’STOP THE BUS’
négyszemélyes kártyajáték (némi pia-töltettel, buliban, akár többen is játszható.)

Figyeld az ábrán:
„Az autóbusz, (ami mutatja, hogy ki
következik), mindaddig „körbejár”, amíg újra el
nem ér az egyik játékos által kirakott STOPtáblához.”
Ekkor a játékosok feljegyzik a kezükben lévő
3 db lap értékét és megállapítják az adott kör
helyezéseit. A legmagasabb lapérték(*) nyeri
a kört, aztán a következő érték a második…,
és a legkisebb az utolsó.
(*) 3 db lapból csak az azonos színűek értékösszege, de 3 db azonos értékű lap 30 pont.
(K,B,Q 10; az A 11)
Pontozás négyesben (több változat közül ajánlott):
A keverési kör nyertese a lapértékének 30-szorosát, a második a 20-szorosát, a harmadik a
10-szeresét kapja. Az utolsó elveszíti 1 db játékzsetonját.
Aki mindhárom induló játékzsetonját elveszíti, az kiesett és a többiek tovább folytatják
mindaddig, amíg csak egy nem marad. (A játékosonként összeadott pontokhoz annyiszor
2000 pont még hozzáadandó, ahány játékzsetonjuk megmaradt.)
A játék menete:
1. Végy egy pakli francia kártyát, egy jegyzetlapot és keress még három játszótársat.
2. Minden játékosnak adj 3-3 db játékzsetont, pl. gyufaszálat.
2. Mindenkinek ossz 3-3 db csak általa látható lapot, majd a maradékot tedd középre.
3. Körben egymás után húztok és dobtok, ill. húzás helyett felvehető az éppen eldobott lap is.
4. A soron következő, bármikor, amikor úgy becsüli, hogy az ő 3 db lapja magasabb értékű,
mint ellenfeleié, a lapdobása előtt bemondhatja a STOP-táblácskát (pl. egy sörös kupakot)
lerak maga elé. (Ezzel jelzi, hogy a versenytársaknak már csak egy utolsó húzó-dobó köre
van az elszámolásig, mert “mire újra ideér a busz, akkor számolunk”. A STOP-ot bemondó
már nem is javíthat a lapján, azonnal következik az elszámolás, aminek az eredményét
feljegyzik.
5. Az osztás joga/kötelessége körbejár, mindaddig, amíg három játékos ki nem esik.
(+ ötlet: Picit hosszabb, de talán még érdekesebb, ha a leosztás vesztesének
zsetonja a leosztás győzteséhez kerül. Kivéve a holtverseny esetét.)
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