
Bearly There
Plusz két játék

BEARLY THERE
A mackók játéka

Játékelemek: öt pöttyös kocka, melyeken az 1-est egy mackó helyettesíti, a 
többi oldal pedig 2-től 6-ig van számozva.

A Játék Kezdete: Minden játékos dob egy kockával. A legnagyobbat dobó 
játékos kezd, majd a tőle balra ülő játékosok következnek sorrendben. 
Mindegyik játékot más játékosnak kell kezdenie, mivel a kezdőjátékos 
előnyben van.

A Játék Célja: Legyél te az első, aki megnyer öt játszmát. Egy játékot az 
nyer meg, aki pontosan 49 pontot tud dobni.

Egy Fordulóban: A játékos annyiszor dob mind az öt mackós kockával, 
ahányszor csak szeretne. A játékos megszerzett pontjai halmozódnak.

Pontozás: A mackók jokernek számítanak, így a dobott mackókat 
számolhatjuk 1-nek vagy 6-nak is. A mackók értékét hozzáadhatjuk vagy 
kivonhatjuk a játékos pontszámából. Ha valaki három mackót dob vagy 
meghaladja a 49 pontot, az már túl ennivaló lesz, így a játékos visszaesik 
nullára és átadja a kockát a következő játékosnak.

A fordító megjegyzése: az alább ismertetett két játék játszható a mackós 
kockákkal vagy sima 6 oldalú dobókockákkal is.

LÓ
Egy ötkockás verzió

Játékelemek: Öt pöttyös kocka, melyek oldalai 1-től 6-ig vannak számozva.

A Játék Kezdete: Minden játékos dob egy kockával. A legnagyobbat dobó 
játékos kezd, majd a tőle balra ülő játékosok következnek sorrendben. 
Mindegyik játékot más játékosnak kell kezdenie, mivel a kezdőjátékos 
előnyben van.

A Játék Célja: Te dobd ki a legjobb kombinációkat minden körben. A többi 
játékos kap egy „lovat”. Aki három „lovat” gyűjt be, kiesik a játékból. Az 
utoljára bennmaradt játékos győz.

Pontozás: A kettő, három, négy vagy öt egyforma számkombinációt 
pontozzuk. A magas számok felülírják az alacsonyabb számokat, és az 1-es 
jokernek számít.

Egy fordulóban: A kezdőjátékos dob az öt kockával és megtartja a neki 
tetsző kockákat. Ezután másodszor és harmadszor is dobhat a maradék 
kockákkal, de minden dobásból félre kell tennie kockákat, hogy javítsák 
kombinációjukat. A kezdőjátékos megállhat az első dobás után is. Ha így 
tesz, a többi játékos is csak egyszer dobhat. Ha nem, akkor mindegyik 
játékos egyszer, kétszer vagy háromszor dobhat.

FELHALMOZÁS

Játékelemek: Két pöttyös kocka, melyek oldalai 1-től 6-ig vannak számozva.

A Játék Kezdete: Minden játékos dob egy kockával. A legnagyobbat dobó 
játékos kezd, majd a tőle balra ülő játékosok következnek sorrendben.

A Játék Célja: Legyél az utolsó játékos a játékban.

Egy Fordulóban: Minden játékosnak lehetősége van dobni egy vagy két 
kockával, majd hozzá kell adnia a dobott kockák értékét az összes előtte 
sorra kerülő játékos összesített pontszámához. A kezdőjátékos kezdi a 
pontgyűjtést. Az a játékos, akinek pontjai meghaladják a 41 pontot, kiesnek a 
játékból. A játék újrakezdődik a bent maradt játékosokkal.

Emlékeztető: A mackó az 1-es.

Figyelem: A kis alkatrészek veszélyesek lehetnek a 3 éven aluli  
gyermekeknek.
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