
HET SUPEROPWINDENDE FAMILIESPEL!!!

Korte spelbeschrijving
Om beurten draait iedere speler een kaart om. Zodra
op alle open kaarten in totaal exact 5 vruchten van
dezelfde soort te zien zijn, wint de speler die het eerste
belt alle open liggende stapels weggelegde kaarten.
Doel van het spel is het, de meeste kaarten te winnen.

SPELVOORBEREIDING
De klok wordt midden op tafel gezet, op een doek of op
een stuk vilt, zodat de tafel niet beschadigd wordt. Er
wordt een gever aangewezen die de kaarten schudt en
één voor één aan de spelers uitdeelt, totdat alle kaar-
ten op zijn. Iedere speler legt zijn stapel kaarten omge-
keerd voor zich op tafel, zonder op de kaarten te
kijken.
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Spelers: 2 - 6
Leeftijd: vanaf 6 jaar

Inhoud: 56 kaarten
1 klok
1 spelhandleiding
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SPELVERLOOP
De speler links van de gever begint. Om beurten wordt
iedere keer de bovenste kaart van de eigen stapel
kaarten omgedraaid. Met deze kaart vormt een speler
zijn open stapel weggelegde kaarten. Iedere volgende
kaart wordt zodanig op de open stapel weggelegde
kaarten gelegd, dat de vorige open kaart bedekt is en
alleen de bovenste kaart zichtbaar is.

Zo wordt omgedraaid:
Teneinde jezelf niet te bevoordelen wordt de kaart (met
de open zijde naar voren) van je af omgedraaid. Hoe
sneller de beweging, des te sneller ziet men ook zelf
de open kaart.
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Wanneer wordt er ge-
beld?
Zodra exact 5 vruchten
van dezelfde soort open
op de stapels weggelegde
kaarten zichtbaar zijn, pro-
beert iedere speler als eer-
ste te bellen.

Spelsituatie bij 4 spelers.
Exact 5 bananen liggen open.

Reactievermogen is belangrijk!
Wie het eerst belt, wanneer vijf vruchten van dezelfde
soort op tafel liggen, wint alle open stapels weggeleg-
de kaarten.
De kaarten legt hij omgekeerd onder zijn stapels kaar-
ten en hij begint een nieuwe ronde, door de eerste
kaart om te draaien.

...en tot ziens!
Zodra een speler geen omgekeerde kaart meer tot zijn
beschikking heeft, valt hij af.
Zijn open stapel weggelegde kaarten blijft echter nog
liggen en telt mee, totdat deze stapel door een speler
gewonnen wordt.
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Sorry!
Wanneer een speler belt en er zijn niet exact 5 vruch-
ten van dezelfde soort zichtbaar, dan moet hij voor
straf iedere medespeler één kaart van zijn omgekeer-
de stapel kaarten geven.

EINDE SPEL
Het spel is ten einde wanneer nog 2 spelers in het spel
zijn. Ze spelen de ronde om de open liggende stapels
nog uit. Daarbij geldt de volgende bijzondere regel.
Wanneer een speler ten onrechte belt (“Sorry!”), dan
krijgt zijn medespeler alle kaarten van de open liggen-
de stapels kaarten en het spel is ten einde. Ook is het
mogelijk dat na overleg de spelers net zo lang door-
gaan totdat een speler alle kaarten gewonnen heeft.

WINNAAR
Winnaar is de speler die bij het einde van het spel de
meeste kaarten heeft.
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Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! 
AMIGO Spiel + Freizeit GmbH

Waldstraße 23-D5 - D-63128 Dietzenbach
www.amigo-spiele.de

E-Mail: redaktion@amigo-spiele.de

© AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, D-63128 Dietzenbach, MCMXCVIII
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