
Djeco kártyajáték:  Super Rapido                DJ05198 

Ajánlott éltkor:  8-99 év 

Játékosok száma:  2-4 fő 

A játék célja:   legyél te az első, aki 10 kártyát nyer 

A játék előkészítése:  jól keverjétek össze a lapokat, azután osszatok minden játékosnak 3 kártyát. A többi lapot egy 

pakliban, képes felükkel lefelé tegyétek az asztal közepére. 

A játék menete: az első játékos emelje fel a pakli tetején lévő lapot és képes felével felfelé tegye az asztalra. Minden 

játékos egyszerre játszik. Mindenki a kezében lévő kártyák között olyan lapot keres, mely a pakliból felfordított 

kártyával együtt kiadja a „szuperötöst”, azaz: 

 öt szuperlányt (a szín nem számít), vagy 

 öt szuperfiút (a szín nem számít), vagy 

 öt szuperkéket (fiút és lányt), vagy 

 öt szuperpirosat (fiút és lányt) 

 

                                                          

1. játékos kártyája                                      a pakliból felfordított lap                   2.  játékos kártája 

Az 1. játékos úgy rakott le kártyát, hogy két találata is van: (5 szuperpiros és 5 szuperfiú) 

A 2. játékosnak 1 találata lett: 5 szuperfiút rakott össze 

Ha egy játékos kombinációt talál a saját és a felordított lap között, akkor saját lapját maga elé teszi (képes felével 

lefelé), és a kártyája hátoldalán is mutatva bekiabálja a kombinációját. 

A kártyák hátoldalán látható jelölések 

3: 3 tulajdonság egyezik 

2: 2 tulajdonság egyezik 

szuperlány-arc: a játékos kártyájával szurerlány-ötös jön létre 

szuperfiú-arc: a játékos kártyájával szuperfiú-ötös rakható ki 

piros négyzet: a szuperötös piros színében azonos 

kék négyzet: a szuperötös kék színében azonos 

Fentebb említett példánkban az 1. játékos a 2-es számra teszi az ujját, a 2. játékos a szuperfiú képre.  

Fontos! Egy játékkörben minden játékos csak 1 kártyát használhat fel (akkor is, ha a többi kártyájával is létrehozhatóak 

lennének az 5-ös kombinációk) 

Fontos! Amikor egy játékos kettős, vagy hármas kombinációt talál, csak az azonosságok számát adja meg, de nem jelöli 

az ötös kombinációk tulajdonságait! 



Fontos! Minden kombináció egy játékkörben csak egyszer használható fel! Ha valaki egy tulajdonságot bekiabál és 

mutatja, akkor az a többi játékos szánára tabu, azaz már nem használható fel. Pl. ha egy játékos szuperfiú-kombinációt 

talált, akkor ezt a tulajdonságot a többiek már nem nevezhetik meg.  

Amikor minden játékos rakott le kártyát és kombinációt jelentett be (vagy nem sikerült semmilyen 5-ös kombinációt 

alkotnia és passzol) a játékkör véget ér és a lerakott kártyák kiértékelése kezdődik. A játékosok a kártya hátulján 

látható nyíl iránya szerint fordítják fel kártyáikat, azaz, először a 3-t mutató játékos lapja kerül felfordításra (és 

ellenőrzésre), aztán a 2-es számot mutató játékos jön, majd a szuperlány-t mutató játékos… és így tovább, a nyíl 

irányának megfelelően. Természetesen egy-egy játékkörben nem minden ikonra fogtok rámutatni; értelemszerűen a 

nyíl irányának megfelelően hagyjátok ki azokat az elemeket, melyekre senki sem mutatott. 

- Ha a játékos által bejelentett kombináció, azaz 5-ös sor megvan, akkor a játékos megnyeri a lerakott kártyát. (A 

megnyert kártyákat rakjátok magatok mellé). 

- Ha a bejelentett és mutatott 5-ös kombináció(k) nem stimmelnek, a játékos elveszíti a lerakott lapját és egy, 

már megnyert kártyát is vissza kell adnia (ha nincs már megnyert kártyája, ettől a „büntetéstől” eltekintünk). 

Az elvesztett kártyákat tegyétek a húzópakli aljára. 

- Ha a bejelentett kombináció helyes, de egy korábban kiértékelt játékos ezt a tulajdonságot már felhasználta (a 

3-as és 2-es kombinációk bejelentésénél), a játékos a lerakott kártyáját elveszíti és az a pakli aljára kerül. 

Fentebb bemutatott példánkban az 1. játékos 2-es kombinációt jelentett be (5 szuperpirosat és 5 szuperfiút tudott 

alkotni a lerakott kártyája segítségével). A 2-es játékosnak hiába van meg az 5 szuperfiúból álló sora, mivel ez korábban 

bejelentésre került, ezért ő már nem használhatja fel ezt a tulajdonságot. 

Fontos! A legtöbb tulajdonságot jól felhasználó játékos (akinek elsőként fordítottátok meg a kártyáját), a központi 

pakliból felfordított kártyát is megnyeri.  

A játékkör végén a játékosok maguk mellé teszik a megnyert kártyákat, az elveszítettek a húzópakli aljára kerülnek. 

Minden játékos 3-ra pótolja a kezében lévő lapok számát. A húzópakliból új kártyát fordítotok fel, és ezzel új játékkör 

kezdődik.  

A játék vége: aki először gyűjt be 10 lapot, megnyeri a játékot. 

Speciális lapok: ezeket a lapokat csillaggal jelöltük. 

Ha a kártyán 4-es van: ezen lap felhasználásakor elég az adott tulajdonságokból 4-es sorozatokat gyűjteni. 

Néhány kártya Joker-ként használható: 

  helyettesíthet kék vagy piros szuperfiút 

   helyettesíthet kék vagy piros szuperlányt 

   helyettesíthet piros szuperfiút vagy szuperlányt 

  helyettesíthet kék szuperfiút vagy szuperlányt 


