
Bow-Wowzee
Kockajáték - 2 vagy több játékos számára

JÁTÉKELEMEK: Öt Bow-Wowzee kocka, mindegyiken egy Fekete 
Labrador Retrieverrel az 1-es oldalán, egy Golden Retrieverrel a 2-es 
oldalán, egy Németjuhásszal a 3-as oldalán, egy Tacskóval a 4-es oldalán, 
egy Beagle-lel az 5-ös oldalán és egy Uszkárral a 6-os oldalán.

A JÁTÉK CÉLJA: A játék célja a legtöbb pontot elérni, miután minden 
játékos tizenháromszor sorra került.

KEZDŐJÁTÉKOS: Minden játékos dob egy kockával, és az kezd, aki a 
legnagyobbat dobta (ő lesz a nagykutya), és a többi játékos az óramutató 
járása szerint fogja őt követni.

EGY FORDULÓ: A játékos dob mind az öt kockával, majd legfeljebb kétszer 
újradobhat belőlük bármennyi kockát, hogy megpróbálja a legjobb 
kombinációt összehozni. A játékosoknak nem kell felhasználniuk mind a 
három dobásukat és bármikor lepontozhatják a kapott kombinációt a 
pontozó lapon (lásd a Pontozó Lapot).

PONTOZÁS: Minden forduló után a játékosnak fel kell írnia pontszámát a 
pontozó lap egyik sorába, még akkor is, ha nullát kell beírnia egy üres 
sorba. Ha egy kombinációt lepontoztak és rögzítették azt, többé nem 
változtatható meg vagy mozgatható át a pontozó lapon.

A kockákon látható színek a flöss kombináció pontozására adnak 
lehetőséget (öt azonos színű Bow-wow). A tizenhárom pontozó sorból 
tizenegy pluszpontot ad az olyan kombinációkra, melyeknél mind az 5 
kockánk egyforma tulajdonságú lesz.

A „Wowzee” (öt egyforma) a legjobb kombináció és 50 pontot ér, plusz a 
flöss bónusz 30 pontja az első Wowzee pontozásáért. A később kidobott 
„Wowzee”-kat másik sorban kell pontoznunk (például a négy egyforma 
sorában). Az ilyen esetekben írjátok fel a pontokat – beleértve a flöss 
pontokat – és jelöljétek meg a bónusz sor melletti kis mezőt, hogy 
hozzáadhassatok plusz 100 pontot a végső értékelésetekhez az újabb 
Wowzee-ért.

A „Játékos választása” egy üres sor, melyben bármilyen kombinációt 
pontozhatunk.

PONTOZHATÓ KOMBINÁCIÓK:

Egy „Wowzee” (Öt egyforma)

Egy 5 számból álló sor (1,2,3,4,5 VAGY 2,3,4,5,6)

Egy 4 számból álló sor (1,2,3,4 VAGY 2,3,4,5 VAGY 3,4,5,6)

Egy Full House (Három egyféle számból és kettő egy másik számból)

Négy egyforma (Négy egyforma kocka és egy különböző)

Három egyforma (Három egyforma kocka és egy vagy két különböző)

6-osok – Uszkárok

5-ösök – Beagle-ök

4-esek – Tacskók

3-asok – Németjuhászok

2-esek – Golden Retrieverek

1-esek – Fekete Labrador Retrieverek

Flöss (Mind az öt kocka ugyanolyan színű)
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FIGYELEM: FULLADÁSVESZÉLY – Kis alkatrészek. Nem ajánlott 3 éven 
aluli gyermekeknek.
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A játék megvásárolható a Játékmester társasjátékboltban:  
www.jatekmester.com
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BOW-WOWZEE PONTOZÓ LAP
A Játékosok Neve 1 2

Fekete Labradorok 1-esek összértéke +10

Golden Retrieverek 2-esek összértéke +30

Németjuhászok 3-asok összértéke +10

Tacskók 4-esek összértéke +20

Beagle-ök 5-ösök összértéke +20

Uszkárok 6-osok összértéke +10

3 egyforma A kockák összértéke +10

4 egyforma A kockák összértéke +20

Full House A kockák összértéke +10

4 hosszú számsor 20 pont 0

5 hosszú számsor 40 pont 0

5 egyforma Wowzee 50 pont +30

Játékos választása A kockák összértéke +10

Bónusz Wowzee egyenként 100 pont

A Játékos Végső Pontszáma

5 kockás flöss 
bónuszok
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