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55 Egér kártyalap 5 különböző színben 
(színenként 11) 
 
16 Állat kártyalap 
 
• Pozitív kártyalap (zöld kerettel) 
 o Számok 1-től 10-ig (sárga/zöld 
 háttérrel) 
 (1 = 1 pont, 4 = 4 pont, stb.) 
 01. bücherwurm  - könyvkukac 
 02. wasserhahn   - vízkakas 
 03. zeitungsente  - hírlapi kacsa 
 04. autoschlange - autóslag 
 05. steckenpferd - faparipa 
 06. drahtesel       - drótszamár   
 07. blindekuh     - vakmarha 
 08. reißwolf        - iratfarkas     
 09. papiertiger    - papírtigris  
 10. partylöwe     - parti oroszlán 
  
 o Speciális Állat kártyalap  
 (világoskék háttérrel) 
 állatok dupla értékkel 
 
• Negatív kártyalap (fekete kerettel) 
 o Pleitegeier – Dögkeselyű 
  (világoskék háttérrel) 
 állatok fele értékkel 
 o Kredithais – Uzsoracápa 
   (sárga/zöld háttérrel)  
 -5 pont  
 o Pechvogels - Palimadár 
 (sárga/zöld háttérrel)  
 egy állat eldobása 
 

Áttekintés 
 
Játékmenet 
 
A játékosok az egér kártyák kijátszásával 
licitálnak a pozitív állatlapokért, illetve a 
negatív állatlapok elkerüléséért. 
 
Egy licitálási körnek akkor van vége, amikor 
minden játékos passzolt. Egy játékos annyiszor 
növelheti saját licitjét, ahányszor csak akarja 

addig, amíg a licitje nagyobb a többi játékos 
legmagasabb licitjénél. 
 
.Cél 
 
Azon játékosok közül, akik legalább egy másik 
játékosnál nagyobb egér lap összértékkel 
rendelkeznek, az a játékos a győztes, akinek a 
legnagyobb az állat lapok alapján számított 
összértéke..  . 
 
Egér kártyalapok 
 
Az egér kártyák használatosak az állatlapok 
elvitelére illetve elkerülésére 
 
Állat kártyalapok 
 
Domspatz – Templomi veréb, Dalai Lama – 
Dalai láma ,és Skihase - Sínyuszi (2x) 
 Megduplázza a játékosok kezében 
 tartott lapok összértékét 
Pleitegeier- Dögkeselyű (½) 
 Megfelezi a játékosok kezében tartott 
 lapok összértékét 
Kredithais – Uzsoracápa  (-5) 
 5 ponttal csökkenti a játékosok 
 kezében tartott lapok összértékét 
Pechvogels -- Palimadár (áthúzott négyzet) 
 A lap  tulajdonosának egy általa 
 választott állatkártyát (1-10) el kell  
 dobnia .Ha ez az első kártyalapja a 
 játékosnak, akkor a következő 
 állatlapot kell  eldobnia, amit 
 megszerzett. Mind a Pechvogels- 
 Palimadár, mind az eldobott állatlap 
 kikerül a játékból. 
 

Előkészület 
 
Minden játékos kezébe veszi az általa 
választott szín mind a 11 egér kártyalapját. A 
16 állatlapot megkeverve képpel lefelé fordítva 
az asztalra helyezzük. Kiválasztjuk a kezdő 
játékost.  
 
A kezdő játékos felfordítja a legfelső állatlapot 
és megkezdi az első kört. Ezt maximum 
további 15 kör követi. 
 

 
 
 
 



Licitálás 
 
Minden játékos a saját körében 2 dolgot tehet: 
 
Egérkártya kijátszása 
 
Ez játékos kijátszhat egy vagy több egérkártyát 
a kezéből. Ezeket a lapokat a játékos képpel 
felfelé elhelyezi maga elé. A lapok összértékét 
hangosan közli a többiekkel. 
. 
A licitek növeléséig a játék az óramutató 
járásával megegyező irányban folyamatosan 
folytatódik.  A kirakott kártyalapokat nem 
lehet kézbe visszavenni sem más lerakott lap 
cseréje révén, sem  egyéb fondorlatos módon.   
 
Passzolás 
 
A játékos passzolhat, nem játszik ki egér 
kártyát és kikerül az állatlapokért folytatott 
további licitálásból. A korábban kijátszott egér 
lapok visszakerülnek a kezébe. 

 
Játékkör vége 
 
Pozitív Állat lapok 
 
Miután az összes játékos egy kivételével 
passzolt, a maradék licitáló elviszi az állat 
lapot és képpel felfelé fordítva maga elé 
helyezi azt.  
 
A licitáláshoz felhasznált egér lapjait az 
eldobott lapok közé teszi (ezek a lapok 
kikerülnek a játékból). Amennyiben az összes 
játékos passzol, anélkül, hogy valaki is 
előzőleg  licitált volna, az utolsó játékos, 
akinek lehetősége volt a licitálásra, ingyen 
megkapja a lapot 
 
Negatív Állat kártyalapok  
 
Most az első játékos aki passzol viszi el a 
kártyalapot és helyezi el képpel felfelé fordítva 
maga elé. Ha ez a játékos néhány egér 
kártyával már licitált, akkor ezek a lapok 
visszakerülnek a kezébe. A többi játékosnak 
viszont a licitálásra kijátszott lapjaikat az 
eldobott lapok közé kell tenniük.  
 

 
 
ef      

Új játékkör 
 
Az a játékos lesz a következő körben a kezdő 
játékos, aki az utolsó állat lapot elvitte és ő 
fordítja fel a következő állat lapot. Ezután a 
játék ugyanúgy  folytatódik, mint addig. 
 

Játék vége 
 
A 16 állat kártyalapból 4 világoskék háttérrel 
rendelkezik. [Domspatz-Templomi veréb (x2), 
Dalai Lama-Dalai láma (x2) és a Skihase-
Sínyuszi (x2) valamint a Pleitegeier-
Dögkeselyű (½) ]. A játék azonnal befejeződik, 
amikor a 4. világoskék háttérrel rendelkező lap 
felfordítódik. Ez és a többi, még képpel lefelé 
fordított lap már nem számít bele a játékosok 
összértékébe.  
 
Most összegezni kell a megmaradt egér lapok 
értékét. Az a játékos vagy azok a játékosok, 
akik a legkevesebb ily módon számított 
összértékkel rendelkeznek, kiesnek a játékból 
és elvesztik az esélyüket a győzelemre. 
 
Ezután az állat lapokat kell összegezni a 
szorzó/osztó lapok figyelembevételével.  A 
legnagyobb összértékkel rendelkező játékos a 
játék győztese.  Döntetlen esetén a legtöbb 
egér összesennel rendelkező játékos a győztes. 
Amennyiben még ezután is döntetlen áll fenn, 
akkor mindkét játékos győztes. 
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