
SET UP

If Player B has  
one or several cards he  
has been asked for:

If Player B doesn’t have the 
card(s) he has been asked 
for:

END OF THE 

HOW TO PLAY

When all sets of three identical cards are collected, the 
player with the most cards is the winner.

OBJECT OF THE 

If a player gets three identical cards during the set-up, he must put his cards 
back in the deck, shuffle it and then draw three more cards.

Collect the most sets of three identical 
cards at the end of the game.

One of the players shuffles the cards.
Each player draws a hand of three cards. 
The remaining deck of cards is placed face down. 
Players can look at the own hand anytime. 
The youngest player starts, the turns are played clockwise. 

•

They must give it/them to 
Player A. 

If Player now has a set of 
three identical cards, they 
place them in from of them. 

Player A can keep asking 
any player for more cards 
until no more can be found. 

•

•

•

He sticks out his tongue 
to let Player A know he 
doesn’t have any.

Player A must draw a 
single card from the deck, 
or take one from another 
player’s hand if the deck  
is empty.

Player A’s turn is over, and 
the next player can play.

•

•

•

•
•
•

•
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On their turn, Player A asks one of their opponents (Player B) for 
a card identical to one they already have in his hand, in order to 
get three identical cards. Player A must ask this way: “Please, do 
you have...” then strike the pose shown on the card.

15 perc 2-64

If a player doesn’t have any cards during or at the beginning of their turn, they 
draw one card from the deck or from another player’s hand if the deck is empty. 

The Joker card contains pictures of all the positions in the game. With this card 
in hand, you can ask one of your opponents for any card. When you have used 
the joker, it goes out of the game. 



előkészületek:

A JÁTÉK CÉLJA:

Ha bármelyik játékos már az eredeti osztás során 3 azonos kártyát kap, 
akkor azokat vissza kell tennie és keverés után másik 3 kártyát kell húznia. 

Gyűjtsd össze a legtöbb 
3 azonos kártyából álló sorozatot!

Az egyik játékos keverje meg a kártyapaklit!
Minden játékos húzzon 3 db kártyalapot! 
A maradék kártyákat képpel lefelé tegyük le egy pakliban.
A játékosok a saját kártyalapjaikat nézhetik. 
A legfiatalabb játékos kezdjen, majd az óramutató 
járásával megegyező irányban következnek a többiek. 

•

•
•
•

•

TARTALOM

• 34 kártya
• Játékszabály

JÁTÉKSZABÁLY

15 perc 2-64

Amikor az “A” játékos következik, ahhoz, hogy összegyűjthessen 
3 azonos kártyát, megkérdezi ellenfelét a “B” játékost, hogy van-e 
a kezében lévő kártyával azonos kártya nála. “A” játékosnak így 
kell kérdeznie: “Van nálad...“ majd testbeszéddel/pózolással kell 
megmutatnia, melyik lapot szeretné. 

Ha a “B” játékosnak VAN egy 
vagy több olyan kártyája, amit 
az “A” játékos kér tőle:

Ha a “B” játékosnak  
NINCS olyan kártyája, amit 
az “A” játékos kér tőle:

a játék vége:

Át kell adnia ezeket a kártyákat 
az “A” játékosnak. 

Ha ezzel az “A” játékosnak 
meglesz a 3 azonos kártyája, 
leteszi azokat maga elé.

Az “A” játékos folytathatja a 
kártyakérést pózolással, bár-
melyik játékostól, amíg el nem 
fogynak a kért típusú kártyák.

A “B” játékos kinyújtja a 
nyelvét, így adja az “A” játékos 
tudtára, hogy nincs ilyen 
kártyája.

Ekkor az “A”  játékosnak 
húznia kell egy kártyát a 
pakliból vagy ha az már 
elfogyott, akkor egy másik 
játékostól kell húznia. 

Ezzel az “A” játékos sora lejárt, 
a következő játékos játszhat.

Amikor az összes sorozatot összegyűjtöttük, az a játékos nyer, 
akinek a legtöbb 3 azonos lapból álló sorozata gyűlt össze.  

Ha a játékosnak elfogy a kártyája, amikor rákerül a sor, akkor húznia kell egy 
kártyát a pakliból.  Ha a pakli már elfogyott, akkor egy másik játékostól kell 
húznia. 

A joker kártyán a játékban szereplő minden póz megtalálható. Ezzel a 
kártyával elkérhetjük egyik ellenfelünktől a megfelelő kártyát. A joker kártyát 
annak felhasználása után vegyük ki a játékból 

• •

•

•
•

•

Hogyan játsszunk? 
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