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Egy játék 2-3 aranyra éhes játékosnak, 8 éves kortól.

Arany! Arany! Semmi más, csak arany, ameddig a szem ellát.
Az  arany szamaraknak sok esetben hasznukat vesszük. De légy
óvatos: a makacs vadállatok könnyen kiesznek a vagyonodból.

TARTOZÉKOK

60 kártya 6 színben (zöld, kék, lila, piros, narancs és rózsa-
szín).

Minden színben van: 3 szamárkártya -2-es értékkel
és 7 aranykártya a következő értékekben: 3, 3, 4, 5,
6, 7, 8.

Ez a játékszabály

A JÁTÉK ÖTLETE
A játékosok aranykártyákat gyűjtenek és megpróbálnak annyi 
győzelmi pontot szerezni, amennyit csak tudnak.
A szamár kártya, ugyanúgy, mint Grimm meséjében, arannyal 
halmoz el. De azt, aki nem szabadul meg időben tőlük, elragadják 
a makacs állatok és mínusz pontokat szerez.
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A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

2 játékos esetén minden színből 1 szamár kártyát ki kell venni a 
pakliból és visszatenni a dobozba – ezeket nem használjuk a játék 
során.

Osszatok minden játékosnak 1 különböző színű szamár kártyát. A 
játékosok ezt leteszik maguk elé az asztalra, így könnyen látható. 
Ez alkotja majd a játékosok állományát a játék elején.

Fontos: Ebben a játékban nincs lap a játékosok kezében, hanem 
minden lapot maguk előtt tartanak az asztalon, színek szerint ren-
dezve az átláthatóság érdekében. 

Keverjük meg a többi lapot és helyezzük képpel lefelé húzópak-
liként az asztal közepére. Ez után húzzuk fel a legfelső két lapot és 
vegyük ki a játékból őket anélkül, hogy megnéznénk.  

Végül, fordítsuk fel a legfelső 5 lapot és tegyük őket képpel 
felfelé egymás mellé az asztalra. Ezek a kínálatban lévő kártyák.

A JÁTÉK MENETE
A játék az óramutató járásával megegyezően halad. Egy játékos a 
körében végrehajt egyet a következő két akció közül: 
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A) Egy lap elvétele
A játékos elveszi a legkisebb értékű lapot a kínálatból és a saját-
jaihoz teszi.

Ha a legkisebb értékű lapból több is van, a játékos választhat,
melyiket veszi el.

Példa: A kínálatban van egy piros szamár kártya, egy zöld
szamár kártya, egy zöld 4-es és egy kék 8-as kártya. Brúnó
szeretne egy lapot elvenni.Mivel csak a legkisebb értékűt veheti
el, választania kell a piros, vagy a zöld szamár kártya közül
(mindkettő értéke -2). A Zöld szamár kártyát választja, és a kész-
letéhez teszi.

B) Egy lap kicserélése
Ez az akció csak akkor választható, ha a következők történnek:

1. Lehetőség: A játékos elvesz egy aranykártyát a készletéből 
és a kínálatba teszi. Cserébe elvehet egy kisebb értékű arany-
kártyát a kínálatból és a készletéhez teheti.

Példa: A kínálatba egy piros szamár kártya, egy zöld 4-e 
kártya és egy kék 8-as kártya tartozik. Dani szeretne kicserélni 
egy lapot. Betesz egy kék 6-os lapot a kínálatba és cserébe 
elveszi a zöld 4-es lapot. Nem veheti el a szamár kártyát és a 
kék 8-asat.

2. Lehetőség: A játékos elvesz egy szamár kártyát a készleté-
ből és a kínálatba teszi. Cserébe választ egy arany kártyát és a 
készletébe teszi.
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Példa: A kínálatban van egy piros szamár kártya, egy kék 6-os és 
egy kék 8-as kártya. Karcsi szeretne kicserélni egy lapot. A zöld 
szamár kártyáját a kínálatba teszi és cserébe elveszi onnan a kék 
8-as lapot, amit a készletébe tesz. A kék 6-os lapot is választhatta 
volna, de a piros szamár kártyát nem. 

Fontos: Szamár kártyát elvenni a kínálatból csak az A akciót 
(egy lap elvétele) választva lehetséges. A B akciót (egy lap 
kicserélése) választva sosem lehet szamár kártyát elvenni.

A B akciót (egy lap kicserélése) választva 3-es értékű arany-
kártyát nem lehet elvenni, mert nincs kisebb értékű aranykártya, 
amivel ki lehetne cserélni.

EGY KÉSZLET PONTOZÁSA

3 azonos színű lap alkot egy készletet. Ha egy akció végrehajtása 
után egy játékosnak van egy készlete az állományában, azt pon-
toznia kell. Bónuszként elvehet egy lapot az egyik ellenfelétől és 
a saját állományába teheti. 

Megjegyzés: Nem vehet el lapot olyan színben, amely már meg-
található az állományában (pl.: amelyből már van egy, vagy több 
lapja).  

Fontos: Nem vehet el lapot olyan színben sem, amilyen színben 
éppen pontoz egy készletet.

Ha a többi játékosnak nincs olyan lap az állományában, melyet a 
játékos szabályosan elvehet, akkor nem kap bónusz kártyát.
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Ezután a játékos elveszi a készletét és képpel lefelé az állománya
mellé teszi pontozó pakliként.

A lapok a pontozó pakliban biztonságban vannak és nem lehet
onnan lapot elvenni más játékosnak.

Példa: Krisztiánnak kialakul egy készlete az akciója után, mivel
van három piros, egy kék és egy zöld kártyája az állományában.

Most elvehet egy lapot valamelyik ellenfelétől, olyat, ami nem
piros, kék, vagy zöld. Elveszi a sárga 6-os kártyát Brúnótól és az
állományába teszi. Ezután elveszi a három piros lapját az állo-
mányából és képpel lefelé a pontozó paklijára teszi.

NINCS LAP A KÍNÁLATBAN
Amikor egy játékos elveszi a kínálatban lévő utolsó lapot, a meg-
szokott módon végrehajtja akcióját, majd 5 új lapot fordítunk fel a 
húzópakliból, ezzel megalkotva az új kínálatot. Most a következő 
játékos van soron.

SZÍN PONTOZÁSA
Amikor az utolsó 5 lapot is felhúztuk a húzópakliból, a Nagy
Végjáték elkezdődik. A játék ugyanúgy zajlik tovább, amíg az
utolsó lapot el nem veszi valaki a kínálatból. Miután a játékos
végrehajtotta akcióját, a játékosok állományában végrehajtjuk a
színek pontozását. Minden színben a játékosok összeadják az állo-
mányukban szereplő kártyáik értékét és összevetik őket. Minden
színt külön kell pontozni. Akinek a legnagyobb pontszám jön ki,
az hozzáteszi az adott színben nála lévő legmagasabb értékű arany
kártyát a pontozó paklijához. Minden más lap az adott színben,
beleértve a többi játékosnál lévőket is, a dobó paklira kerül.
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Döntetlen esetén minden érintett játékos hozzáteheti az adott szín-
ben nála lévő legmagasabb értékű arany kártyáját a pontozó pakli-
jához.

Abban az esetben, ha egy játékosnak sincs egyetlen arany kártyája
sem az adott színben, az adott színben nem történik pontozás.

Minden szamár kártyát az adott színben, amely a játékosoknál van,
el kell dobni.

A végső pontozásra a színek pontozása után kerül sor.

Példa: A játékosok először összevetik a piros színű lapjaikat.
Karcsinak van egy 6-os, Daninak egy 8-as és egy -2-es, míg
Brúnónak nincs egy sem.Mivel Karcsinak és Daninak is 6 a végső
pontszáma, hozzá adhatják a legmagasabb értékű piros lapjukat a
pontozó paklijukhoz. Karcsi hozzá adja a piros 6-osat, Dani a
piros 8-asat, míg Brúnó nem kap semmit.

A játékosok most összevetik a zöld kártyákat. Karcsinak van egy
szamár kártyája, Daninak és Brúnónak egy sincs.Mivel egyik
játékosnál sincs zöld arany kártya, a színben nem történi pontozás.
Karcsi eldobja a szamár kártyáját. A játékosok folytatják a pon-
tozást a többi színben is.

VÉGSŐ PONTOZÁS
Minden játékos összeszámolja győzelmi pontjait, összeadva a pon-
tozó paklijában lévő lapok értékét. A legtöbb ponttal rendelkező
játékos nyer. Döntetlen esetén az lesz a győztes, akinek a legtöbb
lapja van a pontozó paklijában. Ha még ezután is döntetlen az
állás, minden érintett játékos nyer.
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TAKTIKAI TANÁCSOK

Nagy előnyt jelent, ha a megfelelő időben a jó kártyát vesszük el
a kínálatból. Az a játékos van a legjobb helyzetben, aki a kínálat
feltöltése után következik. Ha ekkor két színből is van lapja az ál-
lományában, akkor valószínűleg könnyedén ki tud alakítani egy
készletet.

A lapok cseréje plusz lehetőséget ad arra, mikor kerüljön a kínálat
feltöltésre. Azon játékosok, akik jól cserélgetnek, javítani tudnak
pozíciójukon. Néha megéri olyan lapot a kínálatba tenni egy
játékosnak, melyet másnak “nem lehet visszautasítani”.

A szamár kártyák nem mindig kedveltek, habár néha hasznukat
vesszük. Könnyen használhatóak, például elcserélhetjük egy nagy
értékű aranykártyára.

A szamár kártya az állományban azt jelenti, hogy majdnem
mindig lehetőség van a B akció (egy lap kicserélése) végrehajtá-
sára a pozíciónk javítása érdekében.

Néha a szamár kártyákat más játékosoknak el kell vennie: ha egy
akció után csak szamár kártyák maradtak a kínálatban, a soron
következő játékosnak nincs más választása, mint az A akciót (egy
lap elvétele) végrehajtani és elvenni közülük egyet.

A szamár kártyákat használhatjuk készletek feltöltésére is, habár
ettől óvakodni kell, amikor csak lehetséges. Nem ajánlatos, ha
valakinek a pontozó paklijában túl sok mínusz pontokat érő lap
van.
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Fontos, hogy mindig figyeljük a többi játékost, így láthatjuk, mi
a tervük a játék során.

Amikor egy játékosnak lehetősége van bónusz lapot elvenni,
érdemes megfontolnia, melyik játékostól melyik lapot veszi el. A
színek pontozásakor sok pontot szerezhetünk. A játékosoknak
érdemes követni, hogy melyik színben van esélyük pontokat
szerezni és aszerint haladni a játék folyamán.
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