
Szerző: Inon Kohn
Grafika: Rolf (ARVI) Vogt
Szerkesztő: Thorsten Gimmler

Játékosok száma : 26
6 éves kortól
Időtartam: körülbelül 2030 perc

TARTOZÉKOK

56 malac kártya
(1-t l 10-ig számozva)ő

16 speciális kártya 
(5 farmer,5 vadkan, 
 3 szerencsés malac, 
 3 trágyakupac)

szabály



A JÁTÉK LEÍRÁSA ÉS CÉLJA

Teljes összevisszaság uralkodik a farmon: mit csinálnak a 
malacok a trágyakupacban? Segítségre van szükségük, minél 
hamarabb! Mindenkinek olyan gyorsan kell megszabadulni a malac 
lapjaitól, amilyen gyorsan csak tud. Ha Henry, a farmer vagy 
Eberhard, a vadkan is megjelenik, akkor lesz aztán igazi 
rendetlenség. Akinek a legkevesebb mínusz pontja van 4 forduló 
után, az a nyertes!

ELŐKÉSZÜLETEK
A kártyákat jól meg kell keverni, majd szét kell osztani ket aő  
játékosok között. Mindenki 7 lapot kap, amelyeket a kézben kell 
tartani, nem szabad megmutatni a többi játékosnak. A többi lap 
képpel lefelé egy húzópakliba kerül, ez lesz a talon, majd a 
legfelsô lapot felfordítva a talon mellé kell tenni. Az kezdi a 
játékot, aki a legjobban tud röfögni. A játék körökre oszlik. 
Amikor te kerülsz sorra, a következ  akciók közül egyet kellő  
végrehajtanod:

1. Az ugyanolyan lap eldobása
Tegyél egy ugyanolyan érték  lapot a dobópaklira, amilyen éppenű  
a pakli tetején van.

2. Két lap eldobása számolás alapján
Ahhoz hogy két laptól tudj megszabadulni egy lépés során, egy 
matematikai feladatot kell megoldanod, amely a dobópakli tetején 
lév  lapra és a kezedben lév  két lapra vonatkozik. Összeadhatsző ő  
vagy kivonhatsz.



Példa: Tekla el szeretne dobni egy 3-as és egy 5-ös lapot:
a dobókali tetején egy 2-es van (2+3 = 5)
a dobópakli tetején egy 8-as van (8-5 = 3)

Be kell mondanod az adott m veletet: például "2 meg 3 az 5".ű

3. Speciális lap eldobása
Nem akarsz vagy nem tudsz malac lapot eldobni? Ebben az esetben 
kijátszhatsz egy speciális lapot.

Figyelem: A speciális lapok egy külön dobópakliba kerülnek, így 
a rendes dobópaklin mindig lesz malac lap!

4 speciális lap van a játékban:

Henry a farmer
Ha ezt a lapot teszed ki, akkor a következő 
játékosnak el kell dobnia egy olyan malac lapot, 
amelynek értéke ugyanannyi, mint az eldobott paklin 
lév  lapnak. Ha a játékos nem tud vagy nem akarő  
eldobni ilyen lapot, akkor fel kell vegyen 1 lapot 
a talonból.

Szerencsés malac 
Ennek a lapnak az értéke 1-10-ig bármennyi lehet. 
Ezt a lapot többféle dologra lehet használni:

eldobhatod, ha a farmer lapot tette ki az   
            el tted ül  játékos.ő ő

ki lehet tenni a szerencsés malacot bármilyen 
            értékû malac lapként vagy



csinálj egy összeadást vagy kivonást egy másik 
            malac lappal.

A szerencsés malac nem a speciális lapka 
dobópaklira kerül, hanem az eldobott lapok közé 
kerül a többi normális malac lapka mellé.

Eberhard, a szemtelen vadkan
Ha ezt a lapot játszod ki, a következ  játékosnak felő  
kell vennie bizonyos számú lapot a talonból. Ehhez a 
játékosnak ki kell tennie egy lapját. Példa: ha a 
játékos kitesz egy 6-os malac lapot, akkor 6 lapot 
kell húznia. Ha egy speciális lapot tesz ki, akkor 10 
lapot kell húznia. Nem akarsz lapot felvenni? Tegyél 
ki te is egy ilyen Eberhard lapot és így a következő 
játékosnak kell majd húznia!

Trágyakupac
Ezek a lapok jó sok mínuszpontot érnek (kivéve ha 
nálad van mind a 3). Szeretnél megszabadulni a trá-
gyakupac laptól? Csak tegyél ki egy malac lapot, 
amelynek az értéke annyi, mint az egyik játékos 
kezében tartott lapok száma. Ekkor a kijátszott malac 
lap megy az eldobott lapok közé (ebben az esetben 
teljesen mindegy milyen lap van ott éppen), míg a 
trágyakupac lap ahhoz a játékoshoz kerül, akinek 
annyi lap volt a kezében, ahányas malac lapot kitet-
tél. Példa: Egonnak 5 lapja van. A dobott lapok pak-
liján egy 2-es lap fekszik. Tekla egy 5-ös lapot tesz 
ki a 2-esre és a trágyakupac lapot átadja Egonnak.



A játék során bárkit l megkérdezheted, hogy hány lap van aő  
kezében.Nem akarsz vagy nem tudsz eldobni egy megfelel  lapot?ő  
Akkor a talonból kell húznod egyet. A lépésed véget ér, amint 
eldobtál vagy húztál egy lapot. Ezután a következ  játékos kerülő  
sorra.

Fontos: Amint egy vagy két lap van a kezedben, ezt jelezned kell 
egy hangos röfögés kíséretében. Egyszer kell röfögnöd, ha egy 
lap van a kezedben és kétszer, ha kett . Ha elfelejtesz röfögni,ő  
akkor büntetésül 2 lapot kell felvenned a talonból.

Ha a talonból elfogytak a lapok, a dobott pakli tetején lévő 
lapot megtartjuk, mint dobópakli. Ezután a normál és a speciális 
lapok dobópakliját jól össze kell keverni, és így egy új talon 
lesz bel le.ő

FORDULÓ VÉGE
A forduló azonnal véget ér, amikor valaki eldobta az utolsó 
lapját, vagy csak egy trágyakupac lap maradt a kezében. Ezután 
következik a számolás.



SZÁMOLÁS
Mindenki összeadja a kezében maradt kártyákat:

A malac lapokért annyi mínusz pont jár, amennyi az értékük.
Henry a farmer, a szerencsés malac, és a vadkan lap -10  
pontot ér.
Minden tárgyakupac lapért -15 pontot kapsz.
Ha valakinél ott van mind a 3 trágyakupac lap, akkor +30 
pontot kap.

A játék végén, egy papírra lejegyezzük a pontszámokat. Ezután 
újra megkeverjük a lapokat és egy új játék kezd dik. A kezdő ő 
játékos az el z  kezd  játékos mellett, az óramutató-járásávalő ő ő  
megegyez  irányban ül  játékos lesz.ő ő

A JÁTÉK VÉGE
A játék 4 forduló után ér véget. Az nyert, akinek a legkevesebbb 
mínusz pontja van.


