
Einfach Genial: Wer zu viel riskiert, verliert!
A játék célja:
A játékot az nyeri, aki mind a 6 színből elsőként gyűjt össze legalább
7-7 szimbólumot (3 játékos esetén színenként 6, 4 játékos esetén
színenként 5 szimbólumot).

A játék elemei:
126 szimbólum (6 színben, színenként 21 lapka)
1 áttekintő tábla

Az első játék előtt kérem gondosan nyomja ki a szimbólum lapkákat a
kinyomókeretből!

A játék előkészítése:
- A 126 szimbólum lapkát képpel lefelé összekeverjük, majd egy kupacot
képezünk belőlük.
- Húzunk véletlenszerűen 3 szimbólumlapkát a kupacból és ezeket képpel
felfelé az asztal közepére tesszük minden játékos számára látható
módon.

A játék menete:
A legfiatalabb játékos kezd, ezután az óramutató járásának megfelelően
kerülnek sorra a játékosok.

Szimbólumlapka felfordítása:
A soron lévő játékos húz egy szimbólumlapkát a kupacból.

1. Ha ennek a lapkának a színe megegyezik valamelyik középen található
lapkával, akkor a húzott lapkát leteszi saját maga és a középen lévő
szimbólum lapkák közé félúton. Ezt a területet a továbbiakban a
játékos köztes területének nevezzük. Ezután a játékos eldönti, hogy
megáll-e önszántából vagy újabb lapkát húz.

2. Ha a húzott szimbólum lapka színe egyik középen található lapkával
sem egyezik meg, akkor a játékos a húzott lapkát és a köztes területén
található összes, korábban gyűjtött lapkát az asztal közepére teszi.
Az asztal közepén a lapkákat az áttekinthetőség kedvéért színek
szerint elrendezve tároljuk. Ezzel a játékosnak a köre véget ért, és
az óra járása szerinti következő játékoson van a sor.

3. Ha a húzott lapka színe megegyezik a játékos köztes területén
található valamelyik (korábban kihúzott) lapkával, akkor a húzott
lapkát és a játékos köztes területén található lapkákat az asztal
közepére kell rakni (színek szerint rendezve), és a következő játékos
jön.

Ha a játékos bármikor önszántából megáll, maga elé húzhatja az összes
lapkát a köztes területéről, és megkapja az összes olyan középen
található lapkát is, melynek a színe megegyezik a köztes területére
gyűjtött lapkák színével. Ezek a begyűjtött lapkák a játékos elé
kerülnek az asztalra, és a következőkben pontozási területnek



nevezzük. A pontozási területén lapkákat a játékosnak színek szerint
sorokba rendezve tartják. Ezeket a lapkákat a játékos a játék végéig
már nem veszítheti el.

Bónusz kör: Ha valakinek, egy színből összegyűlt 7 lapkája, újra ő
következik. (3 játékos esetén 6, 4 játékos esetén 5 egyszínű lapkánál
jár bónusz kör.)

A pontozási területén senkinek nem lehet színenként 7-nél több lapkája
(3 játékos esetén 6, 4 játékos esetén 5 lapkánál). Ha valaki 7-nél
több lapját gyűjtene be, akkor a felesleget képpel lefelé vissza kell
keverni a kupacba.
Megjegyzés: minden játékos színenként csak egyszer kaphat bónusz kört.

Leggyengébb szín: Minden játékosnak az a leggyengébb színe, amelyből a
legkevesebb szimbóluma van a pontozási területén. Ha egy ilyen
szimbólum található középen, akkor a játékos lemondhat a rendes
köréről, és ha ezt teszi, akkor megkapja a középen található
leggyengébb színének megfelelő lapkát. (Ilyen módon csak legfeljebb 1
lapka szerezhető.) Ilyen módon csak akkor erősítheti a játékos a
leggyengébb színét, ha csak egy leggyengébb színe van. Abban az
esetben, ha több színből is egyenlően gyengén áll, nem használhatja
ezt a lehetőséget.

Az asztal közepén található lapkák újratöltése: ha az asztal közepén
található lapkák száma 3 alá csökken, annyi lapot húzunk a kupacból,
hogy újra 3 lapka legyen középen. (A lapkák újratöltésénél nem számít,
hogy az újratöltéshez húzott lapka színe megegyezik-e valamelyik már
középen található lapka színével vagy sem.)

Példa körök (ld. képek az eredeti nyelvű szabályban!):
1) A játékos egy kék színű lapkát húz köztes területére. Ez megegyezik
az egyik középen található lapka színével. A játékos ezután
önszántából megáll, és pontozási területére teszi mindkét kék lapkát.
2) A következő játékos kiegészíti a középen található lapkákat
háromra, és elkezdi a körét. Húz először egy sárga lapkát, és azt
köztes területére teszi. Ez után úgy dönt, hogy nem áll meg, és húz
egy zöld lapkát. Mivel nincs zöld lapka középen, ezért középre kell
tennie mindkét lapkát a köztes területéről.
3) Így 5 lapka van az asztal közepén. A következő játékos először húz
egy piros lapkát, amit a köztes területére tesz. Ezután úgy dönt, hogy
nem áll meg, és húz egy lila lapkát, amit szintén a köztes területére
tesz. Most sem áll meg, és húz egy második piros lapkát. Mivel van már
piros lapkája a köztes területén, ezért középre kell rakni az össze
lapkáját a köztes területéről.
4) A következő játékos először húz egy zöld lapkát, amit a köztes
területére tesz. Ezután úgy dönt, hogy nem áll meg, és húz egy piros
lapkát, amit szintén a köztes területére tesz. Ezután úgy dönt, hogy
megáll, és pontozási területére tehet középről és a köztes területéről
összesen 4 piros és 2 zöld lapkát.



A játék vége:
A játéknak akkor van vége, amikor az egyik játékos mind a 6 színből
összegyűjtött 7-7 lapkát a pontozási területén. (3 játékos esetén
színenként 6, 4 játékos esetén színenként 5 lapkát.) Ez a játékos
megnyerte a játékot. A többi játékos helyezéseit az alapján állapítjuk
meg, hogy kinek hány lapkája van a leggyengébb színéből. Ha két
játékosnak ugyanannyi lapkája van a leggyengébb színükből, akkor a
döntetlenre álló játékosok között a második leggyengébb színből
összegyűjtött lapkák száma alapján dől el, hogy ki van előrébb. Ha a
második leggyengébb szín tekintetében is döntetlen alakulna ki, akkor
addig vesszük sorra a játékosok harmadik, negyedik, ötödik majd
hatodik leggyengébb színének hosszát, ameddig el nem dől a döntetlen
sorsa.

Példa helyezések meghatározására (ld. képek az eredeti nyelvű szabályban):
A játékos nyert, mert neki sikerült először minden színből 5 lapkát
kigyűjtenie. A B és C játékosok egyenlőek leggyengébb színek
tekintetében, mindkettőjüknek 3 lapkájuk van a leggyengébb színükből.
Második leggyengébb szín tekintetében 4 lapkával rendelkezik, míg C
csak 3 lapkával. Ezért B második helyezett, C pedig harmadik helyezett
lett. D a negyedik helyezett, mert a leggyengébb színéből csak 2
lapkát gyűjtött össze.

Ha több játékot játszanak egymás után a játékosok, akkor a leggyengébb
színekben elért eredményeket érdemes írni és összegezni a partik
végén. (A példában szereplő végeredmény esetén A játékosnak 5 pontot,
B és C játékosnak 3-3 pontot, D-nek pedig 2 pontot kapna.)

Fordítás: Szunyi


