
Sárga, piros, kék és zöld: ezekben az élénk színekben vannak különböző méretű vidám buborékok a kártyákon.
Próbáld megfigyelni a lapokat! Találd meg elsőként azt a kártyát, amelyiken a helyes kombináció van! A kombi-
nációt a kockák mutatják meg neked. Koncentrálj és legyél te a leggyorsabb, hogy megnyerhesd a játékot!

Tartalom 
4 kocka - sárga, piros, zöld és kék színekben  • 1 ív etikett a kockákra  • 24 kártya  • 1 játékleírás

A cél
Minél gyorsabban megtalálni azt a kártyát, amelyiken a buborékok a kockák által megadott kombinációban
állnak.

Előkészületek
• Az első játék megkezdése előtt ragasszátok fel a matricákat a kockákra. A piros matricákat a piros

kockákra, a zöld matricákat a zöld kockákra és így tovább.
• A játék megkezdése előtt válasszátok ki a játékvariációt.

Egyszerű játékvariáció: A kártyák narancssárga keretes oldalát használjátok.
Ebben a játékvariációban a kártyákon a buborékok méretük szerint vannak sorban.

Nehezebb játékvariáció: A kártyák kék keretes oldalával játszotok.
A különböző méretű buborékok össze-vissza láthatóak a kártyákon.
Tipp: A két játékvariáció lapjait egymással kombinálva is használhatjátok úgy, hogy néhány kártya  
narancssárga – néhány kártya kék oldalát használjátok. A kártyák egyik és másik oldalán mindig
ugyanaz a kombináció áll.
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• Miután megegyeztetek a játékvariációban, a választott kártyákat terítsétek szét az asztalon úgy, hogy az 
egyes lapok ne takarják egymást és mindenki számára jól láthatóak legyenek. Készítsétek elő a kockákat.

Kezdődjön a játék!
• Egyszerre játszotok! Aki a legmagasabbra tud ugrani az dob elsőként mindegyik kockával.

Ezzel megkezdődik a kártya keresése a helyes kombinációval!
• Mindegyik kockán 1 és 24 között vannak számok. Próbáljátok meg egymást megelőzve megtalálni a kártyát

a helyes kombinációval! Ehhez meg kell figyelnetek a dobás eredményét és a kártyákon lévő buborékokat. 
A legnagyobb szám megfelel a legnagyobb buboréknak, a második legnagyobb szám a második legna- 
gyobb buboréknak és így tovább.

• Amikor úgy gondolod, hogy megtaláltad a helyes kombinációval a kártyát, akkor villámgyorsan ráteszed   
a kezed a kártyára. Vigyázat! Ha már döntöttél egy kártya mellett, akkor már nem változtathatod meg
a döntésed. Miután mindenki megtalálta a helyes kombinációt, vagy legalábbis úgy gondolja, hogy meg-
találta a kártyát a helyes kombinációval, ellenőrizzétek a megoldást. Aki a helyes
kombinációt választotta, az jutalmul megtarthatja, felfordítva maga elé teheti
a kártyát.

Példa:

A piros kockán látható a legnagyobb szám a 20-as = a legnagyobb buborék piros.
A zöld kocka 19-es számot mutat = a második legnagyobb buborék zöld lesz és így tovább.
Fontos: Az előttetek fekvő kártyán is lehet a játék további menetében helyes megoldás és így a játékostársak
meg is szerezhetik azt. Ezért azt úgy kell letennetek magatok elé, hogy mindenki számára jól látható legyen.

• A játékot a következő játékos folytatja úgy, hogy újra dob a kockákkal és ezzel egy új kört kezd. 

A játék vége:
A játéknak akkor van vége, amikor az egyik játékos a negyedik kártyát fekteti maga elé. Ezzel ő lesz a játék
nyertese.
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