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 nem hivatalos és nem szó szerinti fordítás! 
 
 
 Matthias Cramer gyümölcsös kártyajátéka,  
 3-5 játékos részére, 8 éves kortól. 
 

A játék háttere 
 

A 17. és 18. század a tudomány korszaka volt. Élt akkoriban két igazán lenyűgöző személyiség: Leonard Euler és Maria Sibylla Merian, akik rokoni kapcsolat-
ban álltak egymással (Leonard Maria unokájának férje). Leonard Euler híres matematikus volt, aki - többek között - elsőként jelölte pi-vel a kör kerületének és 
átmérőjének arányát. Maria Sibylla Merian nemcsak neves természetkutató volt, hanem egyben művész is. Részletes ábrákat készített az általa tanulmányozott 
növényekről és rovarokról, a lepkék fejlődésének megfigyelésével és dokumentálásával pedig lényegesen hozzájárult az entomológia tudományához. Ebben a 
kártyajátékban újból életre kelnek ezek a képek. Amúgy a „Pi mal Daumen” (pi szer hüvelyk - német) kifejezés is ebből a korszakból származik. * 
 

Játékösszetevők 
 

119 kártya, az alábbiak szerint részletezve: speciális akció gyümölcskoktél 
  és pontok 
 gyümölcsszimbólum 
 
 
 
 
 forduló 
 színe 
 
 25 I. fordulós 25 II. fordulós 25 III. fordulós 
 

75 gyümölcskártya (25-25 db az I., II. és III. fordulókhoz, 9 különböző gyümölccsel: 
alma, szeder, cseresznye, füge, narancs, körte, szilva, eper és fehér ribizli; a szilva  
kivételével minden gyümölcsnek 3-3 kártyája van minden fordulóban; minden forduló  
25. kártyája pedig 1-1 szilva, de ezeket csak 5 játékos esetén fogjátok használni) kártya száma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 szilvakártya 18 pi-kártya 1 őrkutya 7 körsorrend-kártya 
  (+3,14...) (2 különböző illusztrációval, 
   melyek közül bármelyiket 
   használhatjátok) 
 
 
 

A játék előkészítése 
 

Tedd a következő kártyákat a játéktérre, egy közös készletet létrehozva: 
 
mind a 18 szilvakártyát, mind a 18 pi-kártyát és az őrkutyát. 
 
Válogasd szét a gyümölcskártyákat a 3 forduló színei szerinti 3 pakliba. 
3 játékos esetén távolítsd el a 19-25 számú kártyákat mindhárom paklikból. 
4 játékos esetén távolítsd el a 25-ös számú kártyákat mindhárom paklikból. 
5 játékos esetén nem kell egyetlen kártyát sem eltávolítanod a paklikból. 
Az eltávolított kártyákat tedd vissza a játék dobozába. 
 
Keverd össze külön-külön a 3 paklit képpel lefelé. Az I. fordulóban a zölddel 
jelölt, hátoldalán a szúrós csalán levelén lévő pávaszemes lepke hernyóját 
ábrázoló paklit fogjátok használni (a fordulók számait a kártyák hátoldalának 
sarkaiban is feltüntettük). A II. fordulóban a kékkel jelölt, a hátoldalán 
ugyanezen hernyó bábállapotát ábrázoló kártyákat, a III. fordulóban pedig a 
pirossal jelölt, a hátoldalán az őszirózsa virágzatán ülő, már kikelt pávaszemes 
lepkét ábrázoló kártyákat fogjátok használni. 

Válogasd ki a körsorrend-kártyák közül a játékosok számához tartozókat. 
Figyelj rá, hogy csak a legmagasabb számú kártya jobb alsó sarkában legyen 
szilvakártya illusztráció. A kiválasztott kártyákat rendezd az asztalon növekvő 
sorrendben egy sorba, a többit pedig tedd vissza a játék dobozába. 
 
 
 
 körsorrend-kártyák 
 4 játékos esetén 
 
 
 
Minden forduló elején a megfelelő gyümölcskártya paklit oszd szét egyenlő 
módon a játékosok között. Mindenki tartsa a kapott lapjait a kezében úgy, 
hogy azokat a többiek ne láthassák. 
 
Az lesz a kezdőjátékos, aki legutoljára evett valamilyen gyümölcsöt. 
 

 

A játék áttekintése 
 

A Pi mal Pflaumen társasjáték 3 fordulón keresztül fog tartani, és minden forduló 6-6 trükköt (5 játékos esetén csak 5-5 trükköt) tartalmaz. Minden játékos 
pontosan 1 gyümölcskártyát játszhat ki trükkönként. Az a játékos, aki a legmagasabb összértékű kártyát játszotta ki, választhat elsőként a kijátszott gyümölcs-
kártyák közül. A többi játékos ennek megfelelően követi - az utolsó játékosnak már csak a megmaradt gyümölcskártya jut, de ő kap egy szilvakártyát is. Néhány 
gyümölcskártya valamilyen speciális akcióra is ad módot, de csak akkor, ha épp elveszed az asztalról. A játék megnyeréséhez a gyümölcseidet össze kell 
kombinálnod értékes gyümölcskoktélokká, melyek a lehető legtöbb pontot adják. 

* az eredeti szöveget inkább lecseréltem a Wikipédián lévő korrektebb információkkal 



 
 
 

Játékszabályok 
 

A 3 forduló mindegyikében 6-6 trükköt fogtok kijátszani (5 játékos esetén 
csak 5-5 trükköt). Egy trükk kijátszásának menete: 
 

1. A kezdőjátékostól kezdve, az óramutató járása szerinti irányba haladva, 
mindenki játsszon ki 1-1 gyümölcskártyát a kezéből képpel fölfele az 
asztal közepére. (Emellett 1 vagy több pi-kártya hozzáadható a kijátszott 
kártya értékéhez - lásd a Speciális akciók fejezetet). 

 

2. Oszd ki a játékosoknak a megfelelő körsorrend-kártyákat a kijátszott 
kártyájuk összértéke alapján. A legmagasabb értéket kijátszó kapja meg az 
1-es körsorrend-kártyát, a második legmagasabbat kijátszó a 2-est, stb. 

 

3. Az 1-es körsorrend-kártya tulajdonosának (azaz, aki a legmagasabb értékű 
kártyát játszotta ki), el kell vennie egyet a kijátszott gyümölcskártyák 
közül, amit képpel fölfelé maga előtt kell elhelyeznie. (A kártyákat úgy kell 
elhelyezni, hogy a többiek jól láthassák az összes itt lévő lapot.) 

 

4. Ha az elvett kártyád rendelkezik valamilyen speciális akcióval, azt azonnal 
hajtsd végre, majd kombinálhatod az előtted lévő kártyáidat egymással 
gyümölcskoktéllá (lásd a Speciális akciók és gyümölcskoktélok fejezetet). 

 

5. Ezután a 2-es körsorrend-kártya tulajdonosa vesz el egyet a kijátszott 
gyümölcskártyák közül, elhelyezi azt önmaga előtt, végrehajtja az elvett kár-
tya speciális akcióját (ha van), és kombinálhatja a kártyáit gyümölcskoktéllá. 

 

6. Folytassátok tovább mindaddig, amíg mindenki végrehajtotta a saját körét. 
Az utolsó játékos a legutoljára megmaradt lap mellé még egy szilvakár-
tyát is kap a közös készletből. Ez a szilvakártya épp úgy felhasználható 
gyümölcskoktél készítéséhez, mint a paklikban lévő bármelyik szilvakártya. 

 

7. Az 1-es körsorrend-kártya tulajdonosa fogja kezdeni a következő trükköt. A 
többi játékos az óramutató járásának irányába követi egymást, mint eddig. 

 

8. Az új trükk elkezdése előtt rakjátok ismét sorba a körsorrend-kártyákat. 
 
 
 
 
 
 

 
Például: Aliz a 13-as gyümölcskártyát és egy pi-kártyát játszik ki együtt, 
melyeknek 16,14... az összértéke, ami a legmagasabb (még Bob 16-os 
narancskártyájánál is magasabb). Aliz választhat elsőnek egy kijátszott 
gyümölcskártyát, majd Bob választhat a megmaradtak közül. Kriszti 6-os 
fehér ribizlije a legkisebb, ő veszi el az utoljára megmaradt gyümölcs-
kártyát, de mellé kap 1 szilvakártyát is. 

 
Az adott forduló akkor ér véget, amikor már senkinek nincs kártya a kezében. 
Ezután vedd el a következő forduló pakliját, és ismételjétek meg a fentieket. A 
következő forduló első trükkjét az fogja kezdeni, aki az előző forduló utolsó 
trükkje után az 1-es körsorrend-kártyát kapta. 
 

A játék a III. forduló befejeztével ér véget. 
 

Speciális akciók és gyümölcskoktélok 
 

Speciális akciók 
 

Néhány gyümölcskártya egyszeri speciális akciót biztosít. Ha egy ilyen kártyát 
veszel el az asztalról, azonnal végre kell hajtanod a speciális akcióját. Ezt 
később már nem teheted meg. 3 speciális akció létezik: 
 

Őrkutya elvétele: Vedd el az őrkutyát a közös készletből, vagy 
egy másik játékos elől, és tedd magad elé. Amíg előtted van az 
őrkutya, a többiek nem tudnak tőled kártyát lopni. 
 
Egy kártya ellopása: Vegyél el egy másik játékos előtt lévő, 
képpel felfelé néző gyümölcskártyát, és tedd át magad elé. (Egy 
ellopott kártyát azonnal felhasználhatsz egy gyümölcskoktél 
elkészítéséhez.) Aki előtt ott van az őrkutya, attól nem tudsz 
kártyát lopni. 
 
3 pi-kártya elvétele: Vegyél el 3 pi-kártyát a közös készletből, 
és tedd őket magad elé. Bármennyi pi-kártya lehet egyszerre 
előtted. Amikor egy gyümölcskártyát játszol ki, tetszőleges 
számú pi-kártyádat hozzáadhatod a laphoz, hogy megnöveld 
annak értékét. Minden pi-kártya a „pi” értékével (3,14...) növeli 
meg a gyümölcskártya értékét. (A tizedesvesszők miatt elkerül-
hető a döntetlen eredmény. Például 2 pi-kártya hozzáadásával a 
gyümölcskártya értéke 6,28...-al nő, stb.) Az adott trükk legvé-
gén a kijátszott pi-kártyáidat tedd vissza  a közös készletbe. 

Gyümölcskoktélok 
 

Néhány gyümölcskártya tetején láthatsz egy számmal ellátott babérkoszorút,  
alatta betűkkel, amelyek a különböző gyümölcstípusokat jelölik, amikből 
elkészítheted az adott gyümölcskoktélt. Csak így tudsz pontot szerezni a 
játékban, ami fontos, ha meg akarod nyerni azt. 
 

Minden alkalommal, amikor egy ilyen gyümölcskártyát veszel el az asztalról, 
létrehozhatsz egy vagy több gyümölcskoktélt, ha vannak hozzávalónak előtted 
megfelelő gyümölcskártyáid. A gyümölcskoktél minden egyes betűjele egyféle 
típusú gyümölcsöt jelképez. Az alábbi kombinációk lehetségesek: 
 

 3/4/5 eltérő típusú gyümölcs 
 

 2 / 3 azonos típusú gyümölcs 
 

 2 / 3 eltérő típusú gyümölcs-pár 
 

 3 azonos típusú + 2 eltérő, de azonos típusú gyümölcs 
 

 3 / 4 / 5 szilvakártya 
 

A gyümölcskoktél szimbólummal ellátott gyümölcskártya lehet része a most 
készített gyümölcskoktélnak, de ez nem kötelező. Az utolsóként megmaradt 
kártya mellé kapott szilvakártyákat úgy kell kezelni, mint a pakliban lévő 
normál szilvakártyákat. Egy gyümölcskoktél készítéséhez bármelyik előtted 
fekvő gyümölcskártyádat felhasználhatod, függetlenül attól, melyik fordulóban 
szerezted azokat. A gyümölcskoktél elkészítése után fordítsd képpel lefelé a 
megfelelő babérkoszorús kártyádat. Ezeket a képpel lefelé néző kártyákat nem 
lehet ellopni tőled. A babérkoszorúban lévő szám mutatja meg, hány pontot 
kapsz a koktélodért. A koktélt alkotó többi gyümölcskártyát tedd vissza a 
játék dobozába - ezeket már nem fogjátok használni a játékban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Például: Bob elvesz egy AAA gyümölcskoktélt ábrázoló kártyát az 
asztalról, és ezzel együtt épp lesz előtte 3 azonos gyümölcskártya (a 
szeder). Mind a 3 kártyáját felhasználja a koktélhoz. Ezután képpel lefelé 
fordítja az elkészült koktélját jelképező babérkoszorús kártyáját, a másik 
kettőt pedig visszateszi a játék dobozába. Bob használhatott volna bármi-
lyen 3 egyforma gyümölcsöt is a koktél elkészítéséhez, de ekkor 4 kártyára 
lett volna szüksége: a babérkoszorús szamóca kártyájára, és a 3 egyforma 
gyümölcsöt ábrázoló kártyájára. 

 
 

A játék vége 
 

A játék a III. forduló befejeztével ér véget. Ekkor még mindenki létrehozhat 
annyi gyümölcskoktélt, amennyit az elvett kártyáival tud. Ezután mindenki 
adja össze a begyűjtött pontjait. A legtöbb pontot elérő játékos győz. 
Döntetlen esetén az nyer, aki előtt magasabb összértékű gyümölcskártyák 
maradtak. 
 

Tapasztalt játékosoknak szóló variáció 
 

Maximum csak egy gyümölcskoktél készíthető körönként (trükkönként). A 
játék végén már nem lehet gyümölcskoktélokat létrehozni. Ebben a 
változatban fontos döntés lesz a gyümölcskoktélok létrehozása. 
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A játékszabály, játékelemek vagy illusztrációk újranyomtatása és 
közzététele a Pegasus Spiele engedélye nélkül tilos. 
 

Meilo emlékére, aki a szárnyas ló legjobb barátja volt... 
 
 
 


