
A JÁTÉK CÉLJA
Minden játékos megpróbál balról jobbra 22 lapkán át egy emelkedő számokból álló sort létrehozni. Az 
első játékos, akinek ez sikerül, megnyeri a játékot. Csakhogy a játék elején a lapkák többsége még 
képpel lefelé néz! Bölcs döntésre van szükség a lapkák elhelyezésénél - és olykor kockáztatni kell. 
Ezért a játékosok mindig óvatosak egy ismeretlen szám elhelyezésénél, hogy maradjon elég üres mező 
a játékban később felfedett számoknak is. 

A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI 
Tegyétek mind a 100 lapkát képpel lefelé az asztal közepére, és jól keverjétek meg. Minden játékos 
vegyen el 17 lapkát, és tegye ezeket maga elé, képpel lefelé egy vízszintes sorba. A többi lapkát 
hagyjátok képpel lefelé az asztal közepén. A játék elején minden játékos vegyen el még 5 lapkát, és 
ezeket egymás után fordítsa meg. Az egyes lapkákat saját lapkasorának bármely két lapkája  közé 
betolhatja (akár a lapkák elé vagy mögé), mielőtt megfordítaná a következő lapkát. Fontos, hogy a 
lapkák emelkedő sorrendben helyezkedjenek el. 

TANÁCS 
Amikor helyet választasz a lapkasorodban a felhúzott 5 lapkának, figyelj oda, hogy elég hely maradjon a 
többi számnak is. A legkisebb számot kell a bal szélre tenni, míg a legnagyobb számot  a jobb szélen 
kell elhelyezni.

Példa: Andrea felfordított 5 lapkája a következő: 3, 14, 42, 82 és 85. A játék kezdete előtt úgy dönt, 
hogy ezeket a számokat a többi 17 szám közé a következőképpen illeszti be:

Most kezdődhet a játék! A legfiatalabb játékos kezd. 

A JÁTÉK MENETE
A körét végrehajtó játékosnak két lehetősége van: 

1. Elvesz egy lapot középről, és saját lapkasorába illeszti. 
Ebben az esetben a játékos elvesz egy lapkát középről, és megfordítja, hogy a számot ábrázoló oldala
legyen felül. A most megfordított lapkát kicseréli saját lapkasora képpel lefelé néző egyik lapkájával, 
majd a képpel lefelé néző lapkát visszateszi az asztal közepére. A felfordított lapka pedig elfoglalja a 
képpel lefelé néző lapka eredeti helyét. A lehelyezés szabályait (lásd lentebb) be kell tartani. 
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2. Saját lapkasorából egy képpel lefelé néző lapkát egy másik helyre tesz át a saját lapkasorában. 
Ebben az esetben elvesz egy képpel lefelé fordított lapkát a saját lapkasorából, és áthelyezi saját lap-
kasorának egy másik helyére. Ilyenkor a lapkát két lapka közé tolja, míg a lapka elvétele miatt a kiala-
kult rést a többi lapka eltolásával zárja. 
Ebben az esetben nem szükséges betartani a lehelyezés szabályait.

A játék ezután az óramutató járása szerinti irányban folytatódik.

Egy izgalmas lapkalerakó játék Heinz Meistertől 
2-4 játékos részére, 8 éves kortól



A LEHELYEZÉS SZABÁLYAI
A következő szabályok érvényesek a lapkák lehelyezésénél: 
A) A lapkának illeszkednie kell a már kijátszott számokhoz. 
A lapkán lévő szám kerülhet a már kijátszott számok elé, mögé vagy közé. A két szám közti távolság 
nem számít.

Példa: Tamás megfordít egy asztal közepén lévő lapkát. Ez a       -es lapka. A        -es számot a 
megjelölt helyekre teheti le. Ehhez a két képpel lefelé néző lapka egyikét ki kell vennie a lapkasorából, 
és az asztal közepére kell tennie képpel lefelé, anélkül, hogy megnézné. Ezután a       -es számot az 
üres mezőre kell letegye. A következő játékos köre jön.

B) Ha a sorba letett lapkával egy olyan új pár jön létre, ami két egymás után következő számból 
áll, akkor a játékos végrehajt még egy kört. 
Ha a játékos egy három egymást követő számból álló triplát alkot, akkor nem hajthat végre még két kört, 
hanem csak egy plusz kört kap.

C) Ha egy lapka sehova sem illik, akkor azt képpel felfelé vissza kell tenni az asztal közepére. 
Egy képpel lefelé fordított lapka helyett a körét végrehajtó bármelyik játékos elveheti az asztal közepén 
lévő, felfordított lapkát.  

A JÁTÉK VÉGE
Az első játékos, akinek 22 felfordított lapkából álló emelkedő számsorozata van, győz! 
Ha több fordulót szeretnétek játszani a Completto-val, akkor a játék végén írjátok fel az egyes játé-
kosok képpel lefelé néző lapkáit mínuszpontokként. A játékot befejező játékostól jobbra lévő játékos 
kezdi a következő fordulót. A játék elején döntsétek el, hogy mennyi fordulót szeretnétek játszani: az 
adott számú forduló lejátszása után a legkevesebb mínuszponttal rendelkező játékos a győztes. 

Példa: Ez ismét Tamás köre, és ez alkalommal a      -es számot fordítja fel. A       -es szám 
beilleszthető a jelzett helyre. Elveszi a képpel lefelé fordított számot a lapkasorából, és képpel lefelé az 
asztal közepére teszi. Ezután a      -es számot az üres mezőre rakja. Mivel a       és a         egymást 
követő számok, Tamás még egy kört hajt végre. 

Példa: Tamás a plusz körében ismét egy lapkát vesz el az asztal közepéről. Ez alkalommal a      -est. 
Mivel nincs képpel lefelé fordított lapka a        -es és a        -es szám között, Tamás nem tudja felhasználni 
a        -est, ezért azt képpel felfelé vissza kell tennie az asztal közepére. A következő játékos köre jön. 

D) Abban az esetben, amikor egy lapkán 180 fokos fordítás után másik szám látható, a játékos 
eldöntheti, hogy melyik számot szeretné használni. 
Ez a szabály csak azokra a számokra érvényes, melyek 180 fokos forgatás után olvashatók maradnak. 
Nyilvánvaló, hogy a      nem használható fel      -ként. Ez érvényes a     -es számra is, mely nem 
használható fel        -ként. 

Példa: Ez Andrea köre, aki a     -es számot vette el az asztal közepéről. Úgy dönt, hogy 180 fokkal 
elforgatja, így a      -as számot kapja, ezt a jelölt helyre illeszti. A már kijátszott      -es számmal együtt 
a      -as szám egymás utáni számokból álló párt képez, ez pedig azt jelenti, hogy Andrea kap egy 
plusz kört. Andrea kijátszhatta volna a       -es számot a      -ös szám után is, de akkor nem kapott 
volna plusz kört.

Andrea a plusz körét arra használja, hogy egy számlapkát mozgasson a saját lapkasorában. Ezért
kiveszi a megjelölt, képpel lefelé néző lapkát, és elhelyezi közvetlenül a      -as szám után. A 81, 82 és
85 jobbra tolódik, hogy zárja a lapkasorban kialakult rést. Most a következő játékos köre jön. 


