!

© 2019 Blue Orange, Dice Academy  
és a Blue Orange trademark a Blue Orange 

kiadó tulajdona. Franciaország.  
Made in China. 

www.blueorangegames.eu

 Négyzet 
alakú 
dolog 

Dal/
zene 

 

Téglalap 
alakú 
dolog                        

Város 

Kerek 
dolog                                                               

Ország

Nagy  
méretű 

dolog                                

Film

Kis  
méretű 

dolog 

Sport/Sport 
felszerelés                                                                 

 Folyékony
dolog 

Képzeletbeli 
karakter 

Madár/ 
repülő 

állat 

Mesterség

Szárazföldi 
állat

Fiúnév

Hal/ 
vízi állat

Híres ember
                                                

Fa/növény 
 

Énekes
                                               

Használati 
tárgy 

Lánynév

Híres 
épület

Ruházat

Ital

Jármű  
                                                           

Játék

Étel

Zöldség  
gyümölcs

15
min

8 +
2 - 6



Prága!
Elvis!

Póker!

SZABÁLYFÜZET

kockákból áll. 
A forduló addig folytatódik, míg 
az utolsó kockapárt is elveszi 
valaki vagy a játékosok már 
nem találnak megfelelő szót.
Minden megszerzett kockapár  
1 pontot ér. 
Ekkor a forduló befejeződik, 
és új forduló kezdődik. A dobó  
játékostól balra ülő játékos 
dobja el a kockákat.

A játék vége
A játék akkor ér véget, amikor 
egy forduló végén valaki elér-
te vagy túllépte a játék elején 
meghatározott számú pontot. 
A győztes az lesz, aki a legtöbb 
pontot szerezte. Döntetlen ese-
tén az érintettek játsszanak le 
egy döntő fordulót.

Témalista

Tévéműsor/ 
sorozat 

 

© 2019 Blue Orange, Dice Academy  
és a Blue Orange trademark a Blue Orange 

kiadó tulajdona. Franciaország.  
Made in China. 

www.blueorangegames.eu

 Négyzet 
alakú 
dolog 

Dal/
zene 

 

Téglalap 
alakú 
dolog                        

Város 

Kerek 
dolog                                                               

Ország

Nagy  
méretű 

dolog                                

Film

Kis  
méretű 

dolog 

Sport/Sport 
felszerelés                                                                 

 Folyékony
dolog 

Képzeletbeli 
karakter 

Madár/ 
repülő 

állat 

Mesterség

Szárazföldi 
állat

Fiúnév

Hal/ 
vízi állat

Híres ember
                                                

Fa/növény 
 

Énekes
                                               

Használati 
tárgy 

Lánynév

Híres 
épület

Ruházat

Ital

Jármű  
                                                           

Játék

Étel

Zöldség  
gyümölcs

15
min

8 +
2 - 6

Párizs!

Készen állsz, hogy próbára tedd  
a tudásod, és hogy milyen gyor-
san forog az agyad? Légy az első, 
aki megtalálja a dobókockákkal 
kidobott betűvel kezdődő szava-
kat a megadott témákban!
A kockák gyorsan pörögnek, és 
aki nem tudja felvenni a tempó-
jukat, az bizony lemarad ebben az 
elmeköszörülő viadalban!

Tartalom
• 5 betűkocka 5 színben
• 5 témakocka 5 színben

A játék célja
Találjatok olyan szavakat a koc-
kákkal kidobott témában, ame-
lyek a kockákkal kidobott betű-
vel kezdődnek.
A játék győztese az lesz, aki elő-
ször eléri a játék elején kitűzött 
számú pontot.

Yannick Gobert Előkészületek 
• Vegyétek ki a kockákat a doboz-
ból!
• Közösen döntsétek el, hány pon-
tig szeretnétek játszani (a gyors 
játék 10 pontig tart, a rövid játék 
20 pontig, a normál játék 30-ig)! 
• Ha nem akarjátok a játék folya-
mán fejben tartani a pontszá-
motokat, vegyetek elő papírt és 
ceruzát, és arra jegyezzétek fel  
a szerzett pontokat!
• Válasszatok kezdőjátékost, aki 
először dob a kockákkal! 

Kezdődhet a játék!

A játék menete

A játék több fordulóból áll.
Egy forduló menete a következő: 
• Válasszátok szét a kockákat:  
tegyétek a betűkockákat az  
egyik csoportba, a témakockákat 
a másikba!
• Először dobjatok az 5 témakoc-
kával, és mindenki alaposan néz-
ze meg a dobott szimbólumokat. 
Ha mindenki kész, dobjatok az 5 
betűkockával is!
• Mindenki egyszerre játszik: pró-
báljatok minél több kockapárt 
találni! Egy kockapár 1 betűkoc-
kából és 1 témakockából áll, ame-
lyek nem lehetnek azonos szí

nűek. Ha valaki talált olyan szót, 
ami egy betűkockán kidobott 
betűvel kezdődik és egy (más 
színű) témakockával kidobott 
témához kapcsolódik, hangosan 
bemondja azt, és elveszi a kocka-
párt, amit maga elé tesz. 
Ha valaki hibát vét, vissza kell 
tennie a két elvett kockát  
az asztal közepére, és kimarad  
a forduló hátralévő részéből. 
Hibás a válasz, ha a szó kezdő-
betűje nem megfelelő, ha a szó 
nem kapcsolódik a témához 
vagy ha a kockapár azonos színű 


