
Mit
játsszunk?





Ha követed Kerka és Barni 
kalandjait, akkor túráról 
túrára gyűjtheted mágikus és 
mágiamentes kártyapaklid
újabb és újabb darabjait.

Ha mind a négy úton elkíséred 
hőseinket, akkor végül két teljes 
pakli magyar kártyád és egy ráadás 
Jolly Jokered is lesz. 

Hogy mit játszhatsz ezekkel? 
Ehhez adunk pár ötletet régi 
játékok felelevenítésével! 

Jó lapjárást!
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MAROKKÓ - KÁRTYÁKKAL

min. 16.2
A legtöbb kártya 

felhasználásával várat 
építeni

2

A játék menete

Halmozd a kártyákat az asztal közepére, 
majd kezdjetek el kártyavárat építeni 
a tetején! Egy játékos egyszerre maximum 2 
kártyát mozdíthat meg. A várhoz a kártyákat 
a halomból kell óvatosan felvenni. 
A vesztes az, akinél leomlik a vár.
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MEMÓRIAJÁTÉK

2 pakli 
(vagy minimum 
16 kártya/pakli)

2-6 (a kártyák
mennyiségével arányosan) A párok megtalálása

1

A játék menete

Ehhez a játékhoz a mágikus és mágia-
mentes paklikat együtt kell használni.
Keverjük meg a kártyákat, majd képpel 
lefelé tegyük őket le az asztalra! Az első 
játékos felfordít két lapot, és megmutatja 
a többieknek is. Amennyiben párt alkotnak, 
felveheti őket, és újabb két lapot megnéz-
het. Ha nem talált párt, a következő játékos 
folytatja a kört. A játék akkor ér véget, 
mikor minden kártya párját megtalálták 
a játékosok. A legtöbb párt összegyűjtő 
játékos nyer.



FEKETE PÉTER /ÁRIS

2 pakli 
(vagy minimum 
16 kártya/pakli)

2-6 (a kártyák
mennyiségével arányosan)

A párok megtalálása 
és Fekete Péter /Áris 

elkerülése

1

A játék menete

Az osztó egyenlő számú lapot oszt minden 
játékosnak. Egy játékosnak eggyel több 
lapja lesz, ő kezdi a játékot. Mindenki 
megnézi a kártyáit, akinek esetleg rögtön 
van egy pár a kezében (1 kártya mágikus 
és mágiamentes verziója), az leteszi maga 
mellé az asztalra, és kezdődhet a játék. 
Az első játékostól, a tőle balra ülő játékos 
húzhat egy lapot. Ha ezzel sikerült párt 
alkotnia, akkor rögtön leteheti, majd ő is 
bal oldali szomszédjához fordul, aki tőle 
fog húzni kártyát. A Fekete Pétert addig kell 
játszani, amíg egy játékos utolsó lapként 
már csak ezt fogja a kezében, s így ő a játék 
vesztese.
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PIROS PAPUCS (I)

1 vagy 2 pakli2-6 A kézben lévő lapok 
lerakása

1

A játék menete

Az osztó megkeveri a lapokat, majd képpel 
lefelé fordítva kör vagy éppen papucs 
formában leteszi őket. Az utolsó lapot 
felfordítva, az alakzat közepére teszi. 
Az óramutató járásával megegyező 
irányban indul a játék, és az osztótól balra 
ülő játékos kezd. A lefordított lapok közül 
felvesz egy lapot, és ha a színe megegyezik 
a középen lévő lappal, akkor ráteszi, majd 
még egy lapot húz, a talon tetejére teszi, 
és jöhet a következő játékos. Ha a felhúzott 
lap színe nem egyezik meg a középen 
lévő kártyáéval, akkor addig kell felhúzni 
lapokat, amíg nem sikerül olyan színt 
találni.

Amikor elfogynak a lefordított lapok, 
akkor a játékosok már csak a kezükben 
lévő kártyákból játszhatnak. Ha ekkor egy 
játékos nem tud színre színt tenni, akkor 
a pakli legfelső kártyáját fel kell vennie, 
és a következő játékos jön.

A játékot az nyeri, akinek előbb elfogy 
az összes lap a kezéből.



PIROS PAPUCS (2)

A játék menete

A piros papucs másik verzióját szokták 
„piros jön, beveszed” néven is említeni, ami 
gyakorlatilag el is árulja a játék szabályait. 
Ebben a verzióban az osztó megkeveri 
a lapokat, majd mindenkinek azonos 
mennyiségű lapot oszt. A lapokat 
a játékosok színnel lefelé egy-egy pakliban 
maguk előtt tartják.  Az első játékos felcsap 
egy lapot, és leteszi középre. 
Az őt követők sorban húznak egy-egy 
lapot a paklijuk tetejéről és középre teszik 
egészen addig, míg valaki pirosat nem húz, 
ekkor a következő játékosnak fel kell vennie 
az egész eddig közösen rakott paklit, saját 
lapjai alá teszi, és új lapot tesz le. 

1 vagy 2 pakli2-4 A kézben lévő lapok 
lerakása

1

A játékot az nyeri, akinek előbb elfogy 
az összes lap a kezéből.

(De van, aki pont fordítva játsza a játékot 
– az a cél, hogy a győztes az egész paklit 
megszerezze, így ha pirosat húz, ő maga 
veszi fel a kártyákat.)
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CSAPD LE CSACSI

1 pakli4 Nyolc azonos színű lap 
összegyűjtése

1

A játék menete

Az osztó mindenkinek 8 kártyát oszt. 
Az óramutató járásával megegyező 
irányban halad a játék, és az osztótól balra 
ülő kezd. A játékosok igyekeznek egy szín 
mind a nyolc lapját begyűjteni. Az első 
játékos egy számára felesleges lapot a bal 
oldali szomszédjának ad, majd ő folytatja 
a kört. A játéknak akkor van vége, amint 
valakinek sikerül összegyűjteni a teljes 
sort, és diadalmas felkiáltással: Csapd le 
csacsi! az asztalra teríti kártyáit. 



MAKAÓ

A játék menete

Az osztó mindenkinek 5-5 lapot oszt, majd 
egy kártyát színével felfelé középre tesz – 
ez lesz a dobó halom első lapja – a maradék 
kártyákat pedig mellé helyezi lefordítva – 
ez lesz a talon. Az osztótól jobbra ülő 
játékos kezd, a dobó halom első lapjával 
azonos színű vagy értékű lapot kell tennie. 
Ha nem tud, húz a talonból, és a következő 
játékos jön.

Mikor a játék kiemelt kártyáit tesszük le, 
akkor kérhetünk a következő játékostól:

Király: Meghatározhatjuk, hogy milyen 
fi gurát rakjon le a következő.
Ász: Kérhetünk az ásztól eltérő színt.
7-es: Ha a következő nem tud 7-est tenni, 
akkor 2 lapot kell felvennie. Ha tud tenni, 
akkor a következő játékos 4 lapot vesz fel.

1 vagy 2 pakli3-6 Megszabadulni 
a kártyáktól

2

Az utolsó előtti lap lerakásánál a játékosnak 
„makaót” kell mondania, hogy felhívja 
a többiek fi gyelmét. Ha ezt elmulasztja, 
5 kártyát kell húznia a talonból. Ha játék 
közben elfogy a talon, a dobó halomba 
került kártyákat kell megkeverni és ismét 
húzható talonként használni. Az nyer, aki el-
sőként szabadul meg az összes kártyájától.

1 1



DURÁK

A játék menete

Az osztó megkeveri a pakli(ka)t, emelés 
után megmutatja a felső pakli alsó lapját, 
ez lesz az adu, majd játékosok számától 
függően minden játékosnak ugyanannyi 
lapot oszt:
-   2-3 játékos esetén 5-5 lapot,
-   4-5 játékos esetén 3-3 lapot. 

A maradék kártya húzó talon lesz.

Az osztótól balra ülő játékos kezd, majd 
óramutató járása szerint halad a játék. 
Az első játékos egy tetszőleges lapot tesz le 
az asztalra, a következő játékos csak ezzel 
azonos színű vagy adu színű lapot tehet rá, 
és csak azonos nagyságút vagy nagyobbat. 
Aki nem tudja folytatni a kört, az felveszi 
az addig letett összes lapot, és egy új lap 
lerakásával folytatja a játékot. A játékot az 
veszíti el, aki végül az egész paklit felveszi. 

1 vagy 2 pakli2-6 Megszabadulni 
a kártyáktól

2



FILKÓ

A lapokról

Ebben a játékban a legtöbb játékkal 
ellentétben megváltozik a lapok ütőereje.
A legerősebb lap ugyanis a makk felső, 
majd azt követi a zöld, a piros és a tök. 
Utánuk jön az adu – kiválasztott szín – ász, 
10, király, alsó, 9, 8, 7, majd a további három 
szín lapjai.

A játék menete

Az első játékot a legmagasabb játékos 
osztja. Keverés után az osztó balján lévő 
játékos ketté emeli a paklit. A leemelt pakli 
alsó lapját megmutatja, az lesz az adu. 
(Felső esetén az alatta lévő kártya színe 
lesz az). Az osztó emelés után nyolc lapot 
oszt mindenkinek. A felsők (fi lkók) mindig 
az adu színét veszik fel, így ha például 
piros az adu, akkor minden felső pirosnak 
számít. Az aduszín tehát 11 lapból áll, míg 
a többi csak hétből.

Az osztótól jobbra ülő játékos kezdi 
a játékot. Hív (letesz) egy lapot az asztalra. 
Akinek van ilyen színű lapja, annak ilyet kell 
rátennie, ha nincs, akkor adut kell tenni, 
s ha ez sincs, bármilyen lapot lehet dobni. 
A legerősebb lap viszi az ütést, és az ütő kéri 
a következő színt. Mivel a felsők mindig az 
aduszínhez tartoznak, felsőt csak aduhívásra 
lehet tenni és akkor, ha nincs hívott szín 
a kezünkben. A parti végén mindkét csapat 
megszámolja az ászok és tízesek számát. 
Az ütések számától függetlenül az nyer, 
akinek sikerül az ászok és tízesek közül 
hatot összegyűjteni. A következő kört 
a vesztes páros osztja egészen addig, 
amíg nem sikerül nekik is hatot össze-
gyűjteni az ászokból és tízesekből. 

4 
(páros játék – a szemben ülők 

alkotnak egy párost)

A megszerezhető 4 ászból 
és 4 tízesből legalább 6-ot 

megszerezni

3

1 pakli
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KENT-KUPÉ

A játék menete

A paklit az osztó összekeveri, és minden 
játékosnak oszt belőle 4-4 lapot képpel 
lefelé fordítva, majd középre letesz további 
négy lapot színnel felfelé. 

Amint a játék elkezdődik, mindenki – 
sorrendtől függetlenül, akár egyszerre 
is – cserélheti a kezében lévő lapokat az 
asztalra kitett lapokkal. Amikor már senki 
nem cserél, az osztó kérdés nélkül felveszi 
a négy lapot a talonba és újabb négyet tesz 
le. Amint valakinek sikerül négy azonos 
színt megszerezni, egy nem feltűnő jellel 
a társa tudtára kell adnia, hogy megvan 
a sor, így ő – és csakis ő – bemondhatja 
a „KENT”-et!

4 
(páros játék – a szemben ülők 

alkotnak egy párost)

4 azonos színű lapot 
megszerezni, és titokban 

a párunk tudtára adni

3

1 pakli

Ha helyesen észlelte a jelet a társa, 
és helyesen mondja be a „KENT”-et, akkor 
a páros nyert.

Ha a páros mindkét tagjának összegyűlt 
a sora, akkor „DUPLAKENT”-et kell 
bemondatni a dupla pontért.

Ha rosszul észlelte a társ a jelet, és túl 
korán mondta be a „KENT”-et, akkor az 
ellenfél kapja a pontot.

Ha az ellenfél előbb észlelte a másik 
csapat jelét, és még nem mondták ki 
a „KENT”-et, akkor „KUPÉ” felkiáltással 
elrabolhatja a másik csapat pontját.
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