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Djeco társasjáték – Constellations - Együttállások 
  

Az „Együttállások” a megfigyelés, a téri tájékozódás és a gyorsaság játéka. 

 

Minden játékos kap egy galaxist és csillagkép kártyaszettet. A 3 kockával való 

dobás a bolygók színeit adja meg. A játékosoknak úgy kell a lehető leggyorsabban 

galaxisukra helyezni kártyáikat, hogy a megfelelő bolygókat lehessen látni a kör 

alakú nyílásokon keresztül. 

 

Ajánlott életkor:   9-88 éves korig     

Játékosok száma:  1-4 játékos    

Játékidő:                 20 perc 

A játék tartalma:   4 db kétoldalas galaxis játéktábla,  

                                  4 szett egyenként 6 darabos csillagkép kártya,  

                                  3 dobókocka  

A játék célja:          a 3. kör végére a lehető legtöbb pontot szerezni. 

 

Előkészületek: Minden játékos maga elé vesz egy játéktáblát és a kártyaszettek 

egyikét űrhajós, Orion, kozmikus madár és a nagy bumm (ősrobbanás) 

A játékosok a kívánt nehézségi szintnek megfelelő számú kártyát veszik maguk 

elé: 

• könnyű: 4 kártya  

• közepes: 5 kártya  

• nehéz: 6 kártya 

 

Megjegyzés: a játékosok egy játékon belül ugyanazon a szinten játszanak. 

A nem használt kártyákat tegyük a dobozba, készítsük elő a kockákat! 

 

Játék: A játékosok egyszerre játszanak. Középre dobunk a kockákkal (jól látható 

helyre), a „dobó” bemondja hangosan a 3 kidobott színt és megadja a startjelzést. 

Ezután a játékosok megpróbálják minél gyorsabban a táblájukra helyezni a 

kártyáikat úgy, hogy a kis ablakokon keresztül a kidobott színű bolygókat lehessen 

látni.  

 

 

A kártyák lehelyezése: 

• a kártyák bármelyik oldalukkal felfelé lehelyezhetőek, vízszintesen és 

függőlegesen is 

• a kártyák lelóghatnak a tábláról 

• a kártyákat úgy kell lehelyezni, hogy mindhárom bolygó látható legyen a 

lyukakon keresztül (az ezen kívül letakart bolygók nem játszanak szerepet) 

• lehetséges, hogy egy bolygó akár több kártyán keresztül is látható  

• a kártyák egymásra pakolhatók, de csak abban az esetben, ha minden 

nyíláson keresztül látható bolygó.  

 

Például:  

a 3 kocka sárgát, sárgát, 

pirosat mutat, az „orion” 

játékos megfelelően 

helyezte el 4 kártyáját. 

 

 

Amikor egy játékos kész van, azt kiáltja, hogy: együttállás! A kör véget ér, és a 

játékosok már nem változtathatnak a kártyáik helyzetén. 

A játékosok megvizsgálják egyenként a galaxisokat, és pontoznak: 

• ha egy galaxison minden kártya helyesen van lerakva, 1 pont jár kártyánként 

a játékosnak 

• ha egy galaxison nincs minden kártya megfelelő helyre rakva, a játékosnak 

nem jár pont.  

 

Új kör kezdődik, a játékosok táblájuk mellé rakják a kártyáikat. Újra dobnak a 

kockával. Ha szeretnék, a játékosok megfordíthatják táblájukat vagy 

cserélhetnek egymással.  

 

A játék vége: A 3. kör végén az a játékos nyeri a játékot, aki a legtöbb pontot 

gyűjtötte. Döntetlen esetében a játékosok játszhatnak még egy kört. 

 

Egyszemélyes játékként: A csillagkép egyedül is játszható, méghozzá hasonló 

szabályokkal. 5 pont jár abban az esetben a játékosnak, ha az összes kártyáját 

helyesen tudja lerakni. A játékban 20 pontot kell elérni, minél kevesebb kör 

szükséges ehhez, annál nagyobb a győzelem. 
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