
Egyél agyat! Ne lövesd le magad!

A játék tartozékai: ez a játékszabály, 13 kocka és egy pohár ezek tárolására. 
Szükséged lehet papírra és íróeszközre a pontok számlálásához. A játékot két 
vagy több játékos játszhatja.

Az a játékos kezd, aki az előző játékot nyerte, vagy aki nagyobb átéléssel tudja 
üvölteni, hogy „Agyaaaaaat!”.

“Braaaaains!” with the most feeling.Mmm! Agyaaat!
Ha sorra kerülsz, rázd meg a poharat, és vegyél ki három kockát anélkül, 

hogy megnéznéd őket, majd dobj velük. A kockák egy-egy áldozatot jelölnek. A 
pirosak a legkeményebb ellenfelek, a zöldek a leggyengébbek, a sárgák pedig 
közepes nehézségűek.

    A kockákon három szimbólum látható:

AAAgggyyy – megetted az áldozatod agyát. Tedd bal oldalra az Agy 
kockáidat.

LLLööövvvééésss – rád lőtt! Tedd jobb oldalra a Lövés kockáidat.

Lááábbbnnnyyyooommmoookkk – az áldozatod elmenekült. Hagyd magad 
előtt a Lábnyom kockáidat. Ha újra dobsz, egészítsd ki 
ezeket a kockákat a pohárból úgy, hogy újra három kocka 
legyen nálad.

Ha három Lövést dobsz, a köröd véget ért. Ellenkező es-
etben választhatsz, hogy megállsz, és begyűjtöd a pontjaidat, 
vagy továbbmész.

Ha mmmeeegggááállllllssszzz, minden Agyért 1 pontot kapsz. Tedd vissza a kockákat a 
pohárba, és add tovább a következő játékosnak.

Ha tttooovvvááábbbbbbmmméééssszzz, hagyd magad előtt a Lábnyom kockáidat. Hacsak nem 
három lábnyomot dobtál, vegyél ki a pohárból véletlenszerűen annyi kockát, 
hogy újra három legyen nálad, és dobj újból. Mindig három kockával dobj. Ha 
már kivetted az új kockákat, nem gondolhatod meg magadat… dobnod kell. 

A fenti módszer szerint tedd félre az Agy és Lövés kockákat. Ha 
összegyűlt 3 Lövés, a köröd véget ért, és nnneeemmm   ssszzzeeerrreeezzztttééélll   pppooonnntttooottt. Ellenkező 
esetben ismét dönthetsz úgy, hogy megállsz, és begyűjtöd a pontjaidat, vagy 
újra továbbmehetsz...



Agyaaaat?
Ha elfogynak a kockák a pohárból, jegyezd fel, hány Agyad volt, rakd 

őket vissza a pohárba (a Lövéseket ne), és folytasd a játékot.

AGYAAAT!!!
A játék addig tart, amíg valaki el nem éri a 13 Agyat. Fejezzétek be a 

folyamatban lévő kört. A játékot az nyeri, akinek a legtöbb Agya van a kör 
végén. Döntetlen esetén az érintett játékosok játszanak egy döntő kört.
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