
GIFTTRAP GEEK EDITION – speciális mini kiegészítő

A számos díjjal elismert GiftTRAP a 2009. Év Játéka díj különdíját is elnyerte a party-játékok között.

Pakolj ki néhány ajándékot az egyik csomagból – gondold ki, kinek melyik ajándék lenne a legjobb – adj 
mindenkinek egyet, s válaszd ki, te melyiket szeretnéd kapni – mutasd meg, miket kaptál, s miket szerettél 
volna kapni. Az ajándékot adó és kapó egyaránt pontot kap. Ennyi az egész – de igazából ez nem is a 
győzelemről szól, hanem a szórakozásról (mint minden party-játék).

Szabályok és egyéb információk: www.gifttrap.com
A 2009-es esseni SPIEL-en néhány szerencsés kiválasztott hozzájuthatott egy speciális mini kiegészítőhöz*, 
melynek szabályai az alábbiak:

A KEVESEBB TÖBB
Speciális változat a GiftTRAP alapjáték nélkül (3 játékos vagy csapat részére)

A megkevert pakliból minden csapat (vagy játékos) 3 ajándékkártyát kap, melynek mindkét oldala 
használható. A játékosok csak a saját kártyáikat láthatják.

Minden fordulóban más csapat lesz az „aktív csapat”. Az aktív csapat tagjai becsukják a szemüket. A másik 
két csapat eközben kiválasztja, mely ajándéknak örülne a legjobban az aktív csapat. Mindkét csapat egy, 
kettő vagy három ajándékkártyát választ ki, melyet egy-egy sorba lehelyeznek egymás mellé. A két sort úgy 
kell lerakni, hogy az aktív csapat ne tudja, melyik sort melyik csapat helyezte le. Az aktív csapat tagjai 
kinyitják a szemüket, s a két sorból kiválasztják azt, amelyikben az általuk legkedveltebb ajándék található.

Amennyiben ez a sor
 egyetlen ajándékból áll, az ajándékot adó csapat 3 pontot kap;
 két ajándékból áll, az ajándékot adó csapat 2 pontot kap;
 három ajándékból áll, az ajándékot adó csapat 1 pontot kap.

A pontok feljegyzése után a következő fordulóban egy másik csapat lesz az új aktív csapat. A másik két 
csapat kiegészíti 3 lapra az ajándékkártyái számát. Ha elfogynak a lapok, keverjétek meg újra az eldobott 
lapokat.

A játék akkor ér véget, amikor mindegyik csapat kétszer volt aktív csapat. A legtöbb pontot gyűjtő csapat a 
győztes.

E szabályváltozattal az alapjáték is játszható. (Tekintve, hogy az alapjátékban több, mint 600 ajándékkártya 
van, így akár háromnál több csapat is játszhat, s csapatonként 5-7 kártyát érdemes kiosztani.)

SZABÁLYOK
A GiftTRAP alapjátékkal rendelkezők számára

A) A megszokottak szerint az osztó a játékosok számánál eggyel több ajándékkártyát helyez le a 
játéktáblára – de minden teljes sorban a kiegészítő ajándékkártyákból is kell lennie egynek (a 
játékosok számától függően így 1-3 új ajándékkártya kerül le a játéktáblára). Az ajándékkártyák 
értéke figyelmen kívül hagyható.

B) A kiegészítő ajándékkártyákat – a jobb alsó részükön látható szín szerint – akár az alapjáték 
megfelelő színű ajándékkártyáival is össze lehet keverni.

A többi szabály változatlan.

*Ezúton szeretnénk ismét megköszönni a mini kiegészítő létrejöttében mindazok hozzájárulását, akik részt 
vettek a versenyünkön (és akik fényképeket küldtek).
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