Wie Hund und Katz!
Chris Baylis játéka 2-6 játékosnak 10 éves kortól

Játékötlet
A játékosoknak kutyákat és macskákat kell etetniük úgy, hogy élelem-kártyákat tesznek az állatok
mellé. Amíg a kutyák a csontokat szeretik, a macskák inkább a halakból ennének. A játékosok
természetesen a saját kedvenc állataikat próbálják megfelelően etetni, az ellenfelek állatainak meg
igyekeznek olyan ételt adni, amit azok nem szeretnek. A játék akkor ér véget, amikor minden
állatnak „tele van a hasa”. Az a játékos győz, akinek a kedvenc állatai a leginkább jóllakottak
(legtöbb étel-pontjuk van).

Kellékek

18 állat-kártya (9 kutya és 9 macska)

18 akció-kártya (9 különböző típus, mindegyikből 2)

54 élelem-kártya (hal- és csont-kártyák: 4x1, 5x2, 6x3, 5x4, 4x5 és 3x6 értékben)

36 jelölő-kocka (6 játékosnak, mindenki színében 6-6db)

Játék előkészület
• Az állat-kártyákat és az akció-kártyákat válogassuk külön (könnyű megkülönböztetni a hátlapjuk
alapján). A két paklit (képpel lefordítva) külön-külön meg kell keverni.
• Kétszer annyi állat-kártyát kell felfordítani, mint ahány játékos játszik. Ezekből a kártyákból egy
oszlopot kell kialakítani az asztal közepén úgy, hogy a kártyák az oszlopban párosával legyenek.
• Az élelem-kártyákat meg kell keverni. Ezt a paklit képpel lefordítva az állat kártyák oszlopa fölé
kell helyezni.

A kép azt mutatja, hogy kell kinéznie a játéktérnek 3 játékos esetén.
• Minden játékos lefordítva kap 3 akció-kártyát, amit kézbe vehet és megnézhet.
• A megmaradt állat- és akció-kártyát félretesszük, nem lesz szükség rájuk.
• Minden játékos kap 6 jelölő-kockát a választott színében, ezeket maguk elé teszik tartaléknak.
Ha hatnál kevesebben játszanak, a megmaradt jelölő-kockát vissza kell tenni a dobozba.
• Papírra és tollra is szükség lesz. A játékosok kezdőjátékost választanak maguk közül.

Játékmenet
- Első lépésként az aktív játékosnak el kell helyeznie egy jelölő-kockát (ha tud). Ezekkel a
kockákkal jelölik a játékosok, hogy melyik állat lesz a kedvencük, amiért pontot fognak kapni a
játék végén.
- Második lépésként a játékosnak kártyá(ka)t kell kijátszania (vagy élelem-, vagy akció-kártyát).
Miután végzett a körével, a bal oldalán ülő játékos folytatja a játékot.

Jelölő-kocka elhelyezése
A körének kezdetén a játékosnak egy kockájával valamelyik állatot meg kell jelölnie (ha még van a
tartalékában jelölő-kockája, és szabad terület is van, amin a kockát el lehet helyezni). A jelölőkockákat csak az állat-kártya felső margójánál levő szabad négyzetekre lehet tenni. A kártyán levő
négyzetek száma mutatja, hogy mennyi jelölő-kockát lehet az adott állatra tenni.

Ezekre az állatokra legfeljebb 2 jelölő-kocka kerülhet.

Amikor egy jelölő-kocka elhelyezésre kerül, két dolgot kell figyelembe venni:
1. Egy adott állat-kártyán lennie kell legalább egy szabad négyzetnek. Ha minden négyzet foglalt,
erre az állatra többé nem lehet új jelölő-kockát elhelyezni. Mivel az állat-kártyák a játék elején
véletlenszerűen kerülnek felfedésre, előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló négyzetek száma
kevesebb a jelölő-kockák számánál. Megtörténhet, hogy egy játékosnak még mindig van jelölőkockája tartalékban, de minden állat minden négyzete foglalt. Értelemszerűen ez után a játékosnak
nem kell (mert nem tud) jelölő-kockát elhelyeznie.
2. Meg kell nézni, hogy egy állatnak tele van-e a hasa. Egy jóllakott állatra már nem tehető le új
jelző.

Jóllakott állatok
Egy állatnak akkor lesz tele a hasa, amikor az ötödik élelem-kártyát is bekebelezi. A kártyákat úgy
kell elhelyezni, hogy mindenki lássa, az adott állatot lehet-e még etetni. Az élelem-kártyákat úgy
kell az állat képe mellé tenni, hogy felismerhető legyen minden egyes élelem-kártya.
Amikor egy állat jóllakott, (a játék végi pontszerzés leszámítva) kikerül a játékból és nem játszik
tovább:
• Jelölő-kockát nem lehet jóllakott állatra tenni.
• Akció-kártyákat nem lehet jóllakott állatra kijátszani.
• Élelem-kártya már nem tehető jóllakott állatra!
Az akció-kártyákkal nem lehet megváltoztatnia a jóllakott állatok helyzetét (sem a jelölő-kockákra,
sem az élelem-kártyákra kijátszható akció-kártyákkal)!

Kártyák kijátszása
Kétféleképpen lehet kártyát kijátszani és a játékosnak ezek közül az egyiket végre kell hajtania.
A. Etethet egy állatot.
vagy
B. Kijátszhat egy akció-kártyát.

A. Egy állat etetése

Az első élelem-kártya elhelyezése
Az aktív játékos felfedi az élelem-kártya pakli legfelső lapját és azt bármelyik (de nem jóllakott)
állattal megeteti. Egy játékos hallal és csontokkal is megetethet egy kutyát vagy egy macskát.
További élelem-kártya elhelyezése
Most a játékos eldöntheti, hogy szeretne-e tovább etetni azt az állatot, amelyiket az első kártyával
megkínált. Ha úgy dönt, hogy felfedi a következő élelem-kártyát, neki ugyanazzal az állattal kell
megetetni, még akkor is, ha ez az élelem kártya nem fog ízleni az állatnak. Nem adhatja oda
semelyik másik állatnak sem!
Fontos: Ha egy adott állat egy körben egyszerre több élelem-kártyát is kap, nem szabad
jóllakatni! Amint 4 élelem-kártya fekszik egy állat mellett, a játékosnak meg kell állnia!

B. Egy akció-kártya kijátszása

A játékos választ egyet a kezében lévő akció-kártyák közül és végrehajtja azt. Ezek az akciókártyák lehetővé teszik a játékosoknak, hogy eltávolítsanak már elhelyezett jelölő-kockákat és
korábban elhelyezett élelem-kártyákat, vagy felcserélheti az élelmet két állat között. Akciókártyát
természetesen csak olyan állatra lehet kijátszani, amelyik még etethető.

(Az akció-kártyák pontos magyarázata a játékszabály végén található.)
Kijátszás utána az akció-kártya eldobásra kerül, és a kijátszó játékos nem kap helyette új kártyát.
Ha a játékosnak nincs több akció-kártyája, akkor csak egy állat élelem-kártyával való etetését
választhatja.

A játék végi pontszerzés
A játék akkor ér véget, amikor az utolsó állat is jóllakik. A játék akkor is véget ér, ha az utolsó
élelem-kártya is elfogyasztotta valamelyik állat. Ekkor az élelem-kártyák alapján meg kell
határozni minden állat etetési-indexét. Ilyenkor nem számít, hogy az állat jóllakott-e vagy sem.

Kutyák:
Minden csont-kártya értékét pozitív számként számoljuk.
Minden hal-kártya értékét negatív számként számoljuk.
Macskák:
Minden hal-kártya értékét pozitív számként számoljuk.
Minden csont-kártya értékét negatív számként számoljuk.

A jelölő-kockák mindegyike a tulajdonosának annyi pontot hoz, amennyi annak az állatnak az
etetési-indexe, amin a jelző fekszik (ez az index lehet akár negatív szám is, ha az állat betegre ette
magát).
Minden játékosnak összesítenie kell a jelölő-kockái által hozott pontokat. Az a játékos, akinek a
legtöbb pontja lesz, megnyeri a játékot.

Példa: Clarence összese 5 halat evett (+5 pont) és 7 csontot (-7 pont).
Az etetési-index így -2 pont.
Mivel a piros játékos 2 jelölő-kockát is tett Clarence-re, -4 pontot kap. A sárga játékos eredménye
-2 pontot. Clarence-re meg gyomormosás vár…

Emlékeztető

Jóllakott állatok
Egy állatnak akkor lesz tele a hasa, ha 5 élelem-kártyát elfogyasztott. Az, hogy a kártyán levő üres
négyzetekből mennyin van jelölő-kocka, nem befolyásolja, hogy az állat jóllakott-e vagy sem.

Jelölő-kocka
Ha a köre elején egy játékosnak még van jelölő-kockája, akkor azt el kell helyeznie, még akkor is,
ha ez neki hátrányos lenne. Ha egy játékosnak nincs több jelölő-kockája de visszakap egyet (amit
egy másik játékos akció-kártya kijátszása miatt kap vissza), a következő alkalommal (ha tudja)
mindenképpen el kell helyeznie.
Ha az állat-kártyán levő négyzetek száma engedélyi, ugyanolyan színű jelölő-kockából több is
kerülhet egy kártyára.

Kártyák
Élelem-kártya bármelyik, még nem jóllakott állatra tehető. Az nem számít, hogy a játékos
megjelölte-e ezt az állatot a saját színével vagy sem.

Az akció-kártyák magyarázata

• Eltávolítható egy jelölő-kocka egy kártyáról, és az visszakerül a tulajdonosához.

• Eltávolítható egy jelölő-kocka egy kártyáról, és az visszakerül a tulajdonosához. Az eltávolított
jelző helyére egy jelölő-kockát kell tenni a saját tartalékból. Csak akkor játszható ki ezt a kártya,
ha van még legalább egy jelölő-kocka a saját tartalékban.

• Felcserélhető bármelyik kettő jelölő-kocka bármelyik két állat-kártyán.

• Eltávolítható egy csont-kártya vagy egy hal-kártya valamelyik állat-kártyáról. Az eltávolított
kártyát lefordítva az élelem-kártya pakli alá kell helyezni.

• Felcserélhető bármelyik csont-kártya bármelyik hal-kártyával.

• Felcserélhető bármelyik kettő élelem-kártya.

• Felcserélhető az összes élelem-kártyája bármelyik két állatnak.

• Felcserélhető egy kutya minden élelem-kártyája egy macska kártyáival.

• Felcserélhető ugyanannak a fajta két állatának (két kutya, vagy két macska) minden élelemkártyája.
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