
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 JÁTÉKSZABÁLY 
 

A Happy Salmon egy gyors, egyszerű kártyajáték, tele 
izgalommal, kiabálással és kézcsapkodással. 
 

Válassz egy kártyaszínt és vedd el a 12 lapodat! Keverd 
meg a kártyáid, és vedd a paklid képpel lefelé a kezedbe! 
 

Háromra fordítsd meg a paklidat, így minden lapod képpel 
felfelé fog nézni. Mindenki egyszerre kezdi 
a játékot, hangosan bekiabálva a 
legfelső kártyája AKCIÓJÁT. 
KIABÁLJ FOLYAMATOSAN... 
mindenki tudja meg, milyen 
kártya van nálad! 
 
 

 AKCIÓK 
 

A két játékos csapja össze a 
tenyerét egymással! 
 
A két játékos gyengéden üsse 
össze az öklét egymással! 
 
A két játékos cseréljen helyett 
egymással, a lapjaikkal együtt! 
 
A 2 játékos gyengéden csapkodja 
meg egymás alkarját legalább 3-szor! 
 
 

CSENDES VERZIÓ 
 

A Happy Salmon csendes verziója a fenti 
szabályok szerint zajlik azzal a kivétellel, 
hogy itt nem lehet kiabálni! Ahelyett, 
hogy kiabálnál, hajtsd végre az alábbiakat: 
 

High Five: emeld fel a kezedet! 
Pound it!: emeld fel az öklödet! 
Switcheroo: körözz az ujjaddal a levegőben! 
Happy Salmon: csapkodj a kezeddel, mint 1 uszonnyal! 
 

Aki legelőször dobja el az utolsó lapját kiálthatja 
csak, hogy: „NYER-TEM!” 

 
 

 

 

 JÁTÉKSZABÁLY 
 

Ha bármelyik játékos ugyanazt az akciót kiabálja, mint te, 
hajtsátok végre együtt az akciótokat (lásd AKCIÓK)! Miután 
végrehajtottad az akciódat, gyorsan dobd el a kártyádat az 
asztal közepére és térj rá a következő kártyádra! 
A következő kártyád akcióját ugyanazzal, vagy 
más játékossal is végrehajthatod. Ismételd a 
fentieket addig, míg el nem fogynak a lapjaid! 
 

Legyél te az első játékos, aki először dobja el az 
utolsó lapját, miközben ezt kiáltod: 
„NYER-TEM!” 

 
 

 GYIK 
 

Mi történik, ha kettőnél több játékos kiáltja ugyanazt az akciót? 
Csak 2 játékos hajthat végre egymással egy akciót. Tehát ha 3 
játékos ugyanazt az akciót kiáltja, csak a 2 leggyorsabb hajtja 
közülük végre azt, a harmadiknak pedig egy új partnert kell  
találnia. 
 

Mit tehetek, ha egyáltalán nem találok partnert az akciómhoz? 
Ha nem találsz azonos akciót kiáltó partnert, gyorsan tedd az 
akciókártyádat a paklid aljára, és folytasd a játékot a sorban 
következő akciókártyáddal! 
 

 
 

 ISMERD MEG A TERVEZŐKET! 
 

 Ken Gruhl és Quentin Weir 
 gyermekkoruk óta a „nagy 
 ötössel” és az öklük összeütésével 
 köszöntik egymást. Miután 
 megismertek egy újabb fogást, 
 a „boldog lazacot” 
 megtervezték 
 ezt a játékot, hogy az élet 
 apró örömeit meg tudják 
 ünnepelni családtagjaikkal 
 és barátaikkal. 


