
Játékszabály 

A játékot 2-4 fő játszhatja. Minden játékos kap 6 dominót és húz egy alaptörténet kártyát. Ez a 

kártya megszabja az első lehelyezendő dominó színét, azaz az első dominónak ilyen színnel 

kell kezdődnie. Ezt követően a játékosok tetszőleges sorrendben leraknak egy-egy dominót, 

amely szín szerint illeszkedik az előtte lévőhöz (a dominó játék szabályaihoz alkalmazkodva), 

egy másik játékos történetét építve. A játékos, amelyik kezdő dominójához egy továbbit 

helyeztek, a két dominó találkozásánál lévő színnel megegyező színű fordulat kártyát húz. Az 

ezen a kártyán szereplő fordulatot, eseményt bele kell építenie a történetébe. Minden kör végén 

az egyik játékos megpörgeti a pörgettyűt. Amit kipörgetett az minden játékosra vonatkozik. Ha 

két történet találkozik, akkor a találkozási pontnál szereplő színnel megegyező színű kapcsolat 

kártyát húznak az érintett játékosok. Az ezen kártyán szereplő találkozási körülményt építi bele 

mindkét játékos a történetébe. Amikor valakinek elfogyott a dominója, akkor a dobókockával 

eldöntik a meséléshez rendelkezésre álló időt: a dobókocka dobását szorozzák fel 10, 20 , 30 

másodperccel ahogyan megállapodtak a játékosok a játék elején. A történetet úgy meséljék el a 

játékosok, hogy törekedjenek az elején felvetett probléma megoldására. Miután mindenki 

végighallgatta a másik történetét, lehet szavazni egy történetre (sajátunkat kivéve). 

Az a játékos nyer, akinek a játék végén a legtöbben szavaztak a történetére. 

A csomag tartalma: 

36 db színes dominó;  36 db fordulatkártya;  12 db történetkártya;  8 db kapcsolatkártya;  1 

tábla;  1 pörgettyű; 1 dobókocka 

Magyarázat:  

Fordulatkártya:  

Ezek a kártyák színes hátlappal rendelkeznek, a dominók színeivel megegyező színűek. Egy 

eseményeket formáló körülményt tartalmaznak, amely segít alakítani a történet menetét. 

Kötelezően beleépítendő a történetbe.  

  



Történetkártya:  

Ezek a kártyák 12 karakter alaptörténetét, életét, jelenlegi helyzetét foglalják össze.  

A játékosok ezeket a történeteket veszik alapul és alakítják a fordulatkártyák segítségével. A 

fantáziádra van bízva, hogy az adott karakter hogyan éli meg az adott eseményt… Lehet, hogy 

egy tragédia mégsem olyan tragikus…?  

Kapcsolatkártya:  

Ezek a kártyák akkor kerülnek használatba, amikor két dominósor találkozik. Körülményeket 

és eseményeket tartalmaznak. Megszabják, hogy a karakterek találkozását milyen érzelmek, 

illetve hangulat övezik. Természetesen ennek is vissza kell köszönnie a végső 

történetmesélésnél.  

Pörgettyű: 

A pörgettyűt az első kör végének kivételével (amikor mindenki lerakja a második dominóját, 

ami már nem a kezdő dominó) minden kör végén meg kell pörgetni. Három mezőn állhat meg 

a mutató.  

Üljetek eggyel jobbra: ilyenkor minden játékos eggyel jobbra ül, és a mellette ülő játékos 

kártyáival, dominóival játszik tovább. 

Cseréljetek egy fordulatkártyát: ebben az esetben minden játékos lecseréli az utoljára felhúzott 

fordulat kártyáját egy másik színűre, mint ami nála volt, azaz egy nem egyező színű, 

tetszőleges pakliból húz. 

Eseménytelen kör: nem történik semmi, nincs változtatás és a játék folytatódik tovább. 

 


