
Tartozékok
 · 54 számozott kártya, 1-től 54-ig
 · szabályfüzet

A probléma az, hogy ki kell játszanotok a 
kártyáitokat, holott nem akarjátok meg-
szerezni az ördög�ókákat. De ha ügyesek 
vagytok és szerencsések, a lehető legkeve-
sebb ponttal megússzátok.

Keverjétek meg a paklit és osszatok ki 9
lapot mindenkinek.
 · 3 játékos esetén a 28-54-es kártyákat
 rakjátok vissza a dobozba;
 · 4 játékos esetén a 37-54-es kártyákat
 rakjátok vissza a dobozba;
 · 5 játékos esetén a 46-54-es kártyákat
 rakjátok vissza a dobozba;
 · 6 játékos esetén az összes lapra szük-
 ségetek lesz.

Játékötlet

Előkészületek

A játék menete
Az óramutató járása szerint halad a játék.
Az osztó bal oldali szomszédja kezdi a 
játékot úgy, hogy kijátszik egy tetszőleges
lapot a kezéből - kivéve, hogy az nem lehet 
öt ördög�ókás. A kártyát képpel lefelé 
kirakja az asztal közepére. A következő 
játékos kijátszott kártyájával majd megha-
tározza, hogy ennél a lapnál kisebbet vagy 
nagyobbat kell-e a többieknek kijátszania 
- valamint ezáltal azt is, hogy a legnagyobb 
vagy a legkisebb kijátszott lap viszi-e el 
majd az ütést.

Ha a másodikként kijátszott kártya na-
gyobb, mint az elsőként kijátszott, a
többi játékosnak is az elsőként kijátszott
kártyánál nagyobbat kell kijátszania. 
Miután mindenki kijátszott egy lapot, az 
ütést az viszi el, aki a legnagyobb kártyát 
játszotta ki. Aki képtelen az elsőként 
kijátszott lapnál nagyobb lapot kijátszani, 
az egy kisebbet rak az ütésbe. Ilyenkor 
viszont ő viszi el az ütést - ha pedig töb-
ben is voltak ilyenek, a legkisebb kiját-
szott lap tulajdonosáé az ütés.

Ha a másodikként kijátszott kártya kisebb, 
mint az elsőként kijátszott, a többi játékos-
nak is az elsőként kijátszott kártyánál ki-
sebbet kell kijátszania. Miután mindenki 
kijátszott egy lapot, az ütést az viszi el, aki 
a legkisebb kártyát játszotta ki. Aki képte-
len az elsőként kijátszott lapnál nagyobb 
lapot kijátszani, az egy kisebbet rak az ütés-
be. Ilyenkor viszont ő viszi el az ütést - ha 
pedig többen is voltak ilyenek, a legkisebb 
kijátszott lap tulajdonosáé az ütés.

Aki elvitte az ütést, az a lapokat képpel le-
felé lerakja maga elé egy pakliba. A követ-
kező ütést ő indítja úgy, hogy kijátszik egy
tetszőleges lapot a kezéből - de öt ördög�-
ókást csak akkor, ha mást nem tud hívni.

1. példa 2. példa

Pontozás, a játék vége

(ötszemélyes játék)

Tamás kihívja a 22-est. Dávid a 30-ast rak-
ja ki, eldöntve ezzel, hogy a többieknek is
22-esnél nagyobb lapot kell kijátszaniuk.
Zsuzsa a 27-est, Péter a 34-est, Anna a 23-
ast játssza ki.

A legnagyobb lapot Péter játszotta ki, ő
viszi el az ütést, amiben hét ördög�óka
található.

(hatszemélyes játék)

Péter kihívja a 37-est. Anna a 31-est rak-
ja rá, eldöntve ezzel, hogy a többieknek is
37-esnél kisebb lapot kell kijátszaniuk.
Tamás kezében nincs ilyen kártya, így ő a
39-est rakja le. Jelenleg ő vinné el az ütést.
Zsuzsa bátran kirakja a 15-öst (öt ördög-
�ókás!), mivel ő már biztosan nem viszi
el az ütést. Dávid 1-est rak le, tudván
tudva, hogy már ő sem viheti el az ütést
- örül, mert megszabadult az 1-estől, 
amivel pedig amúgy könnyen elvihetett
volna egy ütést. Simon kezében sincs 37-
esnél kisebb kártya, miként a 38-as se,
vagyis bármit játszik ki, övé az ütés.
A 46-osra esik a választása, azon lega-
lább nincs egy ördög�óka se.
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Simon összesen nyolc ördög�ókát gyűjtött.

A kilencedik ütés után mindenki meg-
számolja, hány ördög�ókát gyűjtött be,
és ezt a számot hozzáadja az előző for-
duklókban szerzett pontjaihoz.

Ha még senkinek sincs száz vagy több
pontja, új fordulót kell kezdeni. Az 
előző forduló kezdőjátékosa lesz az új
fordulóban az osztó.

A játék azzal a fordulóval ér véget, 
amelynek végén legalább egyvalaki 
pontszáma eléri vagy meghaladja a
százat. Az győz, akinek a legkevesebb
pontja van.
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