
Gondolkozz, és legyél gyorsabb a többieknél.

A doboz tartalma: 
72 db kártyalap, képes dobókocka

A játék célja:
A játékosok célja minél több zászlót ábrázoló kártya megszerzése. A kérdést  
a kockán lévő szimbólum határozza meg. A kártyát mindig az a játékos kapja, aki 
a leggyorsabban válaszol.

Előkészületek:
Mielőtt először játszani kezdenétek, a kockára ragasszátok rá a matricákat.  
A kártyákat keverjétek meg, és egy pakliban tegyétek az asztal közepére, a zá-
szlós oldalukkal felfelé.

Indulhat a játék:
A játékot az kezdi, aki legutóbb volt külföldön. Dob a kockával, és a játékosok-
nak a kocka által meghatározott kérdésre kell válaszolniuk. A kérdés a pakli 
tetején lévő zászlóra vonatkozik. Mindenki egyszerre játszik. Aki leggyorsab-
ban mondja meg a helyes választ, megkapja a kártyát. Helytelen válasz esetén  
a válaszadó felolvassa a jó választ, majd a lapot visszateszi a pakli aljára. Ha 
egyszerre több különböző válasz is érkezik, akkor a válaszok bemondásának  
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sorrendjében kell azokat ellenőrizni. Ha az összes játékos válasza helyte-
len, vagy senki sem tudja a helyes választ, akkor a helyes válasz felolvasását 
követően a kártya visszakerül a pakli aljára. Minden játékosnak körönként csak 
egy tippje lehet. A kockadobásban a játékosok az óramutató járásának irányá-
ban következnek egymás után.

Ötlet: A válasznak nem kell teljesen pontosnak lenni. Például nem kell feltétlenül 
azt mondani, hogy „Amerikai dollár” elegendő a „dollár” is. Ha egy országban 
több hivatalos nyelv van, akkor elegendő egyet megjelölni. Javasoljuk, hogy  
a játék megkezdése előtt állapodjatok meg ezekben a szabályokban.

A játék vége:
A játék akkor ér véget, ha a pakliból elfogytak a lapok. A nyertes az, akinek  
a legtöbb lapot sikerült összegyűjtenie. Ha több játékosnak ugyanannyi lapja 
van, mindannyian győztesek.
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Gyártó: Dino Toys s. r. o.   
K Pískovně 108 

 295 01 Mnichovo Hradiště 
 Czech Republic

 www.dinotoys.cz

Importálja/forgalmazza: REGIO Kft
1119 Budapest, 
Nándorfejérvári út 23-25.


