
Tartalom:
1 db hamburger, 105 db kártya

(15 saláta, 11 uborka, 11 ketchup, 15 paradicsom,
8 majonéz, 11 hagyma, 15 sajt, 8 gomba, 11 darált hús),

5  db speciális kártya (3 egér, 2 tolvaj kártya), 
5 db megharapott zsemle, játékszabály

A játék célja :
Állíts össze egy finom hamburgert 

a lehető legtöbb hozzávalóval!

Előkészületek :
Minden játékos kap egy megharapott zsemlét.

Ez alatt tartja a már elnyert hozzávalókat. 
A felső zsemle rész azért van megharapva,

hogy látható legyen az alatta található 
legutóbb elnyert hozzávaló. 

Keverjétek össze a kártyákat 
és osszátok szét a játékosok között, 
képpel lefelé. Ezután helyezzétek 
a hamburgert az asztal közepére.        
A játék menete: 

Az a játékos kezdi a játékot, aki utoljára ette meg 
a hamburgerét. A játékosok az óramutató járásával

 megegyező irányban követik egymást. 
 

A játékosok körönként megfordítják a paklijuk legfelső kártyáját 
és maguk elé helyezik. Így egy új pakli alakul ki előttük, 

amelyből csak a legfelső kártya számít. 
A következő kártyákat ennek a tetejére helyezik majd.

Ha két egyforma kártya bukkan fel, 
minden játékosnak meg kell próbálnia 

csapni egyet a hamburgerre. 

Csak az első helyesen csapó játékos nyer. 
Választhat egyet a két egyforma kártya közül és a képpel 

felfelé elhelyezheti a zsemléjébe. Az újonnan elnyert kártya 
közvetlenül a megharapott fél zsemléje alá kerül, 

az eddig elnyert hozzávalók tetejére. 
A játék végén minden kártya 1 pontot ér.

Koncentrálj! Amikor elnyersz egy kártyát, 
az rögtön felfedi az alatta lévő hozzávalót 

és újabb csata kezdődhet!

Az a játékos kezdi a következő kört, 
aki először csap a hamburgerre, 

még akkor is, ha tévedett. 
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Csapj !

Ne csapj !
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Figyelmeztetés! 
A termék 3 éves kor alatt nem használható, mert az apró, 

lenyelhető részek fulladást okozhatnak! 
Kérjük, minden csomagolóelemet távolítson el, mielőtt 

a terméket gyermeknek adná, de őrizze meg a rajta lévő 
információk miatt. A termék a csomagoláson látottól színben és 

formában eltérhet. Tisztítás: száraz ruhával.
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EGÉR KÁRTYA :

Amikor egér kártyát húz valaki,
légy te az első aki rácsap a hamburgerre. 

Ha ez sikerül, az egér kártyát egy tetszőlegesen 
kiválasztott ellenfeled paklija mellé helyezheted.

Az a játékos, aki egér kártyát kapott, kimarad egy, kettő vagy 
három körből, attól függően, hogy hány egér van az egér

kártyán. Kártyát sem húzhat és hamburgerre sem csaphat le. 

Kimaradsz
1 körből

Kimaradsz
2 körből

Kimaradsz
3 körből

Ha ilyen kártya tűnik fel, 
légy te az első játékos, 

aki rácsap a hamburgerre! 
Ha ez sikerül, az elcsenheted 

bármelyik másik játékostól 
a legutoljára elnyert hozzávalóját 

és a saját hamburgeréhez adhatod, 
utána el kell dobnod a tolvaj kártyát.

 TOLVAJ KÁRTYA :

A játék vége: 
Versenyezzünk a legutolsó hozzávalóért! Amikor az utolsó 

lapot is felfordította egy játékos, akkor vége a játéknak. 

Minden hozzávaló a hamburgerekben 1 pontot ér, 
a büntetőlapok 2 pont levonást jelentenek.

Akinek a legtöbb pontja van,
az nyeri a játékot.

Emlékeztető: 
A kártyákat úgy kell felcsapni, 

hogy mindenki lássa. 

Amikor egy játékos rácsap a hamburgerre, 
bármelyiket választhatja két azonos kártya közül.
Ez nagyon fontos, mert a választott kártya alatti 

kártya újabb csatára nyújt lehetőséget.

Nem tehetünk két azonos színű 
hozzávalót egymásra, más színeket is kell

tenni közéjük. 

A hozzávalók 
négy színre oszlanak: 

               ZÖLD : saláta, uborka
              PIROS : paradicsom, ketchup
              SÁRGA : hagyma, sajt, majonéz
              BARNA : sülthús-szelet, gomba

Aranyszabály: nem lehet két ugyanolyan színű kártya 
egymáson a hamburgeredben (pl. nem tehetsz 

paradicsomra paradicsomot, vagy ketchupra). Jegyezd
 meg a hozzávalók színeinek sorrendjét, 

hogy elkerüld a színek ismétlődését. 

Ha egy játékos hibázik és rácsap a hamburgerre, amikor 
nem kellene, akkor az utolsó kijátszott 

kártyáját vissza kell helyezze büntetésből 
a hamburgere mellé arccal lefelé.

A játék végén minden büntetőlap
2 pont levonással jár. Játékszabály
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