
TARTALOM 
1 db Undi Guszti fej, 15 db „undi” tárgy, 24 db kártya 

A JÁTÉK CÉLJA 
Legyél Te az első játékos, aki a legtöbb megfelelő tárgyat találja meg Guszti fejében.

ELŐKÉSZÜLETEK 
Helyezzük az összes „undi” tárgyat Guszti fejébe, majd a fejet tegyük a játéktér közepére. 
A játékosok úgy üljék körbe Guszti fejét, hogy mindenki könnyedén bele tudjon nyúlni. A 
kártyalapokat keverjük össze, és a paklit képpel lefelé helyezzük az asztalra. 

A JÁTÉK MENETE 
Fordítsátok fel a pakli legfelső kártyáját, úgy, hogy minden játékos lássa. Minden kártyán 
egy „undi” tárgy képe szerepel. A cél, hogy te legyél az első játékos, aki megtalálja a 
kártyán lévő tárgyat Guszti fejében. Miután felfordítottátok a kártyát, mondjátok, hogy 
„felkészülni”, majd kiáltsátok együtt, hogy „Mi van Guszti fejében?” Ezután minden 
játékos egyszerre nyúljon bele Gusztiba a hozzá legközelebb eső orrlyukon vagy fülön 
keresztül, és indulhat a keresgélés. Nem ér lesni!

Amikor egy játékos úgy gondolja, hogy megtalálta a kártyán szereplő tárgyat, húzza ki és 
nézze meg. Ha a kártyán szereplő tárgyat húzta ki, megnyerte a kört, és megtarthatja a 
kártyát. 

HA ROSSZ TÁRGYAT HÚZUNK KI 
Amikor egy játékos rossz tárgyat húz ki, számára véget ért a kör, a téves tárgyat pedig 
vissza kell tenni Guszti fejébe. Ha egyik játékos sem találja meg a kártyáján szereplő 
tárgyat, akkor Guszti lesz a győztes!  

2-4 játékos
4 éves kortól

®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FULLADÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek.
3 éves kor alatti gyermeknek nem alkalmas.

FIGYELEM!
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Figyelem. 3 éven aluli gyermekek számára nem alkalmas. Apró alkatrészek. Fulladásveszély.

A GYŐZTES 
Az nyer, aki először gyűjt össze 5 kártyát, vagyis először talál meg 5 tárgyat Guszti 
fejében!

JÁTÉK MÁSKÉPP
Minden játékos húz egy kártyát a pakliból, úgy, hogy a többiek ne lássák, mit húzott. A cél, 
hogy te találd meg először a saját kártyádon szereplő tárgyat.

EXTRA! TEDD BELE A SAJÁT „UNDI” TÁRGYAIDAT!

Legyen még szórakoztatóbb a játék azzal, hogy Guszti fejébe teszed a saját tárgyaidat. Csak 
nézz körül, és meglepődsz majd azon, miket találsz. Rajzold az új tárgyakat a csomagban lévő 
üres kártyákra, és máris kezdődhet a játék!

GUSZTI FEJÉNEK VISSZACSOMAGOLÁSA 
Egy kézzel fog játok meg a Guszti szemei között lévő a pálcát, a másikkal pedig az egyik 
fülében találhatót. Ezután fordítsátok oldalra a fejet és lapítsátok ki. Hajtsátok rá a nagy 
orrot a fejére, majd tegyétek vissza Guszti fejét a dobozba.
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