Szervusztok!
Én vagyok Csengő Benő!
Figyeljetek a tanácsaimra!

Játékosok száma: 2 - 4
Ajánlott: 4 éves kortól
Játékidő: 15 perc

Tartalom: 56 kártya
1 csengő
1 játékszabály

A játék
8 különböző színű bohóc nyüzsög a cirkuszi porondon. A legtöbb
bohóc boldog, de néhány nagyon szomorú, mert elveszítették
kalapjaikat. Csapj a csengőre gyorsan, de csak akkor, ha két
egyforma vidám bohócot látsz. A leggyorsabb játékos elnyeri
játékostársai felfordított lapjait. Az a játékos nyeri a játékot, aki
a legtöbb kártyalapot gyűjtötte össze.

A bohóckártyák
A kártyákon 8 különböző színű bohócot látsz. Mindegyik színben
van 6 boldog és 1 szomorú, kalap nélküli bohóc. A bohócokat
nehezen lehet megkülönböztetni egymástól, ezért nagyon kell
figyelni.
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A játék előkészítése
Helyezd a csengőt az asztal közepére, mindenki számára
elérhető helyre. A kártyákat keverd meg, és a játékosok között
arányosan oszd szét. Ha hárman játszanak, két játékosnál eggyel
több kártya lesz. Minden játékos a kártyáiból egy paklit képez,
amit a bohócos oldalukkal lefelé az asztalra helyez.

A játék menete
Amikor te vagy a soron, fordítsd fel a kártyapaklid felső lapját,
és azt felfordítva tedd a paklid elé az asztalra. Ezután azonnal
a bal oldali szomszédod következik, majd őt gyorsan követik
a többiek egymás után. A játék folyamán a csengő és a lefordított
paklik között egy-egy felfordított pakli alakul ki.
Figyelem! Felfordításnál feltétlenül figyelj
arra, hogy a lapot társaid felé fordítsd fel.
Az éppen felfordított kártya elejét először
a játékostársaidnak kell látniuk.

Csengess gyorsan!
Addig fordítjátok fel egymás után a lefordított pakliból a lapokat,
míg két azonos színű boldog bohóc fel nem tűnik. Amikor ez
történik, függetlenül attól, hogy melyik játékos van a soron, villámgyorsan a csengőre kell csapni!
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Mikor csengethetek?

Példa 1.
Ebben a körben egy zöld, egy rózsaszínű, egy
lila és egy kék boldog bohócot fordítottatok
fel. Még nem szabad rácsapni a csengőre!
Te felfordítasz egy zöld boldog bohócot.
Mivel most két egyforma színű boldog bohóc
látható, gyorsan csengetni kell!
Az a játékos, aki először csengetett, megnyerte a kört és ezáltal
minden felfordított kártyát, a sajátját is. A megnyert kártyákat
arccal lefelé, a kártyapaklija alá kell tennie. A leggyorsabb játékos
kezdi a következő kört, melyben egy új lapot fordít fel.
El a kezekkel a csengőtől! A kezed legyen mindig a paklid
mellett, de semmi esetre sem a csengő közelében!
Szomorú bohócok
Ne hagyd, hogy a szomorú bohócok megtévesszenek! Nagyon
hasonlítanak a boldog bohócokra. Rosszul csengetsz akkor,
amikor két azonos színű bohócot fordítottatok fel, de az egyik
szomorú volt.
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Mikor
nem csengethetek?

Példa 2.
Ebben a körben egy sárga boldog bohóc, egy piros és egy kék
szomorú, valamint egy kék boldog bohócot fordítottatok fel.
Még nem szabad csengetni! Te felfordítasz a sárga boldog bohócra
egy kék boldog bohócot. Ekkor két kék boldog bohócot látsz.
Na most csapj a csengőre!
Rosszul csengettél?
Egy rossz pillanatban ütöttél a csengőre. Ezért a lefordított
paklidból egy-egy lapot játékostársaidnak át kell adnod.
Társaidnak a kártyát saját paklijuk alá kell tenniük.

A játék vége
Ha Te vagy a soron következő játékos, de már nem tudsz kártyát
felfordítani, sajnos kiestél. A többi játékos még tovább játszik, míg
két azonos kártyát találnak. A gyorsabb játékos még utoljára
begyűjti a felfordított lapokat és ezzel a játék véget ér. Az nyert,
aki a legtöbb kártyát gyűjtötte össze.
A játékhoz jó szórakozást kíván a Piatnik Budapest Kft.
Importálja és forgalmazza
a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100.
Tel: 388-4122
email: piatnik@piatnik.hu
Származási hely: EU
© AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, D-63128 Dietzenbach, MCMXCVII, MMX

4

