
Ramón Jani Alfréd

Tartozékok
90 kártya (30 minden színben az 
alábbiakból: kék, zöld, narancs)

Tollra és papírra lesz szükség az 
eredmények feljegyzéséhez.

Előkészületek
Készítsük elő a tollat és a papírt. Képpel lefelé keverjük meg a lapokat, majd minden 
játékos 3 lapot kap. Úgy kell tartani a lapokat, hogy a rajtuk lévő számokat senki más 
ne lássa. A többi lapból egy képpel lefelé fordított húzópaklit képezünk az asztal
közepén.

A játék célja
A játék végén a legtöbb ponttal rendelkező játékos lesz a győztes.

3-6 játékos 
számára,

10 éves kortól



A játék menete
A legfiatalabb játékos kezd, a többi játékos az óramutató járásával megegyezően 
következik. A játék több fordulóból áll. 
Egy forduló menete a következő: A játékos a körében kiválaszt egy saját lapot, amit 
vagy saját maga, vagy egy másik játékos elé helyez le. Ezután a húzópakliból felhúz egy 
lapot, így ismét három lap lesz a kezében. Most a következő játékoson a sor, aki szintén 
kiválasztja egy lapját, lehelyezi azt és helyette húz egy lapot, mielőtt a következő játé-
kos elkezdené a körét. A játék így folytatódik, egyik játékos a másik után következve.

Lapjainkat lehelyezve kupacokat alakítuk ki. A forduló elején a játékosok bármelyik 
lapot lehelyezhetik a kezükből saját, vagy egy másik játékos készletébe, így alakítva 
azokat. 
Ha már legalább két lap van egy játékos készletében, két lehetősége van:

Bővíthet egy általa választott készletet: A játékos ilyenkor lehelyezi egyik 
lapját a kezéből egy, már korábban lehehyelett lap mellé.

Vagy lecserélheti egy választott kupac értékét: A játékos ilyenkor ráhelyezi
egyik lapját a kezéből egy, már létező és azonos színű lapra (lásd a példában), 
így növelve, vagy csökkentve a kupac értékét.

MEGJEGYZÉS: Ha egy játékos készletében két lap, vagy két kupac legfelső lapja 
azonos értékű, akkor azonnal egy kupacba kell tennie azokat! Ez csökkenti egy játékos 
kupacainak számát. 

MEGJEGYZÉS: Figyelj arra, hogy mindhárom színből legyenek lapjaid, ugyanis ha csak 
kettő, vagy kevesebb van, akkor a játékos nem szerez pontot!



Anna kupacaiAnna lapjai

Marcsi kupacaiMarcsi lapjai

Marcsi új kupaca

Példa: 

Anna a zöld 14-es lapot játssza ki, ráhelyezve azt Marcsi zöld 5-ös lapjára. Marcsi ku-
pacai között most két 14-es kupac van, így a két 14-es kupacot egy kupacba kell tennie. 
Az előbbi zöld 14-es lap Marcsi kupacaihoz került, így Marcsi kupacainak száma most 4-
re csökken! Anna azt is megtehette volna, hogy zöld 7-es lapját Marcsi zöld 5-ös, vagy
14-es kupacára teszi, mivel mind azonos szinű.



Egy forduló vége
A forduló akkor ér véget, ha:

- Bármely játékosnak már 6 kupaca van, vagy…
- Elfogytak a húzópakli lapjai és a játékosok kezében lévő lapok is.

Értékelés!
A forduló végén minden játékos, aki mindhárom színből gyűjtött lapokat, összeadja
kupacainak legfelső lapjain lévő számokat.

A normál játékban minden játékos pontját felirjuk. 

Ezután minden lapot megkeverünk és a korábban leírtak alapján újabb lapokat 
osztunk ki a játékosok részére. Az előző forduló kezdőjátékosától balra ülő játékos 
kezdi meg az új fordulót.

A játék vége
A játék akkor ér véget, amint egy vagy több játékos eléri a 150 pontot.
A legtöbb ponttal rendelkező játékos lesz a győztes.

Játékvariáció a kevésbé sértődősöknek
Csak a legtöbb pontot gyűjtő játékos pontjait írjuk fel a papírra, a 
többi játékos pont nélkül fejezi be a fordulót! A játék akkor ér véget, 
amint egy vagy több játékos eléri a 100 pontot. A legtöbb ponttal 
rendelkező játékos lesz a győztes.



Példa pontozásra
Marcsi lerakta a kék 4-es lapot Klári készletébe, így Klárinak már 6 kupaca is van a kész-
letében. A fordulónak ezzel vége, felrögzítjük a pontokat.

Marcsinak 39 pontja van (4+14+6+15).

Sajnos Annának nincs mindhárom szín-
ből kupaca: A kék hiányzik!
Anna nem kap egy pontot sem. 

Klárinak 28 
pontja van
(1+12+6+
3+2+4).

A normál játékban Marcsi és Klári pontjait felrögzítjük, de a játékvariációban csak 
Marcsi pontjait írjuk fel a papírra.

Figyelem! Fulladásveszély! Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére.
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