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Ha egyszer hozzáértél egy banánhoz, azt kell elvenned. Nem gondolhatod meg magadat! 
Ha egyszerre több játékos is elkapja Banana Joe-t, akkor az nyert, akinek alul van a keze. 

EXTRA SZABÁLYOK:

és használati 
Játékszabály

útmutató 

Így ragaszd fel a matricákat a dobókockára! 
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Gyártó: Goliath BV, Vijzelpad 80, NL 8051 KR Hattem.
 
Forgalmazza: REGIO Kft., 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 23-25

Figyelmeztetés! 3 éves kor alatt nem használható, mert az apró 
lenyelhető részek fulladást okozhatnak! A csomagolás nem 
a játék része. Kérjük, távolítson el minden csomagolóelemet, 
mielőtt a játékot gyermeknek adná, de őrizze meg a csomagolást, 
mert a rajta lévő információkra szüksége lehet. 
Származási ország: Kína

Banana Joe (HU) IM_V1.indd   1 29/05/2019   10:13



Amikor Banana Joe a levegőbe ugrik, próbáld meg elkapni, mielőtt leesik. 

    Az a játékos, akinek sikerült elkapnia Banana Joe-t, jutalmat kap! 
  Elcsenhet két banánt bármelyik játékostól. Akár többtől is. 

  Ha senki nem kapja el Banana Joe-t, akkor nem jár a jutalom! 

A játék végén számoljátok meg a banánjaitokat! Akinek a legtöbb van, az nyert! 

1db ugró majom , 1db banánfa, 12db banán, 
1db dobókocka, 1db matricalap és használati útmutató

Annyira imádom a banánt, hogy egész álló nap ezt 
enném!

Szóval, ne gondoljátok, hogy könnyen elcsenhetitek 
tőlem! 

A játékot az a játékos nyeri, akinél a legtöbb banán maradt a játék végére. 
A játék akkor ér véget, amikor Banana Joe a magasba ugrik. 

A JÁTÉK MENETE:

A JÁTÉK CÉLJA:

ELŐKÉSZÜLETEK:

A JÁTÉK VÉGE:

Dugjátok be a banánokat 
a banánfán található lyukakba!

Tegyétek a banánfát az asztal 
közepére! 

Helyezzétek Banana Joe-t 
a banánfa közepére! Nyomjátok 

le a majmot, amíg biztosan 
a helyén marad. 

3.2.1.

A DOBOZ TARTALMA:

Az a játékos kezd, aki a legmagasabbra tud ugrani,
 majd a tőle balra ülő játékos folytatja. 

                 A játék során minden játékos dob a kockával és a dobott képnek megfelelően cselekszik. 

                          Húzz a banánfából egy banánt és tedd magad elé!

                           Húzz ki két banánt a banánfából (de egyszerre csak egyet!) 
                           és     helyezd őket magad elé az asztalra!

 
                           Ajánlj fel valakinek egy banánt a sajátjaidból! Ha nincs felajánlható banánod, akkor a játék folytatódik.

-              Csenj el egy banánt egy másik játékostól! Ha ez nem lehetséges, akkor a játék megy tovább. 

Figyelj! Banana Joe bármely pillanatban felugorhat! 
A játék során a játékosoknak mindkét kezét az asztalon kell tartani, tenyérrel lefelé,

kivéve - természetesen - amikor dobnak a kockával vagy banánt gyűjtenek.
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