
Gloria Picktoria

Micsoda kotkodácsolás! Mióta a tengerentúli Ka-Kasanova bejelentette a látogatását, minden 
tyúkanyó a „legszebb csirke a világon” akar lenni. Már nem elég felborzolni a tollaikat,  a 
trendi csirkék saját elbűvölő gyűjteményt hoznak létre. Ebben a gyűjteményben az aranyszínű 
mag és a minőségi platina bokalánc mellett helyett kap még az eredeti rókaszőr szőnyeg, a 
rókafarok és a rókafogból készült nyaklánc is. Vajon elnyerik Ka-Kasanova tetszését?

Ezeket találod a dobozban:
• 90 gyűjteménylap
• 10 Ka-Kasanova kártya
• 5 duplázó kártya

• 5 joker kártya
• 1 róka
• 1 pontozó tábla

A játék célja
Egy kivételesen nagy és egyedi gyűjtemény létrehozása, ami minél több pontot ér

Így kezdjétek a játékot
Válogassátok  ki  a  Ka-Kasanova  és  a  duplázó  kártyákat  a  pakliból.  A  maradék  95  lapot 
keverjétek meg, majd három lapot fordítsatok fel az asztal közepén. Mindenki húz a pakliból 
négy lapot,  és kap egy duplázó kártyát  is.  Ezeket  úgy fogjátok a kezetekbe,  hogy a többi 
játékos ne láthassa lapjaitokat. A kimaradt duplázó kártyákat kivesszük a játékból.
A Ka-Kasanova kártyákat most keverjétek bele a pakliba. Ez lesz a húzópakli.  Tegyétek a 
rókát a húzópakli mellé.

Így kell játszani
Az kezdi  a játékot,  aki  legutoljára  látott  élő  csirkét.  A többiek őt az óramutató járásának 
irányában  követik.  Amikor  rád  kerül  a  sor,  az  alábbi  lehetséges  akciók  közül  választasz 
hármat, majd ezeket tetszőleges sorrendben végrehajtod. Egy akciót többször is elvégezhetsz! 
A választható akciók a következők:

A. Egy kártya képpel lefelé történő lerakása („kincsesláda készítése”)
B. Egy kártya képpel felfelé történő lerakása („gyűjtemény készítése”)
C. Kártyák kézbe vétele („a gyűjtemény darabjainak elvétele”)
D. A róka mozgatása

A. Egy kártya képpel lefelé történő lerakása („kincsesláda készítése”)
Az egyik lapodat megmutatod a többieknek, majd képpel lefelé lerakod az asztalra. Ezzel a 
kártyádat egy kincsesládába rakod. Mostantól senki nem nézheti meg a kincsesládában lévő 
lapot.  Egy  kincsesláda  készítésével  növeled  az  esélyed,  hogy  új  gyűjteményt  (kártyák 
sorozata) kezdhess el. A játék folyamán több kincsesládát is készíthetsz.
Fontos: minden gyűjtemény első lapjának képpel lefelé lerakott lapnak kell lennie! Ez annyit 
tesz, hogy nem lehet gyűjteményt kincsesláda nélkül elkezdeni. Ha elkezdtél egy gyűjteményt 
valamelyik kincsesládán, akkor már nincs jelentősége, milyen lapot raktál le képpel lefelé. Ezt 
a később lerakott kártyák megváltoztathatják.

B. Egy kártya képpel felfelé történő lerakása („gyűjtemény készítése”)
Valamelyik lapot a kezedből az egyik gyűjteményedre – vagy kincsesládádra (gyűjtemény 
kezdése), vagy egy azonos motívumú kártyasorra (gyűjtemény bővítése) rakod, persze képpel 
felfelé.  Egy  motívumból  csak  egy  gyűjteményed  lehet,  és  egy  gyűjtemény  csak  azonos 
motívumú  kártyákból  állhat.  Az  első,  képpel  lefelé  fekvő  kártya  persze  különbözhet  a 
többitől. 
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Aki utoljára kezdte el a gyűjteményét, azonnal rárakja a rókát a gyűjteményére. Amíg a róka 
egy  gyűjteményen  tanyázik,  azoknak  a  lapoknak  nincs  értéke.  Bővíteni  viszont  lehet  a 
gyűjteményt.

C. Kártyák kézbe vétele („a gyűjtemény darabjainak elvétele”)
Az  asztalon  fekvő  3  lap  közül  egyet  a  kezedbe  veszel.  Ezt  a  lapot  rögtön  pótoljuk  a 
húzópakliból.  Tehát  az  asztalon  mindig  három  lapnak  kell  lennie.  Ehelyett  elveheted  a 
húzópakli legfelső lapját is, így a többiek nem látják, milyen lapot vettél fel. Ez két győzelmi 
pontba kerül. Ha már végrehajtottál két akciót, nem veheted el a pakli legfelső lapját, és egy 
akción belül nem húzhatsz két lapot a pakliból.

D. A róka mozgatása
A róka ez egyik  gyűjteményeden ül,  akkor  átrakhatod  egy másik  saját,  vagy a bal  oldali 
szomszédod egyik gyűjteményére. A következő lehetőségek közül választhatsz:

1. Egy akcióba kerül, ha a rókát egy másik saját gyűjteményedre mozgatod.
2. Két akcióba kerül viszont, ha a bal oldali  szomszédod egyik gyűjteményére  rakod. 

Ekkor viszont már csak egy akciót hajthatsz még végre.
Egy köröd alatt a rókát csak egyszer mozgathatod.
A köröd után akció nélkül is átadhatod a rókát a bal szomszédodnak. Hajtsd végre a három 
akciódat  úgy,  hogy  nem  mozgatod  a  rókát.  Ezután  átadhatod  a  rókát  a  bal  oldali 
szomszédodnak.  Ezt  akkor  is  végrehajthatod,  ha  korábban  már  átraktad  a  rókát  az  egyik 
gyűjteményedről a másikra.

A  joker  kártya  a  duplázó  kártyán  kívül  minden  lapot  helyettesít.  A  joker  kártyát 
kincsesládaként,  azaz képpel lefelé is lerakhatod az asztalra.  Viszont a gyűjteményed első 
lapjaként nem használhatod – azaz nem rakhatod közvetlenül a kincsesládádra. 

A duplázó lapot bármelyik, legalább egy lapot tartalmazó gyűjteményre rárakhatod.  Ez a lap 
nem számít bele a gyűjteménybe, viszont annak értékét megkétszerezi. Ez a lap lezárja a sort, 
azaz ahhoz a gyűjteményhez, amin ez a kártya van, nem rakhatsz több lapot. A duplázó lapot 
is lehet kincsesládának használni, ekkor azonban nem duplázza meg a gyűjtemény értékét.

Nem lehet a kártyákat visszatenni, felfordítani, mozgatni!

Így kapod meg a pontjaidat - a három pontozás
Ka-Kasanova már nincs messze!
Az a játékos, aki ilyen lapot húz, vagy kijátszik, azonnal lerakja az asztal közepére, a többi 
kártya mellé. Mivel minden ilyen lap képpel felfelé kerül az asztalra, láthatjátok, hány Ka-
Kasanova lap ment már ki a pakliból. Ez nem számít akciónak!
Ha már négy Ka-Kasanova lap van az asztalon, a játékot félbeszakítjuk, megtörténik az első 
pontozás. A második pontozás a hetedik, a harmadik pedig az utolsó, tizedik lap kikerülésénél 
történik.
Ha az első, vagy második pontozás az egyik játékos körét szakítja félbe, és a játékosnak még 
van  akciója,  azokat  a  pontozás  után  hajthatja  végre.  a  harmadik  pontozásnál  van  vége  a 
játéknak.
A gyűjtemények után az alábbi pontok járnak:

− 4 gyűjteménypont minden olyan gyűjtemény után, amit más nem gyűjtött
− 3 gyűjteménypont  az  olyan  gyűjtemény után,  amit  más  is  gyűjtött,  de nálad  áll  a 

legtöbb lapból
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− 3 gyűjteménypont  az  olyan  gyűjtemény után,  amit  más  is  gyűjtött,  de nálad  áll  a 
második legtöbb lapból

− Ha több embernek is a legnagyobb gyűjteménye van, akkor a második legnagyobb 
gyűjteményt kihagyjuk. Ilyenkor a legnagyobb gyűjtemények 2-2 pontot érnek.

− Ha több embernek is  a második legnagyobb gyűjteménye  van,  egyikőjük sem kap 
pontot.

− A duplázó lapok kétszerezik a gyűjtemény értékét.
− Figyelem!  Az a  gyűjtemény,  amin  a  róka  van,  értéktelen!  Azt  a  gyűjteményt  úgy 

kezeljük, mintha nem is lenne. Elképzelhető, hogy így a többiek pontját növeled.

A végső, harmadik pontozáskor veszíthetsz is pontokat:
− 2 pontot veszítesz minden olyan kincsesládád után, amin nem gyűjtesz semmit.
− 1 pontot vesztesz minden kézben tartott lap után.

Minden pontot a pontozó táblán jegyzünk. Az a nyertes, aki a legtöbb pontot gyűjtötte.

Szerző: Alan R. Moon és Mick Ado
Fordította: CsaBull
A Zoch-Verlag kiadó gondozásában
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