
LECTIO játékszabályok
Thomas H. Jung játéka

A latin ’Lectio’ (ejtsd: lekció) szó jelentése választás. Ebben a játékban az a játékos győz, aki a legjobb döntéseket hozza 
és elsőként fekteti le összes kövét.

Játékelemek

60 téglatest alakú kő:

15 nap kő (vörös)

15 hold kő (zöld)

15 csillag kő (narancs)

15 felhő kő (fekete)

1 zsák
1 játékszabály

A játékhoz szükséges 65 zseton is, melyet a játék nem tartalmaz. Ezek darabszáma és értéke a következő:

25 db vörös zseton – 25 pont
20 db zöld zseton – 5 pont
20 db sárga zseton – 1 pont

A Lectiot minden játékos azonos számú kővel kezdi, és a játék akkor ér véget, ha valamelyik játékos kijátssza utolsó  
kövét is. A játék az első játékostól kezdve az óramutató járása szerint halad körbe. A játék során a játékosoknak két 
szabályt kell betartaniuk:

• Ugyanannyi követ kell kijátszaniuk, mint amennyit az utolsó játékos kijátszott.

• Mindig erősebb követ (vagy kombinációt) kell  kijátszaniuk, mint az adott körben korábban kijátszott kövek 
(kombinációk).

A kövek sorrendje
A legalacsonyabbtól a legmagasabbig:

3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   1   2
A kövek 1-től 15-ig vannak számozva, de a 2-es a legerősebb kő. Ennek megfelelően a 3-as pedig a leggyengébb.

Ha a kijátszott köveken lévő számok azonosak, a szín (szimbólum) dönt:
Nap (vörös) > Hold (zöld) > Csillag (narancs)> Felhő (fekete); a vörös a legerősebb.



Előkészületek

1) Zsetonok: A játékosok számától függetlenül mindenki kap 4 sárga, 4 zöld és 5 vörös zsetont.

2) Kövek: 3 játékos esetén 12 kő 1-9 (a kövek számozása)

4 játékos esetén 13 kő 1-13

5 játékos esetén 12 kő 1-15

3) Segédlet: Minden játékos kap egyet (ez a szabály végén található).

Játékmenet

1. A 3-as (fekete) felhővel rendelkező játékos kezdi a játékot.

2. A  kezdőjátékos  a  segédlet  használatával  kijátszik  egy 
kombinációt.  Nem  kötelező  a  3-as  felhőt  az  első  körében 
lehelyeznie.

3. A következő játékos kijátszik egy ugyanannyi kőből álló, erősebb kombinációt.

4. Ha egy játékos nem tud vagy nem akar kombinációt kijátszani, passzolnia kell, és várni a következő körig.

* A passzolás után a játékos újra játszhat ki kombinációt, ha rá kerül a sor.

5. Ha egy játékos kivételével mindenki passzolt,  ez a játékos lesz az új kör kezdőjátékosa, és kijátszik egy új  
kombinációt. Az új kör kombinációja független az előző körben kijátszott kombinációktól.

6. Ismételjük meg az 1-es, 2-es és 3-as lépéseket.

7. Ha egy játékosnak elfogy az összes köve, véget ér az első forduló.

8. A győztes játékos ellenőrzi,  hogy a többi játékosnak maradt-e 2-es kő a kezében. Azok a játékosok, akiknél  
maradt 2-es, dupla annyi zsetont fizetnek a győztesnek, mint ahány kövük maradt.

* Ha egy játékosnak például négy köve maradt, és van nála egy 2-es, 8 zsetont fog fizetni. Ha két 2-ese van, 16  
zsetont fizet, stb… (A pontozás menetét lásd a szabály végén)

9. Keverjétek meg a köveket és kezdjetek új fordulót. A játék összesen 5 fordulóból áll. Ezt a számot a játékosok 
természetesen tetszésük szerint megváltoztathatják.

Győzelem

A játékot a legtöbb zsetonnal rendelkező játékos nyeri meg.

Játék végi feltételek

1. Ha véget ért az ötödik forduló.

2. Ha egy játékosnak elfogy az összes zsetonja.

Kombinációk

A  kövekből  többféle  kombinációt  alkothatunk.  Egy  kombináció  1,  2,  3  vagy  5  kőből  állhat.  A  játékosok  nem 
játszhatnak ki négy kőből álló kombinációkat! Az öt kőből álló kombinációkat „kéznek” hívjuk.



1 kő Egyedülálló Egy kőből áll

2 kő Egy pár Két azonos számú kő

3 kő Tripla Három azonos számú kő

5 kő:

1. Sor Öt egymást követő szám, függetlenül a kövek színétől (pl. 6,7,8,9,10).

2. Szín Öt azonos színű kő, függetlenül a kövek számozásától.

3. Full Három azonos számú kő és másik két azonos számú kő (egy pár + egy tripla) (pl. 5,5,5,3,3)

4. Négyes Négy azonos számozású kő és egy másik bármilyen szám (pl. 4,4,4,4,1)

5. Színsor Öt egymást követő szám egy színből (pl. 4,5,6,7,8, melyben minden kő zöld).

*A „kezek” erősségi sorrendje a következő: Sor < Szín < Full < Négyes < Színsor.



A kövek erősségi sorrendje

• Egyedülálló: A Nap (vörös) 4-es üti a Hold (zöld) 4-est, stb…

• Egy pár: A 3-as Nap és a 3-as Felhő üti a 3-as Holdat és a 3-as csillagot (mivel a 3-as Nap erősebb minden más  
3-asnál).

• Sor: Első szempont a szám, és utána dönt a minta (szín): 

* A legerősebb sor az 1,2,3,4,5. A következő a 2,3,4,5,6 és azután a 12,13,14,15,1.

• Szín: Hasonlítsuk össze a két kombináció legnagyobb kövét. Ha a számozásuk azonos, hasonlítsuk össze a színt.

• Full: A három egyforma számot hasonlítjuk össze.

• Négyes: A négy egyforma számot hasonlítjuk össze.



• Színsor: Először a számokat hasonlítjuk össze, azonosság esetén pedig a színüket.

Az erősségi sorrend meghatározásához mindig a számokat vesszük figyelembe először. (2>1>15>14… stb.)

Ha minden szám azonos, a mintákat hasonlítjuk össze. (Nap>Hold>csillag>felhő)

Zsetonok és játék végi pontozás

A 2., 3., 4. és 5. helyezettek annyi zsetont fizetnek a győztesnek, ahány kövük megmaradt. Ezután a 2., 3., 4. és 5.  
helyezettek összehasonlítják egymással megmaradt köveiket és egymásnak is fizetnek (mindig a köveik száma közti 
különbséget). Ha valakinél maradt 2-es kő, duplán kell fizetnie. (Ha 2db 2-es kő maradt akkor négyszeresen, ha 3db 2-
es kő akkor nyolcszorosan, ha 4db 2-es kő akkor tizenhatszorosan kell kifizetni a különbséget)

Példa:

A játékos nyert! 
B kövei: 2,6
C kövei: 5,7,9
D kövei: 2,2,3,8,15
E kövei: 3,5,6,9,11,13

A kap: B-től: 2x2=4 zsetont, C-től: 3 zsetont, D-től: 4x5=20 zsetont, E-től: 6 zsetont
B kap: C-től: 1 zsetont, D-től: 4x3 zsetont, E-től: 4 zsetont
C kap: D-től: 4x2 zsetont, E-től: 3 zsetont
D kap: E-től: 1 zsetont

Az 1-es különlegessége

Ebben a játékban az 1-es egy sor utolsó tagjaként is használható.

Például 3 játékos esetén (amikor 9-ig számozott kövekkel játszunk), az 1-est 10-esként használhatjuk (pl. 6,7,8,9,1).

Amikor 4 játékos játszik (13-ig számozott kövekkel), az 1-es 14-esként is használható (pl. 10,11,12,13,1).

A 2-est nem használhatjuk ugyanígy. Csak az 1-es lehet egy sor legmagasabb köve.

Fordította a Játékmester Társasjátékbolt megbízásából: X-ta
Lektorálta és szerkesztette: Artax

Megvásárolható a Játékmester társasjátékboltban
Tel.: +36-30-477-7151 
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