
Játékszabály

Real Life



Amire szükséged lesz:
• Egy lakás – legalább 4 helyiséggel,

•  valamilyen időmérő eszköz, stopper, 
okostelefon vagy akár egy tojásfőző óra,

• három cipősdoboz,

•  12 pár, vagyis 12 x 2 olyan tárgy, ami 
belefér egy cipősdobozba (ceruza, füzet, 
kanál, kisautó stb.), a pároknak nem 
kell pontosan egyformáknak lenniük, 
de azért legyen egyértelmű, hogy 
összetartoznak.
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Kooperációs játék 4-12 játékos 
számára, 4 éves kortól

Játékidő: körülbelül 20 perc

A játék célja:
Három értékes tárgynak nyoma veszett. Sőt nemcsak egyszerűen 
eltűntek, hanem sajnos még az is elképzelhető, hogy hamarosan tolva-
jok kezére kerülnek. Ezt a nyomozók csapata csak úgy akadályozhatja 
meg, ha mielőbb kitalálja, konkrétan melyik tárgyak kerültek veszélybe.

A játék menete:
•  Beszéljétek meg, hogy melyik négy helyiséget használ-

játok a játékban! Esetleg azt is megbeszélhetitek, hogy 
mennyire dugjátok el a tárgyakat.

•  Az egyik játékos fogja a huszonnégy tárgyat, és 
háromfelé osztva a csomagot nyolcat-nyolcat helyez 
el a három helyiségben, míg a többiek a negyedikben 
várakoznak.

•  Ezután viszont rajtuk a sor. Mindhárman kézbe vesznek 
egy-egy cipősdobozt, és a három helyiségbe indulnak. 
Az ott talált nyolc tárgyból egyet a dobozukba tesznek,  
a többi hetet pedig elrejtik valahová.

•  A negyedik szobában találkoznak újra. Leteszik a cipős do-
bozokat, ezekhez a játék végéig már senki sem nyúlhat.

• Az órát 5, esetleg 7 percre állítják.

•  Indulhat a keresgélés. Természetesen abban a helyiség-
ben senki sem keresgélhet, amelyikben ő rejtette el a tár-
gyakat. Amit megtaláltak, az a cipősdobozok mellé kerül.

A játék vége:
•  Ahogy lejár az idő, mindenki a negyedik szobába siet.

•  Megnézik, miket találtak, és összepárosítják a tárgya-
kat. Ezután megpróbálják kitalálni, mi lehet a cipősdo-
bozokban. Mivel itt mindenki együtt játszik, megbe-
szélhetik, hogy ki mit tart valószínűnek, de a saját 
dobozára természetesen senki nem tippelhet, és azzal 
kapcsolatban a többieknek sem adhat segítséget.

•  Ha megszületett az egyetértés, és megnevezték a  
három tárgyat, egymás után kinyithatják a dobozokat.

•  Minden tárgy, amire helyesen tippeltetek, megme-
nekül. Amit viszont nem találtak el, az a tolvajok 
zsákmánya lesz.

•  Ezeket fotózzátok le, és a fényképet küldjétek el a  
jatek@kelleresmayer.hu email-címre. A levél tárgyá-
hoz írjátok oda:  „A tolvajok zsákmánya”! A képeket  
beküldők között minden hónapban kisorsolunk egyet 
„A titkos ajtó” c. társasjátékból.
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Lehetséges nehezítések a játékhoz:
•  Az egyik játékos csak a játékidőre figyeljen, és csak hárman 

keresgéljenek!

•  Az órát három percre állítsák a játék elején!

•  Amint megtalálnak két párt, a játékidőt csökkentsék egy perccel!

Reméljük, tetszik a játék, és jól szórakoztok. 
Osszátok meg velünk bátran a véleményete-
ket a játékkal kapcsolatban. Ha van ötletetek,  
hogyan tehetnénk még izgalmasabbá, vagy 
ha úgy gondoljátok, hogy ti még jobb  
szabályokat találtatok ki, írjátok meg nekünk 
a jatek@kelleresmayer.hu címre!

Játékötlet:  
Steven Michiel Rijsdijk, Sunny Games.  
Illusztráció:  
Asia Jackowska & Zofia Burkowska.Lehetséges könnyítések a játékhoz: 

• Kevesebb tárggyal is játszható, 12 helyett akár csak 6 párral is.

•  Hét percnél több időt is adhatnak maguknak a játékosok, bármiben 
megállapodhatnak a játék kezdete előtt.

A madárka, az egér és a mókus erdei otthonuk felé 
tartanak, Max, az éhes kandúr azonban üldözőbe 
veszi őket. A játékosoknak nagyon oda kell 
figyelniük, és ügyesen kell taktikázniuk, hogy  
a kis állatok épségben hazaérjenek. 

A „Max, a macska” egy izgalmas 
stratégiai játék, amely már a 
kisebbeknek is remek szórakozást 
kínál. A játékosok mindent 
megbeszélhetnek: melyik állatka 
érjen leghamarabb az otthonába, 
mikor csalják vissza a kandúrt a 
kosarához, vagy éppen hogy milyen érzés, 
amikor a macska utolér egy állatot.

Hamarosan egy új kooperációs játékkal lepünk meg Benneteket.

4 éves kortól 
1-8 játékos részére


