
A JÁTÉK TARTALMA

38 számkártya 1 jegyzettömb

1–4, és 6–8 értéklapokkal. 

34 akciókártya

2–
1, 0, 5 és 9 értéklapokkal

A JÁTÉKOSOK CÉLJA

A játékosoknak olyan kártyát kell kezeikbôl a lerakó-paklira tenni, amely ugyanolyan vagy nagyobb értékû,

mint a lerakó-pakli legfelsô lapja. Annak a játékosnak, aki nem tud ilyen lapot rakni, és akciókártyája sincs,

fel kell vennie a lerakó-pakli összes lapját. A játékosok célja, hogy ne vegyenek fel lapot a lerakó-pakliból,

és megszabaduljanak kézben tartott lapjaiktól. 

A JÁTÉK ELÔKÉSZÍTÉSE

Egy játékos megkeveri a lapokat és a következôk szerint oszt a játékosoknak (természetesen magának is). 

Elôször minden játékos 3 lefordított lapot kap ezek a „vakkártyák”, másodszor minden játékos 3 felfordított

lapot kap, ezek a „nyitott kártyák”. A játékosok a kapott lapokat az ábrán látható módon három pakliba

rendezik úgy, hogy lefordítva alulra kerüljenek a vaklapok, rájuk pedig a nyitott kártyák. Ezek után még

3 lapot kapnak a játékosok, ezek a kézben tartott lapjaik lesznek. A maradék lapokat a játékosok között

egyenlôen el kell osztani. Ezek lesznek a játékosok saját felhúzó paklijai, melyeket a játékosok a maguk

elôtt kialakított három oszlop mellé tesznek. Ha a szétosztás során egy-két játékosnak egy lappal több jut

a paklijába, az nem okoz problémát a játékban. 

Figyelem: a játékosok elôször a kézben tartott lapjaikat, majd a felhúzó-paklijuk lapjait használják fel

a játékban. A vakkártyák és a nyitott kártyák addig nem vesznek részt a játékban, amíg a játékos kezében,

vagy felhúzó-paklijában vannak lapok. 

A JÁTÉK MENETE

A játékot az a játékos kezdi, akinek a legalacsonyabb értékû sárga számkártya van a kezében. Ehhez minden

játékos bemondja a kézben tartott lapjai közül a legalacsonyabb értékû sárga lapot. A legalacsonyabb lapot

tulajdonosa az asztal közepére teszi, ez lesz a lerakó-pakli elsô lapja. A játék menete az óramutató járásával

megegyezô irányú.

Három fontos szabály
Az éppen soron lévô játékosnak minden esetben le kell tennie 1 lapot és be kell mondania az új értéket. 

A kijátszott kártyának olyan vagy nagyobb értékûnek kell lennie, mint a lerakó-pakli legfelsô lapja.

A játékos akciókártyát is kijátszhat (bôvebben az akciókártyák címszó alatt). A játékos egyszerre több

ugyanolyan lapot is letehet a lerakó-paklira. 

A játékos ezután annyi kártyát húz fel felhúzó-paklijából,

amennyit a lerakó-paklira lerakott. A játékosnak mindig 3 lap

van a kezében. 

Példa: a lerakó-pakli legfelsô lapja 6 az erre illeszthetô lapok: 6,

7, 8, vagy 9.

Egy játékos nem tud lapot tenni
A lerakó-paklira letett lapok értéke a játék során folyamatosan emelkedik. Ha a játékos nem tud megfelelô

értékû kártyát tenni, akkor fel kell vennie a lerakó-pakli összes lapját, és felfordítva maga mellé kell

tennie. Ezeket a lapokat a játékosok már csak a játék végi értékeléskor használják. A játékot a következô

játékos folytatja úgy, hogy lerak egyet kezében tartott lapjai közül, ez lesz az új lerakó-pakli kezdô lapja. 

Akciókártyák
A játékos választása szerint bármikor kijátszhat akciókártyát is a sárga számkártya helyett. Az akciókártyák

segítik a játékost, ha nincs a birtokában megfelelô számkártya.

Szellem akciókártya
A szellemkártyákon érték helyett egy szellem van. Ezeknek a kártyáknak

az értéke mindig azzal a számmal egyezik meg, amire a játékos teszi. Pl. Ha

a lerakó-pakli legfelsô lapja 4-es és a játékos egy szellemkártyát tesz rá, akkor

4-est kell bemondania. A következô játékosnak 4-es, vagy annál nagyobb értékû

lapot kell tennie, de akár újabb szellemkártyát is tehet. 

Tervezte: Haim Shafir

Játékosok száma: 2–5 játékos részére 

Ajánlott: 8 éves kortól

Játékidô: kb. 30 perc

vakkártyák
saját felhúzó pakli

kézben tartott lapok

lerakó-pakli helye

nyitott kártyák A lapok elosztása 4 játékos esetén

lerakó-pakli

„négy” „négy”
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Lila 2–
1 akciókártya

Ez a kártya 2–
1 -del megemeli az éppen bemondott lap értékét.

Pl. Ha a lerakó-pakli legfelsô lapja 6-os és a játékos egy 2–
1

értékû akciókártyát tesz rá, akkor 6 és 2–
1 értéket kell

bemondania. Ha a következô játékos is egy 2–
1 értékû

akciókártyát tesz a lerakó-paklira, akkor 7-es értéket kell

bemondania. Egy fordulón belül tetszés szerinti 2–
1 akciókártyát tehetnek le a játékosok, csak a bemondásra

kell ilyenkor nagyon figyelni. Ha például a lerakó-pakli legfelsô lapja 5 és a játékos három 2–
1 akciókártyát

játszik ki, akkor a bemondása 6 és 2–
1 kell legyen.

Figyelem: 8 és 2–
1 bemondás után nem lehet 2–

1 akciókártyát kijátszani. 

Zöld 0 akciókártya
Ezt a kártyát csak akkor játszhatja ki a játékos, ha az utolsó

bemondás egész szám volt. Például, ha az elôzô játékos 6 és 2–
1

értéket mondott be, akkor nem lehet 0 akciókártyát kijátszani.

Egy 0 akciókártya kijátszása után a lerakó-pakli értéke 0-ra

változik.

Támadás
Ha egy játékos által kijátszott lap 2–

1 vagy szellem akciókártya és a bemondás nem egész szám, akkor

a következô játékos megtámadhatja ôt azzal, ha a bemondott számot közvetlenül követô egész számot

tudja bemondani. A megtámadott játékosnak ekkor fel kell vennie a lerakó-pakli lapjait, visszavágásra

nincs lehetôsége.

Példa: Alfréd egy 6 értékû lapra 2–
1 értékû akciókártyát játszik ki, így

bemondása 6 és 2–
1. Kriszti 7-es számkártyát játszik ki, és a bemondása:

„támadás 7 értékkel”. Alfrédnak fel kell vennie a lerakó-pakli lapjait,

Krisztinek új lerakó-paklit kell kezdenie.

Figyelem! Egy játékosnak sem kötelezô támadást végrehajtania (például 3 és 2–
1 -re kijátszhat 5 értékû lapot

is). Nem számít támadásnak, ha a játékos további 2–
1 akciókártyát játszik ki. Például, 4 és 2–

1 bemondásra

a játékos 2–
1 lapot játszik ki és 5 értéket mond be. Ebben az esetben a játékosok a játékot a eddig megszokott

módon folytatják. 

Két speciális 8 és 2–
1 szabály

1) Ha egy játékos kezében 8-as számkártya és 2–
1 akciókártya is van, akkor ezeket egy lépésen belül is

kijátszhatja úgy, hogy mindkét lapot letéve alulra a 8-as és rá az 2–
1 lap kerüljön. A játékos bemondása

ekkor 8 és 2–
1.

2) Nem lehet sem 0, sem 2–
1 akciókártyát kijátszani, miután egy játékos 8 és 2–

1-es kombinációt játszott ki.

A következô játékos 8 és 2–
1 kombinációt, 9-es számkártyát és szellem akciókártyát játszhat ki. A 9-es lap

támadó lap az elôzô játékos 8,1/2 kombinációja ellen.

Kék 5 akciókártya
Miután egy játékos kék 5-ös akciókártyát játszik ki, csak 5-ös,

vagy 5 értéknél kisebb lapot játszhat ki a következô játékos. 

Figyelem! Ha egy játékos a kék 5-ös akciókártyára 2–
1 lapot

játszik ki, akkor a bemondás nem 2–
1 lesz, hanem 5 és 2–

1 lesz és a

követô játékos csak ennél nagyobb lapot játszhat ki. 

Piros 9 akciókártya
Ez a legnagyobb egész számkártya

a játékban. Egy 9-re tehetô lapok: 9, 1/2,

0, vagy szellem akciókártya.

A vak és a nyitott lapok
Miután egy játékos felhúzó-paklija utolsó lapját is a kezébe veszi, nem húzhat több lapot. A vak és

a nyitott lapok azután kerülnek játékba, miután egy játékos az összes lapot kijátszotta a kezébôl. 

A játékosnak elsôként a három nyitott lapot kell tetszés szerinti sorrendben kijátszania. Ha a játékos nem

tud megfelelô értékû lapot tenni, akkor kezébe kell vennie lerakó-pakli lapjait. A játékos csak azután

folytathatja a nyitott lapok kijátszását, amikor a felvett lapokat kijátszotta a kezébôl.

Miután a játékos mindhárom nyitott lapját kijátszotta, elkezdi kijátszani tetszés szerinti sorrendben

a vaklapokat. A játékos nem nézhet a vaklapok alá, tehát „vakon” kell döntenie egy lap kijátszása mellett.

Ha a kijátszott lap a szabályoknak megfelelô, akkor a játékot a következô játékos folytatja. Ha nem

megfelelô, akkor a játékosnak  kezébe kell vennie a lerakó-pakli lapjait az éppen kijátszott lappal együtt. 

Összefoglalva: Ha egy játékos már elkezdte nyitott lapjai kijátszását, és fel kell vennie a lerakó-pakli

lapjait, akkor azt nem maga mellé teszi, hanem a kezébe kell vennie. A játékosnak mindig elôször

a kezében lévô lapokat kell kijátszania, és csak ezután folytathatja nyitott, ill. vaklapjai kijátszását. 

A JÁTÉK VÉGE

A játék akkor ér véget, miután egy játékos utolsó vaklapját is kijátszotta és nem kellett felvennie a lerakó-

pakli lapjait, mert az ôt követô játékos nem tudott ellene támadni. Ez a játékos a játék nyertese. A játékosok

az összes ki nem játszott illetve begyûjtött kártyájukat összeszámolják. A játékban az a vesztes, akinek

a legtöbb lapja van. A játék nyertese a következô játékban egy nyitott lapját kicserélheti a vesztes játékos

egyik nyitott lapjával.

A pontozás:
A játék nyertese 2 pontot kap. Az a játékos, akinek összesen a legkevesebb ki nem játszott illetve

begyûjtött lapja marad 1 pontot kap. Ha a játék nyertesének van a legkevesebb lapja, akkor 3 pontot kap.

A játékosok felírják a jegyzettömbre a kapott pontokat és új játékot kezdenek. A játékosok hat játékot

játszanak, majd összeadják a megszerzett pontokat. A játéksorozatot az a játékos nyeri, aki a legtöbb

pontot gyûjtötte.

A játékhoz jó szórakozást kíván a Piatnik Budapest Kft.
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