
A JÁTÉK MENETE:

NagYon egyverŰ: válassz, tedd fel és játssz! Válaszd ki azt aíejpántot, amelyik a legjobban tetszik, és vegyél egy

|99l áryfl, anélkül, hogy megnéznéd a rajzot, Tedd fel a fejpántoi, és helyezi! beb á'kártyát ú9y, nogy az ö-sszeőtöbbi
játékos láthassa az ábá. Majd tegyél fel kérdéseket, és azazokra kapotl,,igen" vagy ,,nem" ,áÍászűuol próbáld meg
kitalálni, mi van a kártyán!

HRAJTE sA
Pri hre sa pftajte otázky, na koré moZno odpovedat ,,áno" alebo ,,nie", aby ste zistili, akú kartu máte na hlave. Ked'prí,cete
na rad, pretoÖte ÖasovaÖ a zaÖnite_sa p}itat] Mozné otázky sú: ,,Som zvierá?" ,,Mám snf?" Len sa pftajte. Ostatní möZu
odpovedat iba ,,áno" alebo ,,nie". Ked'ste na rade, kedykolVek sa möZete spftat otázku: ,,Som _?Í Ak vás Ziadna otázka
nenapadá, vyberte si nejakú z karty vzorovlch otázok.

Ak uhádnete obrázok, skör ako vám vypr§í öas, ponáhlbjte sa a vyberte si d'al§iu kartu.
Vloáe si ju do öelenky a hralte ako doteraz. Pftajte sa, kfm vám neuplynie öas. Potom si

_za 
kaZdú správne uhádnutú kartu vezmite jeden bodovací odznak a pripnite si ho k

öelenke.

bodovacie odznaky. Potom sa korunujte

Ak vám vypÉí öas, skör ako uhádnete svoju kartu, pokraöujte v otázkach o karte, ked'sa
znovu dostanete na rad. Ak by ste si rad§ej chceli vymenif kartu za inú, möiete tak urobit,
ked'sa znovu dostanete na rad.

VYl|RAJTE

vÁLAssz
Vá|assz ki egy fgpántot. Négy íejpánt közül választhatszl Ezután válogasd szét a mintakérdéseket tartalmazó kártyákat és
a képkártyákat. Helyezd a mintakérdéseket tarlalmazó kártyákat és a pontszámkitúzóket olyan helyre, ahol mindeáki
kÖnnyel eléri Őket. Keverd meg a kártyákat, és adj egyet lefelé fordítva minden játékosnat< - A xÉpEI NEM SZABAD
MEGNEZNl. He|yezd a maradék kártyákat leíelé fordítva olyan helyre, ahoI mind'enki könnyen eléri óket.

Budie prvfm hráöom, ktoryí nazbiera 3 bodovacie odznaky. Potom sa korunujte za vítaza!

@

TEDD FEL

Tedd fel
ne

A
kérdezz,

JATssz
TegYél fel ,,igen/nem" kérdéseket, hogy kitaláld, mi van a fejpántodban lévő kártyán. Amikor te jössz, fordítsd meg a
|gryotPra], és kezdj el kérdéseket feltenni! Néhány lehetséges kérdés: ,,Átat va!yok?", ,,Bundám van?" és igy toiáuu.
A kérdéseke csak lGEN-nel vagy NEM-mel szabad válaszolni. Am(q te vagy a sóros, báimikor rákérdezhetsii,,_
vagyok?". Ha nem jut eszedbe kérdés, válassz egyet a mintakérdés;ket ta"Íalmazo tiart!árót. 

- -

Ha hamarabb kitalálod a kópet, minl ahogy a homokóra lejárna, gyorsan válassz egy
másik kártyát, tedd a fejpántodba, és folytasd a játékot. Tegyél fel kérdéseket, amí!'a
homokóra le nem jár. Majd minden egyes helyesen kitalált liártyáért vegyél egy
ponlszámkitúzőt, és tedd íel a íejpántodra.

Ha a homokóra lejár, de még nem sikerült kitalálnod a kártyát, amikor legközelebb te
1ösv, újabb kérdéseket tehetsz fel a kártyával kapcsolatban. Dönthetsz úgy is, hogy a
kártyát új kártyára cseréled, amikor újra rád kerül a sor.
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