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LOCO! 
 

Reiner Knizia 
 
 LOCO! Játék 2-4  fő részére.  A LOCO! célja a megfelelő kártyalapok kijátszásával és 
érmék kiválasztásával a legtöbb pont összegyűjtése. A játék végén a legtöbb ponttal rendelkező 
játékos a győztes. 
 
Tartalom:  
 

6 piros kártyalap, 6 kék kártyalap, 6 zöld kártyalap, 6 lila kártyalap, 6 sárga kártyalap és  
25 érme (5 piros, 5 kék, 5 zöld, 5 lila, 5 sárga) 
 
 
Előkészítés: 
 

1. Rendezd az érméket színek szerint és helyezd őket 5, egymástól elkülönített halomba!  
2. Keverd meg a kártyát! 
3. Véletlenszerűen távolíts el 2 lapot (3 fő esetén 3 lapot), és képpel lefelé fordítva tedd félre 

azokat anélkül, hogy láthatóak lennének! Ezek a lapok a játékból kikerülnek. 
4. A maradék lapokat a legidősebb játékos kiosztja a többiek között. 

 
A játék: 
 
 Az osztó ballján ülő játékos kezd. Amikor befejezi körét, a játék az óramutató járásának 
megfelelően folytatódik tovább az asztal körül.  
 A saját körödben az alábbiakat kell megtenned: 

 
1 Válassz egy lapot a kezedből, és tedd az ennek megfelelő színű érmehalom mellé. 

(Például, ha piros lapot választasz, tedd a piros érmék mellé.) Ha már fekszik itt lap, tedd a 
saját lapodat annak legtetejére, de úgy, hogy a többi lap értéke látható maradjon. 
Amennyiben LOCO lapot teszel, be kell kiabálnod, hogy “LOCO!” (magyarázat alant)   

2. Válassz egy bármilyen színű érmét (nem feltétlenül a kijátszott lapodnak megfelelőt) az 
 asztal közepéről, és helyezd magad elé azt. A többi játékos számára legyen látható, milyen 
 érmékkel rendelkezel. Ha az egyik színből teljesen kifogyott az érme, másik színű érmét 
 kell választanod.  
 

LOCO lapok: 
  
 Öt LOCO lap van a játékban, mindegyik színből egy. Ezeknek a lapoknak az értéke zéró. 
Közvetlenül a LOCO lap kijátszása előtt be kell kiabálni azt, hogy “LOCO!”. Ha nem teszed, mielőtt 
a lap érintené az asztalt, ebben a körben nem vehetsz el érmét.  
  
Játék vége és a pontozás 
 
 A játék véget ér, mihelyst az egyik színből a hatodik kártyalap is kijátszásra kerül. Az a 
játékos, aki kijátszotta az utolsó lapot, még elvehet egy érmét. Minden érme annyi pontot ér, 
amennyi az érme színének megfelelő legfelső lap értéke. Például, ha a legfelső sárga kártyalap 
értéke 4, akkor minden sárga érme 4 pontot ér, és az a játékos, akinek 3 sárga érméje van, 12 
pontot kap.  
 Fontos.  LOCO lapnak 0 az értéke. Ezáltal, ha egy színből a legfelső lap LOCO, ebből a 
színből minden érme 0 pontot ér! 
 Minden játékos összeadja érméinek értékét. A legmagasabb összértéket elérő játékos a 
győztes.  
 
Játékváltozat: 
 
 Az igazi kihívás az, amikor annyi játékot játszunk, amennyi a játékosok száma, és minden 
játékban más lesz az osztó, azaz mindenkire egyszer osztóként sor kerül. Az összes játék után a 
legtöbb pontot megszerző játékos lesz a játéksorozat győztese 


