
 
LIGRETTO 
 
A ligretto egy gyors kártajáték, amely mindenki számára szórakozást jelent! 
 
A játékosok száma és kora: 
a LIGRETTo 2-4, 8 év feletti játékosok számára ajánlott. Amennyiben két különböző 
színű alapcsomagot kombinálsz, már 8 játékos tud játszani, mindhárom (kék, piros, 
zöld) esetén már 12 játékos tud egyszerre játszani!  
A doboz tartalma: 
4 készletben 40 kártya, mindegyik egyedi mintázattal (körök, piramisok, kockák és 
kristályok) és egy szabálykönyvet. 
A játék célja: 
A játék célja, hogy minél több azonos színű lapot játssz az asztalra, sorozatban 1-10-ig, 
és te légy az első, aki az összes LIGRETTO lapját felhasználja!  
A legfontosabb – A sebesség nagyon fontos. A lényeg, hogy gyorsan reagálj. 
A játék szépsége – Minden játékos egyidejűleg játszik, senkinek se kell várni, senki se 
marad ki, senki se lesz türelmetlen. 
 
Játékelőkészületek:  A kártyákat szét kell válogatni a hátlapjuk szerint (ahol a Ligretto 
logo látható). Minden játékos elvesz egy 40 lapból álló paklit. Egy pakliban minden lap 
hátulja megegyezik (csak körök, piramisok, kockák és kristályok). Minden játékos egy 
készlettel játssza végig a játékot. Minden játékos megkeveri a pakliját és maga elé 
helyezi (lásd az ábrát!):  

 
Ligretto kupac: Számolj le 10 lapot képpel lefelé, és helyezd egy kupacba magad elé. 
Fordítsf meg a kupacot, hogy az alsó lap képpel felfelé kerüljön.  



Sorok: Helyezz 3 lapot a ligretto kupac jobboldalára, képpel felfelé. Két játékos esetén 5 
lapot, 3 játékos esetén 4 lapot csapj fel.  
Kéz: A maradék lapot vedd a kezedbe, képpel lefelé. 
Máris készen álltok a játékra. 
A játék menete: Egy játékos bekiáltja, „LIGRETTO”, hogy megkezdődjön a játék. 
Akinek van 1-es lapja, gyorsan beteszi középre. Minden játékos egyidejűleg megpróbál 
lapokat kijátszani a kupacából vagy a kezéből. A kijátszandó lapokat a Ligretto 
kupacból, a sorokból vagy a kezéből választhatja. Ha egy játékosnak nincs „1”-es lap a 
Ligretto kupacban és a sorokban, találhat még a kezében. Hogy megtalálja, gyorsan 3 
lapot képpel felfelé leszámolja, úgy hogy a legfelső lap látható csak! Még mindig nem 1-
es? Újra három lapot számolj le, ellenőrizd a legfelsőt! Amint előkerül egy „1” (mindegy 
melyik kupacból, melyik játékosnak), azt be kell dobni középre (akkor is, ha már van „1”-
es kijátszva). Ezután minden játékos megpróbálja „lefedni” ezt az „1”-est (vagy 
bármelyik másik egyest, ami középre lett dobva) a sorban következő számmal, 
ugyanazzal a színnel – és így folyamatosan növelni kell a kijátszott lap értékét, amíg 10-
ig nem növekszik fel a sorozat.  
MINDEN játékos játszhat ki középre lapokat, amelynek az értéke pont a kint lévő lapnál 
egyel nagyobb, és a színe megegyezik. .   
A legjobb a LIGRETTO kupacból elhasználni a lapokat, mert ha az valakinek elfogyott, 
akkor a játéknak vége. Ezt hangos „LIGRETTO ÁLLJ!” kiáltással kell jelezni!  
A sorokból elvett lapokat a középen lévő kupacba lehet kijátszani, és azonnal pótolni 
kell a Ligretto kupacból.  
Közben, ne feledd a kezedből hármasával leszámolni a lapokat, amelyből a legfelsőt 
kijátszhatod középre – amennyiben az megfelelő. 
Amennyiben a kezedből az összes lapot kijátszottad, fogd meg a paklit, és elölről 
kezdheted hármasával letenni.  
Megjegyzés: A játék folyamán az egyik kezedben tartsd a paklit, a másik kezeddel játssz 
lapokat középre.   
Mindig figyeld a Ligretto kupacod, és a soron, a középen lévő paklikon, miközben a 
kezedből folyamatosan szsámolod le a három lapokat – mindezt egyidejűleg, hogy minél 
több laptól tudj megszabadulni.  
Természetesen minden játékos ugyanezt teszi – csak épp a saját lapjaira figyelve – 
kérdés ki lesz a leggyorsabb, aki kijátssza a lapjait a LIGRETTO kupacból.  
A játék vége: Amint egy játékosnak elfogyott a Ligretto kupaca, hangos „LIGRETTO 
ÁLLJ!” kiáltással véget vet a játéknak. Ezután már senki sem játszhat ki lapokat!  
Pontozás: Egy játékos tartja nyilván a pontokat. Mindenközépre kijátszott lapot szét kell 
válogatni játékosonként (hátlap-mintánként). Minden játékos megszámolja hány lapot 
játszott ki középre – mindenlap egy-egy pontot ér, függetlenül annak értékétől! Minden, 
a LIGRETTO pakliban lévő lap mínusz két pontot ér. A sorokban és a kézben lévő 
lapok nem számítanak pontozáskor.  
Az össz pontszámot (levonva a mínusz pontokat) külön kell vezetni. Aki legelőször eléri 
a 99 pontot – megnyerte a játékot. Ezután lehet újabb játékot kezdeni – mindenki 
nulláról indulva.  
Előfordulhat, hogy senki nem tud lapot kijátszani, mert minden megfelelő lap a Ligretto 
paklik mélyén rejtőzik. A megoldás egyszerű, mint a Ligretto: A játékos, akinek ekkor a 
legtöbb pontja van – az nyeri a játékot.  



Haladó szabály, gyakorlottaknak: A Ligretto pakliból vagy kézből játszható ia  
sorokba, de csak csökkenő sorrendben. Például, egy 8as rátehető egy kilencesre vagy 
egy négyes az ötösre. Ellentétben a középen lévő lapoktól, a sorban lévő lap színétől 
KÜLÖNBÖZNIE kell a ráhelyezett lapnak.  Például egy zöld kilences kijátszható egy 
sárga 10-esre, vagy egy kék ötös egy rózsaszín 6-osra. Azonban vigyázz! Ne helyezz 
túl sok lapot a sorokra, mert akkor nem keletkezik lyuk, amelyet a Ligretto kupacból 
pótolnál – így nem fogy a Ligretto paklid.  
De ha a Ligretto paklid tetején egy 9-es van – gyakran hasznos áttenni a sorokban lévő 
10-esre, mert a Ligretto pakliból újonnan felcsapott lapot talán ki tudod játszani az asztal 
közepére.  
Bonyolultnak hangzik? Pedig egyszerű! A legfontosabb dolog, hogy gyorsabb légy, mint 
a többi játékos. Jó szórakozást a Ligrettóóhoz – Győzzön a jobb játékos! 
Megjegyzés: Játsz sportszerűen. NE csalj –a saját és a többiek szórakozását is 
elrontod.  
Érdekelne egy menet, több mint 4 játékossal? Nem probléma! Csak szerezz egy másik 
színű alapszettet, és még négy játékost – máris nyolcan játszhattok!  
Maximum 12 játékos játszhatja, ha összeszeded mind a három (kék, zöld, piros) színű 
alapkészletet! 
 
 


