További szabályok
Az asztal körül nem szabad beszélgetéssel zavarni a játékostársakat. Nem szabad
figyelmeztetni, a csapattársadat, azaz szóvá tenni, ha szerinted hibát készül elkövetni. Ha
mégis megteszed, csapatod tagjainak egy általuk kiválasztott kártyát félre kell tenniük
büntetésképpen.
Szabály haladóknak
A játéknak ebben a formájában, az ellenfél teljes sorozatából is elvehetsz egy zsetont, ha
a Bubit rakod le.
3 JÁTÉKOS VAGY 3 CSAPAT ESETÉN
A játékot ugyanúgy játsszátok, mint 2 játékos vagy 2 csapat esetén, az alábbiak
kivételével:
A játék célja
A játékot az a játékos vagy az a csapat nyeri, amelyik elsőként rak ki egy sorozatot
(SEQUENCE).
A játékosokat egyenlő számban osszátok a csapatokba. A játékosok úgy helyezkedjenek
el a játéktábla körül, hogy minden harmadik játékos ugyanahhoz a csapathoz tartozzon.
Használjátok mindhárom zsetonkészletet.
A kártyalapok száma játékosonként
3 játékos esetén fejenként 6 lap
6 játékos esetén fejenként 5 lap
9 játékos esetén fejenként 4 lap
12 játékos esetén fejenként 3 lap
A nyertes
A játékot az a játékos vagy csapat nyeri, aki elsőként rak ki egy sorozatot (SEQUENCE)!
A Sequence már Gyermekeknek készült változatban is megjelent!

SEQUENCE
Szórakoztató Stratégiai játék
2-12 játékos részére
Ajánlott korosztály: 7-99 éves korig
Tartalom:
1 db játéktábla, 104 db francia kártyalap, 48 db kék zseton, 48 db zöld zseton, 48 db piros
zseton, használati útmutató
A játék célja
A játékot az a játékos vagy csapat nyeri, amelyik elsőként rak ki két sorozatot
(SEQUENCE).
A sorozat öt azonos színű, megszakítás nélküli zsetonsorból áll, amely a játéktáblán
keresztben, hosszában vagy átlósan helyezkedik el.
Leírás:
A játéktábla a francia kártya lapjait tartalmazza különböző formációkban, de a játékkal az
is tud játszani, aki nem ismeri a kártyázás szabályait. A legfontosabb, hogy ügyesen
kombináljuk a lerakott kártyalapjainkat és figyeljük ellenfelünk lépéseit is.
Játék célja:
Elsőként rakni két sorozatot mely öt azonos színű korongból áll.
Ez vízszintes függőleges, átlós lehet.
A játékosok a játék elején a használatiban meghatározott számú lapot kapnak, melyből
mindig egy lapot lerakva kell folyamatosan arra törekedniük, hogy minél előbb hozzanak
létre sorozatokat. Amelyik kártyalapot lerakjuk, annak a táblán lévő párjára rakhatjuk le
korongunkat. A kétszemű Bubi bárhová lerakható, az egyszemű Bubi pedig segít
megakadályozni, hogy az ellenfél csapata nyerjen előttünk.
Aki ügyesen taktikázik, kihasználhatja, hogy a sarkok, mint Jokerek működnek, így
könnyebb létrehozni sorozatot.
A Sequence azért a világ egyik legközkedveltebb játéka, mert minden parti más, s nagyon
fontos, hogy a párok jól együtt dolgozzanak. A Sequence egyszerű, könnyen érthető játék,
de nagy figyelmet s jó logikai készséget igényel, de legfőbb tulajdonsága, hogy nagyon
szórakoztató. Ideális útitárs nyaraláshoz, síeléshez.
Importálja és forgalmazza:
Modell & Hobby Kft. 1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/B.
Tel: +36 1 431 7451 email: info@modell.hu www.modellhobby.hu
Rendeltetése: Társasjáték, magyar használati mellékelve.
Tisztítása: Nedves ruhával; Származási hely: Írország; Minőség: I. osztály; Anyaga: papír.
Figyelmeztetések: A csomagolás nem a játék része, ezért kérjük, távolítson el minden
csomagolóanyagot, mielőtt gyermek kezébe adná. Ezt a használati utasítást tartsa meg,
mert a rajta lévő információkra a jövőben még szüksége lehet.
Fulladásveszély! A termék 7 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas, mivel az
apró, lenyelhető alkatrészeket tartalmaz!

SEQUENCE
SZÓRAKOZTATÓ STRATÉGIAI JÁTÉK
2-12 játékos részére
Ajánlott korosztály: 7-99 éves korig

Tartalom:
1 db játéktábla, 104 db francia kártyalap, 48 db kék zseton, 48 db zöld zseton, 48 db piros
zseton, használati útmutató.
A játékot bármilyen számú játékos játszhatja 2-12 között, amennyiben a játékosok
egyenlő számban 2 vagy 3 csoportra oszthatók (2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12). Ha a játékosok
száma 3, mindenki egyénileg játsszon. Ha többen játsszunk, alkossunk csapatokat, de a
csapatok száma maximum 3 lehet.
2 JÁTÉKOS VAGY 2 CSAPAT ESETÉN
A játék célja
A játékot az a játékos vagy csapat nyeri, amelyik elsőként rak ki két sorozatot
(SEQUENCE).
A sorozat öt azonos színű, megszakítás nélküli zsetonsorból áll, amely a játéktáblán
keresztben, hosszában vagy átlósan helyezkedik el.
A játék összeállítása
Válassz ki két zsetonkészletet. A többi zsetont tedd félre.
1. Oszd szét a játékosokat két csapatra úgy, hogy mindkét csapatban egyenlő számú
játékos legyen. A két csapat játékosai felváltva helyezkedjenek el a játéktábla körül.
2. Mindenki húzzon egy lapot annak eldöntésére, hogy ki fog osztani. Az lesz az osztó,
aki a legkisebb lapot húzta - az ász a legértékesebb.
3. Az osztó megkeveri a kártyát, mindegyik játékosnak ugyanannyi lapot oszt ki (az alábbi
táblázat szerint). A Jokert vegyük ki a játék elején a pakliból, a megmaradó
kártyacsomagot pedig, fejjel lefelé az asztalra helyezi. A játékosok felvehetik lapjaikat és
megnézhetik azokat, de a többieknek nem mutathatják meg kártyáikat.
A játéktáblát, a kártyacsomagot és a zsetonokat úgy kell elhelyezni, hogy mindegyik
játékos könnyen hozzáférhessen.
A kártyalapok száma játékosonként
2 játékos esetén fejenként 7 lap
4 játékos esetén fejenként 6 lap
6 játékos esetén fejenként 5 lap
8 játékos esetén fejenként 4 lap
10 játékos esetén fejenként 3 lap
12 játékos esetén fejenként 3 lap

A játék menete
Az osztótól balra ülő játékos kezdi a játékot. A játékosok ezután az óramutató járásával
megegyező irányban kerülnek sorra.
Amikor Te következel
1. A kezedben lévő lapok közül tegyél le egyet magad elé az asztalra, fejjel felfelé. Ide
fogod a lapjaidat eldobni. Ügyelj arra, hogy mindegyik játékos jól láthassa, milyen lapot
dobtál el.
2. Ezután vegyél el egyet csapatod zsetonjai közül, és tedd rá a játéktáblán arra a helyre,
amelyik megegyezik a kiválasztott és lerakott kártyalappal.
3. Végezetül húzz egy lapot a csomagból, és tartsd a kezedben a már ott lévő lapokkal
együtt.
4. Figyelem! Ha elfelejtesz új lapot húzni, még mielőtt a következő játékos letenné a
zsetonját és felvenné az új kártyáját, elveszíted az új kártya húzásának jogát, így kevesebb
kártyalappal kell folytatnod a játékot.
Néhány szó a játéktábláról
A kártyacsomagban lévő lapok két helyen találhatók meg a játéktáblán. Csak a Jokerek
képeznek kivételt (lásd később). A két azonos kártyahely közül bármelyikre ráteheted a
zsetonodat, ha az egyik még nincs elfoglalva.
Bonusz mezők
A játéktábla négy sarkában lévő kártyamezők bonusz mezőnek számítanak: mindegyik
csapat sajátjának tekintheti a sarokmezőket anélkül, hogy zsetont kellene tenniük rájuk.
Amikor egy csapat vagy játékos használja a sarokmezőt, elegendő 4 saját zseton a sorozat
(Sequence) kialakításához. Több játékos vagy csapat is használhatja ugyanazt a bonusz
mezőt.
Bubik
8 db. Bubi van a pakliban: egyszemű, illetve kétszemű.
Kétszemű bubi: Ha fel szeretnéd használni a kétszemű Bubit, tedd a kártyakupac tetejére,
és letehetsz egy zsetont bármely üres helyre a táblán.
Egyszemű bubi: Ha fel akarod használni az egyszemű bubit, tedd a kártyakupac tetejére
és elveheted az ellenfél egy zsetonját a tábláról. Ezzel befejezted ezt a kört.
Már kész Sequence sorból nem vehetsz ki zsetont. A Bubikat bármikor felhasználhatod a
játék folyamán, amikor a legjobban segítségedre vannak.
Használhatatlan kártyák
Ha olyan lap van a kezedben, amely számára nem maradt szabad hely a játéktáblán, akkor
azt használhatatlan kártyának nevezzük. Amikor Te következel, jelezd a többi játékosnak,
hogy használhatatlan kártya van nálad, tedd le az eldobott kártyák tetejére, húzz egy új
lapot a kártyacsomagból, és játssz tovább a szokásos módon.
A nyertes
A játékot az a játékos vagy csapat nyeri, amelyik elsőként rak ki két sorozatot
(SEQUENCE)! Az egyik sorozatban lévő mező egyúttal a másik sorozat részét is
képezheti.

