
Djeco kártyajáték: RECTO VERSO                   DJ05135 
 

Ajánlott életkor:  6 éves kortól 

Játékosok száma:  2-4 fő  

A doboz tartalma:  34 db kétoldalú kártyalap  

 

A játék célja:  

Elsőként összegyűjteni 3 pontot. Pontot akkor kaphatsz, ha a köröd végén 

minden nálad lévő kártyán ugyanaz az állat látható, vagy minden kártyádon 

rajta van a “nagyító” jel. 

 

A játék előkészülete:   

Az összes kártyát megkeverjük és szétosztjuk a játékosok között: 

- ha 2, vagy 3 játékos játszik, osszunk mindenkinek 6 lapot. 

- ha 4 játékos játszik, osszunk mindenkinek 5 lapot. 

A többi kártyát terítsük ki az asztalon úgy, hogy mind jól láthatóak legyenek. 

Megjegyzés: Minden játékos tartsa kezében a lapjait úgy, hogy a kártyák 

azon oldalai, amelyek osztáskor felfelé néztek, nézzenek most a játékos felé. 

 

A játék menete: A legfiatalabb játékos kezd, a többiek pedig az óra járása 

szerint felváltva követik. Amikor te következel, három lépésből áll a köröd:  

- tégy le egy lapot a kezedből az asztalra, 

- hajtsd végre a cselekvést, amit a letett kártyán látható jel mutat, 

- válassz egyet a lent lévő lapok közül és vedd kézbe. 

Ezután a tőled balra ülő játékos következik, és így tovább. 

Fontos! 

- Amikor leteszel egy lapot, ügyelj arra, hogy az az oldala legyen felfelé, 

amelyik feléd nézett, amikor a kezedben volt. 

- Amikor felveszel egy lapot, az az oldal nézzen feléd, amelyik az asztalon 

felfelé volt. 

- Játék közben nem nézheted meg a lapjaid hátoldalát. 

 

A 8 jelhez tartozó cselekvések: 

 
A következő játékos kimarad. Rögtön az utána következő játékos jön. 

 
Megfordul a játékosok sorrendje. Ha eddig órajárás szerint 
játszottatok, most azzal ellentétesen következtek, és ez fordítva is 
igaz. 

Mielőtt felveszel egy lapot az asztalról, fordíts át három lapot a lent 
lévőek közül. 

 
 Mielőtt felveszel egy lapot, fordíts át egy lapot a saját kezedben, 

vagy egy másik játékos kezében. Így meglátod, mi van a kártya 
hátoldalán. 

 
 Ne az asztalról húzz kártyát, hanem egy másik játékos kezéből. Te 

döntöd el, a lap melyik oldala nézzen feléd, amikor kézbe veszed. A 
játékos, akitől húztál, választ egy lapot az asztalról. 

 
 Ehhez a kártyához nem tartozik cselekvés. Ellenben, ha a köröd 

végén minden kézben tartott lapodon ez a jel látható, a forduló 
véget ér és kapsz egy pontot. 

 
Ehhez a képhez nem tartozik cselekvés. Ellenben, ha a 
forduló végén egyazon állathoz tartozó két félcsillag nálad 
van, egy pont a jutalmad. 

 

Figyeljünk rá, hogy két játékos esetén az alábbi jelekhez tartozó 

cselekvések megváltoznak: 

 
Ha egy olyan lapot teszel le, amin ez a jel látható, az ellenfeled nem 
marad ki, de nem tehet le olyan lapot, amin az alábbi jelek vannak: 
 
 

     
Ha egy olyan lapot teszel le, amin ez a jel látható, megint te 
következel. 

 
A forduló vége: Ha egy kör végén egy játékos kézben tartott lapjai mind 

ugyanazt az állatot ábrázolják, vagy minden lapján a “nagyító” jel látható, a 

forduló véget ér, a játékos pedig kap egy pontot. Ha két összetartozó 

félcsillag is nála van, azért is egy pontot kap.  

Ezután az összes lapot felvesszük, megkeverjük, és újra szétosztjuk a 

következő fordulóhoz. 

 

A játék vége: Aki elsőként összegyűjt három pontot, megnyeri a játékot. 

 
Tervezte: Yann Dupont. 


