
 

Docteur Mops játéka 
 

 
3-6 játékos számára 
 
10 éves kortól 
 
Játékidő: 60 perc 

 
 
Légy üdvözölve Skåålföld 
nagyszerű és pompás 
ünnepségén a törpék 
világában. A törzsed pátri-
árkájaként itt a várva-várt 
lehetőség, hogy Skåål 
lehess, vagyis az összes 
törzs vezetője, mindenki 
tiszteletétől övezve. 
 
Ezt a páratlan kitüntetést 
csak egyhangú támogatás-
sal lehet elérni. 
 
A törpék tiszteletét csak két 
módon lehet kivívni: ha a tied 
a legtöbb arany és a törzsed 
készíti törpeföld mindenki 
által elismerten legjobb 
sörét. 

MEGJEGYZÉS AZ OLVASÓNAK 
 
Szánj egy kis időt a szabályok elolvasására. Minden 
szó fontos lehet és segít megérteni a játékot. A 
különböző elemeket akár ki is rakhatod magad elé 
ahogy haladsz az olvasással. Ez segít majd igazán 
képet alkotni a játék fontos fázisairól. 
 

A játék célja 
Hogy a játék végére tied legyen a legtöbb elismerés 
(pont). 
 

Tartozékok 
- 1 játéktábla, ami Skåålföldet ábrázolja 
- 90 törpe figura 
- 12 pompás kocsma 
- 1 zacskó aranyrög 
- 1 zacskó piros Hupsz! 
- 1 ásótörpe 
- 1 nem túl szokványos kocka 
 

Skåålföld 
12 különböző színű területből áll ez az ország. 
Mindegyik terület utakkal kapcsolódik három 
másikhoz. Ezért lehetetlen például Kamauból 
közvetlenül Saludba menni, mivel nem létezik direkt 
kapcsolat. 
 

↔↔↔↔ a területek közötti lehetséges mozgások 
 
Skåålföldet az elismerés pontozó mező veszi körbe, 
amin minden játékos könyvelő törpéje halad, csakúgy 
mint a kutatást jelző lámpa. 
 
 
 



 

 
könyvelő törpe 

                                 pontozómező 
         kutatólámpa 
 

Előkészületek 
A legnagyobb szakállú játékos kezd (álszakáll is 
elfogadható!). Ha nem tudjátok eldönteni, hogy kié a 
hosszabb, vagy mindenki kopasz, akkor a 
legfiatalabb kezd, és tőle balra folytatódik a kör. 
Minden játékos választ egy törzsszínt. 
A játékosok egyesével, körönként rakják le a 
törpéiket egy-egy üres területre. 
Nem tehetsz egymás melletti (úttal határos) területre 
törpét, vagyis olyan terület szomszédságába, amit 
már valamelyik előző körben elfoglaltál, amíg nincs 
más lehetőséged. 
3 játékos esetén mindenki 4 törpét rak le, megtart 11 
törpét és 2 kocsmát. 
4 játékos esetén 3 törpét kell letenni, nálad marad 
10 törpe és 2 kocsma. 
5 játékossal 2 törpe le (üresen marad 2 terület), 
tartalékba 9 törpe és 2 kocsma kerül. 
6 játékos esetén szintén 2 törpét kell letenni, marad 
8 törpe és 2 kocsma. 
Minden nemhasználatos törpe visszakerül a 
dobozba. 
Minden játékos egy törpéjét az elismertségi 
pontozómező első kockájába helyezi. Ő lesz a 
könyvelő törpe. 
Az kutatólámpát a könyvelő törpék elé tesszük. 

 
a könyvelő törpék és a kutatólámpa kezdő 

helyzete 

Hejhó! Hejhó! Dolgozni menni jó! 
Minden játékos az alábbiakban felsorolt akciókból 
egyet tehet a körében. Csak egyet. 
A törpék egyszerű teremtmények… 
 
A lehetséges akciók: 
1 – letesz egy újabb törpét a törzséből 
2 – lép egyik törpéjével 
3 – felkutat egy területet 
4 – begyűjti az aranyat 
5 – megnyit egy pompás kocsmát 
6 – áthelyez egy kocsmát 
 
1 – új törpe kerül a táblára 
A játékos új törpét rak le a tartalékából az ország 
bármelyik területére. Ezen a területen lehet saját 
törpe vagy akár másik törzsből származó is. 
Ha már minden törpéd a táblán van, akkor ezt az 
akciót természetesen nem tudod végrehajtani. 
 
2 – lépés egy törpével 
A saját törzsed egyik törpéjével léphetsz a három, 
úttal összekötött, szomszédos terület egyikére. 
 
A törpék az úton közlekednek egyik faluból a másik-
ba. Habár markos legények, a lábuk elég kurta. Ezért 
egyszerre nem tudsz egynél több törpével lépni, és 
azzal is csak a szomszédos területig jutsz el. Ha a 
területek között nincs út, akkor arra nem mehetsz. 
 

 
lehetséges lépések egy körben 

 
Egy területen bármennyi törpe tartózkodhat. 
 
3 - kutatás 
Aranykutatáskor dobsz a speciális dobókockával, ami 
új ér felfedezését vagy egy már feltárt rész további 
bővítését eredményezi. Hupsz, néha a törpéd semmit 
sem talál … 
 



 
     a bánya bezárt 

Ha a kutatólámpa még nem érte el a “bánya bezárt” 
mezőt, akkor mozdítsd eggyel előrébb, majd dobj a 
kockával, hogy lássuk, mit találtál. 
Ha a kutatólámpa elérte a “bánya bezárt” mezőt 
akkor további kutatás már nem lehetséges. 
Mielőtt dobnál a kockával, mindig válaszd ki a 
területet, ahol kutatni fogsz. 
 
- Ha a dobás értéke 1 és 5 között van 
Akkor ennyi aranyrögöt találtál. 
Ezeket a rögöket rakhatod egy nem feltárt területre, 
vagy olyan, már kutatás alatti területre, ahol az 
aranytelérek még nem merültek ki (lásd “arany 
begyűjtése”). 
Ahogy letetted egy vagy több aranyrögödet az 
általad választott területre, a felfedezés híre 
elterjed a környező területeken! 
Minden szomszédos (úttal összekötött) területről át 
kell hoznod egy-egy törpét oda, ahova letetted a 
rögöket (akár arany, akár Hupsz!, a törpék meg 
akarják nézni, hisz nagyon kíváncsiak!).  
Ha a határos területen több, különböző törzsből 
származó törpe van, akkor a kutatást végző fog 
választani közülük, hogy ki nézheti meg az új 
felfedezést. 
 
Példa: Sárga kettest dobott. Úgy dönt, hogy 
Kamauba teszi a rögöket (ahol már eleve 3 van). Az 
új ér felfedezésének híre eljut a 3 környező területre. 
Ezzel saját törpéket hoz Kamauba. 
 

 

Másrészt, mivel Belsalamatiban nincs törpéje, onnan 
egy vörös törpét késztet útrakelésre (ami ebben az 
esetben nem jelent veszélyt, hiszen egyedül lesz az 
öt sárga és a két kék mellett). 
Vigyázat, a kocsmárost semmiféle híresztelés nem 
mozdítja el a helyéről. 
 
Az aranyásás szabályai: 
Tehetsz új rögöt: 
- Egy olyan területre, ahol még senki sem ásott: 
ilyenkor új aranytelért fedezel föl. 
- Egy olyan területre, ahol már vannak aranyrögök: 
ekkor kiterjeszted a kutatást. 
Nem tehetsz új aranyrögöt: 
- Olyan területre, ahol Hupsz!-ot látsz: itt biztos nincs 
arany. 
- Olyan területre, ahol kocsma van: inni vagy ásni – 
választanod kell! 
 
- Ha a kockán azt látod: Ooops! 
Hupsz! Nem találtál aranyat. A Hupsz!-okat nem 
kell begyűjteni. Ez a törpék melléfogása! Vörös és 
korhadt, nem jó semmire! 
A Hupsz!-ot egy üres területre kell tenned (ahol nincs 
arany, se másik Hupsz!, se kocsma). 
Ha egy területre sem rakható a Hupsz!-od, akkor 
buktad ezt a kört, mivel csak egy akciót hajthatsz 
végre. Ugyanakkor senki sem kényszerített arra, 
hogy menj ásni, tehát nincs értelme méltatlankodnod! 
Hogy jobban lehessen látni, mely területeken van 
Hupsz!, rakj oda egy kupacot a piros kövekből. 
 
Példa: Pali Ooops!-ot dobott. Nincs szerencséje! 
Jaraamaba nem teheti, mert ott már találtak aranyat. 
Kamauba pedig már az előző körben került.  
 

 
Hupsz!-ok megjelenése 



Belsalamatiban már van kocsma, és az ott levő 
Hupsz!-ok egy, már kimerült telepből származnak. 
Másrészt Topaban nincs se kocsma, se arany, sem 
Hupsz!, így Pali lerakhatja a körében dobott Hupsz!-
ot, ami minden további kutatást meggátol a területen. 
 

 
a Hupsz! megjelenése is odavonz minden 

környező területről egy-egy törpét 
 
Mint ahogy az arany megtalálásakor, Hupsz! esetén 
is odasereglenek a környékbeli törpék a hír hallatára. 
Minden szomszédos területről rakj át egy-egy törpét 
oda, ahol éppen Hupsz!-oltál. 
 
A jó törpe nem felejt! 
Mielőtt dobnál a kockával, hogy tovább kutass az 
arany után, mindig lépj egyet a kutatólámpával. Ha 
véletlenül elfelejtenéd ezt, és dobnál a lépés előtt, a 
többi törpe kigúnyol majd érte, te pedig azonnal 
elvesztesz egy elismerés pontot. Micsoda szégyen! 
Tehát minden kockadobás előtt a kutatólámpa 
előrehalad egyet. Amikor az eléri a “bánya bezárt” 
helyet, további ásás és kutakodás nem lehetséges. 
 
4 – Az arany begyűjtése 
Jó dolog aranyat találni, de még jobb összeszedni! 
Annyi aranyat gyűjthetsz be, ahány törpe van a 
területen a saját törzsedből. 
Amikor egy terület utolsó aranyát is felszedték, az 
aranytelér kimerül. Hogy ezt jelezd, azonnal tegyél 
egy kupac Hupsz!-ot a területre (ez ekkor már nem 
fogja odacsődíteni a környékbeli törpéket). 
 
Az arany jól jön a törzsnek, örül is ám a 
törpék vezetője! 
 
Minden egyes begyűjtött aranyrögért a könyvelő 
törpédet helyezd előrébb eggyel a pontozómezőn. 
 
 

Az aranyat akkor is begyűjtheted, ha a területen 
kocsma van. Ez az akció kevésbé érdekes a 
többieknek, nem úgy, mint a kutatás, így a többiek 
nyugodtan eliszogatnak… 
 

 
az aktuális helyzet a sárga köre előtt 

 
Példa: menjünk vissza Kamauba. Sárga következik. 
Öt törpéje van a területen, akik nagyon 
összeszednék már az aranyat! A telér 4 aranyat 
tartalmaz, amit sárga gyorsan be is gyűjt. 
Sárga így léphet négyet előre a pontozómezőn 
könyvelőjével. 
Továbbá, hogy jelezze, a telep kimerült, pár Hupsz! 
követ rak a területre. Ezután itt már nem lehet kutatni. 
 

 
a Hupsz! kövek lerakásától számítva Kamauban 

már nem lehet tovább kutatni 
 
5 – Egy pompás kocsma kinyitása 
A törpék örülnek az aranynak, de jól megszomjaztak 
a munkában! 
Az egyes területeken többségben levő törpék 
pompás kocsmát építenek, hogy a saját sörüket 
kínálhassák az arra járóknak. 
 
A játékos elővesz a tartalékából egy kocsmát, és 
felépíti azon a területen, ahol neki van a legtöbb 
törpéje. A többségben levő törpék egyikét ültesd rá a 
kocsmára, ez jelzi majd, hogy ő a kocsmáros. 



A kocsmáros nem tud aranyat begyűjteni, de 
beleszámít a törzs törpéibe. Őt sem újabb arany 
találat, sem Hupsz! nem fogja elmozdítani a helyéről. 
Nem építhetsz második kocsmát oda, ahol már egyet 
birtokolsz. Hasonlóképpen, egy területen sem lehet 
egynél több kocsma. 
Viszont, lehet második kocsmád, ha a fennhatóságod 
alá kerül egy olyan terület, ahol ellenfél kocsmája 
épült! 
A kocsmárosnak ebben az esetben el kell ballagnia a 
kocsmájából. 
 
A sörkimérés nagyban előrelendíti 
elismertségedet a törpék között! 
 
A köröd elején, és azt követő mindegyik kör elején 
kapsz 1 elismerés pontot minden egyes ellenfél 
törpéért, aki a kocsmádhoz tartozó területen van 
éppen. A saját törpéid ingyen isznak! Ez jó dolog, de 
nem különösebben növeli az elismertséget! 
 

 
 
Példa: Le Chaim nagyon sok törpét csábít! Persze 
ennek jó oka van! Egy 12 aranyat rejtő telér nem 
kerüli el a törpék figyelmét! Az előző körben vörös 
felhúzott egy kocsmát is. Megtehette, hiszen 6 
törpével ő képviseli itt a többséget. 
A köre elején így 7 elismerés pontot kap miközben 
örömmel felszolgálja a sört a többieknek (2 sárga, 2 
zöld, és 3 kék). Könyvelő törpéje 7-et lép előre a 
pontozómezőn. 
Továbbá, akcióként az arany begyűjtését választja. 
Ezzel ötöt megszerez (és nem hatot, mert 
kocsmárosa a sörkiméréssel van elfoglalva!), ami 
további öt lépés lesz a pontozómezőn, így ebben a 
körben összesen 12 pontot gyűjtött! 

A kocsmáros cseréje 
 
Ha egy törzs törpéiből több gyűlik össze egy olyan 
területen, ahol egy másiknak van kocsmája, a 
kocsmát átveszi az új törzs, és saját kocsmárosát 
ülteti a másik helyére. Ez nem számít akciónak. Ne 
felejtsd el, hogy ez akkor történik, amikor a 
kocsmáros a kör elején megszámolja, hogy hány 
pontot tud begyűjteni. Ha az egyik játékos azért lesz 
kocsmáros, mert új törpét hozott a területre, az 
erőviszony változásakor nem számoljuk a pontokat, 
mert már akkor megtörtént a pontozás, amikor ő még 
nem volt kocsmáros. 
 
Példa: sárgának van egy kocsmája Nazdravie-ben. 
Négy törpéje van a területen (amiből egy a 
kocsmáros). Egy lépés után vörösnek öt törpéje lesz 
a területen. Itt a vissza nem térő lehetőség! 
 

 
a vörösek többen lettek, mint a sárgák… 

 

 
úgy döntenek, átveszik a kocsmát! 

 
Mivel a vörös törzs törpéi többen vannak, mint a 
sárgák, lecsaphatják a sárga kocsmárost és vöröset 
ültetnek a helyére. Következő körének elején majd 
annyi pontot kap, ahány ellenfél törpe ottmarad a 
területen. 
 
Megjegyzés: vörösnek már van kocsmája Topa-ban, 
ezért két kocsma tulajdonosává válik a sárga 
elhajtásával. Ez az egyetlen módja, hogy több 
kocsmát is birtokolj. 
 
Fontos: a kocsma színe tulajdonképpen nem számít, 
ami fontos, hogy milyen törpe a kocsmáros. 



6 – Kocsma áthelyezés 
A kocsmák tulajdonképpen hatalmas kerekeken 
állnak, így könnyen átguríthatók egyik területről a 
másikra, amikor szükséges. 
Ezért a kocsmatulajdonos játékos dönthet úgy is, 
hogy a körében kocsmát fog áthelyezni (mondjuk, 
mert megcsappantak a vendégek). 
A kocsmát a tulajdonosa mozgathatja bármelyik 
általa választott területre (nem kell feltétlenül 
szomszédosnak lennie). A kocsmáros ottmarad a 
helyén. 
Az új kocsmárost a területen többségben levő 
törpékből választjuk. 
 

 
Amikor a kocsma elgurul, a kocsmáros lelép a 
földre és a területen marad. Csak a kocsma 
mozog, az új területen új kocsmárost kap. 

 
Példa: Topa területe már nem vonz nagy tömegeket! 
Az aranytelep kimerült, és a vörös törpék egyedül 
maradtak a kocsmájukkal (ami elég lehangoló lehet a 
kocsmárosnak). Látva, hogy Yambooi milyen 
népszerű, vörös játékosunk, aki jól kitervelte már a 
lépést, átgurítja a kocsmáját. Mivel ő van többségben 
ezen a területen (ez a vörös nagyon erős!), azonnal 
felülteti egy törpéjét a kocsmáros helyére jópár pontot 
remélve a következő köröktől. 
 

Elismerésszerzés 
 
Amikor elimerés pontot kaptál, mozgasd a könyvelő 
törpédet a mezőn. Ha ez a mozgás pont a 
kutatólámpára érne, ne számold bele azt a mezőt, 
ahol a bábu áll, csak ugord át, hopp! Így nyersz egy 
mezőt! 

Ha a kutatólámpa éri el az egyik könyvelő törpét és 
kerülne ugyanarra a mezőre, akkor a könyvelő 
törpének mögötte kell maradnia balszerencséjére. 
 

 
A vörös könyvelő törpe 6 elismerés pontot kapott. 
Mivel pont a kutatólámpára érne, átugorja azt, így 7 
mezőt lép előre! Győzelem! 
 

 
A kék játékos kutatni kíván a körében. Mielőtt dobna 
a kockával, lép egyet a kutatólámpával… ami ekkor 
eléri a vörös könyvelő törpét… vörösnek egy mezőt 
hátra kell lépnie. Micsoda pech! 
 
 

A játék vége 
 
Mikor minden területről begyűjtöttétek az aranyat 

és már csak Hupsz!-ok vannak mindenfelé, a 
játék végetér. A legtöbb elismerést elnyert 

játékos lesz a Skåål, és a győztes. 
 
És mi lesz a törpékkel egy szigeten, ahol nincs több 
arany? Úgysem találjátok ki: fognak pár hajót és 
elindulnak a manók földjére! De az egy másik 
történet… 

 



Néhány jótanács, hogy hogy  
válj elismert törpévé  

 
A törpék társasági lények 

Ezzel együtt, nem túl agyafúrtak… az új aranytelér 
felfedezése törpetömegeket hoz létre. És ahol 
tömegesen vannak a törpék, ott nagyon jól jár a helyi 
kocsmáros. A többiek meg… 
 

A törpék nem túl mozgékonyak, kivéve… 
Hamar rájössz, hogy egy törpe mozgatása eléggé 
haszontalan, mivel a körödben csak egy akciót 
hajthatsz végre. 
Ezzel együtt, nagyon fürgék is lehetnek, ahogy 
meghallják az aranytalálat hírét. Ezért az ásás az 
egyik legjobb módja a törpéid mozgatásának… hát 
még a többiek törpéinek! 
 

Harc a sörért 
Egy másik törzs kocsmáját megszerezni több, mint 
gyönyörűség. Mindehhez csak több törpéddel kell 
megjelenni a területen, mint a kocsmatulajdonosnak.  
De ne felejtsd, hogy történik majd a következő 
körödig pár dolog. Általában, az előző tulajdonos 
nem túl boldog attól, hogy rátetted a kezed a 
kocsmájára, és törpéket fog toborozni, hogy 
visszavágjon. Sokszor ha a végén utánaszámolsz, 
csak több klienshez juttattad őt az akcióddal… 
A kocsmák háborúja kockázatos annyira, hogy 
érdemes egy kicsit előre tervezni. Ha nem sikerül jól 
az akciód, a megtorlását elég nehéz elviselni… a 
mohóság csak ritkán hasznos. 
 

Aranygyűjtés vagy kocsmanyitás? 
Az arany gyors és egyértelmű nyereség. De az 
agyafúrtabb törpék tudják, hogy a kocsma hozza az 
igazi elismerést a törzsnek. Az első játékokban 
hamar kiderül, hogy a kocsmák tekintélyes 
fontossággal bírnak. Egy népes területen 
kocsmárosnak lenni igazán jövedelmező. 
Ugyanakkor, sose hagyd, hogy egy kocsmáros 
gyorsan meggazdagodjon. Néha jobb veszni hagyni 
egy kört és elhúzni a területről, mint hagyni egy 
játékost bezsebelni az összes elismerést. 
 
 
 
 
 

A legjobb kocsmárosnak lenni 
Mikor egy terület tele van törpékkel, itt az ideje, hogy 
kocsmát nyiss. De győződj meg arról, hogy a 
létszámfölényed elégséges ahhoz, hogy meg is tudd 
tartani a pozíciódat. A játék előrehaladtával majd 
megtanulod, hogy mik a jó pillanatok a 
kocsmanyitáshoz. Ha túl korán teszed, a potenciális 
kliensek elfutnak, ha túl későn, akkor nem lesz időd 
begyűjteni a sok elismerést. 
Az a legjobb, ha olyan területekkel vagy körülvéve, 
ahol már kimerültek a készletek, mert a 
törpevendégeket nem csábítja el már semmi. 
Ha mindezek felett, a kocsmád olyan területen van, 
ami tele van arannyal, a saját törpéid könnyen 
begyűjthetik. Sör és arany – minden elismerés. Ha a 
többiek hagyják, hogy megszerezd… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A játék kitalálásakor figyeltünk arra, hogy az ne 
tartalmazzon semmiféle hajtógázt, ami ártalmas lehet 
a környezetre. A maximális hatékonyság elérése 
érdekében ajánlatos a szabályok rendszeres 
újraolvasása az első játék után. A törpék dobálása 
tilos. A termék összekapcsolása bármilyen manókkal 
kapcsolatos anyaggal különösen tilos. 
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Szabályösszefoglaló 
 

A JÁTÉK MENETE 
Minden játékos a következő akciókból egyet hajt végre a körében: 

 
1 – LERAK EGY ÚJ TÖRPÉT A TÖRZSÉBŐL. Rakj le egyet a tartalékodból bármelyik területre. 
 
2 – LÉP EGY TÖRPÉJÉVEL. Lépj egy törpéddel egyik területről egy másikra az úton haladva. 
 
3 –FELKUTAT EGY TERÜLETET. Lépj egyet a kutatólámpával.  
Dodj a kockával, majd az általad választott területen alkalmazd a dobást, melynek híre szétterjed a környező 
területeken. Kocsmát vagy Hupsz!-ot tartalmazó területen nem lehet kutatni. 
Ha Hupsz!-ra leltél, azt nem rakhatod olyan területre, ahol arany, Hupsz! vagy kocsma van. 
 
4 – BEGYŰJTI AZ ARANYAT. Elvehetsz annyi aranyat, ahány törpével jelen vagy az adott területen (de a 
kocsmárosok nem számítanak). Minden egyes begyűjtött arany 1 elismerés pontot ér. 
 
5 – FELHÚZ EGY POMPÁS KOCSMÁT. Leteheted egy kocsmádat bármelyik területre. Az ott többségben 
levő törpetörzsből kerül ki a kocsmáros. Minden egyes kör kezdetén a kocsmáros annyi elismerés pontot kap, 
ahány ellenfél törpe van kocsmájának területén. Minden területen csak egy kocsma lehet. 
 
6 – ÁTHELYEZ EGY KOCSMÁT. Vedd bármelyik saját kocsmádat és rakd át bármelyik területre. Csak a 
kocsma megy, a kocsmáros marad az előző területen. Új kocsmáros az új területen többségben levőkből kerül 
ki. 
 

A JÁTÉK VÉGE 
Mikor minden területen már csak Hupsz!-ok vannak, a játék hirtelen végetér. 
Hupsz!-ok akkor kerülnek egy területre, ha sikertelen egy kutatás, vagy ha kimerül egy aranytelep. 
A legtöbb elismerés pontot összegyűjtött játékos lesz a győztes és a nagy Skåål! 
 
KIMERÜLT ARANYTELEP. Amint egy játékos begyűjtötte az utolsó aranyrögöt is a területről, a telep kimerül. 
Rakj Hupsz!-okat a területre, hogy jelezd: itt már nem lehet többet kutatni. 
 
BEZÁRT A BÁNYA. Mikor a kutatólámpa elérte a “bánya bezárt” mezőt, egyik játékos sem áshat már tovább 
az arany után. 
 
KOCSMÁROS CSERÉJE. Ha egy játékosnak van kocsmája, nem húzhat fel még egyet. Egy másik játékos 
kocsmáját viszont elveheti, ha azon a területen az ő törpéi kerülnek többségbe. 
Egyenlő számú törpe esetén a kocsma marad az eredeti tulajdonosnál. 
 

 
(a játéktábla területeinek elnevezése nem véletlenszerű, hanem egyes országok koccintáskor 
elkurjantott szavai, pl: Belsalamati – arab, Kamau – hawaii, Kippis – finn, Le Chaim – héber, 
Nazdravie – cseh, lengyel, Salud – mexikói, spanyol, Stolat – lengyel, Tashidelek – tibeti, Topa – 
baszk, Yambooi – kínai, Skal, Skåål – dán, norvég, svéd – a ford.) 


