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Tervezte:
Jean-Claude Pellin
2-4 játékos részére
6 éves kortól

Gyors kombináció- és reakciójáték
Süti idő! Alkalmazottak vagytok egy trendi süti boltban. Az ügyfelek sorban állnak,
és gyors kiszolgálást várnak. Egymás után teljesítitek a rendeléseket, de csak annak
van esélye a legtöbb megbízás megszerzésére, akik ügyes és koncentrált munkát
végez. No, mire vártok még? Elkészülni, vigyázz, kész, süti!
Tartalom: 				
36 sütilapka: 4 színkódolt szett
9 sütilapkából; minden sütilapka
mindkét oldalán másik süti van

30 megrendelőkártya: mindegyik
kártyán 9 sütemény van, különböző
elrendezésben
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A célotok a játékban:
Az a célotok, hogy elsőként gyűjtsetek
össze 4 megrendelőkártyát úgy,
hogy a saját sütilapkáitokból a
lehető leggyorsabban rakjátok ki a
megrendelőkártya képét.

megrendelőkártya, akinek a keze elsőként
érintette a megrendelőkártyát.
Példa:
Két játékos is helyesen rendezte el a
sütilapkáit, de…

Előkészületek:
• Az első játék előtt óvatosan nyomjátok
ki a sütilapkákat a kartonokból.
• Minden játékos vegyen magához egy
szettet 9 sütilapkából, majd véletlenszerű
sorrendbe fektesse a sütilapkákat maga
elé egy 3 x 3 négyzethálót kialakítva.
• Keverjétek össze az összes
megrendelőkártyát, és tegyétek az
asztal közepére egy lefordított pakliba.
Kezdődhet a játék!
Válasszatok egy kezdő játékost, aki
felfordítja a megrendelőkártyákból
kialakított pakli legfelső lapját, és mindenki
számára jól láthatóan az asztal közepére
fekteti. Ettől kezdve mind egyszerre
játszotok. Próbáljátok meg a lehető
leghamarabb a saját sütilapkáitokból
kirakni a megrendelőkártya képét.

...a megrendelőkártyát az kapja, aki
elsőként csapott rá a megrendelőkártyára!

Amint valaki elkészült, azonnal rácsap
a nyitott tenyerével az asztal közepén
felfordítva fekvő megrendelőkártyára.
Abban, az esetben, ha két, vagy több
játékos is egyszerre készül el, azé a
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Állítsátok meg a játékot és ellenőrizzétek,
hogy a játékos helyesen rendezte-e el a
sütilapkáit.
Ha a sütilapkái elrendezése helyes, akkor a
játékos megtarthatja a megrendelőkártyát,
és lefordítva leteheti maga elé.
Ha a sütilapkái elrendezése hibás,
a játékos akkor is megtartja a
megrendelőkártyát, de felfordítva kell
letennie maga elé.
Figyelem!: Ha valaki a második
megrendelőkártyát kényszerül felfordítva
maga elé tenni, az kiesik a játékból.
Tehát, először győződjetek meg
arról, hogy a sütilapkáitokat helyesen
rendeztétek el, és csak akkor csapjatok a
megrendelőkártyára, ha biztosak vagytok
a megoldásban.
Ezután a következő játékos felfordítja a
megrendelőkártyákból kialakított pakli
legfelső lapját, és a játék a fent leírtak
szerint folytatódik.
A játék vége és a játék győztese:
A játék akkor ér véget, amikor az egyik
játékosnak sikerül a 4. megrendelőkártyát
felfordítva maga elé tenni, vagy egy
kivételével minden játékos kiesett a
játékból. Ez a játékos lesz a játék győztese.
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A játékhoz jó szórakozást és
kellemes időtöltést kíván a
Piatnik Budapest Kft!
Importálja és forgalmazza a
Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100.
e-mail: piatnik@piatnik.hu
www.piatnik.hu

Kedvelj minket a

facebook.com/PiatnikBudapest

4

