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A malacok szeretnek mocskosak lenni. A probléma ott 
kezdődik, hogy ha Te egy mocskos malac vagy és az eső 
nem mos tisztára, mérget vehetsz rá, hogy a gazda majd 
megteszi. Az egyetlen mód, hogy biztosan mocskos 
maradj, az, ha bemenekülsz a pajtába az eső elől és 
bezárod az ajtót a farmer előtt. De még ha ez meg is van, 
rájössz, hogy egy villámcsapás el is pusztíthatja ezt az 
aranyos pajtát. 

TARTOZÉKOK
66 játékkártya

12 kétoldalú malac kártya (tiszta/mocskos); 21 sár kártya; 
4 eső kártya; 9 pajta kártya; 4 villámlás kártya; 4 villámhá-

rító kártya; 8 gazga kártya és 4 zárt pajta kártya.

A JÁTÉK CÉLJA
A cél ebben az elbűvölő játékban az, hogy Te légy az 
első játékos, aki a tiszta malacait mocskossá teszi és 
úgy is tudja tartani őket.

ELFOGYTAK A LAPOK A HÚZÓPAKLIBÓL?
Ha a húzópakli lapjai elfogytak, keverjük meg a dobó-
pakli lapjait és helyezzük le új húzópakliként.

A JÁTÉK VÉGE
Az a játékos, akinek először sikerül minden malacát 
mocskossá tennie, megnyeri a játékot.

“GYORSJÁTÉK” VARIÁNS
Ha már lejátszottunk néhány kört és dinamikusabbá 
szeretnénk tenni a játékot, osszunk négy lapot három 
helyett minden játékosnak. Ez segít abban, hogy hama-
rabb legyen minden saját malacunk mocskos, vagy más 
játékosé tiszta.
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A legszerencsésebb: Ha egy villámhárítóval ellátott, 
zárt pajtában van egy mocskos malacod, akkor az a 
malac boldog, mert semmi és senki sem moshatja őt 
tisztává.



ELŐKÉSZÜLETEK
Minden játékos kap egy bizonyos szá-
mú, kétoldalú, tiszta/mocskos malac 
kártyát és lehelyezi azokat maga elé 
az asztalra, a tiszta malac oldalával 
felfelé. 4 játékos esetén 3 malacot, 3
játékos esetén 4 malacot, 2 játékos esetén 
5 malacot kap mindenki (a többi malacot 
nem használjuk). A megmaradt kártyákat
megkeverjük és minden játékosnak hármat osztunk. Ezt a 
paklit az asztal közepére tesszük. Most már készen állunk 
a játékra. A legfiatalabb játékos kezd. 

A JÁTÉK MENETE
A játék célja, hogy minden malacod mocskos legyen,
mivel a mocskos malac boldog malac. A körödben a
következő akciók közül választhatsz egyet: 

Tegyél az alábbi kártyák közül egyet a húzó-
pakli melletti dobópaklira: sár kártya, eső 
kártya, gazda kártya, vagy villámlás kártya.

Tegyél az alábbi kártyák közül egyet valame-
lyik malac kártyádra:   pajta kártya, villám-
hárító kártya vagy zárt pajta kártya

Miután valamelyik akciót végrehajtottad, húzz egy lapot a 
lefordított pakliból, így ismét három lap lesz a kezedben.
Lehetőség van az egyik lapunk “sima” eldobására is. 
Előfordul, hogy néha nem tudod használni egyik lapodat 
sem (pl.: 3 villámhárító kártyád van, de nincs pajtád, amit 
megvédj). Ebben az esetben kicserélheted mindhárom 
lapot. Ehhez mutasd meg a lapokat a többi  játékosnak, 
majd dobd el mindet és húzz három új lapot a pakliból. 
Ezzel véget ért a köröd. Ezután az óramutató járása szerin-
ti következő játékos köre kezdődik.

A KÁRTYÁKRÓL RÉSZLETESEN

SSSááárrr kkkááárrrtttyyyaaa   --- Az egyik malacod sárban fürdik. 
Azonnal fordítsd meg az egyik tiszta mala-
codat, így mocskos malac lesz belőle. 
Ezután dobd el ezt a lapot. 

Eső kártya - Amikor ezt a lapot játszod ki, 
zápor zúdul le és minden olyan mocskos 
malacot tisztává mos, amelyek nincsenek 
védve pajta által. Ez a saját malacaidra is
igaz. Minden érintett mocskos malacot 
lapot a tiszta malac oldalára kell fordítani.
Használat után a lapot el kell dobni.

Pajta kártya - Építhetsz egy pajtát, hogy 
megvédd a malacaidat az esőtől. Helyezd 
ezt a lapot valamelyik malacod fölé. Pajtát 
építhetsz tiszta és mocskos malac fölé is. 

Villámlás kártya - Valamely játékostársad 
pajtáját villámcsapás éri és leég. Amikor ki-
játszod, jelezd, melyik pajtát égeted porig. 
Ennek villámhárító nélkülinek kell lennie. A 
zárt pajtát is elpusztítja. 

Figyelem:  A villámlás lapot és a leégett 
pajta lapokat (beleértve a zárt pajtát 
is) el kell dobni.

Villámhárító kártya - Megvédi a pajtádat a 
villámcsapástól, így az nem tudja elpusztí-
tani. Helyezd ezt a lapot valamelyik pajtád 
fölé. Ennek kijátszásához mindenképpen 
rendelkezned kell pajtával.

Gazda kártya - Gazdát küld valamelyik játé-
kostársad mocskos malacához és tisztává
mossa azt. Le tudja mosni a mezőn, vagy a 
pajtában lévő mocskos malacokat is...hacsak 
nem zárva van a pajta. A lemosott malacokat 
a tiszta olalukra kell fordítani. Használat után 
a lapot el kell doni.

Zárt pajta kártya - Hogy megvédd a mocs-
kos malacodat attól, hogy a gazda  tisztává
mossa őket, be tudod zárni a pajra ajtaját.
Kell, hogy legyen pajta kártyád, amelyikhez 
kijátszod ezt a lapot. Ezután helyezd a lapot 
a pajta mellé.

Figyelem: A pajtában mindenképpen
lennie kell mocskos malacnak.


