
Mamma Mia! 

Tervezte: Uwe Rosenberg 

Kiadja: ABACUSSPIELE Verlags GmbH & Co. 
KG 

63303 Dreieich 
info@abacusspiele.de 
www.abacusspiele.de 
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játékidő kb. 40 perc 

Ebben az ízletes kártyajátékban a játékosok pizzakészítők bőrébe bújnak: felveszik a pincétektől a 
rendeléseket, a raktárból előveszik az összetevőket, majd mindent a sütőbe berakva megsütik a pizzát. 
Amikor a raktárból kifogynak az összetevők, a játékosok kinyitják a sütőt; ekkor kiderül, mely pizzák 
készültek el rendesen, és melyek nem. A hiányosan elkészült pizzák rendeléseit a játékosok visszaveszik, 
és azokkal a következő játékfordulóban újra próbát tehetnek. 

A játék három fordulóból áll; a harmadik forduló végén az a játékos lesz a győztes, akinek a legtöbb 
pizzája készült el. 

Tartalom

A játékban háromféle kártya található: 

 

40 rendeléskártya (8-8 mind az öt színben) 

65 összetevőkártya (13-13 szalámi, ananász, gomba, paprika és olajbogyó) 

1 Mamma Mia!-kártya 

szabályfüzet 
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Előkészületek

Az összetevőket meg kell keverni, és minden játékosnak ki kell osztani 6 kártyát, amelyeket a játékosok 
a kezükbe vesznek. 

Ezután a megmaradt összetevőkártyák közé bele kell keverni a Mamma Mia!-kártyát, és paklit képpel 
lefelé le kell rakni az asztal közepére: ez lesz a raktár. 

Minden játékos elvesz egy készlet rendeléskártyát (választva egy színt), megkeveri a kártyákat, és képpel 
lefelé lerakja azokat maga elé. Ez lesz a játékos pincére. Utána a játékosok felveszik kezükbe pincérük 
legfelső lapját. 

A raktár mellett van a sütő helye. A sütő valójában a képpel felfelé eldobott kártyák paklija. Ide kerülnek 
a játékosok által kijátszott összetevők és rendelések. 

A játékosok választanak maguk közül egy kezdőjátékost. A játékosok az óramutató járásának 
megfelelően követik egymást. 

A Mamma Mia!-kártya

Ha egy játékos felhúzza ezt a kártyát, akkor képpel felfelé lerakja pincére mellé, és 
nyomban húz helyette egy másik kártyát. 

A forduló végén ez a játékos fogja majd kivenni a sütőből a kártyákat, hogy 
megnézze, melyek készültek el rendesen; továbbá ő lesz majd a következő 
fordulóban a kezdőjátékos.

A játékmenet

A pizzák sütőbe kerülése 

A játékosnak, amikor rákerül a sor, kezéből legalább egy összetevőkártyát be kell raknia a sütőbe: a 
kártyát vagy a kártyákat képpel felfelé rá kell raknia a dobott kártyák tetejére. A játékos megteheti, hogy 
a kezéből nem egy, hanem több összetevőkártyát rak be a sütőbe, ám ezeknek a kártyáknak ugyanolyan 
fajtájúaknak (csak szalámiknak, csak ananászoknak, stb.) kell lenniük. 

Az összetevőkártya vagy -kártyák lerakása után a játékosnak hangosan be kell jelentenie, mi került a 
sütőbe ("Három paprika!") 

Ezután a játékos, ha akar, berakhat a kezéből egy rendelést a sütőbe: a kártyát képpel felfelé lerakja a 
dobott lapok tetejére. A játékosnak akkor érdemes leraknia egy rendelést, ha úgy gondolja, hogy a 
szükséges összetevők már a sütőben vannak. 



A játékosok nem nézhetik meg, mi van a sütőben (a kártyákat mindig úgy kell rakni, hogy csak a legfelső 
legyen látható); csak a forduló végén, a sütő kiürítésekor derül ki, hogy mely pizzák készültek el, és 
melyek nem. 

Végül a játékos annyi kártyát húz, hogy a kezében megint hét kártya legyen. Ehhez a játékos vagy a 
raktárból húz összetevőkártyákat, vagy saját pincérétől rendeléskártyákat; azt azonban nem teheti meg, 
hogy mindkét helyről húz kártyát vagy kártyákat. 

Ezzel a játékos köre véget is ért, és bal oldali szomszédján a sor. 

 

Ha a játékos a raktárból, illetve pincérétől húz, és ott nincs annyi kártya, amennyire szüksége van, 
felhúzza ugyan az összes ottani kártyát, de a másik helyről ilyenkor sem vehet el lapot; majd ha megint 
rákerül a sor, és befejezte lépését, akkor húzza csak fel hét kártyára a kezét. 

A forduló azonnal véget ér akkor, amikor valaki felhúzza a raktárból az utolsó összetevőkártyát; ekkor a 
játékos, akinél a Mamma Mia!-kártya van (a továbbiakban Mamma Mia!-játékos), kezébe veszi a sütőből 
az összes kártyát. 

A sütő kiürítése 

A Mamma Mia!-játékos kezébe veszi a sütőből az összes kártyát, úgy fordítva a paklit, hogy a lapok 
képpel lefelé legyenek. Vigyáznia kell arra, hogy nehogy megváltoztassa a sütőben lévő kártyák 
sorrendjét! 

Ezután egyenként felcsapja a "sütőpakli" lapjait, és az összetevőket fajták szerint csoportosítva lerakja az 
asztalra. Az azonos fajtához tartozó lapokat úgy kell egymásra raknia, hogy könnyen látható legyen, 
mennyi is van egy-egy fajtából az asztalon. 



 

Amikor viszont egy rendeléskártyát csap fel, meg kell néznie, hogy az adott pizzához szükséges 
összetevők ott vannak-e mind az asztalon, a csoportosított összetevők között:

• Ha az összes szükséges összetevő ott van, a pizza elkészült. A játékos, akié a rendelés (ez a kártya 
hátlapjáról állapítható meg), megkapja a rendeléskártyát, és azt képpel felfelé lerakja pincére 
mellé - ezáltal jelezve, hogy ez a pizza már a vendégek asztalán van. A Mamma Mia!-játékos 
pedig kiválogatja a pizza elkészítéséhez felhasznált összetevőket, és képpel lefelé lerakja azokat 
egy külön pakli tetejére. 

• Ha viszont egy vagy több összetevő hiányzik, a rendelés tulajdonosa még kipótolhatja a hiányzó 
összetevőket a kezében lévő kártyákból. Ha ezt megteszi, a pizza elkészült, megkapja a 
rendeléskártyát, és azt képpel felfelé lerakja pincére mellé - ezáltal jelezve, hogy ez a pizza már a 
vendégek asztalán van. A Mamma Mia!-játékos pedig kiválogatja a pizza elkészítéséhez 
felhasznált összetevőket, és képpel lefelé lerakja azokat egy külön pakli tetejére. 

• Ha viszont nem pótolja a hiányzó összetevőket, a pizza nem készült el (rendesen) - a játékos 
visszarakja képpel lefelé a rendelést pincérpaklija aljára. 

A rendelés elintézése után az asztalon lévő, csoportosított összetevők a helyükön maradnak. 

A Mamma Mia!-játékos a fentiek szerint folytatja a sütőpakli lapjainak felcsapását, mindaddig, amíg ez a 
pakli ki nem fogy. 

Amikor kifogy a sütőpakli, a Mamma Mia!-játékos az asztalon maradt, fel nem használt összetevőket 
képpel felfelé egyberakja: a következő forduló úgy kezdődik, hogy ezek a kártyák már benne vannak a 
sütőben. 

Ezután megkeveri a felhasznált összetevők pakliját, és belekeveri a Mamma Mia!-kártyát, majd a paklit 
képpel lefelé lerakja az asztal közepére: ez lesz az új raktár. 

Végül a játékos elkezdi az új fordulót. 



Megjegyzés: Előfordulhat, hogy egy játékos úgy kezdi az új fordulót, hogy a kezében nincsen 
összetevőkártya. Ilyenkor passzolnia kell, és így nem játszhat ki rendeléskártyát sem. A passz után 
felhúzza a kezét hét kártyára. 

A játék vége, értékelés

A játék azután ér véget, hogy a játékosok harmadszor is kiürítették a sütőt, és megnézték, mely pizzák 
készültek el. Az a játékos a győztes, aki a legtöbb pizzát készítette el (akinek a legtöbb rendelése van a 
teljesített rendeléseknél). Egyenlőség esetén közülük az nyer, akinek a kezében a legtöbb összetevőkártya 
van. 

A rendelések

Minden játékosnak nyolc rendelése van. Öt ezek közül egyszerű, annyi és olyan összetevők 
kellenek, amelyek a pizzán, illetve mindegyik sarokban láthatóak. A pizza akkor készül el, 
ha úgy csapják fel, hogy az összes szükséges összetevő már ott van az asztalon - illetve a 
rendelés tulajdonosa kipótolhatja a hiányzó összetevőket a kezében lévő kártyákkal. 

Ezen felül minden játékosnak van három speciális rendelése. Ezeket is a rendes szabályok szerint lehet 
elkészíteni: a szükséges összetevőknek ott kell lenniük a sütőből felcsapott, még fel nem használt 
összetevők között, illetve a játékos a kezéből pótolhatja a hiányzókat. Az egyes rendelések: 

Pizza Bombastica 
A pizza elkészítéséhez legalább 15, bármilyen összetevő szükséges. Ha a sütőből felcsapott, 
még fel nem használt összetevők száma meghaladja a 15-öt, ezek mind rákerülnek a pizzára, 
vagyis a Mamma Mia!-játékos az összes felcsapott összetevőt rárakja a felhasznált 
összetevők paklijára. Amikor elkészül ez a pizza, akkor nem maradhat egy felcsapott 
összetevő sem az asztalon!

Pizza Minimale 
E pizzához szükséges egy a játékos kedvenc összetevőjéből (ez látható a kártyán), valamint 
kell még 3, egyazon fajtához tartozó összetevő (ezeket "?" jelöli a kártyán). Ez az összetevő 
mindig az az összetevő, amelyikből a legkevesebb van felcsapva az asztalon (de ez nem 
lehet a játékos kedvenc összetevője - hiszen minden pizzán legalább kétféle összetevőnek 
kell lennie-, sem olyan, amelyből egy sincs az asztalon felcsapva.) Egyenlőség esetén a 
rendelés tulajdonosa választ az érintett összetevőfajták közül.

Pizza Monotoni 
E pizzához szükséges egy a játékos kedvenc összetevőjéből (ez látható a kártyán), valamint 
kell még 6, egyazon fajtához tartozó összetevő (ezeket "J" jelöli a kártyán - ti. J mint joker). 
A rendelés tulajdonosa dönti el, a rendelés felcsapásakor, hogy melyik fajtát használja, de 
nem választhatja kedvenc összetevőjét - hiszen minden pizzán legalább kétféle összetevőnek 
kell lennie.

Példák

Példa egy lépésre 

Jenőn (zöld játékos) a sor. Fog a kezéből három szalámit, és lerakja azokat a sütő (a dobott lapok)  
tetejére. Ezt hangosan be is jelenti: "Három szalámi!" 



 

Ezután fogja a kezéből azt a rendelését, amelyhez három szalámira és egy paprikára van szükség, és azt  
is berakja a sütőbe (rárakja a dobott lapok tetejére). Úgy dönt, pincérpaklijából húz. Mivel ott csak 
három kártya van, mindet a kezébe veszi, de így is csak 6 lap lesz a kezében. Majd csak később, miután 
megint rákerült a sor, húzza fel a kezét hét kártyára. 

Példa a pizzasütésre 

Ahogy a képen látható, a sütőből az alábbi összetevők kerültek elő: 1 paprika, 2 szalámi, 3 ananász és 4 
gomba. 

 

A Mamma Mia!-játékos egy rendelést csap fel: Jenő 
pizzájához 4 ananászra és 1 paprikára van szükség. 

Mivel a csak 3 ananász van a szükséges 4 
helyett, Jenő kijátszik a kezéből egy ananászt. 

A Mamma Mia!-játékos fogja az 5 összetevőkártyát (4 ananász és 1 paprika), és rárakja azokat a 
felhasznált összetevők paklijának tetejére. Jenő elveszi a rendeléskártyáját, és képpel felfelé lerakja azt 
pincérpaklija mellé. A fel nem használt összetevők maradnak az asztalon, a Mamma Mia!-játékos pedig 
felcsapja a sütőpakli következő lapját. 

Példa a Pizza Minimaléra 

Az asztalon a következő összetevők vannak felcsapva: 2 paprika, 2 szalámi, 2 gomba és 3 ananász. A 
Mamma Mia!-játékos Jenő (zöld játékos) Pizza Minimaléját csapja fel. A pizzához egy paprikára, 
valamint 3, egyazon fajtájú összetevőre van szükség. A legkevesebb összetevő tekintetében hármas 
egyenlőség van: 2-2 gomba, szalámi és paprika. Mivel a paprika Jenő kedvenc összetevője, azt nem 
választhatja, mint másik összetevőt. Nem választhatja az olajbogyót sem, hiszen abból egy sincs az 
asztalon. Ilyenformán a szalámi és a gomba között kell választania. Ha a kezében van egy harmadik 
szalámi vagy pedig gomba, ezt az összetevőfajtát választja, kijátssza a kezéből a kártyát, elkészítve 
ilyenformán pizzáját. 

Thaur 
2005.05.29.
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