
 Wolfgang Kramer kártyajátéka
2-6 játékos részére, 7 éves kortól

A JÁTÉK CÉLJA
A játékosok, amikor rajtuk a sor, a lehető legtöbb kártyájukat kijátsszák. A kártyák oszlopokat
alkotnak, és azokban csökkenő rendben vannak. Az győz, akinek elsőként sikerül az összes
kártyájától megszabadulnia.

TARTOZÉKOK
A 6 oszlopkártyát egymás mellé rakjátok ki az asztalra, majd mindegyikre rakjatok egy tetszőle- 
ges számkártyát (de ne speciális kártyát!) - ezek lesznek az oszlopok kezdőlapjai. Ezután a többi 
számkártyát keverjétek össze a speciális kártyákkal, majd a lapokat osszátok szét úgy, hogy min-
denkinek ugyanannyi jusson. (Ha öten játszotok, hárman eggyel több kártyát fogtok kapni).

A kapott kártyáitokat ne nézzétek meg, hanem rakjátok le magatok elé képpel lefelé, húzópakli-
tokként, majd húzzátok fel a kezetekbe a felső 6 lapot. Aki közületek a legidősebb, az lesz a 
kezdőjátékos.

A JÁTÉK MENETE
Az óramutató járása szerint jöttök egymás után. Aki épp soron van, két lehetőség közül választ:
• A kezéből bárhány lapot cserél a húzópaklikával.
VAGY
• A kezéből kijátszik egy vagy több kártyát.

KÁRTYACSERE
A játékos a kezéből bárhány lapot húzópaklija aljára rak, majd annyit húz, hogy a kezében 6 
kártya legyen. A játékos dönthet úgy is, hogy 0 lapot cserél (azaz lényegében passzol). Ezzel köre
véget is ért, a bal oldali szomszédja következik.

KÁRTYAKIJÁTSZÁS
A játékos bárhány lapot kijátszik az asztalon lévő oszlopokba. A számkártyákat mindig csökkenő 
rendben és kihagyás nélkül kell lerakni az oszlopokba (l. az 1. ábrát), viszont a kártyák színének 
nincs szerepe.

  

 

Ha egy oszlop teljes, azaz 13-tól 1-ig tart (l. az 1. ábrát), az oszlopot azonnal ki kell üríteni: 
a kártyákat vissza kell tenni a dobozba, vagyis végleg kikerülnek a játékból. Ha egy oszlop-
kártya üres, azon a soron lévő játékos bármelyik számkártyáját lerakva új oszlopot kezdhet.
Ezen kívül a soron lévő játékos egy vagy több speciális kártyát is kijátszhat.

10 speciális kártya

6 oszlopkártya

TARTOZÉKOK

104 számkártya

A soron lévő játékos lerakás 
előtt vagy után átrendez-
heti az asztalt, vagyis egy 
egész oszlopot vagy annak 
egy összefüggő részét átrak-
hatja egy másik oszlopra - 
de utána a céloszlopnak is 
kihagyás nélkülinek kell 
lennie. Mindig csak az 
oszlopok alja mozgatható,
az oszlopok közepéből nem
lehet lapokat kivenni. (l. a
2. ábrát).
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A SPECIÁLIS KÁRTYÁK
Oszlopfő
A játékos ezzel a kártyával megjelöl egy oszlopot, és körében annak tetejére is
játszhat ki lapokat. Az oszlopban továbbra is csökkenő rendben, kihagyás nél-
kül kell lennie a lapoknak.
Fontos: A játékos körében csak egy oszlophoz játszhat ki oszlopfőt.
Köre végén a játékos a kijátszott oszlopfőt eltávolítja a játéktból, visszarakva azt
a dobozba.
 

Begyűjtés
A játékos ezzel a kártyával megjelöli valamelyik oszlopot. A több játékos sorban
(az óramutató járása szerint) elveszi egy-egy oszlop legfelső lapját, azzal az osz-
loppal kezdve, ahol ez a lap van; mindenki másik oszlopból vesz el kártyát. A 
begyűjtést kijátszó játékos nem vesz el lapot. Az elvett lapot mindenki saját 
húzópaklijára rakja - ha valakinek már nincs húzópaklija, az elvett lappal új 
“paklit” kezd. Ezután a begyűjtés kikerül a játékból.

A soron lévő játékos ezeket az akciókat (kijátszás, átrendezés, speciális kártyák kijátszása) bár-
hányszor és bármilyen sorrendben végrehajthatja. A köre végén pedig annyi kártyát húz saját
húzópaklijából, hogy a kezében újra 6 lap legyen.
Fontos: Ha egy játékos a kezéből már mind a 6 lapot kijátszotta, a köre véget ér, és 6 új lapot
kell húznia.
Ezután bal oldali szomszédja következik.

A JÁTÉK VÉGE
Ha valakinek már kifogyott a húzópaklija, és kijátssza a kezéből az utolsó kártyát, a játék azonnal
véget ért, és ez a játékos győzött.

VARIÁNSOK
• Több leosztást is lehet játszani. Minden (kézben és húzópakliban) maradt lap 1 mínuszpontot
    ér, viszont a leosztás győztese 3 pluszpontot kap. Akinek a negyedik leosztás végén a legtöbb
    pontja van, az a végső győztes.
• Nehezebb a játék, ha a kártyák színe is számít. Ez is kétféleképpen játszható: úgy is, hogy egy
    oszlopban csak egyféle színű kártyák lehetnek, de úgy is, hogy egy oszlopon belül mindig
    felváltva kell jönniük a színeknek.
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PÉLDA

A asztal jelen pillanatban
így néz ki:

Most épp Emma van soron.
A kezében lévő lapok: 10, 9, 
5, 5, 2, 1.
 

Lerakja az 5-öst az E oszlopra,
majd megfogja az egész B osz-
lopot, átrakva azt az E-re. 
Végül lerakja arra a kezéből a
2-est és az 1-est. Utána fogja
az oszlopot 10-től, és átrakja
az A oszlopra. Az A oszlop így teljes (13-tól 1-ig), a lapokat visszarakja a dobozba. Az üres
A oszlopkártyára lerakja a kezéből a 10-est, majd arra a 9-est. Legvégül a szintén üres B osz-
lopkártyára lerakja a kezéből az utolsó lapot, a másik 5-öst. Ezzel köre véget is ért; felhúzza 
a felső 6 lapot húzópaklijából, és bal oldali szomszédján a sor.

Aki Andris. A kezében csak 13-asok és 12-
esek vannak, ezeket nem tudja lerakni. 
Úgy dönt, cserél 4 lapot, 2-2 13-as és 12-
est visszarak húzópaklija aljára, majd húz a pakli tetejéről 4 lapot, hogy a kezében 6 lap 
legyen. Ezzel köre véget is ért, bal oldali szomszédján a sor.

Vagyis Petin. Ő először kijátszik
egy “begyűjtést” az A oszlophoz.
Emiatt előbb Emmának kell el-
vennie az A oszlop legfelső
lapját (ami egy 10-es), lerakva
azt húzópaklijára, majd And-
risnak kell elvenni a legfelső
(és egyetlen) lapot a B oszlop-
ról. Ezután Peti előbb kijátszik 
a kezéből a B oszlopra egy 13-
ast és egy 12-est, majd lerak a
C oszlophoz egy újabb spciális
kártyát, egy “oszlopfőt”, így a kezéből már le tudja rakni az oszlop tetejére előbb a 8-ast, majd
a 9-est. Ezzel Peti az összes lapot kijátszott a kezéből, így húz 6 kártyát. Újra Emma jön.

Így néz ki az asztal Peti
köre végén.
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