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A játék célja, hogy az összes feltétel kártyát begyűjtsd. 

ő é í é

Először is válaszd ki az életkorodnak és tudásszintednek megfelelő nehézségi fokú 
kártyákat. A kártyalapok bal alsó sarkában található pontok jelölik a kártya nehézségi 
fokát, mégpedig úgy, hogy az 1 pont jelenti a legkönnyebb, míg 3 pont a legnehezebb 
kártyát. 

• Keverd meg alaposan mindkét paklit (az állatos kártyákat, rajtuk különböző 
számú madarakkal, sünikkel vagy békákkal, illetve a piros hátlapú feltétel 
kártya paklit) 

• Tedd a feltétel kártya paklit hátlappal felfelé az asztal jobb felső szélére. 

• Oszd szét az állatos kártyákat négy egyenlő paklira (ne lepődj meg két 
pakliban eggyel több kártyád lesz) és tedd egymás mellé az asztalra a képen 
látható módon. 

• A játék során mindig az állatos kártyapaklik legfelső lapját használhatod majd. 

á é élja 

A játék során feltételkártyákat kell gyűjtened. A feltételkártyákat egymás alá csaphatod fel (legfeljebb 4-et) és a játék közben felcsapott 
állatoskártyákat úgy kell leraknod minden feltételkártya sorába, hogy az adott feltétel teljesüljön. Adott sor feltételkártyáját akkor 
gyűjtheted be: 

1. Ha két állat mennyiségét kell összehasonlítani (pl. több süni, mint 
madár), bármelyik oldalra (a reláció irányának megfelelően) legalább 4 
kártyát le tudtál rakni. FIGYELJ, MERT EBBE A SORBA CSAK AZT A KÉT 
ÁLLATOT RAKHATOD LE, AMI SZEREPEL A FELTÉTELKÁRTYÁN! 

2. Ha egy állatnak többnek kell lennie, mint egy adott szám, (pl. békák 
száma több, mint 4) akkor a megfelelő oldalra szintén legalább 4 kártyát 
kell leraknod. FIGYELJ, MERT EBBE A SORBA CSAK AZT AZ ÁLLATOT 
RAKHATOD LE, AMI SZEREPEL A FELTÉTELKÁRTYÁN! 

3. Ha egy állatnak kevesebbnek kell lenni, mint egy adott szám, (pl. sünik 
száma kevesebb, mint 2), akkor az állat oldalára kell leraknod egy vagy 
több lapot (a képen látható példán 1 vagy 2 sünit ábrázoló kártyát). 

4. Ha egy szám látható a feltételkártyán, akkor egyazon állatból kell az 
adott sorba pontosan annyit leraknod, hogy teljesüljön a feltétel. 
FIGYELJ, MERT EBBE A SORBA SZINTÉN CSAK EGY ÁLLATOT RAKHATSZ LE! 

A begyűjtött feltételkártyákat és a sorukba lerakott állatos kártyákat tedd félre. 

á é  

Kezdésként csapj fel egy feltételkártyát. Ezután csapd fel az állatoskártya paklik legfelső 
lapját (amelyiket és annyit, amennyit szeretnél) és hagyd a paklik tetején. Nézd meg, hogy a 
felcsapott állatoskártyákat az adott feltételkártya megfelelő oldalára rakva teljesül-e az ott 
látható feltétel (a feltételek teljesüléséről fentebb olvashatsz). Ha igen, rakd le a lapokat a 
feltételkártya megfelelő oldalára. Ha nem, akkor a következőket teheted: 

1. Amíg van olyan állatoskártya pakli, aminek a felső lapját nem fordítottad fel, 

felfordíthatsz egy újabb lapot. 

2. Ha még nem csaptál fel 4 feltételkártya paklit, felcsaphatsz újabb feltételkártyát, 
így nagyobb lesz az esélyed arra, hogy felhasználd lapjaidat. 

3. Ha nem tudsz már új lapot felcsapni se az állatoskártyákból, sem pedig a 
feltételkártyákból, használhatod a könnyítés szabályt. 

FONTOS! Az állatoskártyákat csak úgy rakhatod le a feltételkártya sorába, hogy a feltétel azonnal teljesüljön. (pl. a 3. ábrán látható 
példában nem lenne madaras kártyád, csak béka, nem rakhatod le a békát arra várva, hogy valamely következő körben lesz majd madár 
kártyád is. Madárkártyát viszont akkor is lerakhatsz, ha nincs béka kártyád, mivel a békák száma nulla lesz, így mindig több madár lesz a 
sorban, mint béka, a feltétel teljesül.) 

1. ábra 

2. ábra 

3. ábra 
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önnyítések (csak ha nem tudsz rakni lapot és már nem csaphatsz fel újabb lapot) 

• bármelyik oldalra lerakhatsz bármely olyan állatoskártyát, ami nem zavarja a feltétel teljesülését (pl. madár és béka 
mennyiségének összehasonlítása esetén lerakhatsz sünit is bármely oldalra) 

• a már lerakott lapokat tetszőlegesen átrendezheted mindaddig, amíg a rendezés során a feltételek teljesülnek, hogy helyet 
szabadíts egy felcsapott lapnak (pl. 2. ábrán az 1 sünit átrakhatod második sorból az utolsó sorba, így bármilyen süni 
kártyát lerakhatsz még a második sorba) 

Ha játék közben elfogyna valamelyik állatos kártyapakliból a lap, csak a maradék lapokkal játszhatsz (így egy idő után már csak 3, 2, vagy 1 
lapból gazdálkodhatsz). Ha az összes állatoskártya elfogyott, keverd meg őket és oszd le ugyanúgy, mint a játék elején. 

á é ége 

Ha sikerült elfogyasztanod az összes feltételkártyát, nyertél. Ha nem, jegyezd meg, hány lapod maradt és próbáld meg egy újabb körben 
megdönteni a rekordodat. 

á á é á

A játékot egyszerűsítheted az alábbi szabálymódosításokkal: 

• Minden körben egyszerre csapsz fel 4-4 állatoskártya lapot. Rakd le azokat a lapokat, amelyekkel teljesülnek a feltételkártyák a 
megfelelő sorokban, majd csapj fel annyi állatos kártyalapot, hogy újra 4 lap legyen előtted. Így a játék teljes időtartama alatt 4 
lapból gazdálkodhatsz. 

• 4 helyett 5,6,7 vagy 8 feltételkártyát is felcsaphatsz. 
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