
– Társasjáték –
Játsszák ketten (esetleg hárman)!

Korosztály: tetszés szerint, hároméves kortól

A JÁTÉKRÓL
Mennyire örült Boribon, amikor egyszerre hét lufit kapott ajándékba! 
Te is összegyűjthetsz hét különböző színű lufit. Csakhogy ezek a lufik 
beszélnek! Mindegyik megkér valamire, amit teljesíteni kell.
Fogadjunk, hogy ilyen játékot nem játszottál még soha: meg kell érin-
teni egymást! Megcsikizhetjük egymás tenyerét, meghúzhatjuk egy-
más fülét, haját. Az is lehet, hogy puszit kell adnunk. Ezért olyanok 
játsszák ezt a játékot, akik szeretik egymást: szülő és gyerek, nagy-
szülő és unoka, nagytesó és kistesó, Boribon és Annipanni. Kettesben  
a legjobb a játék, de azért egy harmadik is belefér...

A DOBOZ TARTALMA:
1 kétoldalas játéktábla • 3 gyűjtőlap • 28 lufi 

• 1 dobókocka • 3 bábu

ADDJ  EGGY  PAACSIT, T, BOORIBONN!



JÁTÉKSZABÁLY
A játék előkészítése
Az első játék előtt nyomkodd ki a lufikat. Tedd fel mindegyiket a táblá-
ra! Mindnek megvan a saját helye, keresd meg! Most kapjon mindenki 
egy gyűjtőtáblát és egy bábut. A két katicával jelzett mezőről indul  
a játék, kockadobással.

A játék menete
Dobj a kockával! Annyit lépsz, amennyit dobtál, de ebben a játékban 
nem csak előre mehetsz, hanem hátrafelé is. Így mindig két lehető-
séged van lufit találni. Sőt, ha BORIBONT dobsz, az a legjobb: akkor 
elmehetsz a táblán bárhová. Ahova lépsz, ott kövesd az ujjaddal a lufi 
zsinórját a lufiig. Ezt a lufit elviheted, ha teljesítetted a feladatot, ami 
a lufi alatt van! Előfordulhat, hogy ahová léptél, ott olyan színű lufit 
találsz, ami már van neked. Ilyenkor folytatódik a játék. Ha pedig olyan 
lufihoz léptél, amit más már elvitt, de neked még nincs olyan színű, 
akkor bárhonnan választhatsz egy ugyanolyan színű lufit a tábláról! 
Ilyenkor azt a feladatot csináld meg, ami a választott lufid alatt volt.

A játék célja
Az nyer, aki a leghamarabb összegyűjti a különböző színű lufikat:  
a pirosat, a narancsot, a sárgát, a zöldet, a világos- és a sötétkéket, no 
meg a lilát. 



Meglepetés-játék
Ha tetszett a játék, találsz egy másikat a tábla túloldalán, más felada-
tokkal. Meg sem kell tanulni: a szabályok ugyanazok.
Jó szórakozást, sok-sok nevetést ehhez az igazán családi játékhoz!
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