
A játék elôkészítése
Kiinduló kartonlap „S”
betûvel.

Minden kartonlapon
három mezô van.

A kartonlap mezôin láthatók:

• egy a nyolcfajta fûszerbôl,
• egy piros, vagy egy zöld

patkány,
• vagy a mezô üres.

Minkét játékos
színeiben van 4
különbözô fûszer
és néhány patkány
a kartonlapokon.
A fûszerek és a
patkányok különbözô
elosztásban vannak
a kartonlapokon. 

Tervezte: Michael Schacht
Játékosok száma: 2 játékos részére.
Ebben a taktikai játékban a játékosok megpróbálnak minél
több egyforma fûszert egymás mellé illeszteni. Az egymás
mellé illesztett fûszerekért értékes pontokat kapnak, de
figyelni kell a patkányokra is, mert akinek túl sok sajátszínû
patkánya látszik, annak a játék idô elôtt véget ér. 

A kartonlapok illesztésének szabályai:

• A kartonlapokat csak függôlegesen és vagy
vízszintesen lehet egymás mellé illeszteni.

• Nem lehet a kartonlapot úgy az asztal szélére tenni,
hogy az leessen.

• A kartonlapot csak úgy lehet egy a már az asztalon
lévô kartonlap mellé illeszteni, hogy legalább egy
azonos fajtájú fûszer szomszédos legyen egymással
a két kartonon.

A játékot az idôsebb játékos kezdi, majd a játékosok
felváltva következnek a játékban.

A kezdô játékos elsô lépésekor felfordít 1 kartont és
az „S” jelölt karton mellé illeszti, az illesztési
szabályok szerint.

A játék további menetében az éppen soron lévô
játékos mindig 2 kartont fordít fel és illeszt
a kartonok mellé az illesztési szabályok szerint.

A játékosok választanak egy-egy színt, amivel
játszani szeretnének.

A játékosok az „S” betûvel jelölt kiinduló kartont
az asztal közepére teszik. A maradék kartonlapokat
lefordítva összekeverik és szétterítik az asztalon.
A pontjelzô korongokat fajtánként külön kell válogatni.

A kartonlapokat
csak függôlegesen,
vagy vízszintesen
lehet egymás
mellé illeszteni.

Legalább 1
szomszédos
mezô legyen!

Néhány további
lehetôség az
illesztésre.

Megjegyzés: Az egymásra helyezett kartonlapok
automatikusan szomszédosnak számítanak. 

Sárga korong
2 pontérték

Szürke korong
1 pontérték

A játék menete



• A kartonlapokat egymásra is lehet illeszteni. 

Az egymásra illesztett kartonlapok alatt nem lehet
lyuk. 

Az alul fekvô kartonlapra nem lehet úgy újabb
kartont lehelyezni, hogy az teljes egészében lefedje.

• Az alsó kartonlapok letakart (nem látható) részei
már nem számítanak bele az értékelésbe. 

• A lerakott kartonlapokat a késôbb nem lehet sem
áthelyezni, sem levenni helyükrôl.

Értékelés

A játékosok minden lehelyezéskor értékelik a lerakott
kartonlapokat. Az értékeléskor a közvetlenül határos
fûszerek csoportja számít. Minden újonnan kialakult
csoport számít, függetlenül attól, hogy a csoport
a játékos új lehelyezésével alakult ki, vagy ráhelyezéssel
jött létre, a játékos pontot kap érte. Minden egymás
mellett látható, közvetlenül határos fûszer pontot ér.
Nem számít, hogy melyik szintet fekszenek a karton-
lapok, ha felülrôl nézve egymás mellett látszanak.

1 pontot kap a játékos, ha a színének megfelelô 2
egymás mellett fekvô azonos fûszer látszik. 

2 pontot kap a játékos, ha a színének megfelelô 3, vagy
annál több, egymás mellett fekvô azonos fûszer látszik. 

A játékosok magukhoz veszik a pontoknak megfelelô
mennyiségû korongot. 

Az utolsó játéklépés

Amikor már csak egy kartonlap van lefordítva,
az éppen soron lévô játékos elhelyezi azt, majd
értékeli a lehelyezését, és a játék ezzel véget ér. 

A játék vége

A játék idô elôtti befejezése

Megjegyzés: A játékos akkor is kap pontot, ha éppen nem
ô van a soron.
Az egyedüli fûszerekért nem jár pont.
A patkányokért semmi esetben nem jár pont. Viszont
a játék idô elôtti befejezését és vereséget is okozhatnak.

Az utolsó kartonlap lehelyezése és értékelése után
kezdetét veszi a játék végsô értékelése. 

A végsô értékelés

Most mindkét játékos minden egymás mellett látható
fûszerét még egyszer értékelik a játékosok. 

A végsô értékeléskor is 

1 pont jár 2 egymás mellett fekvô azonos fûszer után. 
2 pont jár 3, vagy annál több, egymás mellett fekvô
azonos fûszer után. 

A játékot az a játékos nyeri, aki a legtöbb pontot szerezte.

Így lehet rátenni!

Példa: A piros játékos van soron a játékban. A felülre
helyezett kartonlapja a következô pontokat hozza:
2 pont a piros játékosnak, 1 pont a zöld játékosnak.

2 pont

1 pont

Ez a régebbi
kombináció most
nem hoz pontot.

A játéknak idô elôtt is vége lehet.

Akkor, ha az egyik játékos patkányából 3, vagy annál
több felfordítva látható.

Ebben az esetben a játéknak azonnal vége van.
A játékosok nem hajtanak végre végsô értékelést.
Az a játékos veszített, akinek 3 vagy annál több
patkánya felfordítva látható.

Így nem lehet rátenni!
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