
TÖBBSZEMÉLYES JÁTÉKVARIÁCIÓK
Ezt a variációt az 5x5-ös bővített játékhoz ajánljuk.
Ha 2, 3 vagy négy fő játszik, még érdekesebbé lehet tenni a játékot ha az 
előkészületek során a következőképp járjunk el:

 1) Keverjük jól össze a saját játéklapjainkat, majd vegyünk el egyet, helyezzük 
magunk elé lefordítva úgy, hogy ez legyen az 5x5-ös elrendezés középső helyén.

 2) A maradék 24 db lapot osszuk szét a játékosok számának megfelelő számú 
kupacra.( 2 játékos esetén 2 darab 12 játéklapból álló kupac, 3 játékos esetén 3 db 
8 játéklapból álló kupac, 4 játékos esetén 4db 6 játéklapból álló kupac)

 3) Minden játékosnak adjunk egy-egy kupacot a saját játéklapjainkból. Így 
mindenkinél 24 lap lesz vegyes hátoldalakkal, plusz az az egy saját lap, amit 
lerakott középre.

 4) A 24 db vegyes hátoldalú lapot helyezzük el véletlenszerűen magunk elé a 
már lerakott saját játéklapunk köré úgy, hogy 5x5-ös elrendezést adjanak ki.

 5) Vegyük fel a középső saját lapunkat és kezdődhet a játék.

A játék menete annyiban módosul, hogy minden körben máshonnan húzunk 
lapot. 

Két játékos esetén először a saját magunk előtti játéklapok közül húzunk fel 
egy saját lapot. A másik játékos saját maga elől húz fel egyet a hozzá tartozó 
játéklapok közül. A kezünkben lévő két játéklap közül természetesen mindenki 
saját maga elé teszi le az egyik játéklapot a két üresen álló hely valamelyikére. A 
következő körben a másik játékos elől húzunk fel egy saját lapot, a másik játékos 
pedig előlünk húz egyet a hozzá tartozó játéklapok közül. De a lerakásnál most 
is mindenki saját maga elé helyezi le a játéklapokat. Összesen 12-szer fogunk 
saját magunk elől húzni, és 12 alkalommal a másik játékos elől. Figyeljünk arra, 
hogy ne keverjük össze a hátoldalakat.

Három játékosnál hasonló a sorrend. Először mindenki maga elől húz játékla-
pot, majd a tőle jobbra ülőtől, aztán pedig a tőle balra ülőtől. Itt is figyelni kell 
arra, hogy ne keverjük össze a hátoldalakat, és arra is, hogy ne rontsuk el a saját-
jobb-bal sorrendet.

Négy játékos esetében ugyanez a módszer. Először mindenki maga elől húz 
játéklapot, majd a tőle jobbra ülőtől, következőre a szemben ülőtől, aztán pedig 
a tőle balra ülőtől. Itt is figyelni kell arra, hogy ne keverjük össze a hátoldalakat, 
és arra is, hogy ne rontsuk el a saját-jobb-szemben-bal húzási sorrendet.

RELAX KARÁCSONY TÁRSASJÁTÉK
 Társasjáték 1-4 fő részére 
 Ajánlott 8 éves kortól 
 Játékidő: 12-15 perc

A doboz tartalma:
 4x25 db játéklap különbüző hátoldalakkal 
 4 db információs lap (i) 
 4 db bónusz zóna lap (B) 
 4 db duplázó lapka (X)

ELŐSZÓ

A Relax Karácsony egy pörgős társasjáték, ahol hasonló színek, figurák egymás 
mellé gyűjtésével lehet pontokat szerezni. A játék célja minél több pontot 
összegyűjteni. A játék 2-4 fő részére ideális, de egyedül is lehet játszani. A játéknak 
különböző variáció vannak, fokozatosan nehezedő játékmóddal. A leírás az 
alapjátékkal kezdődik. A játék során 25 (vagy 16) darab kártyát kell elhelyeznünk 
magunk előtt 5x5-ös (vagy 4x4-es) elrendezésben. Egy játékos kártyáinak a 
hátoldala mindig ugyanolyan.

ELŐKÉSZÜLETEK:

Válasszuk szét a kártyákat hátoldaluk alapján. A hátoldalon nagybetűkkel jelölt 
információs és segéd lapokat egyelőre tegyük félre. Mindenki válassza ki az egyik 
hátoldalán azonos mintával rendelkező játéklap csomagot.

ALAPJÁTÉK

Ezt a játékmódot akkor válasszuk, ha kisebb gyerekekkel játszunk, vagy még 
tanuljuk a játékot. 
Vegyük magunk elé a lapjainkat és csak azt a 16 darabot tartsuk meg, aminek egy 
karácsonyi csillag látható a szélén, a maradék 9 darabot tegyük félre. Fordítsuk 
a kártyáinkat előlapjukkal lefelé és keverjük jól össze, majd rendezzük el 4x4-es 
alakzatba. Az egyik lapot ami nem a szélén van, vegyük a kezünkbe, de még ne 
nézzük meg.

BŐVÍTETT JÁTÉK

Ezt a játékmódot akkor válasszuk, ha nagyobb gyerekekkel, esetleg baráti körben 
játsszunk, vagy már kellően jól ismerjük a játékot.
Vegyük magunk elé a 25 játéklapunkat. Fordítsuk a kártyáinkat előlapjukkal lefelé 
és keverjük jól össze, majd rendezzük el 5x5-ös alakzatba. A középső játéklapot 
vegyük a kezünkbe, de még ne nézzük meg.
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A JÁTÉK MENETE

A játék körökből áll, a játékosok a körön belüli lépéseiket egyszerre hajtják végre. 
Egy kör 2 lépésből áll és ebben a sorrendben kell végrehajtani:

 1) Kiválasztunk egy játéklapot a még lefelé fordított lapok közül, és a kezünkbe 
vesszük.

 2) A kezünkben lévő két lap közül az egyiket lerakjuk az előttünk lévő két üres 
hely valamelyikére. A lerakásnál a játéklapokat el lehet forgatni. Ennek a ponto-
zásnál lesz jelentősége.

A már lerakott játéklapot visszavenni, áthelyezni, elforgatni nem szabad. A 
játékosok ne kezdjenek addig új kört (ne húzzanak fel újabb játéklapot), amíg a 
többi játékos nem fejezte be a körét.

A JÁTÉKLAPOK LERAKÁSA

A játéklapokat úgy érdemes elhelyezni, hogy egy sorba és egy oszlopba lehetőleg 
azonos mintájú, vagy azonos háttérszínű kártyák kerüljenek. A játék végén 
a pontozásnál minden sor és minden oszlop pontozva lesz (5x5-ös játékverzió 
esetén a két 5 lapból álló átló is) külön figurák és külön színek szerint. A különböző 
kombinációknak különböző pontértéke van. (lásd: PONTOZÁS)

A JÁTÉK VÉGE

A játék akkor ér véget, ha minden játéklapot leraktunk. Természetesen az utolsó 
két játéklapot egyszerre is letehetjük.

Ha az utolsó játéklap is a helyére került következhet a pontozás.

PONTOZÁS

A játékot az nyeri, akinek a legtöbb pontja gyűlt össze. A pontozáshoz érdemes 
papírt és ceruzát használni.

FIGURA- ÉS SZÍNKOMBINÁCIÓK PONTOZÁSA

Minden sort, oszlopot, és bővített játék során a két főátlót is le kell pontozni 
figurák és háttérszínek szerint is.

PLUSZPONTOK

Ha a játéklapokat úgy forgattuk, hogy két fél szaloncukor kiad egy egészet, akkor 
azért egész szaloncukronként +3 pont jár.

Ha a játéklapokat úgy forgattuk, hogy a négy játéklap sarkánál egy teljes adventi 
koszorú áll össze, azért +20 pont jár.

Az egyik játéklapon látható a Télapó szánja. +2 pont jár minden olyan Rudolf a 
rénszarvasos játéklapért, mely oldalával vagy sarkával érintkezve a télapó szánját 
ábrázoló játéklap melletti helyen található.

Az egyik játéklapon látható a kandalló, melynek kéményén a Télapó beoson 
hozzánk. +2 pont jár minden olyan télapós játéklapért, mely oldalával vagy 
sarkával érintkezve a kandallót ábrázoló játéklap melletti helyen található.

EXTRA JÁTÉKLAPOK

Ezekkel a játéklapokkal további pontokat lehet gyűjteni.

A hátoldalon B jelzéssel ellátott bónusz lapok extra területeket jelentenek, 
amiket a játék végén le lehet pontozni. Ezekből minden játékos húz egyet, és a 
játék kezdetekor maga elé teszi képpel felfordítva. Később nem lehet elforgatni 
a lapokat, az extra területeket úgy kell lepontozni, ahogy azok a bónuszlapon 
látszanak (szürke mezők). A bónuszkártyákon jelölt részeken csak a figura- és 
színkombinációk szerint kapnak pontot a játékosok. A szaloncukrokért, adventi 
koszorúért, illetve a télapó szánja vagy kandalló melletti helyekért járó pontok 
nem számolódnak újra.

A hátoldalon X jelzéssel ellátott duplázó lapok egy sorra vagy oszlopra vonatkozva 
jelentenek lehetőséget az ott megszerzett pontok többszörözésére. A duplázót 
azon sor, oszlop, vagy átló végére kell helyezni, amelyiknél fel akarjuk használni 
és azt az oldalát kell az oszlop, sor vagy átló felé fordítani, amelyiket használni 
akarjuk. A duplázó lap mindig csak egy sorra, oszlopra vagy átlóra vonatkozik. 
Kétféle állása van a duplázó lapnak:
 1. A figura kombinációért kapott pontszámot duplázza
 2. A szín kombinációért kapott pontszámot duplázza
Az X jelű duplázó lapok használhatóak a 4x4-es alapjáték során is.

A hátoldalon i jelzéssel ellátott lapok csak a pontszámításhoz nyújtanak segítséget 
a játékban.

 Kombináció (figura VAGY szín)

  2 egyforma

 3 egyforma

 2 + 2 egyforma

 3 + 2 egyforma

 Kombináció (figura VAGY szín)

  4 egyforma

 5 egyforma

 5 különböző

 4 különböző (csak a 4x4 alapjátékban)

Pontérték 

2

5

5

10

Pontérték 

10

20

20

10
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