
Pontozás
Az építményeket tartalmazó kártyán kék színű számok láthatók. 
Az építőmesternek össze kell adnia a felépített építmények 
kártyáin található számokat, hogy meghatározza a körben nyert 
pontjait. Csak a teljesen és hibátlanul felépített építmények 
számítanak.

Írjuk fel a pontokat a táblázatba. A felhasznált kártyákat tegyük 
félre egy külön halomba. Ezután az építőmestertől jobbra ülő 
lesz az új építőmester, és a következő játékos az új időfelelős

A játék vége
Miután minden játékos volt ötször építőmester a játék véget ér. 
Számoljuk össze, hány pontot gyűjtöttek össze a játékosok az öt 
körben. A legtöbb pontszámot elért játékos a nyertes.

Kis építőmesterek játékverziója:
Ha gyakorlott játékosok kezdőkkel játszanak, a kezdők 
kaphatnak több időt az építmények felépítésére. Az időfelelős 
nem állítja meg 15 után a játékot, csak 20 után.

Figyelmeztetés! Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára, mert apró 
alkatrészeket tartalmaz, illetve ezek leválhatnak és lenyelve vagy 
belélegezve fulladást okozhatnak.
A csomagolást és/ vagy a címkét kérjük megőrizni a rajta lévő információk 
miatt.
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Hra pro 2-4 hráče ve věku 8 a více let.

Obsah: 8 dřevěných stavebních kostek
 30 oboustranných karet s obrázky staveb 
 1 kostka
 

Cíl hry
Cílem hry je postavit stavby, které jsou vyobrazené na kartách 
dříve, než vyprší čas. Nejúspěšnější hráč je ten, kdo získá nejvíce 
bodů.

Příprava
Je zapotřebí hrát na hladkém rovném povrchu, aby byly stavby 
stabilní. Na sčítaní bodů budete potřebovat tužku a papír. 
Načrtněte tabulku tak, je je ukázáno na obrázku a zapište do ní 
všechna jména hráčů.

Katka Tomáš Eva Pavel

CZ



Zamíchejte karty a dejte je na hromádku. Začíná nejmladší hráč, 
který si dá stavební kostky před sebe a hromádku karet tak, aby 
na ně dosáhl. Hráč po jeho levé ruce hlídá čas.

Hra
Hráč, který je na řadě, řekne: „Připravit-pozor-teď“
Otoč první kartu a postav stejnou stavbu, která je vyobrazena na 
zadní straně karty.

Pokud je obrázek na kartě šedý, musíš pouze dodržet vzhled 
stavby, na barvy nemusíš brát ohled. 

Pokud je obrázek barevný, postavit přesně stejnou stavbu, 
která je na obrázku vyobrazena.

Pokud byla stavba dobře postavena, nech ji několik sekund stát, 
pak ji zboř, otoč další kartu a postav další stavbu, která je na 
obrázku vyobrazena.
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Ha a kártyák elfogynak, egyszerűen keverjük újra a paklit és 
kezdjük újra a felhasználását.

Építési idő
Amint az építőmester elindítja a játékot, az idő felelőse kezdjen 
el dobni a kockával. A hatoldalú dobókockán szerepel 1,2,3 és 
három üres oldal.

Az első szám dobása után mondjuk ki hangosan a számot, majd 
dobjunk újra, míg egy újabb számot nem dobunk és ezt az új 
számot adjuk hozzá az előzőhöz. Ha üres oldalt dobunk semmit 
nem kell az előzőhöz hozzáadni.

Például: először kettest dobunk és azt mondjuk 2, majd hármast 
dobunk akkor azt mondjuk 5 (2+3), ezután üres oldal következik, 
majd végül egy kettest dobunk ekkor azt mondjuk 7 (2+3+2). 

Addig kell dobni, míg el nem érjük a 15-t vagy annál többet. 
Ekkor azt kell mondani, hogy Stop és az építőmesternek azonnal 
abba kell hagynia az építkezést.

Az építkezés alatt a többi játékosnak kell figyelnie, hogy az 
elkészült építmények hibátlanul lettek-e felépítve és a dobott 
számok helyesen lettek-e összegezve.
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Keverjük össze a kártyákat, majd lefordítva tegyük egy kupacba. 
A legfiatalabb játékos kezdje a kört, mint építőmester azzal, 
hogy a fa építőelemeket és a kártyákat könnyen elérhető 
helyre teszi. 
Az építőmester bal oldalán ülő játékos az időfelelős.

Kezdődjön a játék!
Építkezés
Az építőmester kezdi a játékot. Fordítsuk fel az első kártyát és 
másoljuk le a kártyán látható építményt. 

Ha az építmény szürke, akkor csak a formát kell másolni, 
a színeknek nincs jelentőségük.

Amennyiben az építmény színes a képen, akkor pontosan 
azokat a színeket használva kell felépíteni az építményt.

Ha a felállított építmény hibátlanul elkészült (hagyjuk állni egy 
pár pillanatig), döntsük le újra. Ezután fordítsuk fel a következő 
kártyát és kezdjük el felépíteni a következő építményt. Az 
építkezéshez az összes építőelem felhasználható. 
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Pokud dojde zásoba karet, jednoduše znovu zamíchejte již 
použité karty.

Čas
Jakmile hráč, který je na řadě, řekne „teď“, hráč, který hlídá čas, 
hodí kostkou. Na kostce jsou strany s čísly 1,2,3 a 3 prázdné 
strany.

Pokud hodí číslo, řekne ho nahlas a hází dál. Pokud hodí opět 
číslo, přičte ho k prvnímu číslu, pokud hodí prázdnou stranu, 
hází dál.

Příklad: hodí 2 – řekne „2“, pak hodí 3- řekne „5“ (2+3), pak hodí 
prázdnou stranu a pokračuje dál.

Jakmile součet dosáhne 15, řekne „STOP“
Ten, kdo staví, musí okamžitě přestat.

Ostatní hráči během hry sledují, zda jsou stavby správně a zda 
ten, kdo hází kostkou, správně sčítá čísla.
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Sčítání bodů
Na kartách se stavbami jsou modrá čísla. Za všechny správně 
postavené stavby sečtěte tato čísla a zaznamenejte do tabulky. 
Všechny použité karty dejte stranou.

Pokračuje hráč po levé ruce hráče, který právě skončil a hráč po 
jeho levé ruce sleduje čas.

Konec hry
Po 5 kolech hra končí. Sečtěte získané body. Hráč, který má 
nejvíce bodů, vyhrává!

Varianta pro nové hráče
Pokud hrají zkušení hráči s nováčky, noví hráči mohou mít 
prodloužený čas. Ten, kdo sleduje čas, pak při házení kostkou 
nepočítá do 15, ale do 20. 

© 2012 Ravensburger Spieleverlag
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Gyorsan pergő építkező játék 2-4 játékos részére, 8 éves kortól

Tartalom: 8 db fa építőelem
 30 db kétoldalú építkező kártya 60-féle 
  építménnyel 
 1 db dobókocka
 

A játék
A játék során le kell másolni a kárt
yákon szereplő építményeket mielőtt lejár az idő. A játék végén 
a legsikeresebb játékosnak lesz a legtöbb pontja.

Előkészületek
A játékot sima felületen állítsuk fel, hogy az építmények stabilan 
álljanak. A pontozáshoz papírt és tollat használjunk. Rajzoljunk 
egy pontozó táblát az alábbi minta szerint amelyen feltüntetjük 
az összes játékos nevét.

Éva Géza Laura Tamás
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