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Helló! Mi vagyunk a „Szelfirontók”, idegen lé-
nyek egy másik csillagrendszerből. Bennünk - 
apu, anyu, hugi, öcsi és nagyi - egy közös dolog 
van: szeretjük lerombolni a Földlakók önarcké-
pét azaz szelfijét. Mindezt úgy, hogy pontosan 
az exponáló gomb megnyomásakor a képbe 
sugározzuk magunkat. Néha még klónozzuk 
is magunkat, hogy többször is rajta lehessünk 
egy képen. 
Számoljátok össze egymást megelőzve, hogy 
melyikünk hányszor látható a különböző 
szelfiken!

2-5 játékos részére, 7 éves kortól
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A JATEK TARTALMA:

1 játékszabály

55 szelfikártya: A képeken Földlakók vannak, egy, kettő vagy három 
szelfirontóval. Minden szelfirontónak más bőrszíne van: apu - kék, anyu - 
sárga, hugi - rózsaszín, öcsi - zöld, nagyi - narancs

30 szelfirontókártya: Minden kártyán egy szelfirontó és egy szám van.  
A szám adja meg, hogy az adott szelfirontó hányszor legyen látható a szelfi-
kártyákon.

Az a célotok a játékban, hogy pontos számolással és gyors reakcióval a legtöbb 
szelfirontókártyát szerezzétek meg.
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A JATEK ELOKESZITESE:

•  A szelfikártyákat alaposan keverjétek meg, majd alakítsatok ki belőlük egy 
lefordított lapokból álló paklit. 

•  A szelfirontókártyákat is jól keverjétek meg. Mindenkinek adjatok 6 lapot. 
A kapott lapokat mindenki rendezze egy pakliba, és tegye le maga elé úgy, 
hogy a pakli lapjai felfelé nézzenek. A megmaradt szelfirontókártyákra nem 
lesz szükségetek ebben a játékban, ezért visszatehetitek azokat a játék do-
bozába.

HOGYAN KELL JATSZANI:
Válasszatok egy kezdőjátékost. A kezdőjátékos húzza fel a legfelső szelfikár-
tyát a pakliról, és mindenki számára jól láthatóan tegye az asztal közepére. 
Mindenki egyszerre játszik. Számoljátok meg gyorsan, hogy melyik szelfiron-
tóból mennyi van a felfordított kártyán. Ezután hasonlítsátok össze az ered-
ményt ez előttetek fekvő szelfirontókártya- paklik legfelső lapjaival. Aki úgy 
gondolja, hogy a megszámolt szelfirontók fajtája és száma megegyezik az 
előtte vagy egy játékostársa előtt fekvő lapon lévő szelfirontóval és számmal, 
az azt kiáltja, hogy "stop!" és bemondja, hogy melyik szelfirontó családtag van 
a képen.

Ha nincs egyezőség, akkor a következő játékos egy újabb szelfikártyát fordít 
fel. Az újabb kártyát a már felfordítva fekvő lap mellé teszi. Az összes fel-
fordítva fekvő kártyán meg kell számolnotok és össze kell adnotok minden 
azonos szelfirontó családtagot, és továbbra is egyezést kell keresnetek. Ez 
addig folytatódik, amíg egy játékos megállítja a játékot. Ellenőrizzétek, hogy 
helyes-e a válasza.

HELYES! Ebben az esetben a játékot megállító játékos elveheti és lefordítva 
maga elé teheti a szelfirontókártyát. Az eredmény megállapításához használt 
szelfikártyákat tegyétek egy lerakópakliba. A többi szelfikártyát változatlanul 
hagyjátok az asztalon.

ROSSZ! Ilyenkor a játékot megállító játékosnak be kell adnia egyet az ösz-
szegyűjtött szelfirontókártyáiból (ha van neki). A beadott lapot tegyétek ki a 
játékból. Minden szelfikártyát változatlanul az asztalon kell hagynotok.
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KULONLEGES ESETEK:

•  Akkor, ha két vagy több szelfirontókártyán is ugyanolyan szelfirontó van, 
akkor ezeknek a darabszámát nem adhatjátok össze. Mindegyik szelfiron-
tó csak egyedül számolható. 

•  Abban az esetben, ha két vagy több játékos is egyszerre kiáltja, hogy "Stop!", 
akkor az a győztes, aki gyorsabban nevezte meg a szelfirontót. Ha nem tud-
ják megállapítani, hogy melyikük volt a gyorsabb, akkor az összes felfordítva 
fekvő szelfikártyát a lerakópaklira kell tenni, majd új szelfikártyát kell felfor-
dítani az eddig megismert szabályok szerint.

Csenge azt kiáltja, hogy "Stop, ocsi!" Csengének igaza van. 
A szelfikártyákon öcsi 2x látható. Pontosan annyiszor, ameny- 
nyit Zsófi szelfirontókártyja megad. Csenge elveszi Zsófi 
szelfirontókártyáját. Ezután a játékosok a lerakópaklira teszik 
azt a két szelfikártyát, amelyeken a két zöld „öcsi” látható. 
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A legnagyobb szelfirontókártya 6-os. Ez azt jelenti, hogy ha egy családtagot 
7-szer, vagy többször láttok a szelfiken, akkor azonnal azt kell kiáltanotok, 
hogy "Stop, szeLfirontok!" Aki ezt helyesen kiáltja, az elvehet egy játékostár-
sától egy szelfirontókártyát, még akár saját magától is, és ezt az eddig ösz-
szegyűjtött lapjaira teheti. Végül tegyétek a számoláshoz felhasznált összes 
szelfikártyát a lerakópaklira. A játékot ezután folytassátok az eddig megszo-
kottak szerint.

HET PLUSZ:

Zsófi látja meg elsőként, hogy a felfordítva fekvő szelfikár-
tyákon 7 nagyi van. Ezért gyorsan azt kiáltja, hogy "Stop, 

szeLfirontok!"

Amikor elfogynak a szelfikártyapakli lapjai, akkor keverjétek meg alaposan a 
lerakópakli lapjait, és alakítsatok ki a lapokból egy új szelfikártya húzópaklit. 
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A JATEK VEGE:
A játéknak akkor van vége, amikor egy játékos előtt nincsen több szelfirontókár-
tya. Ekkor számoljátok össze, hogy ki mennyi lapot gyűjtött. Az lett a győztes, aki 
a legtöbb lapot gyűjtötte.

Egyezőség esetén az győzött. akinek több 6-os szelfirontókártyája lett.

Kedvelj minket a
facebook.com/PiatnikBudapest
piatnik.hu

Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft. 
1034 Budapest, Bécsi út 100. 
e-mail: piatnik@piatnik.hu
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