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Tartalom 
60 kártya 5 színben; a 12 kártya 0-tól 9-ig van számozva, és az 1-es és 7-es kártya 
duplán szerepel.  
Minden kártyán 0, 1 vagy 2 háromszög látható, ami az értékét jelzi.  
 
24 fa jelző 4 különböző színben (az én kiadásomban nem volt!) 
 
Ezek a kártyák a következő játékokhoz használhatók: 
 
 
Mü 
Taktikai, ütés-váltós játék 
3-6 játékos részére  
(legjobb négyen vagy öten) 
12 éves kortól 
Játékidő: 60 perc 
 
 
Calcory 
Memória és számolós játék 
2-4 játékos részére 
7 éves kortól  
Játékidő: 15 perc 
 
 
Az utolsó párduc 
Fordított ütés-váltós játék, ami 
általában az ütés elkerülését jelenti. 
3-8 játékos részére (legjobb hárman) 
10 éves kortól 
Játékidő: 40 perc 
 

 
Wimmüln 
Ütés-váltós játék, ahol meg kell jósolni, 
hogy hány ütést viszünk. 
3-6 játékos részére  
8 éves kortól 
Játékidő: 40 perc 
 
 
Rummü 
Kártyalerakós játék 
3-6 játékos részére  
8 éves kortól 
Játékidő: 60 perc 
 
 
Safarü 
„Kártya-elkapós” játék 
2-4 játékos részére (legjobb ketten vagy 
négyen) 
10 éves kortól 
Játékidő: 10 perc 
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Mü 
Taktikai, ütés-váltós játék 
3-6 játékos részére  
(legjobb négyen vagy öten) 
12 éves kortól 
Játékidő: 60 perc 
 
 
Áttekintés  
A Mü egy ütés-váltós játék, viszont az 
első ütés előtt aukción dől el, hogy ki 
választhat adut. A játékosok kártyáik 
lerakásával licitálnak, és az a két 
játékos, aki a legtöbbet ajánlotta, elnök 
és alelnök lesz; mindketten 
választhatnak adut. 
A játék végén mindenki összeszámolja 
a begyűjtött pontokat. Ezen kívül az 
elnök és választott társa külön bónusz 
pontokat is nyerhet. De minél több 
kártyával licitált az elnök az aukció 
alatt, annál nehezebb megszerezni a 
bónusz pontokat, sőt, ha nem sikerül, 
még más következményekkel is 
számolnia kell. 
 
Előkészületek 
Három játékos esetén az öt színből 
kettőt ki kell venni (a teljes sort). 
Háromnál több játékos esetén az összes 
kártya játékba kerül. A kártyákat jól 
megkeverve, a teljes paklit osszd ki. 
 
Aukció 
Minden körben, kezdve az osztóval, a 
játékosok passzolhatnak, vagy 
lerakhatnak egy vagy több kártyát, 
felfordítva, maguk elé az asztalra. 
Függetlenül a kártya értékétől, a 
lerakott mennyiség adja a licitet. Egy 
nullás és egy kilences kártya is 
egyformán egyet ér. 
Az aukciók általában több körből 
állnak. Minden körben, szokás szerint, 
a játékos annyi kártyát játszik ki, hogy 
eggyel több legyen a többiekénél. Ha 
úgy jön ki a lépés, hogy az éppen soron 
következő játékos licitált eddig a 
legtöbbet, ő még mindig megtoldhatja 
az ajánlatát eggyel. Ez vonatkozik az 
osztóra is az aukció elején, csak egy 

kártya játszható ki az első körben. Az 
első ajánlat után a soron következő 
játékosok már többet is ajánlhatnak. A 
játékosoknak nem kötelező növelni az 
éppen aktuális licitet, tehetnek 
kevesebb kártyát is, hogy 
bentmaradjanak az aukcióban, anélkül, 
hogy átvennék a vezetést. 
Passzolhat is, aki sorra kerül. A 
passzoló játékosok egy későbbi 
szakaszban majd újra csatlakozhatnak. 
 
1. példa: a szabályfüzetben található 
táblázat egy tipikus aukciót mutat: A 
egy kártyával nyit, B passzol, C tartja 
emelés nélkül. D emel két kártya 
kijátszásával 1). E jöhetne három 
kártyával de passzol inkább, 2). A 
tartja D tétjét, B úgy gondolja, beszáll 
egy kártyával 3). C háromra emeli a 
tétet két kártya kijátszásával, és 
ezután E és A is emeli eggyel, D 
további két kártyával újból emel, ezzel 
négynél járunk. Ez túl magas a többi 
játékosnak, sorban passzolnak, ezzel 
végetér az aukció. 
 
Az aukció vége 
Az aukció akkor ér véget, ha mindenki 
passzol. 
 
Elnök és alelnök 
Ha az aukció végén egy játékos több 
kártyát tett meg tétnek, mint bármelyik 
másik, ő lesz az elnök. 
 
2. példa: a fenti aukcióban D lesz az 
elnök. 
 
Botrány (siker vagy kudarc) 
Ha az aukció végén senki sem 
rendelkezik legmagasabb téttel, a kör 
botránnyal végződik. A legtöbb kártyát 
lerakott játékosok kártyánként 5 
pontot kapnak. Viszont aki legutoljára 
csatlakozott a megtett téthez, 10 pontot 
veszít kártyánként. A kör ezen a ponton 
végetér, a pontokat feljegyezzük, a 
kártyákat megkeverjük és kiosztjuk 
újra. 
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3. példa: ha az előző példát nézzük és 
D csak egy kártyát játszott volna az 
utolsó előtti körben, akkor 30 pont 
veszteséget könyvelt volna, A és C 
pedig 15-15 pontot. B és E nem kapott 
volna egyetlen pontot sem. 
 
Alelnök 
Ha nincs botrány, akkor, minthogy 
elnök már van, alelnöknek is kell 
lennie. Alelnök abból a játékosból lesz, 
aki a második legtöbb kártyát tette le 
(tétnek). Ha több játékos is ugyanannyi 
lapot ajánlott, akkor már számít azok 
értéke, vagyis az, hogy ki tette le a 
legértékesebb lapot. Ha még mindig 
egyenlőség állna fenn, akkor a második 
legértékesebb lapot nézzétek. 
 
4. példa: az eredeti aukcióban C 
lenne az alelnök, mivel ő és A is 3 
lapot tett le, és bár mindkettőjüknek 9-
es a legmagasabb lapja, a második 
legmagasabb lap (8) amit C tett jobb, 
mint A lapja (6). 
 
Abban a nagyon ritka esetben, amikor 
nem lehet a második játékost 
meghatározni, akkor nincs alelnök. Ez 
tulajdonképpen csak akkor fordul elő, 
ha csak egy játékos tett le tétlapokat. 
Vagy 3 játékos esetén, akkor sincs 
alelnök. 
 
Aduválasztás 
Az alelnök választja ki először, hogy 
melyik fajta kártya lesz az adu. Ezután 
választ az elnök. A választás lehet szám 
(pl. 5) vagy szín. Az elnök és az alelnök 
is csak olyan fajta kártyát választhat 
adunak, amiből az aukció alatt már 
letett legalább egyet. Például, az előző 
aukcióban D, mint elnök, zöldet, kéket, 
1-et, 7-et és 8-at választhat adunak. Az 
elnök választhatja azt is, hogy nincs 
adu. Ebben az esetben az egyetlen adu 
az alelnök által választott lesz, vagy az 
alelnök nélküli játékban egyáltalán 
nem lesz adu. Az elnök aduja 
felsőbbrendű, mint az alelnök 
választottja, és ezt egyértelműen 

jeleznie is kell, például „vörös üti a 
zöldet” ha vöröset választott aduként 
az alelnök zöldje után. 
 
Az elnök emberei 
Háromnál több játékos esetén az elnök 
választ a többi játékosból egy partnert. 
Választását gyakran befolyásolja az, 
hogy milyen kártyák kerültek az 
asztalra még az aukció idején. Viszont 
nem lehet az alelnök a partnere. 
Az elnök és partnere adja az elnök 
csapatát. Hogy megkapják a bónuszt, 
bizonyos pontszámot el kell érniük a 
körben. Ez a pontszám attól függ, hogy 
az aukció idején mennyi kártyát 
játszott ki az elnök. Minél több kártyát 
tett meg tétnek, annál többet kell 
elérniük a bónuszhoz. A szükséges 
pontok mennyiségét az 5. oldal alján 
levő táblázat tartalmazza. Ez a táblázat 
a szabálykönyv hátulján is 
megtalálható. 
 
6. példa: példajátékunkban D 4 
kártyát tett le aukciókor egy 5 játékos 
játszmában. A táblázat szerint 33 
pontot kell elérnie csapatának a 
bónuszért. 
 
Tanács 
Akkor érdemes elnöknek vagy 
alelnöknek lenni, ha jó az osztás; egy 
fajta kártyából több van a kezünkben, 
akár szín, akár szám. Három játékos 
esetén elnöknek lenni, 4 vagy több 
játékos esetén elnöknek vagy 
alelnöknek lenni, vagy megragadni az 
elnök figyelmét, hogy partnernek 
válasszon, mind érdemes! Ez utóbbiért 
ajánlott kevesebb kártyát megtenni 
tétnek, mint amennyi emelné azt. Így 
az elnök kitalálhatja a kezedben levő 
lapok értékét, neked pedig nem kell 
kockáztatnod, hogy elnök vagy alelnök 
legyél. Az elnök olyan partnert fog 
választani magának, akinek sok aduja 
lesz. A blöffölés általában nem 
működik és akár bosszanthatja is a 
játszótársakat, aminek a következő 
körökben lehetnek következményei. Ha 
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az elnökség van kilátásban, akkor 
érdemes a legtöbbet letenni, amit csak 
lehet, számításba véve a potenciális 
partner erejét. Ha kicsi a tét, akkor 
ritkán leszel elnök és sok bónusz 
lehetőségtől esel el. 
 
A játék menete 
Első kör 
Az elnök kezdi az első kört, ezután 
órajárás szerint megy tovább a játék. A 
játékosok kijátszanak egy kártyát a 
kezükből, vagy az előttük levő 
tétlapokból (amik még az aukcióban 
vettek részt). Minden ütés egy 
kártyájába kerül minden játékosnak. 
 
Körök folytatása 
A kijátszott kártyafajtát lehetőség 
szerint folytatni kell, tehát ha van 
azonos színű kártyád, mint a kihívott, 
akkor ki kell játszanod. Ha nincs ilyen 
kártyád, akkor tehetsz bármit, nem 
kötelező adut kijátszani. 
 
Aduk 
Ha a kezdő kártya adu, akkor 
mindenkinek adut kell tennie, akinek 
van. Mivel az elnök és az alelnök is 
választott adut, így nem feltétlenül 
ugyanazt a fajtát kell letenni, mint a 
kezdő kártya. A furcsa helyzet akkor áll 
elő, ha egy vagy két számot választottak 
adunak, szín helyett. Ekkor a számok 
az aduk és nem a színük. Például, ha a 
két adu a 6-os és a zöld, és a játékosnak 
vörös 6-os kártyája van, akkor ha vörös 
kártyát hívtak ki, a játékosnak nem 
szükséges kijátszani a vörös 6-osát, 
még ha csak ez az egyetlen vörös 
kártyája van, akkor sem. Ez a „pont jó”, 
adukártyák közé tartozik inkább, mint 
a vörösek közé. De ha egy zöld kártyát 
hívtak volna ki és csak ez a vörös 6-os 
lenne az egyetlen adukártya, akkor már 
kötelező kijátszani. Az elnök aduja 
mindig erősebb, mint az alelnöké. 
Azonos fajta kártyák rangsora a 
szokásos 0-tól 9-ig növekvőő. Egy 
körön belül, két azonos erősségű kártya 
közül az előbb kijátszott nyer. Ha az 

elnök számot választott adunak, az 
alelnök pedig színt, vagy fordítva, 
akkor három fajta adu van. Először a 
szám kártyák jönnek az adott színből, 
majd az elnök választása és az alelnöké. 
Például, ha az elnök 0-t választott, az 
alelnök pedig zöldet, akkor a zöld 0 a 
legerősebb lap. A négy másik színű 0-s 
következik, majd a zöld sor 9-től 1-ig. 
Az első ütés után mindig az hív, aki az 
előzőt vitte. 
A körnek akkor van vége, ha elfogy 
mind a kézben levő, mind az asztalon 
levő összes lap. 
 
Pontozás 
A pontozás két lépcsőben zajlik. 
Először mindenki megszámolja, hogy 
hány háromszöget gyűjtött be az 
ütéseivel. Ennyi pontot nyert abban a 
körben. A második lépésként 
ellenőrizni kell, hogy az elnök emberei 
megszerezték-e a bónusz pontokat, 
vagy sem. A bónusz attól függ, hogy az 
elnök mekkora (hány lapos) tétet tett 
az aukciós fázisban, és mi lett az adu. A 
különböző lehetőségek a 5. oldal 
táblázatában láthatók. 
 
Minél többet tett az elnök aukció alatt, 
annál jobb a bónusz sikeres kör esetén. 
Ha az elnök és partnere elérték a célt, 
mindketten megkapják a bónusz 
értékét. 
 
7. példa: ha D az eredeti aukcióban 
színt választott adunak egy négy 
kártyás téttel, akkor ez sikeres kör 
esetén 40 pont bónuszt jelent neki és 
partnerének is. 
 
Elvesztett játszmák 
Ha az elnök és embere nem érte el a 
szükséges pontot a bónuszhoz, akkor 
az elnöknek büntetést kell fizetnie. A 
büntetés mértéke attól függ, mennyire 
maradtak el a szükséges pontszámtól. 
Az játékosok megnézik az 5. oldalon a 
célpontjukat, majd azt, hogy hány 
kártyával maradtak le. Az elnök 10 
pont büntetést fizet minden egyes 
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kártyáért, amennyivel kevesebb 
téttelAz ellenfelek kártyánként 5 
pontot kapnak. Az elnök partnere sem 
büntetést nem fizet, sem bónuszt nem 
kap ebben az esetben. 
 
8. példa: ha D a 6. példa szerint 
játszik (5 játékos, 4 kártyás tét), akkor 
partnerével együtt 33 pontot kell 
elérniük. Ha ehelyett D 20 pontot 
szerzett, partnere pedig 9-et, akkor 
összesen csak 29 pontjuk van. A 
csapat célja a táblázat alapján 
láthatóan magasabb pontot kíván, 
vagyis a megszerzett pont nem elég a 
4 kártyás téthez, az akkor lenne 
elegendő, ha csak 2 lapot tett volna 
aukciókor, tehát a különbség 2 kártya. 
D–nek ezért 20 pont büntetést kell 

fizetnie, és minden ellenfele 10-10 
pontot kap. Ha D és társa csak 18 
pontot ért volna el, az még az 1 
kártyás téthez is kevés, ami így 0-nak 
számítana, tehát a különbség 4 lett 
volna. 
 
Pontok rögzítése 
Minden megszerzett pontot, bónuszt, 
büntetést fel kell írni. Az osztótól balra 
ülő játékos kever és oszt a következő 
körben. A játék addig tart, míg 
valamelyik játékos el nem éri az 
előzőleg megállapított célt (egy 200 
pontos játék körülbelül 60 percig tart). 
A legtöbb pontot elért játékos nyer. 
 
 

 
Elnök csapata 

megtett tét (db kártya) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 játékosok 

száma 
bónuszhoz szükséges pontok  

játék
ban 
levő 
pont
ok 

3 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 - - - 36 
4 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
5 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 - - - 60 
6 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 - - - - - 60 

 
Sikeres kör esetén (megvan a szükséges pontszám) 

ha az elnök 
aduja.. 

tétnek megtett lapok száma 

..szín 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

felett 

..1, 7 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
felett 

..0, 2-6, 8, 9 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 
felett 

vagy semmi.. - - - 1 2 3 4 5 6 7 
felett 

...akkor a 
megszerezhető 
bónuszpont 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 
Ha nincsenek meg a szükséges 
pontok (ahányszor több kártya 
volt a tét) 
hiányzó kártyánként 

• -10 pont az elnöknek 
• 0 a partnernek 
• +5 minden ellenfélnek 

 

Botrány esetén a pontok 
(kártyánként) 

• -10 a játékosnak, aki az 
egyenlőséget okozta 

• +5 a többi játékosnak, aki 
ugyanannyi kártyát tett tétnek 

• 0 mindenki másnak 
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Calcory 
2-4 játékos részére,  
7 éves kortól  
(legjobb ketten vagy négyen) 
 
 
Áttekintés 
A játékosok megpróbálnak lehető 
legtöbb kártyát gyűjteni úgy, hogy a 
felfordított kártyákon levő számok 
összege minél közelebb legyen 13-hoz. 
 
Előkészületek 
A kártyákat megkeverve, majd 
lefordítva egy 6x10-es négyszöget 
formázva kell letenni. Minden játékos 
magához veszi az egy színhez tartozó 
jelzőket. 
 
A játék menete 
Ki kell választani a kezdő játékost. A 
játék órajárás szerint megy. Az éppen 
soron levő játékos felfordít a 
kártyákból a többieknek is jól láthatóan 
annyit, hogy azok összege minél 
közelebb legyen 13-hoz. 
 
A kártyák felfordítása 
Ahogy a felfordított kártyák összege 
meghaladja a 13-at, a játékos köre 
végetér. Minden kártyát vissza kell 
fordítani eredeti állapotára. A kör 
akkor is végetér, ha kettő „0”-s kártyát 
„sikerült” felfordítani. 
Ha a játékosnak sikerül pontosan 13 
összegű kártyát felfordítani, akkor 
elveszi az összes felfordított kártyát. A 
felvettekből egyet lefordítva visszatesz 
a 6x10-es mező bármelyik üres helyére, 
a többit lefordítva maga előtt hagyja. A 
következő játékos folytatja a játékot. 
Ha a játékos még nem érte el a 13-at, 
dönthet úgy, hogy megáll. Ebben az 
esetben megjelöli jelzőivel az össszes 
felfordított kártyát. A játék a következő 
játékossal folytatódik. A felfordított 
kártyák úgy maradnak. 
 
 
 

 
Emelés 
A felfordított, megjelölt kártyák 
összegénél csak nagyobb összegnél 
lehet megállni, ráadásul a megjelölt 
kártyákat nem lehet felhasználni 
ehhez. Ha nem sikerül nagyobbat 
fordítani, vagy az összeg meghaladja a 
13-at, a játékosnak végetér a köre, 
vissza kell fordítani az összes általa 
felfordított kártyát és a következő 
játékos folytatja a kört. 
Ha mégis sikerül az előzőnél nagyobb 
összegű kártyákat felforgatni, és még a 
13-at sem érte el, akkor a játékos 
visszaforgathatja a megjelölt kártyákat, 
a jelzőket visszaadja tulajdonosának, 
majd megjelöli saját kártyáit. Ezek 
lesznek az új célpontok. 
Ha az újonnan felfordított kártyák 
összege pontosan 13, akkor a játékos 
elveheti őket, egyet visszatesz 
lefordítva, a többit maga előtt tartja, 
mint ahogy az előzőekben. 
Ha ugyanazt az összeget sikerült 
elérnie, és ezt több kártyával érte el, 
mint előző játékostársa, akkor ez 
értékesebbé teszi, megjelölheti saját 
kártyáit, a másikakat visszaforgatja. 
Ha az újabb kör kezdésénél még 
mindig saját jelzőidet látod a 
kártyákon, akkor felveheted őket, egyet 
visszatéve. Ezzel véget is ér a köröd 
erre a fordulóra, és a következő játékos 
van soron. 
 
A játék vége 
Ha csak egy kártyát fordítasz fel és az 
megjelölve marad, míg ismét rád kerül 
a sor, akkor felveheted a pontot érő 
kártyáid közé. Ezen a ponton végetér a 
játék, a legtöbb kártyát begyűjtő 
játékos nyeri a játékot. 
Előfordulhat az utolsó körben, hogy 
egyáltalán nem lehet kártyát 
felfordítani, mert az összes asztalon 
levő kártya meg van jelölve. 
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Az utolsó párduc 
3-8 játékos részére, 10 éves kortól 
(legjobb hárman) 
 
 
Áttekintés 
Az ütések játéka, de nem mindig az a 
legjobb, ha viszed az összes ütést, mivel 
számos kártya pontlevonást ér 
pontszerzés helyett. Továbbá, a 
játékban van egy egészséges ösztönzés, 
hogy mindenki az utolsó ütést akarja 
vinni. 
 
Előkészületek 
3 játékos esetén vedd ki az összes 1-es 
és 2-es kártyát a pakliból. 7 vagy 8 
játékos esetén vedd ki az összes 2-est, 
kivéve a sárgát. 4-6 játékos esetén az 
egész pakli használatos. Keverd meg jól 
a kártyákat, majd oszd ki egyenlően 
minden játékosnak. 
 
A játék menete 
Először is, minden játékos lefordítva 
átad 3 kártyát (6 vagy több játékos 
esetén kettőt) a baloldali 
szomszédjának. Ezután az osztótól 
balra ülő játékossal kezdve kezdődik a 
kör. Adu nincs, a játékosoknak 
kötelező ugyanolyan fajta kártyával 
folytatni a kihívottat, ha tudják. Az 
azonos fajta legmagasabb kártyája viszi 
a kört. Ha két, azonos értékű kártya is 
szerepelt egy körben, akkor az előbb 
kijátszott az ütő. Aki elvitte az ütést, az 
kezdi a következő kört. 
 
Pontozás 
Ahogy minden kártyát kijátszottatok, 
kezdődik a pontozás, amit fel kell 
írnotok. 
 

• Az utolsó ütés megnyerése: +50 
pont 

• Minden sárga kártya: +5 pont 
• Minden vörös kártya: -10 pont 
• Minden fekete 7-es: -50 pont 

 

A játék a legutóbb osztótól balra ülővel 
folytatódik egészen addig, míg valaki -
200 vagy ennél alacsonyabb pontot 
számlál. A legtöbb pontot (legkevesebb 
-, vagy legtöbb +) elérő játékos nyer. 
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Wimmüln 
3-6 játékos részére,  
8 éves kortól 
 
 
Áttekintés 
Egyszerű ütés-váltós játék. A játékosok 
nem csapatban, hanem egyénileg 
játszanak, és előre el kell dönteniük, 
hogy hány ütést visznek. 
 
Előkészületek 
Három játékos esetén vegyél ki két 
színt a pakliból. Keverd meg a maradék 
kártyákat, majd osszd ki mindenkinek 
egyenlően. 
Az osztó felcsapja az utolsó kettő, 
magának kiosztott lapot, hogy 
mindenki láthassa. A két kártya közül 
az alacsonyabbik lesz az adu erre a 
körre. Ebben a játékban nincsenek 
szám-aduk. Ha mindkét kártya 
ugyanolyan színű vagy számú, akkor 
nincs adu erre a körre. 
Ahogy eldőlt, hogy mi lesz az adu (vagy 
hogy lesz-e egyáltalán), az osztó 
visszaveszi a kezébe az alacsonyabb 
értékű kártyát. A másik felfordítva az 
asztalon marad, az lesz az első kör első 
kártyája. 
Ha nincs adu, az osztó választhat a 
kezéből is kártyát első lapnak. 
 
A játék menete 
Mielőtt bármilyen további kártyát is 
leraknátok, mindenki választ kettő 
lapot a kezéből, amit lefordítva, kereszt 
alakzatban maga elé tesz. A két kártyán 
levő szám adja a becslést, hogy hány 
ütést szeretnél vinni a játékban, de 
több szerepük nem lesz. Minden 
játékos felfordítja a felső kártyáját, az 
alsót lefordítva hagyja. Ha majd az 
egyik, vagy mindkét szám megegyezik 
az ütések számával, amit a játékos 
megnyert, akkor számíthat a bónuszra. 
Ahogy mindenki felfordította a felső 
lapját, folytatódhat a kör. Körönként 
egy-egy lapot tesz le minden játékos. A 
kihívott színt minden játékosnak 
folytatni kell, ha lehetséges. A nagyobb 

értékű, azonos színű kártya viszi az 
ütést, ha nincs benne adu. Adut nem 
kötelező kijátszani. Ha kettő, azonos 
kártya van egy körben, akkor az elsőre 
kijátszott az értékesebb. Az előző ütést 
elvitt játkos kezdi mindig az új kört. 
 
Pontozás 
Minden játékos megszámolja a 
háromszögeket az elvitt ütéseinek 
kártyáin. Ha pont annyi ütést vittél, 
mint a játék elején tervezted, akkor 
további bónuszpontokat kapsz: 
 

• Ha az elvitt ütések száma 
megegyezik az alacsonyabb 
értékű kártyádon levő számmal: 
5 pont 

• Ha az elvitt ütések száma 
megegyezik a magasabb értékű 
kártyán levő számmal: 10 pont 

• Ha az elvitt ütések száma 
megegyezik a felső kártyádon 
levő számmal: duplázd a fenti 
bónuszt (alacsonyabb értékű 
kártya: 10 pont, magasbb: 20 
pont) 

• Ha mindkét kártyán ugyanaz a 
szám van, és ez megegyezik az 
elvitt ütések számával: 25 pont 

 
Minden forduló után jegyezzétek fel az 
elnyert pontokat, és a játék folytatódik, 
amíg valaki el nem éri a 200 pontot 
vagy annál többet. A legtöbb pontot 
elérő játékos a győztes. 
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Rummü 
3-6 játékos részére  
8 éves kortól 
 
 
Áttekintés 
Ebben a játékban mindenki próbál 
megszabadulni a kártyáitól, amilyen 
gyorsan és amilyen nagy értékben csak 
lehet. Lehet egyenként, vagy 4 és 6 
játékos esetén párban is játszani. 
 
Előkészületek 
Keverd meg a kártyákat, majd ossz ki 
 

• 3 játékos esetén 9 kártyát 
• 4 játékos esetén 8 kártyát 
• 5 játékos esetén 7 kártyát 
• 6 játékos esetén 6 kártyát. 

 
A maradék kártyák lefordítva, az asztal 
közepén maradnak. Húzz egy kártyát 
ebből a pakliból, fordítsd fel, ezzel 
elkezdve a dobópaklit. Az osztótól balra 
ülő játékos kezd. 
 
A játék menete 
Az éppen soron levő játékosnak a 
következő három akciót kell 
végrehajtania: 
 

1. húznia kell egy kártyát 
2. ki kell játszania egy vagy több 

kártyát 
3. el kell dobnia egy kártyát. 

 
Kártyahúzás 
A köröd elején húznod kell egy kártyát 
a húzópakliból, vagy a dobópakliból. A 
dobópakliból akár többet is húzhatsz, 
de mindig sorban kell elvenned a 
kártyákat, nem túrhatsz bele. 
 
Kártya kijátszása 
A kártyákat kombinálva lehet 
kijátszani, ami legalább három kártyát 
kell, hogy tartalmazzon. A kombináció 
állhat azonos értékű lapokból vagy 
növekvőkből is (pl. 3, 4, 5). A 
kombináció állhat egyszínű kártyákból, 

vagy mind különbözőből. Semelyik 
kombináció sem tartalmazhat kettő 
teljesen egyforma (szín és szám) 
kártyát. 
 
Sárga joker 
A sárga kártyákat fel lehet használni 
jokerként, tehát helyettesíthetnek 
azonos számú kártyát egy másik 
színből. Egyszínű kombinációban 
mindig több „sima” kártyának kell 
lennie, mint jokernek, tehát egy 
négyesben lehet egy joker, egy ötösben 
már kettő. A különböző színekből 
összeállított kombinációk csak egy 
jokert használhatnak fel. 
 
Példák: 

• vörös 5, sárga 6, vörös 7 egy 
sima egyszínű sorkombináció 
jokerrel 

• vörös 5, sárga 5, kék 5, fekete 5, 
zöld 5 egy sima 
számkombináció 

• kék 6, sárga 7, kék 8, vörös 9 
nem játszható ki, mert a kettő 
kék kártya miatt se nem szín, se 
nem számsorkombináció 

• vörös 2, vörös 3, sárga 4, vörös 
5, vörös 6, sárga 7, sárga 8 egy 
vörös színű számsor 

• sárga 3, sárga 4, sárga 5 
szintén nem játszható ki, mert 
csak jokerből áll 

 
Az első kört minden játékosnak 
legalább négy kártyával kell kezdenie, a 
további körökben a játékos egyéni vagy 
csapatban szerzett pontjától függ: 
 

Egyéni 
pontszám 

Csapat 
pontszám 

2. körtől 
kötelezően 
kijátszandó: 

kevesebb, 
mint 0 

kevesebb, 
mint 0 

3 kártya 

0-100 0-200 4 kártya 
100-150 200-400 5 kártya 
150 fölött 400 fölött 6 kártya 
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Ahogy egy játékos „jön”, kijátszhat akár 
a kezéből egy kombinációt, vagy 
bővítheti az asztalon levőt, vagy 
bármelyik játékosét saját 
kombinációval. Ha van olyan kártyája, 
amit előzőleg valaki jokerrel 
helyettesített, azt kicserélheti a jokerért 
cserébe. Ezt a jokert azonnal fel lehet 
használni egy másik kombinációban, 
vagy kézbe visszavehető. Az asztalon 
levő kombinációkhoz csak hozzátenni 
szabad, újrarendezni, vagy kétfelé 
választani nem lehet. 
 
Kártya eldobása 
A kör végén el kell dobni egy kártyát. A 
játékostól balra ülő következik. A 
dobópaklira figyelni kell, csakis a 
legfelső kártya látszódhat. A forduló 
végetér, amint egy játékos eldobta az 
utolsó kártyáját, tehát nincs a kezében 
semmi. 
Ha úgy rakod le a kártyáidat, hogy a 
köröd végén nincs mit dobnod, akkor 
vissza kell venned az összes lerakott 
lapodat és újrarendezni a 
kijátszottakat. 
 
Pontozás 
Amint vége a fordulónak, ki kell 
számítani a pontokat: 
 
Kimenés 10 pont 
Minden kézben maradt 
vörös kártya 

-10 pont 

Minden más kézben 
maradt kártya 

-5 pont 

3 kártyás kombináció, 
egy számból 

0 pont 

4 kártyás kombináció, 
egy számból 

 

vegyes 10 pont 
tiszta 30 pont 

5 kártyás kombináció, 
egy számból 

50 pont 

Számkombináció 7-
essel, 1-essel 

1 pont 

3 kártyás sor  
vegyes 0 pont 
tiszta 10 pont 

  

4 kártyás sor  
vegyes 10 pont 
tiszta 20 pont 

5 kártyás sor  
vegyes 40 pont 
tiszta 20 pont 

minden további kártya +10 pont 
 
Fontos a számításnál figyelembe venni, 
hogy „tiszta” vagy vegyes a kombináció. 
Különböző színekből álló sor sosem 
lehet tiszta. Egy színből álló sor, vagy 
ugyanolyan számokból álló 
kombináció, ha nem tartalmaz jokert, 
már tiszta. Minden játékos 
megszámolja a pontjait és hozzáadja az 
előző fordulókban szerzettekhez. Ha 
csapatban játszotok, akkor a kimenő 
játékos csapattársának kezében maradt 
kártyák nem számítanak mínusz 
pontnak. 
A játékosok vagy csapatok pontjait 
felírjuk. Több fordulóból áll a játék, 
egyéni játékosok esetén 200 pontig, 
csapatok esetén 500 pontig tart. A 
legtöbb pontot elért játékos vagy csapat 
a nyertes. 
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Safarü 
2-4 játékos részére,  
10 éves kortól  
(legjobb ketten vagy négyen) 
 
 
Áttekintés 
Minden játékos arra hajt, hogy a lehető 
legtöbb kártyát „elkapja” és kombinálja 
a kezében lévőkkel. Ha nem fogtál 
semmit, akkor „el kell engedned” a 
saját kártyáidból egyet a „vadonba”, 
vagyis az asztalra. Természetesen, van 
néhány állat (kártya), amit senki sem 
akar elfogni. 
 
Előkészületek 
Keverd meg a kártyáidat és ossz ki 
négyet minden játékosnak. Továbbá, 
fordíts fel az asztalra még négyet. A 
maradék kártyák húzópakliként 
szolgálnak. Négy játékos esetén 
csapatban kell játszani, a szemben ülő 
lesz a partnered. Kettő vagy három 
játékos esetén mindenki egyénileg 
játszik. 
 
Vadászat 
Az osztótól balra ülő játékossal kezdve 
indul a kör. Aki soron van, annak 
kötelező egy kártyát kijátszania az 
asztalra. Ezzel a kártyával lehet 
másikat „fogni”, vagy akár „szabadon 
engedheted”. 
 
Fogás 
Háromféle módszerel lehet elfogni egy 
kártyát: hozzáadással, összegzéssel 
vagy párosítással. 
 
Hozzáadás 
Ha a négy „vadból” kettő vagy több 
kártyán levő szám összeadva a 
kezedben levő egyik kártya számát 
adja, akkor „elfoghatod” őket, majd 
lefordítva magad elé teszed. Ha a 
kártyán levő szám többféleképpen 
használható, akkor eldöntheted, hogy 
melyik zsákmánykombinációt kapod el, 
de csak egy kombinációt foghatsz el. A 

játékos kártyája az asztalon marad, 
„szabadon engedve”. 
 
Összegzés 
Ha a kezedben levő kártyát hozzáadod 
az asztalon levőkhöz, és annak összege 
17, akkor azzal megszerezheted az 
vadon levő kártyákat, és lefordítva 
magad elé teheted őket. A saját, 
kijátszott kártya az asztalon marad. 
 
Párosítás 
Ha a kezedben levő kártya száma 
megegyezik az asztalon levő kártyával/ 
kártyákkal, akkor az egyiket 
megfoghatod a saját kártyáddal együtt. 
 
Az elfogási módszerekből akár 
mindhármat is alkalmazhatod a 
körödben, de körönként csak egyet 
mindegyikből. 
 
Kártyák szabadon engedése 
Ha nem tudsz vagy nem akarsz elfogni 
egy kártyát sem, akkor „szabadon kell 
engedned egy kártyádat a vadonba”. 
Olyan kártyát nem szabad elengedni, 
amivel máskülönben elfogni tudnál 
másikat, tehát csak olyat dobhatsz el, 
ami a fenti három módszer egyikével 
sem jelentene elfogást. Ha a kártyáddal 
több módszerrel is lehetne állatot 
elejteni, akkor csak az egyiket kell 
alkalmaznod, nem az összeset. A 
játékosnak mérlegelnie kell a 
lehetséges fogásokat, az ellenfelek nem 
segíthetnek, és akkor nincs büntetés. 
Ha az előtted levő játékos az asztalon 
levő összes kártyát elfogta, akkor neked 
kötelező szabadon engedned egyet. 
Ha „0” kártya(k) is van(nak) az 
asztalon, és úgy döntesz, hogy 
hozzáadással vagy összegzéssel ejtesz 
zsákmányt, akkor legalább egy „0”-s 
kártyát el kell venned. 
 
Újabb körök 
Négy kör után senkinek sem marad a 
kezében kártya. A soron következő 
játékos kioszt újabb négyet 
mindenkinek, és az asztalra is felfordít 
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négyet (ha nincs ott egy sem). Az új 
osztótól balra ülő játékossal kezdve 
indul a kör. Így minden játékosnak lesz 
alkalma egyszer kezdeni a kört. 
 
A játék vége és pontozás 
Mikor minden kártyát kijátszottatok és 
már nincs több osztanivaló, a játék 
végetér. Az asztalon maradt kártyák 
már nem érnek pontot. 
 
A pontozás a következő: 
A legtöbb egyszarvút (kék) ejtett 
játékos 24 pontot kap. 
A legtöbb sünit (sárga) elejtett 
játékostól vonj le 12 pontot. 
Minden állatbébi 5 pont levonással 
jár. 
Az elfogott kártyákon levő 
háromszögek 1 pontot érnek ( a „0”-s 
kártyák is számítanak). 
 
Ha kettő vagy több játékos is 
ugyanannyi egyszarvút vagy sünit 
ejtett, akkor osszátok el az értük járó 
+/- pontokat egyenlően. 
Több fordulóból áll a játék, előre 
megbeszélt pontig, például 100-ig. Az 
első játékos, aki eléri a pontszámot, 
vagy ha többen is, akkor a legtöbbet 
elérő a nyertes. 
 
 

Fordított Safarü 
A Safarü olyan változata, ahol a cél 
megfordul, itt érdemes minél több 
állatot szabadon engedni. A játékosok a 
legkevesebb pontot akarják elérni. Az 
alapjáték szabályai érvényesek azzal a 
kivétellel, hogy amikor több 
módszerrel is lehetne „vad” kártyát 
fogni, akkor a játékostól balra ülő dönti 
el, hogy melyik módszert alkalmazza. 
Négy játékos esetén szintén csapatokba 
kell verődni a szembenülővel. 
 
A pontozás a következőképpen alakul: 
A legtöbb kártyát megszerzett játékos 
vagy csapat 24 pontot kap. 
A legtöbb sünit (sárga) megszerző 
játékos vagy csapat 12 pontot kap. 
A megszerzett kártyákon levő 
háromszögekért 1-1 pont jár. 
 
A játékosok előre megbeszélt 
fordulószámig játsszanak. A 
legkevesebb pontot elért játékos vagy 
csapat a győztes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fordította: szoffi 
csokazsofi@yahoo.com 
 



Elnök csapata 
 

megtett tét (db kártya) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

játékosok 
száma 

bónuszhoz szükséges pontok  

játékban 
levő 

pontok 

3 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 - - - 36 
4 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
5 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 - - - 60 
6 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 - - - - - 60 

 
 
 

Sikeres kör esetén (megvan a szükséges pontszám) 
 

ha az elnök aduja.. tétnek megtett lapok száma 

..szín 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

felett 
..1, 7 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 felett 

..0, 2-6, 8, 9 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 felett 
vagy semmi.. - - - 1 2 3 4 5 6 7 felett 

...akkor a 
megszerezhető 
bónuszpont 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 
 

Ha nincsenek meg a szükséges pontok    Botrány esetén a pontok (kártyánként) 
(ahányszor több kártya volt a tét) 
hiányzó kártyánként       
 

• -10 pont az elnöknek 

• 0 a partnernek 

• +5 minden ellenfélnek 
 

• -10 a játékosnak, aki az egyenlőséget okozta 

• +5 a többi játékosnak, aki ugyanannyi kártyát tett 
tétnek 

• 0 mindenki másnak 
 


