
 
 
 
 

  
 

  

Jean-Marc Pauty játéka Sofi rajzaival 
3-tól akár 42 játékos részére 6-tól 116 éves korig 

 

Minden állat a párját  
keresi az erdőben.  

Használd a füledet és a hangodat  
és vigyázz a vadászokkal… 

 

TARTOZÉKOK 
 

  ���� 42 állat kártya (21 pár) 
  ����  4  vadász kártya 
  ����  2  szabály kártya 

 
A JÁTÉK CÉLJA 

 

Szerezd meg a legtöbb állat 
kártyát úgy, hogy megtalálod a 
párod. 

 

 
 
 

 
 
 
 

VADÁSZ KÁRTYÁK 
 

Kijátszhatod a vadász 
kártyádat is (ha van). Ugyanúgy 
teszed le magad elé lefordítva, 
mintha állat kártya lenne, és 

elkezdheted imitálni egy másik 
játékos állatát.  

Ha valakit így rászedsz, 

annak oda kell adnia az állat 
kártyáját, te pedig eldobod a 
vadászodat.  

Ha két játékos is vadász 
kártyával próbálja rászedni a 
másikat, akkor semmi sem 
történik, de a kártyákat el kell 

dobni. 

A GYŐZTES 
 

Ha egy játékosnak elfogyott 
a kijátszható kártyája, a játék 
végetér, és a legnagyobb 

állatgyűjteménnyel rendelkező 
játékos nyerte a játékot. 
 

 

ELŐKÉSZÜLETEK 
 

A Kártyaosztás táblázat 
alapján, ami a szabály 
végén található, vedd ki a 

jelzett kártyákat a játékosok 
számától függően. Ezek nem 
kellenek a játékhoz.  

Keverd meg a meg-
maradt kártyákat és osszd ki 
egyenlően a játékosoknak. 

 

 
 
 

 
 

 
VÁLTOZATOK 

 

Hogy még izgalmasabb 
legyen a játék, próbáld ki a 

következő két változatot is: 
BAM BAM Változat 

Ha a kártyát felfordító két 

játékos tévedett (tehát 
különböző állatok vannak a 
kártyán), mindketten elveszí-

tenek egy állatot a gyűjte-
ményükből (feltéve ha van 
már állatuk). 

TELJES SÖTÉTSÉG Változat 
(42 játékos részére) 
Ossz ki mindenkinek egy 

kártyát. Ahogy megnéztétek 

a kártyákat, kapcsold le a 
lámpát. A cél megtalálni a 
párod mielőtt újból világos 

lesz. 
 

Egy fergeteges állati 
kakofónia… 

 

A JÁTÉK MENETE 
 

Minden játékos megnézi 
a kártyáit és már kezdődhet 
is a játék.  

Vigyázz, mert nagyon 
gyorsnak kell lenned, hiszen 
mindenki egyszerre játszik. 

Válassz egy kártyát a 
kezedből, tedd magad elé 
lefordítva, majd kezdd el 
utánozni a kártyádon levő 

állat megjelenését, hangját. 
Mikor két játékos úgy 

gondolja, hogy ugyanazt az 

állatot játsszák, az asztal 
közepére csapnak. Ez azon-
nal felfüggeszti a játékot, és 

a két játékosnak fel kell 
fordítania a kártyáját:  

 

Ha ugyanazt az állatot 
ábrázolja, akkor mindketten 

megkapják a kártyát, amit 
ezúttal felfordítva tesznek 
maguk elé. 

Ha különböznek az 
állatok, akkor vissza kell 
venni a kártyákat és a játék 
folytatódik, míg két játékos 

újra az asztalra nem csap. 
A játékosok bármikor 

visszavehetik kezükbe az 

előttük levő kártyát ha nem 
találták meg a párjukat, és 
választhatnak újat helyette. 

Mikor két játékos egymás-
ra talál, mindenkinek egy 
kártyát a balján ülőnek kell 
adnia. Ezután a játék 

ugyanúgy folytatódik. 

 

A SZERZŐ TIPPJE 
 

Ha kicsi gyerekekkel játszol, mutasd meg nekik a játék előtt az 
állatokat és a hangokat, amit kiadnak. 
 

KÁRTYAOSZTÁS 
  

Játékosok száma Hány kártyát tegyél félre 
3 2 állatpár (4 kártya) 
4 1 állatpár (2 kártya) 
5 1 vadász  (1 kártya) 

6 2 állatpár (4 kártya) 
7 2 állatpár (4 kártya) 
8 3 állatpár (6 kártya) 

9 1 vadász  (1 kártya) 
10 3 állatpár (6 kártya) 

 

 
fordította: szoffi 
http://www.jateklap.hu 
Játéklap – Társasjáték és Kártyajáték Portál 

 
A Zsebjátékok kollekció további darabjai: 

Babylone, Broc & Troc, Elefantissimo, In Extremis, Laoupala, 
Marabout, Mixo, Rapidcroco, Sky my husband... 

 
További információk: www.interlude-games.com 

 

 


