
Reinhardt Staupe játéka
8 éves kortól, 3-6 játékos részére.

A JÁTÉK LÉNYEGE

A magasabb számmal jelölt kártyák erősek, de kissé ügyetlenek. Az alacsonyabb számmal jelöltek 
gyengébbek, de okosabban ki lehet őket játszani. 

Minden játékos kártyákat játszik ki. A legalacsonyabb kártyát kijátszó játékos megkapja a 
legmagasabb kártyát nyereségként. A legmagasabb kártyát kijátszó játékos megkapja az összes 
többi kártyát nyereségként.

A játék folyamán a játékosok pontokat kapnak, színenként külön-külön. Ha valakinek egy bizonyos 
színből (például a Pirosból) csak egy vagy két kártyája van, akkor megkapja a kártyán szereplő 
számot pontként, ami nagyon jövedelmező. Ha valakinek kettőnél több kártyája van egy színből, 
akkor kártyánként kap egy pontot. Aki a legtöbb pontot gyűjti, az nyeri a játékot.

A DOBOZ TARTALMA

90 kártya (1-18 értékben, öt színben)
12 tartalékkártya
A játékhoz szükség lesz papírra és ceruzára (a doboz nem tartalmazza)

ELŐKÉSZÜLETEK

A játékosok számától függően néhány kártyát kiválogatunk a pakliból.

3 játékos esetén az 1-9-ig számozott kártyák kellenek (= 45 kártya)
4 játékos esetén az 1-12-ig számozott kártyák kellenek (= 60 kártya)
5 játékos esetén az 1-15-ig számozott kártyák kellenek (= 75 kártya)



6 játékos esetén minden kártya kell

A szükségtelen kártyákat tegyük vissza a dobozba.

Megjegyzés: a játék tartalmaz tartalékkártyákat. Ha elhagynánk egy számozott kártyát, csak írjuk 

az egyik tartalékkártyára a megfelelő számot és a színt.

A legidősebb játékos megkeveri a kártyákat, és oszt mindenkinek 15-öt. A kapott lapokat kézbe 
vesszük. Az osztó játékos bal oldalán ülő kezdi a játékot. 

A JÁTÉK MENETE

A játék annyi menetből áll, ahány játékos van. A kezdő játékos kiválaszt egy kártyát és számmal 
fölfelé maga elé helyezi, majd az óramutató járása szerint minden játékos lehelyez egy kártyát maga
elé, számmal fölfelé. A lerakott kártyák színének meg kell egyezniük a kezdő játékos által lerakott 
kártya színével. Ha ez nem lehetséges, akkor a soron következő játékos választhat egy másik színt. 

Amint mindenki lehelyezte maga elé a kártyáját, meghatározzuk a legmagasabb, majd a 
legalacsonyabb kártyát.

- A legmagasabb kártya mindig az, amin a legnagyobb szám szerepel, színtől függetlenül. Ha 
több játékos is kijátszotta a legmagasabb kártyát, akkor a később kijátszottat tekintjük a 
legmagasabb kártyának.

- A legalacsonyabb kártya mindig az, amelyiken a legkisebb szám szerepel, színtől 
függetlenül. Ha több játékos is kijátszotta a legalacsonyabb kártyát, akkor a később 
kijátszottat tekintjük a legalacsonyabb kártyának.

- A legalacsonyabb kártyát kijátszó játékos megkapja a legmagasabb kártyát nyereségként, 
majd maga mellé helyezi, számmal felfelé.

- A legmagasabb kártyát kijátszó játékos megkapja az összes többi kártyát nyereségként, majd
színenként válogatva maga mellé helyezi, számmal felfelé.

Az elnyert kártyákat mindig színenként válogatva tartsuk magunk mellett, úgy, hogy a többiek 
láthassák a kártyákon szereplő számot

A következő kört az kezdi, aki maga elé helyezte a legmagasabb kártyát. A következő kör a fent 
említett módon zajlik. Egy menet 15 körön keresztül tart így, tehát addig amíg mindenkinek el nem 
fogynak a kártyái. Ha elfogytak a kártyák, akkor kiszámítjuk a pontokat (lásd: PONTOZÁS), 
feljegyezzük, majd a legtöbb pontot elérő játékos megkeveri a kártyákat és oszt.

Példa egy körre:

- Peti leteszi maga elé a Zöld 4-es kártyát (a többieknek ezután zöldet kell maguk elé 

helyezni, ha tudnak)

- Dani leteszi maga elé a Zöld 9-es kártyát

- Balázs leteszi maga elé a Piros 2-es kártyát (nincs Zöld kártyája)

- Csilla leteszi maga elé a Zöld 7-es kártyát

Dani kártyája a legmagasabb (Zöld 9), Balázs kártyája a legalacsonyabb (Piros 2). Balázs 



megkapja a legmagasabb lapot nyereségként (Dani Zöld 9-esét) és maga mellé helyezi 

számmal felfelé.

Dani megkapja az összes többi lapot, és színenként szétválogatva maga mellé helyezi.

A Következő kört Dani kezd egy választása szerinti lappal.

PONTOZÁS

A játékosok pontokat kapnak a játék során megszerzett összes kártyáért. A kártyákat színenként 
pontozzuk.

Ha a játékosnak csak egy vagy két kártyája van egy színből, akkor megkapja a rajta szereplő számot
pontként. Ha több, mint két azonos színű kártyája van, akkor kártyánként egy pontot kap.

Most adjuk össze a színenként elért pontokat.

Példa egy menet pontozására:

Peti az alábbi kártyákat gyűjtötte:

- Pirosból: 4-es, 10-es, 11-es = 3 pont

- Sárgából: 8-as = 8 pont

- Zöldből: 5-ös, 9-es = 14 pont

- Sárgából: 2-es, 3-as, 6-os, 10-es, 12-es = 5 pont

- Lilából: 10-es, 12-es = 22 pont

Peti pontjai: 52 pont.

A játék végén összeadjuk a menetenként elért pontokat. Az így kapott szám a végső pontszám. Aki a
legtöbb pontot gyűjtötte, az nyeri a játékot.
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