
Peeper társasjáték – Magyar szabályok

Bevezető
A Peeper Korea legkedveltebb társasjátéka, mellyel a látássérültek és a fogyatékkal nem élő 
emberek egyaránt játszhatnak. Ezen felül az évenként megrendezésre kerülő hivatalos 
Peeper versenynek is Korea ad otthont.

A Peeper egy számokkal kapcsolatos stratégiai játék, mely fokozott figyelmet és gyors 
döntéshozatalt igényel. A játékosok minden körben érezhetik a feszültséget, amint elnyerik, 
majd elvesztik a domináns játékos szerepét.

A Peeperben mindig szükséged lesz saját stratégiára, valamint ennek a stratégiának az 
állandó változtatására. A játék végéig senki sem lehet biztos a győzelmében.

Így a világ minden embere úrrá lehet fogyatékosságán és online- vagy társasjáték 
formájában is élvezheti a Peepert.

Az online Peeper szabályainak hivatalos weboldala: www.peeper.co.kr

A Peeper díjai
2005.06 Megkapta a hónap játéka díjat (A Koreai Köztársaság kulturális, sport- és turisztikai 

minisztériumának díja)

2005.09 Az e-sport fesztiválon a fogyatékkal élők hivatalos számává választották

2005.10 A legjobb, kulturális értékek megváltoztatásának versenyéért járó díj (A Koreai 
Köztársaság kulturális, sport- és turisztikai minisztériumának díja)

2006.12 A 2006-os évben elnyerte a koreai Év játéka díjat, a játékok működését díjazó 
kategóriában (A Koreai Köztársaság kulturális, sport- és turisztikai minisztériumának 
díja)

A játék célja
A Peeperben az lesz a győztes, aki a szabályok betartásával először helyezi le összes kövét.

http://www.peeper.co.kr/


A játék elemei
1-15-ig számozott kövek, mindegyik fajtából 4 db → 60, 4 db X kő → összesen 64 kő.

A játék menete
1. Fordítsátok le, majd keverjétek meg a Peeper összes kövét úgy, hogy ne látszanak a 
számok.

2. Minden játékos kap egy bizonyos számú követ, és úgy helyezi le, hogy csak ő maga 
láthassa.

(2 vagy 3 fő esetén: Mindenki 16 követ kap. A megmaradt köveket félretesszük.

(A szerkesztő megjegyzése: Praktikus megoldás lehet a kimaradt köveket az asztal  
közepén hagyni lefordítva, hiszen ide kerülnek majd játék közben is a kövek)

(4 fő esetén: Mindenki 16 követ kap.)

(5 fő esetén: Mindenki 12 követ kap. A megmaradt 4 követ félretesszük.)

(6 fő esetén: Mindenki 10 követ kap. A megmaradt 4 követ félretesszük.)

3. A piros 1-est birtokló játékos kezdi a játékot.

2, 3, 5 vagy 6 játékos esetén előfordulhat, hogy senkinek nincs birtokában a piros 1-
es kő. Ebben az esetben osszátok szét a megmaradt köveket a játékosok között, és 
aki ezek közül a kövek közül a legmagasabb számút kapja, az kezd.

4. A Peeper társasjátékban mindig magasabb értékű számokat kell lehelyeznünk ugyanolyan 
kombinációban, mint amilyet az előttünk lévő játékos kijátszott.

Példa: Ha az egyik játékos egy egyedülálló követ játszik ki, az utána következő játékosnak 
egy nagyobb, egyedülálló követ kell kijátszania, az őt követő játékosnak pedig egy 
még nagyobbat. Ugyanez vonatkozik a párra, sorra, sorpárra, KIS BOMBÁRA, NAGY 
BOMBÁRA. (A kombinációk leírásáért lásd a Játék zsargont!)

Pl. 1-es egyedülálló kő → 4-es egyedülálló kő → 10-es egyedülálló kő → 15-ös 
egyedülálló kő

Pl. 1,1-es pár → 5,5-ös pár → 6,X pár → 12,12-es pár

Pl. 2,3,4,5-ös sor → 4,5,6,7-es sor → 9,10,11,12-es sor

5. A Peeper társasjátékban a játék megnyeréséhez a játékosoknak ütésekkel kell a 
dominanciát megszerezniük és megtartaniuk. Egy ütés megszerzéséhez minden más 
játékosnak el kell passzolni a további kövek lehelyezését az adott kombinációra, a 
lehelyezett köveket az asztal közepére helyezik lefordítva, majd az ütést megszerzett játékos 
új kombinációt tehet le.

Pl. A: 2,2-es pár → B: 5,5-ös pár → C: passzol → D: 13,13-as pár → A: passzol → B:  
passzol → C: passzol → D: (megszerzi az ütést) Lerakhat egy újabb kombinációt

6. Amikor egy játékos kövei 5 alá csökkennek és az ő köre következik, közölnie kell a többi 
játékossal, hogy hány köve maradt.

7. Játék zsargon

1) Egyedülálló kő: Egyetlen kijátszott kő.

Pl. 1-es egyedülálló kő, 5-ös egyedülálló kő, 8-as egyedülálló kő.

2) Pár: Két azonos kőből álló kombináció.



Pl. 1,1 (1-es pár), 5,5 (5-ös pár), 12,12 (12-es pár), 11,12 (helytelen lehelyezés)

3) Sor: 3 egymást követő számból álló sorozat. Egymást követő számok esetén a 
leghosszabb sor 16 kőből állhat.

Pl. 1,2,3 (1,2,3-as sor), 4,5,6,7,8 (4,5,6,7,8-as sor), 1,3,4,5 (helytelen lehelyezés)

4) Sorpár: Három vagy több, azonos kövekből álló pár.

Pl. 1,1,2,2,3,3 (1,2,3-as sorpár), 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8 (4,5,6,7,8-as sorpár)

1,1,2,2 (helytelen lehelyezés), 4,4,5,6,7,7,8,8 (helytelen lehelyezés)

5) KIS BOMBA: Három egyforma kő. A KIS BOMBA legyőzi az egyedülálló köveket, 
a párokat, sorokat vagy sorpárokat.

Pl. 1,1,1 (1-es KIS BOMBA), 5,5,5 (5-ös KIS BOMBA), 5,5,X (nem használható KIS 
BOMBAKÉNT)

6) NAGY BOMBA: Négy egyforma kő. A NAGY BOMBA legyőzi az egyedülálló 
köveket, a párokat, sorokat, sorpárokat vagy a KIS BOMBÁT

Pl. 1,1,1,1 (1-es NAGY BOMBA), 5,5,5,5 (5-ös NAGY BOMBA), 6,6,6,X (nem 
használható NAGY BOMBAKÉNT)

7) X kő: Egyedülálló kőként a 15-ös kőnél nagyobbnak számít. Az X kő része lehet 
egy párnak, sornak, sorpárnak egy szám helyettesítéseként. Ezzel szemben nem 
használható KIS BOMBÁBAN vagy NAGY BOMBÁBAN, vagy AKNÁBAN és csak 
további X kövekkel kombinálható.

Pl. egyedülálló X → 15<X, 1,X,3 → 1,(2),3-as sor, 3,X → 3,(3) pár

1,1,X → Helytelen lehelyezés, 1,2,X,X → 1,2,(3),(4)-es sor.

8) AKNA: Amikor egy egyedülálló kő kerül kijátszásra, és egy másik játékosnak van 
két megegyező számú köve, amit párként használhatna, az AKNA szabálya életbe 
lép. Ezt a két követ az adott játékos lehelyezheti a kijátszott kő mellé. Ebben az 
esetben az AKNÁZÁST a kör sorrendjétől függetlenül végre lehet hajtani. Ha nincs 
„Visszahívás”, az AKNÁT alkalmazó játékos szerzi meg az ütést és újabb kört 
kezdhet egy új kombinációval.

9) Visszahívás: Csak akkor alkalmazható, ha egy játékos az AKNÁZÁST alkalmazta 
és egy azonos követ tudna olyan módon használni, mint az AKNA esetében. A 
játékos kijátssza ezt az egy, azonos számozású követ az AKNÁZÁS alkalmazásával 
lehelyezett kövekhez. Ebben az esetben a „Visszahívást” alkalmazó játékos szerzi 
meg az ütést és újabb kört kezdhet egy új kombinációval.

Pl. 3-as egyedülálló kő → 3,3 (3-as AKNA) → 3-as Visszahívó kő

Pl. X egyedülálló kő → X,X (X AKNA) → X Visszahívó kő

4-es egyedülálló kő → 4,4 (4-es AKNA) → 5-ös Visszahívó kő (helytelen lehelyezés)

5-ös egyedülálló kő → (5,X) → 5-ös Visszahívó kő (helytelen lehelyezés, X-el nem 
lehet követ helyettesíteni AKNÁBAN.)

10) Passzolás: olyan eset, amikor egy játékos elpasszolja lehetőségét egy újabb kő 
kijátszására. Ha egy játékos nem tud nagyobb követ (köveket) kijátszani, mint az 
előtte lévő játékos, akkor passzolnia kell. Passzolni akkor is lehet, ha a soron lévő 
játékos tudna megfelelő követ (köveket) kijátszani, de stratégiai megfontolásból nem 
akar.



11) Eredmény: az a játékos lesz a győztes, aki először helyezi le összes kövét, és 
ebben az esetben a kör azonnal véget ér. A többi játékos megmaradt köveinek 
értékét hibapontként jegyezzük fel. (Lásd a pontok kiszámítását!)

8. Különleges Peeper játékszabályok: Ha megszoktátok a rendes Peeper szabályokat, 
próbáljátok ki egy sokkal izgalmasabb és kockázatosabb játékot.

1. „KOCKÁZATOS” játék:

1) Ha egy játékos befejezte köveinek elrendezgetését, jelentkezhet a 
„KOCKÁZATOS” játékra, ha úgy gondolja, hogy számkombinációival elég 
esélye van a játék megnyerésére.

2) Ebben az esetben nem az a játékos kezd, akinél a piros 1-es van, hanem aki a 
„KOCKÁZATOS” játékra jelentkezett.

3) Ebben a játékmódban a „KOCKÁZATOT” vállaló játékos a többi ellen játszik, 
és a többiek összefoghatnak, hogy együtt akadályozzák meg a 
„KOCKÁZATOT” vállaló játékost a nyerésben.

4) A „KOCKÁZATOS” játék megnyeréséért nagy jutalom jár. Elvesztése 
esetén viszont épp az ellenkezője történik. (Lásd a „KOCKÁZATOS” játék 
pontozását!)

2. A „DUPLA KOCKÁZAT” játéka:

1) Ha egy játékos „KOCKÁZATOS” játékra jelentkezik, egy másik játékos 
jelentkezhet „DUPLA KOCKÁZATRA”. Ebben az esetben csak ez a két 
játékos fog játszani, a többiek pedig csak nézhetik őket.

2) A játék a „DUPLA KOCKÁZATOT” vállaló játékostól kezdődik.

3) Ebben a játékban a nyertes és a játék nézői nagy jutalmat kapnak. Viszont 
ennek ellenkezője lép érvénybe a vesztes játékosnál. (Lásd a Dupla Kockázat 
pontozását!)

9. A pontok kiszámítása

Általános Peeper játék: A nyertes játékos kivételével a játékosok minden megmaradt kőért 
1 mínusz pontot kapnak.

Pl. A játékos: Első helyezett → 100 pontot kap, B játékos: 3 megmaradt kő → 97 pont
C játékos: 10 megmaradt kő → 90 pont, D játékos: 5 megmaradt kő → 95 pont

Kockázatos játék: Az eredmény a Kockázatos játékot vállaló játékos győzelmétől, vagy 
vereségétől függ.

A Kockázatot vállaló játékos győz → +30 pont, A többi játékosnak → -10 pont

A Kockázatot vállaló játékos veszít → -30 pont, A többi játékosnak → +10 pont

A Dupla Kockázat játéka: Az egyik játékos, aki a Kockázatot vállalta, a másik játékos, aki 
a Dupla Kockázatot vállalta és a többi játékos, mint nézők.

A Dupla kockázat játékában résztvevő győztes → +30 pont

A Dupla kockázat játékában résztvevő vesztes → -50 pont

Minden nézőként résztvevő játékos → +10 pont

Fordítás: X-ta
Szerkesztés: Artax


