
Alles Tomate!

Max paraszt és Emma parasztasszony egy óriási tanya tulajdonosai. Ezt már az ember nem 
látja át teljesen. A cseresznye a baromfiólba való? Aludhat a ló az ágyban? A vasvillát a vajba 
dugjuk? Vagy minden csak paradicsom? Meg tudjátok Maxnak és Emmának mutatni, minek 
hol a helye?

A játék elemei:
• 7 témakártya, hét különböző színű háttérrel.
• 49 udvarkártya, hét különböző színű háttérrel.

Miről is szól ez az egész?
Minden  játékos  minél  több  udvarkártyát  szeretne  gyűjteni.  A  játékosoknak  meg  kell 
jegyezniük,  hogy mi van a hét különböző helyen.  Ezeken a helyeken a tárgyak állandóan 
változnak.   Aki  a  leggyorsabban  kimondja  a  megfelelő  fogalmat,  annak  komoly  esélyei 
vannak a nyerésre. 

A játék előkészítése
A  7  témakártyát  tegyétek  az  asztal  közepére,  képpel  felfelé.  Ezután  tegyetek  minden 
témakártya alá egy tetszőleges, de színben egyező – udvarkártyát.  Jegyezzétek meg ezeket, 
majd az udvarkártyákat fordítsátok képpel lefelé.
A maradék udvarkártyákat keverjétek meg.

A játék menete
Most már minden meg van fordítva. Mindent jól megjegyeztetek? Akkor kezdődjön a játék! 
Az kezdjen, aki közületek utolsónak evett paradicsomot. Ő fordítsa fel a pakli legfelső lapját, 
és tegye a megfelelő színű témakártya alá úgy, hogy azt mindenki jól láthassa. 
A feladat: kitalálni, hogy milyen kártya van a most felhúzott kártya alatt. Akinek ez sikerül, 
elviszi a lefordított kártyát, ez neki győzelmi pontot ér. 
Most a képpel felfelé lévő kártyát kell megjegyezni, majd lefordítani. Amelyikőtök megnyerte 
a kártyát, az húzza fel a következő lapot, és teszi a helyére. Minden játékos csak egy tippet 
adhat. Ha már mindenki tippelt, fel kell fordítani az alsó lapot, és megnézni, melyik tipp volt a 
helyes. 
Ha többen is a helyes megoldást mondtátok, és nem tudtok megegyezni, a leggyorsabb kapja 
a  kártyát.  Ha egyszerre  mondjátok  a  jó  megoldást,  egyikőtök  a  kiállított  kártyát  kapja,  a 
másiktok pedig választhat egy lapot a húzópakliból. 
Ha senki  nem találta  el  a  helyes  megoldást,  a  lefordított  kártya  visszakerül  a  pakliba.  A 
pakliból húzott lap ebben az esetben is az üres helyre kerül. Az húzza fel az új lapot, aki a 
legutolsó kártyát elvitte. 

A játék vége
A játéknak akkor van vége, ha a húzópakliból elfogytak a lapok. A legtöbb udvarlapot gyűjtő 
játékos a nyertes.
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