
WAZABI
Játékszabály

A JÁTÉK  CÉLJA

A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A gyıztes az lesz, akinek ez elsıként sikerül.

A JÁTÉK  ELİKÉSZÜLETEI

A játék kezdetén minden játékos kap 4 kockát, és húz 3 lapot a megkevert pakliból. A maradék lapokat képpel
lefordítva tegyük az asztal közepére, ez lesz a húzópakli. A játékosok dobnak kockáikkal, és az kezdheti a játékot,
aki a legtöbb  szimbólumot dobta.

A JÁTÉK  MENETE

A játékosok az óra járásával egyezı irányban kerülnek sorra. A soron lévı játékos dob a kockáival, majd:

Minden dobott  szimbólumért húz egy-egy lapot a pakliból.

Minden  szimbólumot mutató kockáját odaadja bármelyik általa választott játékostársának.
Kijátszik 1 lapot az alábbi szabályok betartásával:

Egy játékos körönként csak 1 lapot játszhat ki.
Csak olyan kártya játszható ki, amelynek bal felsı sarkában ugyanannyi vagy kevesebb  szimbólum látható,

mint ahány ilyen szimbólumot dobtunk.
A kijátszott kártya hatása azonnal érvényesül.
Nem kötelezı minden körben kijátszani kártyát.

A kijátszott lapokat képpel felfelé a húzópakli mellé dobjuk, ez lesz a dobott pakli. Amikor a húzópakli lapjai
elfogynak, a dobott pakli lapjait megkeverjük, képpel lefelé fordítjuk, és ez lesz az új húzópakli.
Ha már nem maradt egyetlen lap sem a húzópakliban (és a dobópakliban sincs lap, hogy ebbıl készítsünk újabb
húzópaklit), a laphúzásra jogosult játékos választ egy ellenfelet, akinek a lapjaiból azoknak elızetes megnézése
nélkül húzhat egy lapot.

A KÁRTYÁK  RÉSZLETES LEÍRÁSA

Szimbólumok minimális száma:
Mutatja, hogy legalább hány 
szimbólumot kell dobnod ahhoz, hogy
ezt a kártyát kijátszhasd. Az X azt jelenti,
hogy a kártyát  szimbólumok dobása
nélkül is kijátszhatod.

A kártya hatása: 
Ez az ikon azt mutatja, hogy ez a kártya milyen
hatást gyakorol a játékra.

Érték:  
Hatás:  Egy kockádat elveszíted. 
A kockát visszadobod a dobozba. Ezt a kártyát nem játszhatod ki akkor, ha a körödben 2 vagy több

szimbólumot dobtál.



Érték:   
Hatás:  Minden játékos az összes kockáját a jobb vagy a bal  szomszédjának adja.  
A lapot kijátszó játékos határozza meg az irányt (hogy balra vagy jobbra), ami mindenkire
vonatkozik (a kártyát kijátszó játékosra is).

Érték:    
Hatás : Két kockádat elveszíted.  
Az elvesztett kockákat visszadobod a dobozba

Érték:    
Hatás:  Az egyik kockádat egy tetsz ıleges játékostársadnak adod. 

A kártya hatása független a  szimbólumokat mutató kockáktól, amelyeket odaadtunk
valamelyik játékostársunknak.



Érték:  
Hatás:  Húzz egy lapot az egyik játékostársadtól. 
A választott játékos képpel lefelé az asztalra teríti a lapjait, ezekbıl húzhatsz egyet. Ha
senkinek sincs lapja, a húzópakliból húzhatsz.

Érték:  
Hatás:  Az egyik ellenfeled egy kivételével minden lapját e ldobja.  
A játékost te választod ki, de csak olyan játékost választhatsz, akinek legalább két lapja van. A
választott játékos eldöntheti, melyik lapját kívánja megtartani.

Érték:  
Hatás:  Három lapot húzol a húzópakliból.  

A dobott  szimbólumok miatt húzott kártyáktól független ennek a kártyának a hatása.



Érték:   
Hatás:  Rajtad kívül minden játékos eldob annyi lapot, hogy  legfeljebb két lapja
maradjon.  
A játékosok eldönthetik, melyik lapokat kívánják megtartani.

Érték:  0
Hatás:  Válassz egy játékost, aki kimarad egy körb ıl. 
A lapot képpel felfelé a választott játékos elé teszed. Amikor rákerülne a sor, eldobja a lapot,
mást nem tesz a körében. Egy játékos elıtt akár több ilyen lap is összegyőlhet, így több körbıl
is kimaradhat.

Érték:  0
Hatás:  Még egyszer te jössz, azután megfordul a játékosok lépéssorrendje.  
Vagyis ha eddig az óramutató járása szerint követték egymást a játékosok, most ellenkezı
irányban fogják és fordítva. Ezzel a lappal egyszerre legfeljebb kétszer jöhetsz egymás után.



Példa: 
Janinak 5 kockája van, és az alábbi szimbólumokat dobta:

Jani tehát húz két lapot a húzópakliról, a  szimbólumot mutató kockáját egy tetszıleges játékostársának adja,
végül kijátszhatja egy legfeljebb 2  értékő kártyát. A kijátszott kártya hatása azonnal életbe lép, majd a lap a
dobott paklira kerül (vagy esetleg valamelyik játékos elé, ha azt a kártyát játsszuk ki, amelyikkel valamelyik játékos
kimarad egy körbıl).

A JÁTÉK  VÉGE:
Az a játékos gyız, aki elıször szabadul meg az összes kockájától. De hirdetünk második, harmadik helyezettet is: a
játék akkor ér véget, ha már csak egyetlen játékosnak maradtak kockái.

JÁTÉKVÁLTOZATOK

Csapatjáték:
A játékot párosban is játszhatjuk. Az a kétfıs csapat nyer, amelyiknek az egyik tagja elsıként szabadul meg a
kockáitól.

A játék hosszának változtatása:
Az idıtartam változtatható úgy, hogy a játékosok nem 4, hanem több vagy kevesebb kockával kezdenek.

Bajnokság:
A bajnokságban a lejátszandó játékok számát elıre meghatározzuk. Amikor az egyik játékos vagy csapat megnyer
egy játékot, az ellenfelek megmaradt kockáit összeszámoljuk, ennyi pontot kap a gyıztes. 
A meghatározott számú lejátszott játék végén a legtöbb pontot összegyőjtött játékos vagy csapat lesz a bajnokság
gyıztese.

Wazabi: Guilhem Debricon ötlete alapján



Rövid összefoglaló segítség a kártyákhoz

Rajtad kívül mindenkinek csak 2 kártya maradhat a kezében (Ök döntik el, melyiket dobják el).

Válassz egy játékost, akinél 
csak egy lap maradhat 

(ı dönti el, melyik).

Válassz egy játékost, 
aki egyszer kimarad.

Újra te jössz, a játék 
iránya megfordul.

Add oda egy kockádat egy általad választott játékosnak.
Egy kockád kikerül 

a játékból.

Két kockád kikerül a játékból.

Minden játékos továbbadja a szomszédjának az összes kockáját (a kártya tulajdonosa dönti el,
hogy balra vagy jobbra).

Húzz egy kártyát 
valamelyik játékostól.

Húzz három kártyát 
a húzópakliból.


