
Il tire la langue au joueur A 
pour signifier qu’il n’en  
a pas.

Le joueur A doit alors prendre 
une seule carte dans la pile 
ou à l’un des autres joueurs  
si la pile est vide.

Le tour du joueur A est  
terminé et le joueur suivant 
peut commencer son tour.

Lorsque tous les ensembles de trois cartes identiques ont été 
reconstitués, chaque joueur compte le nombre de cartes qu’il a 
accumulées. Le joueur qui en a le plus est déclaré vainqueur.
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JÁTÉKSZABÁLY

ELŐKÉSZÜLETEK

Ha a “B” játékosnak VAN egy vagy 
több olyan kártyája, amit az “A” 
játékos grimaszával kér tőle:

Ha a “B” játékosnak NINCS 
olyan kártyája, amit az “A” 
játékos kér tőle:

A JÁTÉK CÉLJA

Ha bármelyik játékos már az eredeti osztás során 3 azonos kártyát kap, 
akkor azokat vissza kell tegye és keverés után másik 3 kártyát kell húzzon.

A JÁTÉK VÉGE
Miután az összes sorozatot összegyűjtöttük, az a játékos nyer, akinek
a legtöbb 3 azonos lapból álló sorozata gyűlt össze. 

A JOKER kártyán a játékban szereplő minden állat megtalálható. A rajta lévő 
egyik állat grimaszolásának leutánzásával elkérhetjük valamelyik ellenfelünk-
től a megfelelő kártyát. A kártyát felhasználása után vegyük ki a játékból. 

Ha a játékosnak elfogy a kártyája, mikor rákerül a sor, akkor húznia kell egy 
kártyát a pakliból.  Ha a pakli elfogyott, akkor egy másik játékostól kell húzzon.

Gyűjtsd össze a legtöbb 3 azonos kártyából 
álló sorozatot!

Az egyik játékos keverje meg a kártyapaklit.
Minden játékos húzzon 3 db kártyalapot.
A maradék kártyákat képpel lefelé tegyük le egy pakliban.
A játékosok a saját kártyalapjaikat nézhetik.
A legfiatalabb játékos kezdjen, majd óramutató járásával 
megegyező irányban következnek a többiek. 

•

•

“B” játékos kinyújtja a nyelvét.

Ekkor az “A”  játékosnak húznia 
kell egy kártyát a pakliból vagy 
ha az már elfogyott, akkor egy 
másik játékostól kell húzzon.

Ezzel az “A” játékos sora lejárt,
a következő játékos játszhat. 

•Át kell adja ezeket a kártyákat az 
“A” játékosnak.

Ha ezzel az “A” játékosnak 
meglesz a 3 azonos kártyája, 
leteszi őket maga elé.

Az “A” játékos folytathatja a 
kártyakérést grimaszolással, bár-
melyik játékostól, amíg el nem 
fogynak a kért típusú kártyák.
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Hogyan játsszunk?
 “A” játékos megkérdezi ellenfelét a “B” játékost, hogy van-e a kezében 
lévő kártyával azonos nála. Az “A” játékosnak így kell  kérdeznie: “Van 
nálad ...?“ majd grimasszal kell megmutatnia, melyik lapot szeretné. 
(Pl. a kártyáján látható módon, becsukja a fél szemét és meghúzza a 
saját fülét.)
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