
Legyél te is SuperStylist!
Négy barátnő, Hédi, Zoé, Anna és Léna kollégiumi szobatársak, és folyton 
kölcsönkérik egymás ruháit. Segíts a lányoknak, hogy közös ruhatárukból 
stílusosan fel tudjanak öltözni! Sok elfoglaltságuk akad, ezért minden segít-
ségért hálásak, és pontokkal jutalmazzák a számukra összeállított szetteket.

Hová készülnek a lányok?
Sűrű a programjuk: iskola után sportolnak, készülniük kell egy vizsgára, 
de meghívást kaptak egy teadélutánra is. Ezenkívül színház- és fesztivál-
jegyük van, a hosszú hetet pedig pizsamapartival zárják. Legyél a stylist
juk, és segíts nekik kiválasztani a megfelelő öltözékeket!

A te döntésed, hogy milyen programra állítod össze az öltözékeket, és per-
sze sok múlik a lapjáráson is. A játék célja, hogy a kártyákon lévő ruhada-
rabokból teljes öltözékeket kreálj, gyűjtsd össze a legtöbb pontot és nyerj!
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Példa egy befejezett, teázáshoz 
összeállított öltözékre:

A játék kezdete
Mindenki tegyen egy szabálykártyát maga 
elé, ami segítséget ad az ikonok értelmezésé
hez és a szabályok követéséhez!

Üljetek egy asztal köré vagy akár körben a 
földre! Mindenképpen elegendő helyre lesz 
szükségetek, hogy a lapjaitokat ki tudjátok 
pa kolni. 
Keverjétek meg a kártyákat, és osszatok min-
denkinek 88 lapot. 
A maradék paklit tegyétek középre, ebből 
kell majd osztani, ha egy kör lapjai már el-
fogytak.
Vedd a kezedbe az előtted lévő lapokat, és vá-
lassz ki egyet a 8 kártya közül! Ennek segítségével kezded meg az öltözé
ked összeállítását. Ez a kártya tehát nálad marad; tedd magad elé, képpel 
felfelé fordítva! 
A maradék lapjaidat add tovább a tőled balra ülő játékosnak!
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Mire kell figyelned?
A ruha típusa
Egy azonos típusú ruhadarab és egy 
ugyanarra a test részre illő kiegészítő csak 
egyszer szere pelhet egy összeállításban. 
Például nem lehet sálat és nyakláncot 
egyetlen öltözékben egymás mellett sze-
repeltetni. Ha egészruhát választasz, ak-
kor külön alsó és felső nem sze repelhet 
mellette. Nyilván két pár cipő is furcsán 
festene egyszerre viselve :)

Pontszám
Egy öltözék pontjai akkor számítanak, ha 
szerepel benne legalább alsó, felső, cipő 
                 vagy ruha és cipő           . Ha 
ezek közül valamelyik hiányzik, az öltö-
zék befejezetlen.
További kiegészítőkkel még menőbbé 
teheted a megjelenésedet, és több pon-
tot ér hetsz el. Például egy kabát és egy 
sál további pontokat jelent.  

Események
A lapok bal oldalán található fekete 
ikonok jelzik, hogy az adott ruhadarab 
milyen alkalmakra vehető fel. A kivá
lasztott kártyához olyan további ruhá-
kat vagy kiegészítő ket kell keresned, 
amik szintén alkalmasak a választott 
eseményre.

Szín és minta
Egy összeállításban maximum két 
külön böző szín szerepelhet (a fekete, 
szürke és fehér nem számít színnek!), 
és csak egyféle minta jelenhet meg. 

Szöveg
A kártyán olvasható szöveg korlá-
tozhatja vagy bővítheti az adott lap 
felhasználási lehetőségeit, felülírva 
az általános szabályokat.
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A játék menete
Vedd át a jobb oldalról érkező lapokat! Öt lehetőséged van: 
    Válassz a kezedben lévő lapok közül egy olyan ruhadarabot ábrázo-

lót, ami pas szol valamelyik megkezdett öltözékedhez, és rakd emellé, 
képpel felfelé fordítva!

    Cserélj ki egy lapot valamelyik öltözékedben a kezedben lévő lapok 
egyikére! A lecserélt lapot tedd az eldobott lapok közé!

    Ha nem találsz az aktuális kártyák között olyat, ami illene valamelyik 
ruhádhoz, akkor elkezdhetsz egy új összeállítást, de vigyázz, mert ket
tőnél több befejezetlen öltözéked nem lehet! 

    Válassz egy akciókártyát a kezedben lévő lapok közül, és használd fel 
a kártyán lévő útmutatás szerint.

    Ha egyik lapodat sem tudod felhasználni valamelyik öltözékedhez, ak-
kor egyet az eldobott lapok közé kell áttenned a kezedből.

A többi kártyát add tovább balra, és folytassátok a játékot!

Ha elfogytak a kártyák, de még van a húzópakliban, akkor osszatok újra 
min denkinek 8 lapot, vagy ha kevesebb lap van, akkor egyenlően osszátok 
el, a maradékot pedig a dobott lapok közé tegyétek.

A játék vége
Miután a húzópakliból és a kezetekből is elfogynak a lapok, a befejezetlen 
öltö zékeket helyezzétek az eldobott kártyák közé. Számoljátok össze a teljes 
öltözékek lapjainak bal felső sarkában lévő pontokat. 

Ha olyan eseményhez állítottál össze egy öltözéket, ahova másik játékos 
nem készült, plusz 3 pontot kapsz. A játékot az nyeri, aki a legtöbb pontot 
szerezte.

2 személyes, gyors játék
Válaszd ki a teljes pakliból a kedvenc 36 kártyádat, és osszatok egymásnak 
88 lapot. A játék menete ugyanaz, de ha kevés időtök van, akkor ez a rapid 
játékverzió nagyon fog tetszeni!

Ha sikerült összeraknod egy igazán jó összeállítást, fényképezd le, és oszd 
meg a barátaiddal #superstylist hashteggel!
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