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M 
Ez egy absztrakt játék lapkákkal és zsetonokkal. Ez egy tisztán stratégiai játék, de nem túl nehéz. 
Tervezte Martin Schlegel. 2 - 6 játékos számára, 10 éves kortól. 
Fordította: Dunda 
 
Tartalom  
90 lapka, 18 db mind az 5 színből  
36 fa zseton  
1 sorjelző (fekete trapéz)  
1 értékelő jelző (henger alakú) 
 
Az első játék előtt a 90 lapkát óvatosan ki kell szedni a keretükből. 
 
Játék előkészületek 
Minden játékos kap 6 fa zsetont. A sor és értékelő jelzők tegyük a játék terület mellé. A 90 lapkát képpel 
lefele összekeverjük. A játékosok számától függően a következő mennyiségű lapkára van szükség: 
 
2 játékos 50 lapka  
3 játékos 60 lapka 
4 játékos 70 lapka 
5 játékos 80 lapka 
6 játékos 90 lapka 
 
A megmaradt lapkákat és chipseket 
visszatesszük a dobozba. 
A lapkákat tegyük egy halomba képpel lefele 
fordítva az asztal szélére. 5 lapkát fordítsunk 
meg és tegyük véletlenszerűen az asztal 
közepére „M” alakba. A lapka lehelyezés később 
leírt szabályai nem érvényesek a kezdő „M” 
létrehozásakor. 
Egy példa kezdő helyzet látható jobbra. 
 
Minden játékos húz 4 lapkát a halomból és a kezébe veszi őket. A játékosok kezében levő lapkák 
titkosak.  Az a játékos kezdi a játékot, akinek a nevében a legtöbb M betű van. A többiek az órajárásának 
megfelelően követik. 
 
A játék célja 
A lapkák kijátszásával, a játékosok megpróbálnak a jobb oldali szomszédjuktól zsetont szerezni, valamint 
kikényszeríteni egy sor vagy oszlop értékelését. Az értékelő kör alatt, a játékosok felveszik az előzőleg 
kijátszott lapkákat az asztalról és ezek a lapkák a játék végén pontot fognak érni. De a lapkák csak 2 
színből fognak pozitív pontot érni, az összes többi szín negatív pontot ad a játékosnak. Az a játékos, 
akinek a legtöbb pontja lesz a zsetonokból és a lapkákból összesen, az nyer. 
  
A lapkák 
Minden lapkának 2 vagy 3 jellemzője van. Míg néhány lapkának csak a színe és 0-s értéke van, az 
összes többi lapkán még egy jel is van. 
 
Jel és az érték két különböző módon is láthatóak minden lapkán. A jel látható a lapka közepén, és a négy 
élén látható barázdák formája is mutatja. Az érték a lapka négy sarkába rá lett nyomtatva, valamint a 
lapka élein levő rovátkák száma is mutatja. 
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Egy kék színű lapka, kocka 
jellel, az értéke 40. 
 
 

 
Egy barna színű lapka, 
háromszög jellel, az értéke 
30. 
 
 

 
Egy piros színű lapka, az 
értéke 0 és nincs rajta jel.

A játék menete 
A játékos a körében kijátszhat egy lapkát a kezéből az asztalra, egy másik már letett lapka mellé. A 
kijátszott lapka legalább egyik jellemzőjének (szín, jel, érték) meg kell egyeznie azon lapka egyik 
jellemzőjével, ami mellé lett téve. Mindkét lapkán lennie kell vagy ugyanolyan értéknek vagy ugyanolyan 
jelnek, vagy ugyanazon színnek. Természetesen két paraméter is megegyezhet. 
 
Ha a lapkán oly módon tesszük le, hogy kettő vagy több lapkával is érintkezik, akkor az újonnan lerakott 
lapkának a már lent levők mindegyikével legalább egy jellemzőben meg kell egyeznie. Minden 
szomszédos lapkát külön kell értékelni és a jellemzők lehetnek másmilyenek minden lapkán. Például, ha 
a színben egyezik meg az egyik lapkával, attól még lehet a másik lapkával jelben azonos. 
 
Miután a játékos letett egy lapkát, húz egy másikat a lefordított halomból így mindig négy lapka lesz a 
kezében. Ezután a játékostól balra ülő játékos következik sorra. 
 
                                                          

 
Itt az érték ("30") 
megegyezik, a lapkát le lehet 
tenni. 
 
 
 
 
 
 

 
A jel ("háromszög") egyezik a 
felső lapkáéval és a színe 
("zöld"), mint a jobb oldali 
lapkáé, így e lapka 
kijátszható. 
                                                   

 
Annak ellenére, hogy a lapka 
meg egyezik a felső lapkával 
színben ("piros") és a jobb 
oldalival jelben ("nyolcas"), 
mégse tehető le, mert nem 
egyezik meg az alsó lapkával 
semmiben.

 
Passz 
Ha a játékos nem tud lerakni, vagy úgy dönt, hogy nem akar letenni a kezéből lapkát, akkor passzolhat. 
Ha passzol és van fa zsetonja, akkor egyet ebből a jobb oldalán ülő játékosnak kell adnia. A játékos 
ezután a lapkái közül egyet arccal lefele az asztalon levő halom alá tehet és húz egy újat helyette. Ezután 
a játékostól balra ülő játékos következik sorra. 
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A játékmező mérete  
A játékmező mérete (amit a lapkákkal hozunk 
létre) behatárolt. Egy sor vagy egy oszlop 
maximum 6 lapkát tartalmazhat. A teljes 
játékmező a legnagyobb méret esetén 6 x 6 
lapkából áll. 
 
A jobbra levő példában több lapkát már nem 
lehet letenni a kereten (szürkéskék terület) 
kívülre, mivel a játékmező már 6x6-os. 
 
                                               

 
 
 
Zsetonok szerzése 
Egy lapka lerakásával a játékosnak lehetősége nyílik a jobb oldali szomszédjától megszerezni 
zsetonokat. Ha a játékos a lapkát csak egy már letett lapka mellé teszi le, akkor nem szerez zsetont. Ha a 
lapkát úgy teszi le, hogy két már lent levő lapkával is érintkezik, akkor egy zsetont kap a szomszédjától.  
Három előzőleg letett lapkával érintkezik, akkor két zsetont kap. Ha sikerül úgy letennie a lapkáját, hogy 
négy már előzőleg letett lapkával is szomszédos, akkor három zsetont szerez meg a jobb oldali 
szomszédjától.  
 
Ha jobb oldali szomszédjának nincs zsetonja, akkor a tőle jobbra ülőtől veszi el és így tovább, ha 
szükséges. Tehát a játékos mindig megkapja a zsetont, hacsak már el nem vette az összest a többiektől. 

            
        Egy szomszéd            Két szomszéd Három szomszéd  Négy szomszéd 
         0 zseton                     1 zseton  2 zseton   3 zseton          
 
Értékelő kör 

Értékelő kör következik, ha egy lapka kijátszása után az alábbi két feltétel egyszerre teljesül:  
 
1. Az a sor (vízszintes vagy függőleges) amelyik a kijátszott lapot is tartalmazza 5 vagy 6 lapkából áll, 

úgy hogy nincs köztük üres mező. 
2. A kijátszott lapka ugyanezen sorban/oszlopban az egyik szomszédos lapkával legalább két 

jellemzőjében azonos. 
 

                                                   
 
Ez a lapka (piros-20-négyzet) letehető ide, mivel megegyezik egy jellemzőjével mind a bal ("piros"), mind 
a jobb lapkával ("négyzet" és "20"). A játékos azonnal kap egy zsetont a jobbján ülő játékostól, mert „két 
szomszédos” lehelyezés volt. Mivel még 5 lapka is van folytonosan a sorban, és az egyik szomszédjával 
két jellemzőben is megegyezik, egy értékelő kör következik. 
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Ha egyszerre két sor/oszlop (vízszintes és függőleges) is kivált egy értékelő kört, akkor a játékosnak el 
kell döntenie, hogy melyiket értékeli ki. A második sor/oszlop nem kerül kiértékelésre ekkor. 
 
Az a játékos, aki előidézte az értékelő kört, 
megkapja az értékelő jelzőt, amit maga elé tesz 
az asztalra, az értékelendő sor/oszlop 
megjelölésére a sor jelzőt az adott sor/oszlophoz 
teszi és megkapja a jobb oldali játékostól a 
zseton tartozását. Ezután el kell venni egy lapkát 
az épp értékelt sor/oszlopból. A lapka elvétele 
után az ott maradt lapkáknak összefüggőnek kell 
maradniuk egymással vagy függőlegesen, vagy 
vízszintesen. (Nem lehet olyan lapka, ami nem 
kapcsolódik a többihez valahogy.). 
 
Azon lapkák, amiket X-el jelöltünk nem vehetőek 
el a sorból, mivel ezekben az esetekben egy 
vagy több lapka leszakad a többitől, ami egy 
„csapatban” van. 

 

 
Amennyiben lehetséges, hogy a játékos a fenti szabályok szerint elvegyen egy lapkát, akkor el is kell 
vennie egyet (még ha az olyan színből is van, ami neki mínusz pontokat hoz). 
 
Miután az első játékos (aki letette az „értékelő” lapkát) elvett egy lapkát az asztalról, a tőle jobbra ülő 
játékosnak kell elvennie egyet, ha tud. Miután egy lapkát elvettek, az összes megmaradt lapkának 
összekötve kell lennie vagy vízszintesen, vagy függőlegesen. Az is teljesen elképzelhető, hogy nincs 
további levehető lapka a játékterületről e ponton. Azonban amíg az lehetséges (a fentebb említett 
szabályoknak megfelelően) minden játékosnak le kell vennie egy lapkát az órajárásával ellentétes 
sorrendben. A játékosok számától és a lapkák elrendezésétől függően az is lehetséges, hogy egy játékos 
több lapkához is juthat, de az is, hogy egyhez sem. Valamint a teljes sor/oszlopot sohasem távolíthatják 
el. Legalább egy lapkának maradnia kell az értékelt sor/oszlopban. Amikor már több lapkát nem tudnak 
elvennie a játékosok, vége az értékelő körnek. Az értékelő és a sorjelző vissza kerül a játéktér mellé és 
az a játékos folytatja a játékot, aki az értékelést kiváltó játékostól (az, aki épp visszaadta az értékelő 
jelzőt) balra ül.  
 
A játéktérről elvett lapkákat a játékos képpel felfele, színenként csoportosítva maguk elé teszik. Ha egy 
játékos egy színből több lapkát is birtokol, akkor a játékosnak egymásra kell tennie a lapkákat, (átfedve, 
de nem takarva), képpel felfele az asztalon. Így az utoljára kapott lapka átfedi az előzőleg ugyanebből a 
színből szerzett lapkát. Emiatt egy játékosnak 5 képpel felfele fordított „paklija” is lehet az asztalon maga 
előtt. 
 
A játék vége 
Ha az utolsó lapka is felhúzásra kerül az asztalon levő halomból, akkor a játékosok addig folytatják a 
játékot felhasználva a kezükben levő lapkákat, amíg még egy értékelő kör bekövetkezik. Amint ez 
megtörtént, a játékosok kezében levő lapkát eldobásra kerülnek, és nem számítanak bele a 
végértékelésbe. A játékosok összeszámolják a pontjaikat. A játéknak akkor is vége, ha már egy játékos 
sem tud letenni újabb lapkát (ha ez előbb következik be, mint egy értékelés).  
 
Minden zseton 10 plusz pontot ér, míg a lapkák annyit érnek, amennyi rájuk van nyomtatva (0 - 40). A 
játékos által gyűjtött lapkákból a két legtöbb pontot érő színt ki kell választani. Ezen lapkák pontjait pozitív 
értékben kapja meg a játékos. Az ezen a két színen felül szerzett más színű lapkák pont értéke mínuszba 
kerülnek elszámolásra. A zsetonok és a lapkák segítségével, aki a legtöbb pontot szerezte, az nyer!  


