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3 az 1-ben kártyajáték az egész családnak!

A játék tartalma: 110 kártya

Mindig az utolsó lap számának szomszéda-
it lehet tenni, azaz például 2-esre 1-est vagy 
3-ast, viszont 1-esre lehet 2-est és 9-est, 
9-esre 1-est és 8-ast is tenni.

Amikor letesszük a lapot, hangosan monda-
nunk kell a számát!
Mit tegyél, ha nincsen olyan számú lapod, amit 
rakni kell?
Két választásod van:
1. Húzol egyet a pakliból!
2. Blöffölsz, azaz csalsz: leteszel valamit, és 
bemondod azt a számot, amit tenned kellett 
volna. Például az előtted lévő 3-ast mondott, 
de neked se kettesed, se négyesed nincs. 
Leteszel lefordítva egy ötöst, és azt mondod: 
négyes!

Csakhogy blöffölni kockázatos! Bárki, bármikor 
bekiálthatja a rakóra, hogy BLÖFF! Ilyenkor fel-
fordítják a lerakott lapot, és ha tényleg blöffölt, 
aki tette, akkor az összes lenn lévő lapot fel kell 
vennie! Viszont gyanúsítgatni is kockázatos: ha 

a lenn lévő szomszédja. A 3-asra 2-est vagy 4-est, a 
6-osra 4-est vagy 5-öst – és így tovább. Minél gyor-
sabban teszel, annál gyorsabban fogynak a lapjaid! 
Ha elfogyott előled a négy lap, a kezedben lévő pak-
liból fordíts még négyet!
Ha egyikötök se tud rakni, akkor fordítsatok a keze-
tekben lévő pakliból a középre kitett két lapra. (Ha 
több mint ketten játszotok, akkor mindig másik két 
ember fordítson.)

A cél: észrevenni, hogy mikor van ugyanaz a szám 
(a színnek nem kell egyeznie!) a két pakli tetején. 
Ekkor be kell kiáltani: MEGVAGY! 
Ha ketten vagytok, akkor a másiknak, aki nem kiál-
tott, fel kell vennie a lenn lévő paklik közül azt, 
amelyikben a több lap van, és egy új lapot kell fel-
csapnia a helyére. Ha hárman vagy négyen játszo-
tok, akkor azok a játékosok, akik nem vették észre 
időben az azonos lapokat, elosztják egymás között 
egyenlően az összes lenn lévő lapot, és kettőt fel-
csapnak belőle középre. 
Az nyer, akinek legelőször elfogy az összes lapja! 
Légy résen!

nem blöff volt, akkor a BLÖFF!-öt mondónak kell 
felvenni az egész lenn lévő paklit!
Akinek előbb elfogy a lapja, az nyer!

3. MEGVAGY!
Játékosok száma: 2-4 fő
Életkor: 5-99 év

Ebben a játékban el kell kapnod az egyforma 
focistákat. Itt kiderül, ki a legrobbanékonyabb, 
leggyorsabb játékos!

Akárcsak az előző játékban, itt is csak a számmal 
megjelölt focistákra és a jokerekre lesz szüksé-
getek. Keverjétek meg a lapokat, vegye tek ki ket-
tőt a pakliból, ezek lesznek majd a kezdőlapok. 
A többit osszátok szét annyifelé, ahányan vagytok! 
Mindenki rendezze egy kis pakliba a saját lapjait 
és vegye kézbe, majd csapjon fel sorban négy 
lapot maga elé!
Ha ezzel kész vagytok, a félretett két lapot fordít-
sátok ki középre. 
A feladat: az előtted lévő négy lapból a közép-
re kifordított kettőre tenni olyan számot, amely 



1. GÓÓÓL!
Játékosok száma: 2–8 fő
Életkor: 5–99 év

2 vagy 3 játékos esetén elég egy pakli, ha többen 
vagytok, keverjétek össze mind a két paklit!
A kártyapakliban találtok négyféle színű mezbe öl-
tözött focistákat: pirosakat, kékeket, sárgákat, zöl-
deket. Mindenkinek a mezén van egy szám 1-9-ig.

Ezenkívül találtok 4 féle különleges lapot:
A körben következő játékos kimarad egyszer!

Megfordul a kör iránya!

A körben következő játékosnak két lapot kell húz-
nia. Ha neki is van +2-ese, akkor ráteheti, és az utá-
na következő húz négyet, és így tovább.

Ezt a lapot bármilyen nem akció lapra ráteheted, 
és akkor kérhetsz bármilyen színű kártyát!

Ezt a lapot bármire ráteheted, és az utánad jövő 
is bármit tehet rá! Ez a lap a JOKER.

Keverjétek meg a paklit, és mindenkinek osz-
szatok hetet!
Csapjatok fel egy lapot a pakli tetejéről! Színre 
színt, számra számot lehet rakni, azaz ha teszel 
egy piros ötöst, akkor a következő tehet rá piro-
sat, vagy bármilyen színű ötöst. 
PÉLDA:
 

vagy

Ha nem tudsz rakni, húznod kell egyet! Ha el-
fogy a húzópakli, a lerakott lapokról vegyétek le 
a legfelsőt, a többit keverjétek össze, és fordít-
sátok meg, ez lesz az új húzópakli.

Ha már csak egy lapod van, kiáltsd el magad, 
hogy GÓÓÓL! Ha ezt elfelejted, és az azonos 
körben valamelyik játékostársad észreveszi 
ezt, 4 lapot kell húznod!
Az nyer, akinek legelőször elfogy a lapja!

2. KAPD EL A CSALÓT!
Játékosok száma: 2–6 fő
Életkor: 5-99 év

Válogassátok szét a paklit, mert ehhez a játék-
hoz csak a számmal jelölt focistákra és a joke-
rekre lesz szükségetek. Mindenkinek osszatok 
kilencet, és a többi lapot tegyétek lefordítva 
az asztalra. Csapjatok fel egyet, ez lesz a kez-
dőlap, mindenki nézze meg, majd fordítsátok 
le! Mostantól körben haladva mindenki tehet 
lefordítva egy lapot az alábbiak szerint:


