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Figyelem! Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére.
Fulladásveszély!

  
 
 Sushi evésre felkészülni!

Gyors, pörgős kártyajáték. Vigyázat, nem ehető! 

A doboz tartalma 
6 különböző típusú sushi kártya:
8 db tonhalas (Tuna) sushi kártya, 
7 db kaliforniai garnás (California Prawn) sushi kártya, 

Győzelmi pontot kétféleképpen lehet szerezni
 -Minél több, egyforma típusú sushi   
 összegyűjtésével, 
vagy
 - kóstolj meg minél többféle sushi-t, és így   
 még a desszertnek is maradhat hely. 
 Más szóval: szerezz meg annyi különböző   
 típusú sushi kártyát, amennyit csak tudsz. 

Előkészítés
Válogassátok szét a token-eket fajtánként- az 
értéküket jelölő képpel lefelé fordítva- és rendezzétek 
külön kupacokba. Az összes sushi kártyát keverjétek 
meg képpel lefelé. Minden játékosnak osszatok 6 sushi 
kártyát. A megmaradt kártyákra nem lesz szükség a 
forduló során, ezeket tegyétek félre.

  

A játék menete 
Egy játék 3 fordulóból, egy forduló 5 szakaszból áll. 

Egy forduló menete
1. minden játékos választ egy sushi kártyát a kezéből, 
amelyet képpel lefelé fordítva letesz maga elé. 

2. Egyszerre minden játékos megfordítja a korábban 
kiválasztott sushi lapját, képpel felfelé.

3. Majd a játékosok a kezükben lévő, megmaradt 
lapokat átadják bal oldali szomszédjuknak. 

4. A játékosok egészen addig folytatják a fordulót az 
1-3-as pontban leírtak szerint, míg már csak egy kártya 
marad a kezükben.
  

6 db lazactekercs (Salmon Roll) sushi kártya, 
5 db uborkás Maki (Cucumber Maki) sushi kártya,
4 db makrahal Temaki (Mackerel Temaki) sushi kártya,
2 db Joker kártya (amelyen az összes játékban szereplő 
sushi fajta látható).
18 db token egyik oldalán a felsorolt ételek 
valamelyikével, a másik oldalán pedig a token 
pontértéke.
 
A játék lényege 
A játékosoknak el kell dönteniük, hogy különböző, 
vagy egyforma típusú sushi-ból próbálnak meg minél 
több győzelmi pontot összegyűjteni. A játékot az a 
játékos nyeri, akinek a három forduló végén a legtöbb 
pontja lesz.
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Pontozás
1. egy forduló végén minden játékos, aki valamelyik 
féle sushi kártyából a legtöbbet gyűjtötte, elvehet egy, 
a sushi típusának megfelelő token-t a kupacból. Ezt 
titokban megnézik, majd a számos oldalával lefelé 
fordítva maguk elé helyezik.
 
2. Az a játékos, akinek sikerült a legváltozatosabb 
menüt összeállítania, tehát a legtöbb, különböző 
típusú sushi kártyát gyűjtötte össze, elvehet egy 
token-t a desszert (rózsaszínű, sütiket ábrázoló) 
kupacból. 

A token-eken lévő számok jelentik majd a játék végén 
a győzelmi pontokat. A pontozás 1. vagy 2. pontjánál 
egyenlőség esetén a token-t a második legtöbb lappal 
rendelkező játékos veheti el. Abban az esetben, ha a 
második helyen is egyenlőség alakult ki, a token 

továbbszáll a harmadik helyezettre és így tovább. 
Abban az esetben, ha egyik játékosnak sincs kártyája 
az adott sushi típusból, illetve egyenlőségek után csak 
olyan játékos marad, akinek nincs adott típusú sushi 
kártyája, akkor senkinek nem jár token jutalmul ezért a 
sushi típusért. 

Amint a győzelmi token-ek, pontok kiosztásra kerültek, 
az összes sushi kártyát keverjük össze ismét, majd újra 
6 kártyát osszunk le minden játékosnak, ezzel 
megkezdve a következő fordulót. 

Fontos:
-Joker kártyákat bármely típusú sushi-ként 
felhasználhatjuk, behelyettesíthetjük a játék 
folyamán, feltéve, ha már van legalább egy típusú 
sushi kártyád. Ez azt jelenti, hogy csak akkor 
teheted le a joker kártyádat, ha már elkezdtél egy 

bizonyos típusú sushi-t gyűjteni.
- A játékosok minden újabb forduló elején 
megváltoztathatják a játék meneténe 
- Azokat a kártyákat, amelyek már le lettek 
helyezve a játékosok előtt, nem vehetjük vissza. Az 
ilyen kártyáknak egészen a forduló végéig a 
játékos előtt kell maradnia, képpel felfelé fordítva. 

Játékvariációk haladó játékosok részére
A joker kártyák a pontozás fázisában csak fél kártyának 
számíthatóak.
néhány sushi mellé wasabi is jár, ez azt jelenti, hogy 
néhány sushi kártyán láthatunk wasabi-t tányérokon.  
Bármelyik sushi típusnál, amit gyűjtöttünk, ha legalább 
egy olyan kártya is van, amin wasabi van a tányéron, 
akkor ezekett a kártyát csak fél kártyának számol-
hatjuk, számítanak. Így sokkal nehezebb többféle 
sushi-t összegyűjteni a desszert token-ért. 
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