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Piranha Pedro 
  Jens-Peter Schliemann 
 
játékosok száma: 2-6 
 
életkor: 8 – 
 
időtartam: 30 perc 
 
 

 
 
 

Tartalom:  1   játéktábla, 
   1   Pedro játékfigura 
   7   piranja 
   72 útkártya 
   4   tájkártya  
   1   sombrero kártya 
   és több mint 100 db carrarai kavics 
 
Előkészítés:  - mind a 7 piranja a kijelölt mezőkre kerül 
   - Pedrot a pálmafás mezőre állítjuk 
   - a tábla minden oldalához teszünk egy tájkártyát  
     (É – falu, K – nap, D – dzsungel, Ny – vízesés ) 
   - az egyik játékos maga elé veszi a sombrero kártyát 
   - minden játékos kezébe vesz egy pakli útkártyát  
     (mind a 12 lapnak azonos a hátoldala) 
   - minden játékos 4 követ készletként maga elé helyez 
 
Játékmenet:   
 
 Játékkör: 
   1. Mindenjátékos egyszerre választ egy lapot a kezéből, és lefordítva 
       maga elé helyezi azt. 
   2. Elsőként a sombrero kártyás játékos fedi fel lapját, és annyi mezőt 
       lép Pedroval a jelzett irányba, amennyit a kártyája mutat  
       (1, 2 vagy 3-at). 
       Megjegyzés: mielőtt Pedro egy üres víz mezőre lépne, a saját  
       készletéből egy követ ide kell helyeznie. 
       Pedro mozgatása után a játékos a kijátszott lapját félig a játéktábla 
       alá csúsztatja. 
       Az óramutató járásának megfelelően a következő játékos felfedi lapját 
       és lép Pedroval stb., addig, míg az összes játékosra rá nem kerül a sor. 
   3. A sombrero kártya átkerül a bal oldali szomszédhoz, és egy új 
       játékkör kezdődik.  
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 Pedro vízbe esik: 
   A játékkör  azonnal véget ér, amikor az egyik játékosnak.  

• Le kell tennie egy követ, azonban nincs neki,   vagy 
• Pedrot a tábla szélén túl kellene mozgatnia,     vagy 
• Pedrot egy piranjára  kellene húznia 
 

   Büntetésként a játékos levesz a tábláról egy piranját  és maga elé 
   helyezi azt. 
   Minden, az ebben a  játékkörben kijátszott  lapot a tábla alá félig 
   becsúsztatjuk (azokat is, amelyek a játékkör befejezése miatt nem lettek 
   felfordítva) . 
   A kiértékelés következik: 
 
Kiértékelés: 
   Minden játékos a fel nem használt köveit visszaadja.  A megmaradt 
   kártyáik  után a játékosok új köveket kapnak 
 

minden 1 db útkártya 1 nyíllal 
minden 2 db útkártya 2 nyíllal 

egy pár nélküli  kártyalap 2 nyíllal 
kártyalap 3 nyíllal 

 

mindegyikért 1 kő jár 

 
 
 

ezekért nem jár kő 
 
   Ezután minden játékos ismét visszakapja a kezébe mind a 12  
   kártyalapját. 
   A sombrero kártya a bal oldali szomszédhoz  kerül. 
   Pedro azon a mezőn kezd, ahol a vízbeesése előtt tartózkodott. Ezután 
   egy új játékkör  kezdődik.  
 
Játék vége: 
   Mihelyst az egyik játékos begyűjti a 2. piranjáját , veszít és a játék 
   véget ér. Az összes többi játékos győz. 
 
2 fő részére: 
   A szabály az alábbiakban tér el: 

• A sombrero kártyás játékos 1 lap helyett 2 lapot tesz le képpel 
lefelé fordítva maga elé. Először csak 1 lapot fordít fel és lép 
Pedroval, aztán a játékostársa következik. Végül felfedi 2. lapját és 
újból lép Pedroval. 

• A játék véget ér, mihelyst az egyik játékos begyűjti a 3. piranjáját . 
 
Különleges esetek: 

• Az összes útkártya kijátszásra került:  
      A játékosok ismét kezükbe veszik mind a 12 lapot., és a teljes    
      választékkal folytatják tovább a játékot. 
• Nincs elegendő kő: 
      Kiértékeléskor senki sem kap új követ 
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