
Tartalom: 64 kártya
Cél: Lerakni a leghosszabb kártyasort, amiben nem 
ismétlődik kétszer egymás után ugyanaz a szín vagy karakter.
Előkészületek: A 64 kártyát megkeverjük és lefordítva 
szétterítjük őket az asztalon.
A játék menete: Elszámolunk háromig, majd minden játékos 
egyszerre kezd játszani, de egy kis csavarral! Mindenki felkap 
egy kártyát az asztalról félkézzel, és megnézi azt. A játékos 
két dolog közül választhat; a játékos megtarthatja és 
lefordítva maga elé helyezheti a kártyát. A megtartott 
kártyákat pakliban gyűjtheti.
A cél az, hogy minél több kártyát gyűjtsenek az alábbi 
szabályokat betartva:
• Egyik karakter sem ismétlődhet egymás után kétszer.
• Egyik szín sem ismétlődhet egymás után kétszer.
VAGY a játékos visszateheti a kártyáját lefordítva az asztal 
közepére, ha úgy hiszi, a paklijában a legfelső lap színe vagy 
karaktere megegyezik a kezében lévő lapon látottal. A játék 
során senki sem nézheti meg a saját paklijába helyezett 
lapokat!
Amint letette a kézben tartott kártyát, a játékos azonnal új 
kártyát húzhat az asztalról, és meg is nézheti azt.
A játékosok húzzanak kártyákat folyamatosan és gyorsan, 
hogy minél nagyobb legyen a paklijuk, de ne TÚL gyorsan, 
különben megfeledkezhetnek arról, milyen volt az utolsó 
kártya a paklijukban.

A győztes: Ha nem maradt több kártya az asztalon, a játék 
véget ér. Minden játékos felfordítja a pakliját, és egyesével 
lepakolja a lapjait, hogy lássák, kié a leghosszabb kártyasor. 
Szabályszegéskor (azonos szereplő vagy szín) a játékos 
megszakítja a sort és újat kezd.
Példa:
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Két zöld kártya egymás után!
Új sor kezdődik.

Két Rodrick egymás 
után!
Új sor kezdődik.

A második sor a leghosszabb.
A játékos hat pontot kap.

Az a játékos győz, aki a legtöbb pontot kapja!
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