A lendületes kártyajáték
3 - 6 játékos részére, 10 éves kortól • Tervezte: Andrew Ines

Gyorsan! Eszedbe jut egy állat „l” és „d” betűkkel?
… Leopárd! Egy hely „r” és „b” betűkkel… Berlin!
Egy ige „p” és „e” betűkkel? ... Pereg! A Duplex a
koncentrációról, a reakcióról és a megfelelő szavak
mielőbbi megtalálásáról szól. Aki koncentrál és
figyel, az gyűjti össze a legtöbb kártyát és megnyeri
a játékot! Készen állsz?

8 szimbólumkártya
zöld hátlappal,
előoldalán két különböző
szimbólum van.

Tartalom

•
•

64 betűkártya
narancsszínű hátlappal,
előoldalán egy szimbólum
és egy betű van.

38 kategóriakártya
sárga hátlappal,
a következő elosztásba:
13 kártya német, francia és olasz.
13 kártya magyar , cseh és szlovák nyelveken

Figyelem! A „Minden Játék” kártyák =
„Minden Játékos” kártyák.
12 üres kártya, hogy az általunk kitalált
kategóriákat felírhassuk

•

1 játékszabály
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A játék célja

A játék kezdete:

A játékosok szópárbajok során igyekeznek minél több
kártyát begyűjteni. A párbajt az dönti el, hogy kinek
sikerül az előre megadott kategóriában a felfordított
betűkkel megfelelő szót alkotni.

Előkészületek
•
•
•

Az első játék előtt el kell távolítani a játékból a
13 idegen nyelvű kártyát. Ezekre nem lesz szükség
a játékban.
A 12 üres kártyát vagy kitesszük a játékból, vagy
saját kategóriákat írunk rájuk és így vesznek részt
a játékban.
Ezt követően tegyük félre a következő lapokat:
- egy kategóriakártyát (ige, állat, hely, ... )
- egy szimbólumkártyát és

•
•
•

- két “Minden játékos” kártyát.
Keverjük meg a megmaradt lapokat és tegyük
az asztal közepére.
A lapokból alakítsunk ki két lefordított húzó-paklit
az asztal közepén.
A félretett kategóriakártyát és a szimbólumkártyát
tegyük a két pakli közé. Egy-egy “Minden játékos”
lapot lefordítva csúsztassuk bele a két húzó-pakliba.

Hogyan kell játszani
•
•

Kiválasztjuk a kezdő játékost. Őt követően
az óramutató járásával megegyező irányban
következünk.

•

A játékosok sorban egymás után addig húznak
és tesznek le lapokat maguk elé egy-egy felfordított
lerakó-pakliba, míg egy szópárbaj kiváltódik két
játékos között.

- Ez akkor történik, amikor két játékos felfordított
		 betűlapján is ugyanolyan szimbólum látható.
Példa 1:

		 (Ha ez a lap kivált egy szópárbajt, akkor a
		 párbajt azonnal le kell játszani. Ennek részletei
		 a „Szópárbaj” címszó alatt olvashatóak.)
		
		
		

“Minden játékos” kártyát húzott, akkor ezt
felfordítva a kategória kártyákból kialakított
paklira kell tennie (bővebben a “Minden játékos”
kártya címszó alatt).

		
		
		
		
		
		

Fontos : Minden játékosnak egyszerre kell
meglátnia a felfordított lapokat.
Ha a játékos kategóriakártyát vagy
szimbólumkártyát húzott, akkor addig húzhat
további lapokat, amíg egy betűkártyát húz,
amit letesz maga elé.

Ha szópárbaj van két játékos között, akkor egymást
megelőzve, gyorsan mondaniuk kell egy olyan szót,
amelyik
2. szerepelnek benne mindkét játékos betűlapjain
lévő betűk és
3. legalább 5 betűből áll.

Ha a játékos egy…
- betűkártyát húzott, akkor felfordítva leteszi
		 maga elé.

- szimbólumkártyát húzott, akkor azt felfordítva
		 leteszi középre a megfelelő paklira.

A szópárbaj

1. megfelel a felfordítva fekvő kategóriának,

Kezdve a kezdő játékostól minden játékos húz
egy-egy kártyát a paklikból.

- kategóriakártyát húzott, akkor azt felfordítva
		 leteszi középre a megfelelő paklira.

A „G” és az „R” betűkártya tulajdonosai közt párbajra
kerül sor, mert a középre felfordított szimbólumlappal
megegyező szimbólum van a lapjaikon.

Nem engedélyezett olyan válasz
- amelyik kettő, vagy több szóból áll,
- amelyikben egy szó többes számban áll.
A „T” és az „A” betűkártya tulajdonosai közt párbajra
kerül sor, mert megegyező szimbólum van a lapokon.

•

Vagy akkor is megtörténik, amikor két játékos
felfordított betűlapján nem ugyanolyan szimbólum
látható, de a szimbólumok megegyeznek a
középen felfordítva fekvő szimbólumlapon látható
szimbólumokkal.

Példa 2:

A játékostársak eldöntik, hogy a kimondott szót
elfogadják-e. Ha nem fogadják el és a párbaj partner
helyes szót mond, akkor ő lesz a szópárbaj győztese.
”E” és „R” betűkkel a következő válaszok is
lehetségesek: gepárd, leopárd, seregély...
A szópárbajt az a játékos nyeri, aki elsőként mond ki
egy megfelelő szót. A párbaj nyertese megkapja a
párbajpartnerének lerakó-paklijáról a legfelső kártyát.
A párbaj során megnyert lapokat mindenki maga
mellett, elkülönítve gyűjti.
Ha az érintett játékosoknak 60 másodpercen belül
nem jut eszükbe érvényes válasz, akkor az utolsóként
húzott betűkártyát lefordítva be kell csúsztatni az
egyik húzó-pakliba az asztal közepére, a soron lévő
játékos pedig egy új kártyát húzhat.

Ha a párbaj két résztvevője egyszerre mond ki
helyes szót, akkor egy harmadik betűkártyát kell
húzni. A játékosoknak még egy szót kell mondaniuk,
amelyikben mind a három betű szerepel.
A gyorsabb lesz a párbaj nyertese, aki megkapja
a párbajpartnerének lerakó-paklijáról a legfelső
kártyát. A döntéshez felfordított lapot lefordítva
bele kell csúsztatni az egyik húzó-pakliba.

Példa 3:

A játék véget ér, ha mind a két pakli lapjai elfogytak.
A játékosok összeszámolják az összegyűjtött
kártyáikat. Minden kártya 1 pontot ér . A “Minden
játékos” kártya 2 pontot ér. A győztes az a játékos,
aki a legtöbb pontot gyűjtötte. Pontegyezőség esetén
a játéknak több nyertese van.

Szópárbaj után a soron következő játékos folytatja a
játékot úgy, hogy húz egy új lapot az egyik pakliból.
Figyelem! A játék csak akkor folytatható, ha az
összes szópárbajt lejátszották a játékosok. Könnyen
előfordulhat, hogy egy új szópárbaj alakul ki a vesztes
kártyájának eltávolítása után.
Megjegyzés: A duplex úgy van kialakítva, hogy egy
időben mindig csak egy párbajra kerülhet sor.
Néha az is előfordulhat, hogy egymás után többször
párbajoznak a játékosok.
Ha két olyan betűkártya fekszik felfordítva, melyek
párbajt váltanak ki és a tulajdonosaik nem veszik
észre, akkor egy játékostársuk figyelmeztetheti őket
a párbajra.

“Minden játékos” kártya
Ha egy játékos “Minden játékos” kártyát húzott,
akkor azt felfordítva le kell tennie az asztal közepére
a kategóriakártyák paklira. Minden játékos megpróbál
olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tud egy olyan
szót találni, amelyik tartalmazza az összes felfordított
betűkártya betűit. Ebben az esetben nincs megadva
kategória. Ilyenkor csak az a fontos, hogy a válasz szó
legalább 5 betűből áll és nem áll többes számban.

A játék vége

TIPPEK:
A kategória és a szimbólumkártyákat egy pakliba
is rendezhetjük. Ez leegyszerűsíti a játékot. Ha egy
szimbólumkártya fekszik felfordítva, akkor nincsen
kategória. Egy másik lehetőség az, hogy minden
szimbólum és kategóriakártyát kiveszünk a
játékból. Így a fiatalabb játékosok számára
könnyebb a játék. Ebben az esetben is érvényes az,
hogy nincsen kategória.

•
A játékosoknak olyan szót kell találniuk, amelyik
tartalmazza a következő betűket: E, T, G és R. A
lehetséges válaszok: röntgen, renget, rengeteg...
Az a játékos, aki először mond egy helyes szót, az
megkapja a “Minden játékos” kártyát, amit rátesz
a már összegyűjtött kártyáira. Ez a kártya 2 pontot
ér a játék végén. Ha a játékosoknak 60 másodpercen
belül nem jut eszükbe érvényes válasz, akkor a
“Minden játékos” kártyát lefordítva be kell csúsztatni
az egyik húzó-pakliba, a soron lévő játékos pedig
egy új kártyát húzhat. Ha a “Minden játékos” kártyát
megnyeri az egyik játékos, akkor a játék a már
felfordítva fekvő kategóriával folytatódik tovább.
Ha két játékos egyszerre ad érvényes választ, akkor
a “Minden játékos” kártyát egyik játékos sem nyeri
meg. A lapot lefordítva be kell csúsztatni az egyik
húzó-pakliba az asztal közepére.

•
•
•
•

A játékosoknak meg kell határozniuk a játék
kezdete előtt, hogy elfogadják –e a szóismétléseket
a játék folyamán. Ha nem engedélyezett a
szóismétlés, akkor a játék nehezebb.
A meghatározott minimum 5 betű, amiből egy
válaszul adott szónak állnia kell, tetszés szerint
növelhető, vagy csökkenthető. Attól függően,
hogy könnyíteni, vagy nehezíteni akarjuk a játékot.
Az üres lapokra saját kategóriákat lehet
meghatározni, vagy lehet “Minden játékos”
kártyákat készíteni, hogy több ilyen kártya
legyen a játékban.
Két, vagy három játékos esetén javasoljuk, hogy a
játékosok két-két felfordított lerakó-paklit alakítsanak
ki maguk előtt a betűkártyákból. Ha a játékos saját
paklijain lévő lapok váltanak ki szópárbajt, akkor
minden játékos részt vehet a párbajban.

A játékhoz jó szórakozást és kellemes időtöltést
kíván a Piatnik Budapest Kft!
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