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Három lapka, egy játéktábla, sok színes négyzet - és már indulhat is a 
verseny! Amint valaki elsőként lehelyezi a lapkáit a tábla nekik 
megfelelő helyeire, már meg is nyeri a játékot.

TARTALOM: 1 Játéktábla, 24 Lapka, 1 Játékszabály

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE: 
A játéktáblát helyezzük az asztal közepére úgy, hogy minden játékos 
könnyen elérhesse. Az első játék megkezdése előtt a lapkákat óvato-
san vegyük ki a keretelemből, fektessük az asztalra a négyszínű négy-
zeteket tartalmazó oldalukkal lefelé és jól keverjük össze őket. Végül 
minden játékos húzzon magának három lapkát és anélkül, hogy 
megnézné őket fektesse maga elé azokat.

A JÁTÉK MENETE:
Minden játékos egyszerre játszik.
Valamelyik játékos hangos vezényszavakkal: „Egy, kettő, három… Rajt!“ 
elindítja a játékot és mindenki felhúzza a három lapkáját.

Most kell gyorsnak lenni! A játékosok meg-
próbálják megtalálni a táblán a lapkáiknak 
megfelelő helyet. A megfelelő hely azt 
jelenti, hogy a lapkán látható mind a négy  
szín a táblára helyezéskor megegyezik a 
táblán látható négy színnel. A játékosok a 
lapkákat tetszés szerint forgathatják, hogy 
megtalálják a nekik megfelelő helyet - a 
táblán minden lapkának megtalálható a helye! 

Amikor egy játékos megtalálja a lapkájának a helyét, akkor azt 
elhelyezi ott a táblán.

A JÁTÉK VÉGE:
Az a játékos aki mindhárom lapkáját elsőként, helyesen lehelyezi a 
táblára megnyeri a játékot. Mivel a játék nagyon gyorsan is véget 
érhet, ezért a játékosok megegyezhetnek abban is hogy több fordulót 
(pl. három, öt) játszanak és így a játéknak az lesz a nyertese, aki a 
legtöbb fordulót nyeri.
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A változtatás jogát fenntartjuk. Amennyiben a termékkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, úgy 
forduljon hozzánk bizalommal.
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