
Játékszabály

Előkészületek 
A játék két csomag kártyát tartalmaz – 
az egyiken állatok (madarak, sünik és 
békák), a másikon feltételek találhatók 
(pl. békák > 3). Keverd össze mindkét 
paklit!

Oszd szét az összes állatos kártyát  
a játékosok között egyenlően! Minden 
játékos tegye maga elé a saját állatos 
kártyapakliját, lefelé fordítva!

Csapjátok fel az első feltétel kártyát 
középre!

A játék menete 
A játékosok egymás után felfordítják 
a saját paklijuk tetején lévő kártyát 
és mellé helyezik. Minden újonnan 
felfordított kártya az előzőleg felcsapott 
kártya tetejére kerül úgy, hogy takarja 
azt. Az adott kör szempontjából mindig 
csak a legfelső kártya számít.

A játék nyertese
A játéknak akkor van vége, ha:

• minden játékosnak elfogyott a kártyája,  
a nyertesen kívül;

• az összes feltétel kártya elfogyott – ebben 
az esetben a játékosok megszámolják a 
kártyáikat és a legtöbb kártyát begyűjtő 
játékos nyer.

Ha gyorsabb játszmát szeretnétek, a feltétel 
kártyáknak csak egy részével játsszatok!

A feltétel kártyák típusai
A feltétel kártyáknak három típusa van:

1. Pontos mennyiség

Ha a három állat egyikéből összesen annyi 
szerepel a felfedett kártyákon, mint a 
feltétel kártyán – légy Te az első, aki letakarja!

A felfedett kártyák között az egyiken 4,  
a másikon 2 süni szerepel, amely 
összesen 6. A feltétel teljesült.
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Miután valamelyik játékos felfordította a saját kártyáját, mindenki igyekszik  
a leggyorsabban észrevenni, hogy a felfedett kártyák teljesítik-e a feltétel 
kártyán szereplő feltételt. Aki elsőként észreveszi, letakarja tenyerével a feltétel 
kártyát és azt kiáltja “Megvan!”. 

A feltétel teljesülését az összes 
felfordított kártya alapján kell 
eldönteni. Azaz, ha pl. ketten 
játszanak, és az egyik játékosnál 
felfordított kártyán 2 süni, a másiknál 

4 süni látható, akkor az asztalon összesen 6 süni van.
Az a játékos, aki elsőként takarta le a feltétel kártyát, begyűjti az asztalon 
található összes felfordított kártyát (a sajátját és a többi játékosét), és saját 
kártyacsomagjának aljára teszi. Ha egy játékos tévesen takarja le a feltétel 
kártyát (vagy csak hozzáér), minden játékosnak átad egy-egy kártyát a saját 
paklijából. Ha a játékot négyen vagy többen játsszák, akkor a tévesen takaró 
játékosnak csak a bal és jobb oldali szomszédjának kell átadnia kártyáját. 
Minden alkalommal, amikor valaki megnyer egy kört és elvette a felfordított 
lapokat, új feltétel kártyát kell felcsapni, a már felhasznált feltétel kártyák pedig 
már nem játszanak. 
Ha egy játékosnak elfogynak a kártyái, kiesik. Felfordított kártyái azonban 
mindaddig játékban maradnak, amíg valamely játékos megnyeri az adott kört.
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2. Számhoz viszonyítás.

Ebben az esetben a feltétel csak az egyik állathoz kapcsolódik.

Játék kisebb gyerekekkel
Az egyik lehetőség, hogy nem számít a gyorsaság, és a kisebb gyerekek tovább 
gondolkodhatnak. Ebben az esetben, csak az utolsóként fordító játékos kiálthat-
ja, hogy “Megvan!”. Ha a kártyát felfordító játékos nem veszi észre a feltétel tel-
jesülését, a kártya a helyén marad, és a következő játékos fordít.

Minden állatos és feltétel kártya sarkán apró jelölés található egy, kettő vagy 
három ponttal, ami a nehézségi fokot mutatja. A kisebb gyerekekkel való játék 
másik lehetősége, hogy csak az egy pontos kártyákkal játszanak.

3. Két állat összehasonlítása.

Ez a feltétel két különböző állat számát hasonlítja egymáshoz az összes 
felfordított kártya alapján.

A felfordított kártyákon 2 ill. 3 madár látható, aminek 
összege  5, és 7 béka látható.

A feltétel teljesült.

A felfordított kártyák egyikén 5, a másikon 4 béka 
szerepel, ami összesen 9. A feltétel teljesült.

Ha az egyik állat nem látható  
a felfordított kártyákon, az azt jelenti, 
hogy ebből az állatból nulla szerepel, 
azaz kevesebb, mint bármely másik 
állatból. A fenti képen látható példán 
teljesül a “kevesebb, mint 1 madár” 
feltétel, mert nincs madár a kártyákon.

A feltétel akkor is teljesülhet, ha még 
csak az első játékos kártyája került 
felfordításra.

Az első játékos kártyáján 6 madár látható, béka egy 
sem. Ezért a békák száma nulla, a feltétel teljesült.

További fejlesztő játékok – 
www.thebrainyband.com 
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