
LiMiTS
Uwe Rosenberg játéka

Játékosok száma: 2-6
Kor: 8+
Játékidő: kb 45 perc
Tartozékok:

• 60 db színkártya 5 színben (piros, sárga, zöld, kék, lila)
• 28 db (plusz)pontkártya (24 db +1 pont, 4 db +5 pont)
• 24 db limitkártya (hátoldalán –2 pont)
• játékszabály

ALAPÖTLET

Sárga – piros – kék –… A játékosok egymás után játszanak ki egy-egy színkártyát. Egy limit-
kártya meghatározza,  hogy az egyes színekből legfeljebb hány darab kerülhet a paklira. Ha 
valaki gyanút fog, hogy egy játékostársa valamelyik színből túllépte a határt, akkor gyanúsíthat. 
Aki okkal gyanúsít, pluszpontot kap. Ha indokolatlanul, akkor mínuszpontot. Az a játékos nyer, 
akinek a játék végén legtöbb pontja van.

ELŐKÉSZÜLETEK

A  limitkártyákat megkeverjük,  s  a  keverés  után  a  játékosok  számától  függően  néhányat 
visszateszünk a dobozba, ezekre nem lesz szükség:

2 játékos esetén a felső 14,
3-4 játékos esetén a felső 6,
5-6 játékos esetén pedig a felső 10 lapot.

A limitkártyák előoldalán az öt szín, hátoldalán pedig –2 pont látható. A megkevert limitkártya-
paklit a hátoldalával fölfelé az asztalra helyezzük.
A színkártyákat is megkeverjük, mindenkinek osztunk öt lapot (két játékosnál hatot), majd a 
maradékot a limitkártyák mellé tesszük, ez lesz a húzópakli, vagyis a talon.
A  pontkártyákat elérhető távolságban az asztal szélére helyezzük. (A +5 pontnak csak az a 
szerepe, hogy szükség esetén 5 db egypontos kártyát beválthassunk egy ötösre.)

A JÁTÉK MENETE

A felső limitkártya megtekintése
A játék körökből áll. Minden körben előáll a lerakott színkártyákból egy dobópakli (ld. még: A 
dobópakli keletkezése). Minden kör azzal kezdődik, hogy a felső limitkártyát felfordítjuk. A 
színes mezőkön általában egy szám látható. Ezek a számok határozzák meg, hogy az egyes 
színekből az adott körben hány darab kártyát lehet kijátszani. Ha a szám helyett X szerepel, az 
azt jelenti, hogy abból a színből ebben a körben nincs korlátozás, akármennyi ilyen színű lapot 
le lehet tenni a dobópakliba.

Ennél a limitkártyánál legfeljebb 3 kék, 3 zöld, 5 lila  
szín-kártya kerülhet a dobópakliba, míg sárgát egyet  
sem  lehet  tenni,  ugyanakkor  piros  színkártyákból  
nincs korlátozás.



Minden játékos lerak egy lefelé fordított színkártyát
Miután a legfelső limitkártya fel lett fordítva, minden játékos az öt kézben lévő kártyája egyikét 
lefordítva maga elé teszi. Minden így lerakott színkártya eggyel megnöveli az adott színhez 
tartozó korlátot. Azaz ha például a limitkártya egyetlen sárga színkártyát engedélyez, egy rejtve 
lerakott sárga kártyával már két sárga kártya lehet a dobópakliban. Ezt az információt viszont 
csak az a játékos tudja, aki azt a színkártyát maga elé tette. Ezek a kártyák ugyanis a kör végéig 
rejtve maradnak. A játékosok a saját rejtett kártyájukat bármikor megnézhetik.

Példa: a rejtett kártyák összesen kettővel növelik a kék,  
eggyel a zöld ill. sárga kártyák megengedett számát. 
Piros bármennyi lehet, lila pedig továbbra is legfeljebb 5.

A dobópakli keletkezése
Minden körben előáll  egy új dobópakli.  Az első körben a legfiatalabb játékos teszi  az első 
színkártyát a kezéből az asztalra. A további köröket mindig az a játékos kezdi, aki a limitkártyát 
viszi. (ld. még: A gyanú leellenőrzése és a kör vége)
A játékosok lépései
A játékosok az óramutató irányában következnek egymás után. Aki soron van, a következő 
három lehetőség egyikét hajtja végre:

1. egy színkártya kijátszása
2. négy egyforma színű kártya becserélése
3. gyanúsítás

A dobópakliba a kör alatt senki nem nézhet bele. A lapokat úgy kell egymásra helyezve kiját-
szani, hogy mindig csak a legfelső lap legyen látható.
1. Egy színkártya kijátszása
A játékos kiválasztja négy lapja valamelyikét, és azt a dobópakli tetejére helyezi, majd húz egy 
új kártyát a talonból. Ezután baloldali szomszédja van soron. Ha egy játékos elfelejt húzni amíg 
a baloldali szomszédja nem húz, akkor ebben a körben kevesebb lappal kell boldogulnia.
2. Négy egyforma kártya becserélése
Ha valakinek négy egyforma kártya jön össze a kezében, akkor ezeket becserélheti. Megmutatja 
lapjait a játékostársainak, és rögtön kap négy új lapot a talonból. A régi (egyforma) lapjai közül 
kettőt  a  dobópaklira,  kettőt  pedig  lefordítva  a  talon  tetejére  kell  tennie.  Ezután  a  baloldali 
szomszédja van soron.
Vigyázat: A mindenkori limitre oda kell figyelni, mert előfordulhat, hogy a játékos az egyszer-

re lerakott két egyforma lappal túllépi az adott színből a korlátot!
3. Gyanúsítás
A  soron  lévő  játékos  bármelyik  játékostársát  megvádolhatja.  Azt  állítja,  hogy  az  adott 
játékos az utoljára lerakott színkártyájával átlépte az adott színből megadott limitet. Ezután a 
gyanúsítást ki kell vizsgálni.
A gyanú leellenőrzése és a kör vége
A kivizsgáláshoz először mindenki felfedi a lerakott kártyákat, ezzel kiderül, hogy az adott kör-
ben az egyes színekből ténylegesen mennyi a limit.
Ezután  a  dobópakliban  megkeresik  a  meggyanúsított  játékos  utoljára  lerakott  színkártyáját, 
majd az egész pakliban meg kell számolni, hogy az adott színből mennyi van. Ügyelni kell a 
megszámolásnál egyrészt arra, hogy a gyanúsított kártyája után lerakott azonos színű kártyák 



nem számítanak, másrészt arra, hogy a leszámoláshoz a dobópakli kártyáit ne keverjük össze és 
ne is válogassuk szét, hanem hagyjuk a lapokat a lerakás sorrendjében.

Példa: a játékosok a következőképp teszik le lapjaikat: Dániel után Barbara sárgát, András  
zöldet, Klára újabb sárgát rak. Dániel van soron, és az a benyomása, hogy a sárga limit túl  
lett lépve. Barbarát vagy Klárát gyanúsíthatná. Barbarának több pontja van, ezért őt vádolja  
meg. Megszámolja a sárga lapokat, de ebbe Klára lapját természetesen nem számítja be.

Ha a limitet valóban túllépte a megvádolt játékos, akkor az kapja meg a limitkártyát és az azzal  
járó –2 pontot, a kártyát hátlapjával maga elé teszi az asztalra. Az a játékos pedig, aki okkal 
gyanúsított, kap egy +1 pontkártyát.
Ha a limitet csak elérte a meggyanúsított játékos, vagy el sem érte azt, akkor az ok nélkül vádló 
játékos kapja a limitkártyát, a meggyanúsított pedig a +1 pontkártyát.

A példa folytatása: Dániel vádja igaznak bizonyult. Ő kap egy pluszpontot, Barbara pedig a  
limitkártyát, azaz mínusz két pontot.

Miután a plusz- és mínuszpontok ki lettek osztva, a játékosok az asztalon lévő felfedett kártyái-
kat újra kézbe veszik. A dobópaklit keverés nélkül megfordítva a talon alá kell tenni. Ezzel a 
kör véget ér. Ha van olyan játékos, akinek kevesebb lapja van, most húzhat, hogy neki is öt 
legyen.
Egy új kör veszi kezdetét a következő limitkártya felfordításával és a rejtett színkártyák asztalra 
helyezésével.

A JÁTÉK VÉGE

A játék akkor ér véget, ha valamelyik játékos megkapja az utolsó limitkártyát. Minden játékos 
összeszámolja a pontjait. Akinek a mínuszpontok levonása után a legtöbb pontja van, az nyer.

Speciális szabályok két játékos esetén
14 limitkártyát kell kivenni a játékból.
Mindkét játékos 6 színkártyát kap kézbe.
Mindkét játékos 2 rejtett lapot tesz az asztalra, a kör végén mindkettőt újra kézbe veszik.

(Ford.: Béni András)


