TÉLIREVALÓ
A DOBOZ TARTALMA

 55 készlet kártya: 11–11 minden fajtából (dió, mogyoró, napraforgómag, makk,
földimogyoró)
 30 akció kártya állatokkal (hörcsög, mormota, hód, mosómedve, mókus)
különböző színű hátlappal
 1 kezdőjátékos jelölő fából
 játékszabály

A JÁTÉK CÉLJA

A játékos, akinek elsőként sikerül összegyűjtenie 5 egyforma készlet kártyát,
megnyeri a játékot.

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

Keverd össze valamennyi készlet kártyát, és a kupacot tedd le az asztal közepére.
Ossz ki mindenkinek 5–5 állatos akció kártyát az általa választott színben. Az egyes
színekhez ugyanazok az állatok tartoznak: hörcsög, mormota, hód, mosómedve,
mókus. Mindenki 3–3 találomra kiválasztott készlet kártyát kap. Ezek a játékosok
saját készletét képezik, akik a 3 lapot képes felével felfelé maguk elé teszik.
Döntsétek el, ki kezd, és adjátok neki a kezdőjátékos jelölőt.

A JÁTÉK MENETE

Mindenki titokban kiválaszt kettőt az akció kártyái közül és lefordítva maga elé teszi.
Ha a játékosok mind letették a lapokat, akkor a kezdőjátékos felemel egyet a korábban
kiválasztott kártyák közül és végrehajtja a rajta szereplő akciót (a részletes leírást
a kártyák ismertetésénél találod).

A játékosok az óramutató járásával megegyező irányban követik egymást, egészen
addig, amíg mindenki fel nem fedte a kártyáit. Összesen két kört játszanak, mert
mindenkinek két lefedett kártyája van. Ha a sorra kerülő játékosnak nincs több lefedett
kártyája, akkor passzolnia kell. A következő játékos folytatja a játékot.
Ha már mindenki végrehajtotta mindkét akciót, a játékosok újra kézbe veszik a kártyáikat.
A kezdőjátékos jelölő a balról következő játékoshoz kerül és kezdődik a következő
forduló.

AKCIÓ KÁRTYÁK ÁLLATOKKAL
Mókus

Vedd fel a készletkupac tetejéről
a legfelső kártyát, és tedd át a saját
készletedbe.

Mosómedve

Vegyél fel bármelyik játékos készlet
kártyáiból egyet, és tedd át a saját
készletedbe.

Hörcsög

Ha valaki el akar venni a készlet
kártyáidból, előveheted a lefedett
hörcsög kártyát. Az ellenfél kártyája
így nem károsíthatja a készletedet.
A hörcsög kártya felfedve marad,
többé már nem véd meg egy
következő mosómedve támadástól.
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Hód

Ha valaki hód kártyát fed fel,
mindenkinek, aki hód kártyát tett le,
fel kell fednie a magáét. Ha rajta kívül
más nem tett le hód kártyát, akkor
3 lapot felvehet a készletkupacról és
átteheti a saját készletébe.
Ha többen tettek le hód kártyát,
akkor azok vehetnek fel egy-egy lapot
a készletkupacról és tehetik hozzá
saját készletükhöz, akik NEM tettek
le hód kártyát.
Ha egy ilyen akció következtében több
játékosnak is összegyűlik öt egyforma,
győzelemre jogosító készlet kártyája,
akkor az nyeri meg a játékot, aki
közülük a legközelebb helyezkedik
el a kezdőjátékoshoz az óramutató
járásának irányában.

Mormota

Ismételd meg az előző felfedett
kártyádon szereplő akciót. Ha utoljára
mosómedvét fedtél fel, akkor egy
másik játékostól vehetsz el kártyát.
Hód kártya esetében nem lehet
megismételni az akciót (ha az előző
körben hódot fedtél fel, akkor
a mormotakártya hatása nem
érvényesül).
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Kedves Vásárlónk! Játékainkat mindig gondosan állítjuk össze, de ha mégis
hiányozna valami (amiért elnézést kérünk), kérjük jelezd e-mailben a következő címen:
info@kekkobra.hu. Ne felejtse el megadni a nevét, a pontos címét (irányítószám,
település, utca, házszám, emelet, ajtó), valamint azt, hogy mi hiányzik.
Ha elektronikus úton akarsz értesülni az újdonságokról, akkor ezzel a kérést küldd
el az info@kekkobra.hu címre a neved feltüntetésével.
© Granna 2020. Minden jog fenntartva! Gyártás helye: Lengyelország
© Flatlines Games 2019. Minden jog fenntartva!
Játékterv: Andy Niggles
Kidolgozás: Eric Hanuise
Grafika: Christine Deschamps & Maëva Da Silva
Tesztelés: Jason Cote, Cliff Strass, Autumn Niggles, Summer Strass, Erica Strass,
Mike Lennon, Sheila Ramirez, Kristen Jones, Analeatha, Simmons, Liz Allen,
Amanda Alberola, Stephanie Vara, Shayla Robinson, Heather Mielke
Tesztcsoportok: Mardis Ludiques Sajou, Repos du Guerrier, Belgoludique,
Ludopathiques

Forgalmazó:
Kék Kobra Kft.
1097 BUDAPEST, Gyáli út 31/b.
Telefon: +36 1 280-4456 Fax: +36 1 280-4444
E-mail: info@kekkobra.hu
granna.hu jatekmakettcentrum.hu
38371/3

16

