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SimliS dongók
A játék tArtAlmA:
82 kártya
– 10 simlis dongó
– 38 virág
– 7 pók
– 5 pókháló
– 6 darázs

A játék áttekintéSe
A játékokban általában tilos csalni. De nem ebben! A Simlis dongókban 
a győzelemhez nemcsak taktikusan kell játszani, de nem árt, ha ügyesen 
tudsz csalni. 

A játék előkéSzületei
Tegyétek félre a virágpor- és az őrgilisztakártyát, illetve az 5 szöcskelapot. A 
legidősebb játékos kapja az őrgilisztát, és a távcső nélküli oldalával felfor-
dítva maga elé teszi. Minden, egymással szomszédos játékos közé leteszünk 
egy-egy szöcskekártyát, hogy mindenki könnyen elérhesse azokat. A feles-
leges szöcskekártyákat tegyük vissza a dobozba, nem lesz rájuk szükség. A 
virágporkártyát tegyük az asztal közepére, ahol mindenki kényelmesen elér-
heti. A maradék paklit keverjük meg, és osszunk minden játékosnak 8 lapot. 
A maradék paklit tegyük az asztal közepére húzópaklinak. Fordítsuk fel  
a húzópakli felső lapját, és képpel felfelé tegyük a húzópakli mellé – ez lesz  
 a dobópakli első lapja. Ha ez egy akciókártya, az akciót nem 
 hajtjuk végre, de a lapon lévő virág színei számítanak. 

– 1 őrgiliszta
– 5 szöcske
– 4 poszméh
– 1 virágpor
– 5 pillangó
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A játék menete
A játékot az őrgiliszta tulajdonosa kezdi, majd a többiek az óramutató 
járásának irányában kerülnek sorra. A soron lévő játékos a kezében lévő 
lapok egyikét kijátssza, és a dobópaklira dobja. Csak olyan lapot dobhatsz 
ki, amelyen a virág legalább egyik színe megegyezik a dobópakli felső 
lapján lévő virág egyik színével. Mindig két színt lehetséges kijátszani, mert 
minden virág kétféle színű. Nem számít, hogy a virág közepének vagy a 
szirmainak színe egyezik-e meg.

Példa: a kék-piros virágra csak olyan lapot tehetünk, amin a virág egyik színe 
vagy kék, vagy piros, vagy kék-piros.
Ha nincs megfelelő színű lap a kezedben, fel kell húznod a dobópakli felső 
lapját. Ezután a tőled balra ülő játékos kerül sorra.

CSAláS
A simlis dongó, illetve a virágkártyáktól csalással is megszabadulhatsz: 
például az asztal alá dobhatod, a ruhaujjadba rejtheted vagy észrevétlenül 
a dobópaklira teheted azokat.

A csalásnak is vannak azonban szabályai!
– A kezedben lévő lapokat mindig az asztal felett kell tartanod.
– A lapoktól csalással is csak egyenként szabadulhatsz meg.
– Amikor egy csaló játékost lefülelnek, tilos csalni, amíg az elkapott csalóval  
   a dolgot el nem rendezzük.
– A kezedben tartott legutolsó laptól nem válhatsz meg csalással, azt  
   szabályosan kell kijátszanod.
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Az őrgiliSztA
Amikor ez a kártya előtted van, te vagy az őrszem. Ugyanúgy részt veszel 
a játékban, mint a többiek, de van egy plusz feladatod: figyelned kell, nem 
csalnak-e a többiek. Amint valakit csaláson kapsz, kiálts fel így: Elkaptalak! 

Ha csaláson kaptak
Ha az őrgiliszta csaláson kapott valakit, a játékot megállítjuk, amíg elrendez-
zük az ügyet.

Ha az elkapott játékos valóban csalt, vissza kell vennie azt a lapját a kezébe, 
amelyiktől épp meg akart szabadulni, amikor rajtakapták. Ezen felül az őrgi-
liszta az egyik saját lapját is átadja kezéből az elcsípett játékos kezébe. 

Végül az őrgilisztakártyát is átadja, amit az elcsípett játékos maga elé helyez 
– mostantól ő lesz az őrszem.

Ha az elkapott játékos ártatlannak bizonyult, az őrszem felhúzza a húzópakli 
legfelső lapját, és kezébe veszi. Továbbra is ő marad az őrszem – nem szép 
dolog árulkodni!

SimliS dongó
A simlis dongó kártyát nem lehet kijátszani a dobópaklira, és tilos átadni 
másik játékosnak. Ettől a laptól kizárólag csalással lehet megszabadulni.
 Kivétel: az őrgilisztakártya birtokosa kijátszhatja a simlis dongót  
  a dobópaklira a lerakási szabálynak megfelelően.
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Jó tanács: próbálj meg minél előbb megszabadulni a simlis dongó kár-
tyáidtól.

AkCiókártyák
Az akciókártyákat is a lerakási szabálynak megfelelően lehet kijátszani, 
azonban kijátszásukkor a következők történnek:

darázs
A darázskártyákon fullánkos vagy fullánk nélküli darázs látható.
Ha fullánk nélküli darázskártyát játszol ki, rajtad kívül minden játékosnak 
tenyerével gyorsan a darázskártyára kell csapnia. A leglassabb játékos 
mindenkitől egy lapot kap a kezébe (a simlis dongót nem lehet átadni).

Figyelem! Ha fullánkos darázskártyát játszol ki, arra nem szabad rácsapni. 
Aki először lecsap a fullánkos darázsra, mindenkitől egy lapot kap a kezébe 
(a simlis dongót nem lehet átadni). Ha senki nem csap le a fullánkos 
darázsra kb. 3 másodpercig, folytassátok a játékot.

Pók és pókháló
A pókhálókártya bármelyik lapra kijátszható. A következő játékosnak pókot 
kell kijátszania. Ha nincs pókja, húz egy lapot a húzópakliról, és a következő 
játékos kerül sorra. Ha neki sincs pókja, ő is húz egy lapot, és a következő 
játékos kerül sorra, és így tovább, egészen addig, amíg valaki végül ki tud 
játszani egy pókot.
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Pillangó
Amikor a pillangót kijátszod, választatsz egy játékost, és átadod neki az 
egyik lapodat a kezedből (ez a lap akár a simlis dongó is lehet). Az átadott 
lapot a többi játékos nem láthatja.

Poszméh
Amikor kijátszod a poszméhet, hangosan jelentsd be: „Porzás!” Ettől 
a pillanattól kezdve megragadhatod a virágporkártyát, és 3 másodperc 
áll rendelkezésedre, hogy eltaláld vele egyik játékostársadat. A többiek 
megpróbálhatnak elmenekülni a beporzás elől. Ha sikerült 3 másodpercen 
belül eltalálnod valakit a virágporkártyával, az eltalált játékos két lapot húz 
a húzópakliról. Ha ezen időn belül senkit sem találtál el, a játék folytatódik.
Figyelem! A porzás alatt tilos csalni. A porzás végeztével tedd vissza a 
porzáskártyát az asztal közepére.

Szöcske
Minden játékos jobb és bal kezénél van egy-egy szöcskekártya, amelyekre 
vigyáznia kell. A játékosok a játék folyamán ellophatják a közvetlenül jobb 
és bal kezük melletti szöcskekártyákat a szomszédjuktól. Ha a szöcske-
kártyádat ellopták, és még a következő kártya kijátszása előtt észreveszed, 
megúszod büntetés nélkül, és visszakapod a szöcskét. 
A szöcske ellopása után a következők történnek: a tolvajnak meg kell várnia, 
amíg egy kártyát kijátszik egy másik játékos. Amint ez megtörtént, a tolvaj 
bejelenti, hogy ellopta szomszédja elől a szöcskét, és a szöcskéjétől meg- 
 fosztott játékos húz két lapot a húzópakliról, majd a szöcskét  
 visszatesszük a helyére, a tolvaj és a meglopott játékos közé. 



7

Pillangó
Amikor a pillangót kijátszod, választatsz egy játékost, és átadod neki az 
egyik lapodat a kezedből (ez a lap akár a simlis dongó is lehet). Az átadott 
lapot a többi játékos nem láthatja.

Poszméh
Amikor kijátszod a poszméhet, hangosan jelentsd be: „Porzás!” Ettől 
a pillanattól kezdve megragadhatod a virágporkártyát, és 3 másodperc 
áll rendelkezésedre, hogy eltaláld vele egyik játékostársadat. A többiek 
megpróbálhatnak elmenekülni a beporzás elől. Ha sikerült 3 másodpercen 
belül eltalálnod valakit a virágporkártyával, az eltalált játékos két lapot húz 
a húzópakliról. Ha ezen időn belül senkit sem találtál el, a játék folytatódik.
Figyelem! A porzás alatt tilos csalni. A porzás végeztével tedd vissza a 
porzáskártyát az asztal közepére.

Szöcske
Minden játékos jobb és bal kezénél van egy-egy szöcskekártya, amelyekre 
vigyáznia kell. A játékosok a játék folyamán ellophatják a közvetlenül jobb 
és bal kezük melletti szöcskekártyákat a szomszédjuktól. Ha a szöcske-
kártyádat ellopták, és még a következő kártya kijátszása előtt észreveszed, 
megúszod büntetés nélkül, és visszakapod a szöcskét. 
A szöcske ellopása után a következők történnek: a tolvajnak meg kell várnia, 
amíg egy kártyát kijátszik egy másik játékos. Amint ez megtörtént, a tolvaj 
bejelenti, hogy ellopta szomszédja elől a szöcskét, és a szöcskéjétől meg- 
 fosztott játékos húz két lapot a húzópakliról, majd a szöcskét  
 visszatesszük a helyére, a tolvaj és a meglopott játékos közé. 

Ha a meglopott játékos még azelőtt észreveszi a lopást, mielőtt a tolvajon 
kívül bárki más kijátszik egy kártyát, a szöcskekártyát vissza kell tenni 
a helyére, és nem történik semmi.

Figyelem! A többi játékosnak tilos jeleznie, ha észreveszik a lopást, azt csak 
a tolvaj jelentheti be, amint valaki kijátszott egy kártyát, vagy a meglopott 
játékos, ha észreveszi, hogy elvitték a szöcskéjét. 

A kör vége
Amint egy játékos megszabadult az utolsó lapjától, a kör véget ér.

PontozáS
A játékosok kezében maradt virágkártyák mínusz 1 pontot érnek, 
az akciókártyák mínusz 5 pontot, a simlis dongók mínusz 10 pontot. 
Indulhat a következő kör, amelyet az előző kört kezdő játékos bal oldali 
szomszédja kezd, és megkapja az őrgilisztakártyát.

A játék vége
Miután a játékosok számával megegyező kört lejátszottunk, a játék véget 
ér. Az lesz a győztes, aki játék során összesen a legkevesebb mínusz pontot 
gyűjtötte össze. 

ProFi játékváltozAt
Az őrgilisztakártyát jól látható helyen kell tartani. A mindenkori tulajdonosa 
bármely kártya kijátszása után megfordíthatja, ezzel megváltoztatva 
a lerakási szabályt.
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Amikor az őrgiliszta távcső nélküli oldalával felfelé néz, a lerakási 
szabályban nincs változás: egyező színű virágot kell kijátszani.

Amikor viszont az őrgiliszta távcsöves oldalával felfelé néz, a lerakási szabály 
a következő: csak olyan lapot lehet kijátszani, amelyen a virágok színei nem 
egyeznek a dobópakli tetején lévő virág egyik színével sem. Egészen addig 
e szabály szerint kell lapokat lerakni, amíg az őrgilisztát tulajdonosa vissza 
nem fordítja a távcső nélküli oldalára.

Példa: A kék és piros virágra csak zöld, sárga és lila virágot lehet kijátszani, 
amikor az őrgiliszta távcsöves oldalával felfelé néz.

Akit azon kapnak, hogy nem az aktuális lerakási szabálynak megfelelően 
játszik ki lapot, a csalásnál leírtak szerinti büntetést kapja.


