
© NSKN Games 2016EHA #1A

Rakj egy       -t erre a kártyára,
 
ha kapsz legalább                  -t.



© NSKN Games 2016EHA #1B

Amikor bárhány          -t kapsz,

    kapsz még                   -t is.



© NSKN Games 2016EHA #2A

Rakj egy       -t erre a kártyára,

ha kapsz legalább                   -t.



© NSKN Games 2016EHA #2B

Amikor bárhány          -t kapsz,

    kapsz még           -t is.



© NSKN Games 2016EHA #3A

Rakj egy       -t erre a kártyára,
 
ha       -t kapsz legfeljebb       -vel.



© NSKN Games 2016EHA #3B

                         Amikor      -t kapsz 

                legfeljebb         -vel, 

kapsz még

              -t

                   arra a       -ra.



© NSKN Games 2016EHA #4A

    Rakj egy       -t erre a kártyára,

ha elköltesz legalább        -t  és        -et.

   



© NSKN Games 2016EHA #4B

Amikor elköltesz legalább

                 -et és          -t,

kapsz

-t és        -et.



© NSKN Games 2016EHA #5A

            Rakj egy       -t erre a kártyára,

  ha úgy kezded a fordulódat, hogy nincs

       -od.



© NSKN Games 2016EHA #5B

     Amikor kapsz egy új

            -t,

    kapsz

                               -ot.



© NSKN Games 2016EHA #6A

Rakj egy       -t erre a kártyára,

ha kapsz legalább                   -t.



© NSKN Games 2016EHA #6B

Amikor bárhány          -t kapsz,

     kapsz még          és         -t.



© NSKN Games 2016EHA #7A

      Rakj egy       -t erre a kártyára,

ha elköltesz legalább                   -t.



© NSKN Games 2016EHA #7B

Amikor elköltesz legalább          -t,

                     kapsz          -et.



© NSKN Games 2016EHA #8A

      Rakj egy       -t erre a kártyára,

ha elköltesz legalább                   -t.



© NSKN Games 2016EHA #8B

    Amikor kapsz legalább

    -t,

 kapsz még

  -ot.



© NSKN Games 2016EHA #9A

      Rakj egy       -t erre a kártyára,

ha elköltesz legalább                   -t.



© NSKN Games 2016EHA #9B

Amikor legalább                   -t kapsz,

     kapsz még          és         -t is.



© NSKN Games 2016EHA #10A

      Rakj egy       -t erre a kártyára,

ha egy kártyára leraksz egy második

               -t.



© NSKN Games 2016EHA #10B

Amikor leraksz egy második         -t

  egy kártyára, kapsz                 -t.



© NSKN Games 2016EHA #11A

      Rakj egy       -t erre a kártyára,

ha kapsz legalább                -t.



© NSKN Games 2016EHA #11B

Amikor legalább                 -t kapsz,

            kapsz                  -t.



© NSKN Games 2016EHA #12A

      Rakj egy       -t erre a kártyára,

    ha elköltesz legalább        -t.



© NSKN Games 2016EHA #12B

Amikor elköltesz legalább         -t,

                kapsz           -t.
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