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Ki a Szamár? 
  

Egy játék, amitől kitéped a hajad! 
3-12 játékos részére, 8 éves kortól 
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1.0  Bevezetés 
A játék célja megszabadulni a saját kártyáktól amilyen gyorsan csak lehet, és nem szerezni 
közben pontokat. Amint egy játékos megszabadul az utolsó kártyájától is egy kör végére, 
befejezi a játékot, és az ő nagy örömére: nem kap pontot. Minden kártya, ami a többi játékos 
kezében maradt pontot ér nekik. A „Szamár” különösen veszélyes: önmagában 20 pont jár 
érte. Az a játékos a nyertes, aki a legkevesebb pontot gyűjti össze egy előre meghatározott 
játék szám után. 
 
 
2.0  Alkotó elemek 
A „Ki a szamár?” minden példánya tartalmaz: 

• 110 kártyát 
(104 számozottat: 1-től 13-ig számozva, 8 különböző színben, 5 jokert,1 szamarat) 

• 1 szabálykönyvet 
 
Ha ezen részek közül valamelyik hibás vagy hiányzik, akkor elnézést kérünk a 
kellemetlenségért és kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk, hogy a szükséges cserét 
vagy pótlást megtegyük. 
 
Kérjük a levelét a következő címre küldje:  

Phalanx Games 
Attn.: Customer Service 
P.O. Box 32 
1380 AA Weesp 
The Netherlands 
E-Mail: info@phalanxgames.nl 
 

 
 
3.0  A játék kezdete 
Az a játékos, aki utoljára látott egy Szamarat kap egy tollat és papírt. A tőle balra ülő játékos 
megkeresi a Szamár kártyát, majd a paklit megkeveri és leszámolja belőle a játékosok 
számának a táblázat alapján megfelelő kártya mennyiséget. /Ne felejtsük a Szamárral van meg 
a darabszám!/. Majd ebbe a pakliba belekeveri a Szamár kártyát. 



 

 2

Játékosok 
száma 

Játékosonként 
osztott kártyák

A kártyák száma
játékban 

3 13 39 
4 13 52 
5 13 65 
6 13 78 
7 13 91 
8 13 104 
9 12 108 
10 11 110 
11 10 110 
12 9 108 

 
 

4.0  A játék menete 
Az a játékos a kezdő, akinél a Szamár van. Kijátszik egy vagy több ugyanolyan értékű lapot. 
A tőle balra ülő a következő: vagy emel vagy passzol. 
 

• Emelés jelentése: Kijátszik ugyanannyi lapot, de ezeknek nagyobb értékűeknek kell 
lenniük. 

• Passz jelentése: Nem játszik ki egy lapot se /Mert nem tud vagy nem akar emelni./ 
 
Az a játékos, aki kezd, az meghatározza a kijátszható lapok számát. Ha egy kártyát játszik ki, 
akkor mindenki másnak is 1 lapot kell kijátszania vagy passzolhat. Ha 2 vagy 3 kártyát 
/ugyanabban az értékben/, akkor a többi játékosnak is 2 vagy 3 azonos lapot kell, vagy 
passzolhatnak. Ha egy játékos kijátszik lapokat, akkor nagyobb értékűt kell kitennie, mint az 
előtte levő. 
 
A kijátszott kártyák arccal felfelé a játékosok előtt fekszenek, hogy mindenki jól lássa ki 
játszotta ki őket. Amikor minden játékos sorra került és vagy emelt vagy passzolt, akkor vége 
egy körnek. A kijátszott kártyák dobásra kerülnek. Aki a legmagasabb lap/okat/ tette, az lesz 
az új kezdő játékos. Addig folytatjuk így,míg valakinek nem marad lapja. 
 
4.1 Jokerek 
5 joker lap van a játékban. Ezek értéke a játékba kerülésüktől függ: 1 és 
14 közt lehet. Ha a jokert egy másik lappal /vagy lapokkal/ együtt teszik 
ki, az értéke annyi, mint a vele kijátszott lapok értéke. 
 
Példa: Két darab 10-es kártya és a joker mellé,mint a harmadik 10-es 
lap. 
Ha a joker önmagában játszák ki, az értéke ’’14’’. Ez a legmagasabb 
érték, nem lehet növelni. 
Az egyedülálló joker kijátszható ’’1’’-sként is Szamár veszély 
elhárításkor. Lásd 4.2 
Minden a játék végén kézben maradt joker értéke 14 büntető pont! 
 
4.2 A Szamár kártya 
Az a játékos a kezdő, akinél a Szamár van. 
Ha szeretné, már az első körben, azonnal kijátszhatja a Szamarat. 
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Amikor a Szamarat kijátsszák (nem számít melyik körben), akkor egy Szamár kör következik. 
A Szamár körben: 

• A Szamár mindig ’’0’’-t ér 
• A játékosok nem passzolhatnak 
• A játékosok nem kötelesek emelni 
• A játékosok tetszésük szerint játszhatnak ki kártyát: alacsonyabbat, egyenlőt, 

magasabbat, mint az előttük kijátszott lap. 
• Az a játékos, aki a legmagasabb értékű lapot tette, kezébe kell vegye a fogást (benne a 

Szamarat). 
• Ha több legmagasabb lap is van, akkor azé a fogás, aki utoljára játszotta ki közülük a 

lapját. 
 
4.3 Hogy lehet megszabadulni a Szamártól? 
Aki megkapta a Szamarat, nem játszhatja ki azonnal! Csak a 
megszerzése utáni második körben lehet újra kijátszani. Azonban a 
Szamár kijátszásához  kezdő játékosnak kell lenni. 
 
A Szamár csak akkor játszható ki, ha a játékosa kezdi a kört! 
 
A Szamár a játék végéig bent marad. Gyakran cserélgeti a gazdáját. 
Lehetséges, hogy többször is megkapjuk a Szamarat egy játékban. De 
csak az a játékos, akinél a játék végén van kap 20 pontot és csak Ő 
érdemli meg, hogy „Szamárnak” hívják! 
 
 
5.0  A játék vége 
Annak a körnek a végén, ahol valamelyik játékosnak elfogy a kártyája, vége a játéknak. 
Elképzelhető, hogy több játékosnak is ugyanakkor fogy el a kártyája. Ha a játékos az utolsó 
kártyáját egy Szamár körben teszi le, akkor csak abban az esetben van vége a játéknak, ha 
nem ő viszi a fogást! 
Most akkor a pontok számolása következik. 
Minden játékos összeadja a pontjait. A Szamár értéke 20, minden joker 14, az összes többi 
kártya annyi büntető pontot ér, amennyi az értéke. A játékosok összpontszámát leírjuk egy 
papírra. A pont megmarad, és az a játékos lesz a nyertes, akinek a legkevesebb büntető pontja 
van az egyeztetett játék szám után. 
Három játék 5 játékossal körülbelül 30 perc hosszú. 
 
6.0  Példák 
6.1 Szabvány kör 
 
Sándor a kezdő játékos. Ő a következő 3 kártyát teszi le:  6/6/6 
Barbara emel:       8/8/Joker 
Krisztián passzol 
Dani emel:       10/10/10 
Gábor passzol 
 
Dani játszotta ki a legmagasabb értékű lapokat. Ő lesz az új kezdő játékos. Minden kijátszott 
lapot dobunk, mielőtt Dani elkezdené a következő kört. 
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6.2 Egy Szamár kör (a játékos nem passzolhat) 
Sándor a kezdő játékos. Nála a Szamár és leteszi:   Szamár(0) 
Barbara a legalacsonyabb lapját teszi le:         2 
Krisztián kijátszik egy           1 
Dani lerak:             2 
Gábor letesz:             1 
 
A legnagyobb értékű lapok kijátszói közül, aki utoljára tette a lapot, az veszi a kezébe a 
fogást. Ebben a Példában Dani viszi a csomagot. Kézbe veszi mind az 5 kártyát és ő lesz az új 
kezdő játékos. Nem játszhatja ki azonnal a Szamarat. 
 
 
 
Szerző: Wolfgang Kramer 
Production: Michael Bruinsma, Ulrich Blennemann 
Grafika: Francois Bruel 
Layout: Lin Lehnen 
Szabály Szerkesztő: Kevin Duke 
Magyar Fordítás: Dunda 


