
Zsákolj ha tudsz!
Leo Colovini és Dario di Toffoli játéka

Játékosok: 2–5  Ajánlott: 7 éves kortól  Játékidő: 15 perc

Tartalom
106 játékkártya

21db 3-as érték 20db 4-es érték 20db 5-ös érték 24db 6-os érték 21db 7-es érték

A játék
Ez nem zsákbamacska! Sorban tesztek le az asztal közepére egy, 
két vagy három kártyát és megpróbáltok kész kártyasorokat meg-
szerezni. A kész kártyasor lehet 3db 3-as, 4db 4-es, 5db 5-ös, 6db 
6-os vagy 7db 7-es. Aki a játék végéig a legtöbb kártyát „zsákolta 
be”, azaz szerezte meg, az nyer! 

Előkészületek
Keverjétek meg a kártyákat, majd egyen-
lően osszátok szét a játékosok között. Ha 
1-2 játékos 1 lappal többet kap, annak 
nincsen jelentősége. A kapott lapokból min-
denki alakítson ki egy lefordított paklit 
maga előtt, így mindenkinek lesz egy saját 
húzó-paklija. Mindenki húzzon fel a paklijá-
ból 3 lapot a kezébe. 

A lapok 4 játékos esetén 

A játék menete
A soron lévő játékos 1,2 vagy 3 lapot tehet  
le felfordítva az asztal közepére. Kötelező lega-

lább egy lapot letennie. Ezután a 
húzó-paklijából kiegészíti a kezé-

ben tartott lapokat 3 darabra. 
Végül a bal oldali szomszédja 
folytatja a játékot.
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A kártyák lerakása 
A különböző értékű lapokat „3-7-ig” egymás mellé kell tenni, az 
azonos értékű lapokat pedig kicsit lecsúsztatva egymás alá. Tehát 
egymás alá kerülnek például a „6-os” vagy a „7-es” lapok. 
Ahogy az ábrán látó.

Kész kártyasor
Egy kártyasor akkor kész, ha a sorban álló kártyák 
darabszáma megegyezik az értékükkel, például, 
3db 3-as lap egy sorban. Felveheti és felfordítva 
a húzó-paklija mellé fektetheti a kártyasort 
az a játékos, akinek a lapjával (lapjaival)  
a kártyasor kész lett. A felvett sor helyén 
ugyanolyan értékkel új sort lehet kezde-
ni, akár a sort felvevő játékos is kezdhet 
új sort.

Figyelem! A soron lévő játékos lépésben 
akár több sort is felvehet.

Példa: Dani egy „3-as” és egy „4-es” lapot játszik ki. 
Elveszi és maga elé fekteti felfordítva a mind a két sort.

A játék vége
A játéknak akkor van vége, amikor az 
egyik játékos az utolsó kártyáját (lefor-
dított húzó-pakli és a kézben tartott 
lapok) kijátszotta és lépését befejezte. 
A játékot az a játékos nyeri, akinek több 
darab kártyát sikerült gyűjtenie. A kár-
tyák értékének nincsen jelentősége.

A játékhoz jó szórakozást és kellemes időtöltést kíván a Piatnik Budapest Kft!
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