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Előkészítés 

 A pakli 90 kártyája, amelyben 5 állatcsalád 18 kártyalapja (a farm , az ég ,  
a tenger , a szavanna  és a mező   állatai) található.  

 Egy papírlap, hogy elkészüljön a kezdőjátékos origami-jelölője (lásd a 6. oldalon), 
 és ez a játékszabály. 

 

Egy kártya felépítése 

Kártya neve 
Hajtások 

Illusztráció 

Hatás 

Költség 
(hajtásokban) 

Család- 
szimbólum 

(és szín) Pontok 
 

Mennyiség 
(az azonos kártyák 
száma a játékban) 

A játékban annyi állatcsalád kártyáit kell használnotok, ahányan játszotok (pl.: 3 
játékos esetében 3 állatcsalád). A családokat szabadon megválaszthatjátok, de 
figyeljetek arra, hogy az adott család összes kártyája a játékba kerüljön. Azokat a 
családokat, amik nem kerülnek játékba, tegyétek vissza a játék dobozába.  

 

A játékban maradt kártyákat keverd össze egy 
pakliba, és ezután minden játékosnak adj 
egyenként képpel felfelé annyi kártyalapot, amíg 
mindenkinek legalább 10-es értékű hajtása  nem 
lesz.  Néhány játékosnak több lesz, de ez így 
rendben van.  

 

Például: 
3+4+2+4=13 
hajtás 
összesen 

a méltó címért. A varázslat segítségével az origami alkotások valóban 
életre kelnek! Nyűgözd le a tudásoddal a bírókat az összehajtható papír 

művészetéről és ezzel megszerezheted a „Legjobb Origami Mester” címet. 



 
A legkevesebb hajtással rendelkező játékos lesz a kezdőjátékos: vegye magához a 
kezdőjátékos-jelölő origamit, ami a játék egész ideje alatt nála marad. Mostantól 
minden játékos a kezében tartott lapjait tartsa titokban a többi játékos előtt. Tegyétek a 
húzópaklit az asztal közepére, amelynek fordítsátok fel a felső négy kártyáját és 
rakjátok le a pakli mellé egy sorba. Ez lesz a „húzósor”. Hagyjatok mellette helyet a 
dobópaklinak is.  

 

Játékmenet 
A játék a kezdőjátékossal kezdve, az óramutató járásával egyező irányba halad a 
játékosok között. Amikor rád kerül a sor, akkor az alábbi akciók egyikét kell
választanod: 

 1. KÁRTYÁKAT HÚZOL 

Miután az akciód befejezted, a fordulód véget ér. Ha ezen a ponton több mint 8 kártya 
van a kezedben, akkor el kell dobnod annyit, hogy pontosan 8 kártya maradjon nálad. 
A játék a következő, a bal oldaladon ülő játékossal folytatódik.  

 1. KÁRTYAHÚZÁS 
Amikor ezt az akciót választod, a húzósorból bármennyi kártyát elvehetsz, amiknek a 
hajtogatási összege 4, vagy ennél kevesebb. A felhúzott lapokat vedd a kezedbe és 
töltsd fel újra a húzósort, hogy ismét 4 kártya álljon rendelkezésre. Ha a húzópakli 
elfogyna, a dobópakli kártyáit keverd össze, ezzel létrehozva egy új húzópaklit (de nézd 
meg a „A játék vége” részt).  

 Például: A fenti húzósorból elveheted a méhet, vagy a papagájt és a mosómedvét. Ha 
szeretnéd, akkor 4-nél kevesebb hajtásod is lehet, például a kiscsibe és a papagáj 
elvételével. Azokat a hajtásokat, amiket nem veszel el, azok egyszerűen elvesznek.  

 2. EGY ORIGAMI KIJÁTSZÁSA 
Amikor ezt az akciót választod, a kézben tartott kártyáid közül játszol ki egy origamit. 
Azért, hogy kijátszhass egy kártyát, ahhoz először „hajtásban” ki kell fizetned a 
költségét. Mindegyik kártya bal felső sarkában megtalálod a költséget és a hajtások 
számát. Amikor kártyát játszol ki a kezedből, a kezedben lévő többi kártyából olyan 
értékű hajtások számát kell eldobnod, ami pontosan megegyezik a kijátszott kártya 
költségével.  

 

2. KIJÁTSZOL EGY ORIGAMIT 
3. EGY ORIGAMI KÜLÖNLEGES AKCIÓJÁT HASZNÁLOD 



 
Például: Kijátszod a mosómedvét a 
kezedben tartott lapjaid közül. 
A kártya költsége 4, amihez eldob-
hatod a kezedből a pillangót, vagy a 
baglyot és az elefántot. Azonban ne 
feledd, hogy a disznó és az elefánt 
eldobásával nem fizethetsz, mert 
értékük összesen 5, és a túlfizetés nem 
lehetséges! 

 
Gyűjtemények: Miután kifizetted a kártya költségét, az origamit képpel felfelé tedd 
magad elé. Ha origamit játszol ki, azt a gyűjteményedhez kell adnod. Csak két 
gyűjtemény lehet előtted, és minden egyes kijátszott origamit a kettő közül az egyikhez 
kell hozzáadnod. Minden gyűjtemény egy origami oszlop, egyetlen kártyával a „tetején”. 
Minden új kijátszott origamit a többi kártya tetejére tegyél egy kicsit elcsúsztatva, hogy 
a korábbi kártyák bal sarka látható maradjon (a kártya neve, a család és pontértéke).  
 

A két gyűjtemény mennyiségének a különbsége soha nem lehet több mint EGY 
origamikártya. A gyűjteményeknek mindig ugyanannyi kártyával kell rendelkezniük 
vagy csak egy kártyával különbözhetnek. Ez azt jelenti, hogy az első kettő origami 
kijátszás kivételével, ahányszor origamit játszol ki, mindig az előzőt feded le. Ha a 
lefedett origaminak különleges akciója volt, akkor ezzel elveszted a képességét.  

 
Például: Amikor kijátszod a mosómedvét, a 
bal oldali gyűjteményedhez kell adnod, 
hogy kiegyensúlyozd a két gyűjteményt. 
Nem teheted a jobb oldali gyűjteményhez, 
mert akkor a különbség a két oszlop közül 2 
origamikártya lesz. Sajnos ez azt jelenti, 
hogy elveszíted a cápa különleges akcióját.  
 

Origami hatások: Minden origaminak van egy hatása, amikor kijátszottad.  
Háromféle hatás van:  

 
 AZONNALI HATÁS: Amikor kijátszod a kártyát, a feltüntetett hatást azonnal 

használhatod, ezután a hatás véget ér. Az azonnali hatás mindig választható. 
 

      PONTOZÁS      : Ez az origamihatás csak a játék végén, a végső pontozáskor lép 
érvénybe. 

 

 KÜLÖNLEGES AKCIÓ: Ez az origami különleges akciót biztosít, amit felhasználhatsz a 
fordulód során (a következő fordulódtól kezdve –, lásd: „Egy origami különleges 
akciója” részt). Ezt a különleges képességet bármennyiszer használhatod 
(fordulóként egyszer), de csak addig, amíg látható marad a gyűjteményed tetején. 

  

Megjegyzés: Minden origaminak van egy hatása, amit kártyaszöveg kísér. Elsőre úgy 
tűnik, mintha ehhez sokat kellene tanulni, de ez ne riasszon el: minél többet játszol az 
Origamival, annál könnyebben fog menni! 

 



 

Amikor ezt az akciót választod, akkor válassz a két gyűjteményed közül egyet, és a tetején
lévő origamikártya akcióját végezd el. Annak az origaminak a különleges akcióját nem 
használhatod, amit már egy másik kártyával lefedtél. Egyszerűen csak hajtsd végre azt az 
akciót, amit választottál. Csak olyan origamit választhatsz, amelynek különleges 
akcióképessége van. Nem választhatod ezt az opciót, ha nincs elérhető különleges akció! 

 

3. EGY ORIGAMI KÜLÖNLEGES AKCIÓJA

Például (folyt.): A bal oldali gyűjteményed tetejére a mosómedve került, amelynek van egy 
különleges akciója: „Húzz fel a húzósorból legfeljebb 3 hajtásnyit és dobd el a felső kártyát.” 
A fordulódban ahelyett, hogy - 1) Kártyákat húzol vagy 2) Kijátszol egy origamit - 
végrehajthatod ezt a különleges akciót.  

 A játék vége 
Amikor a húzópakli második alkalommal is kifogy, keverd vissza a dobópaklit ismét, majd 
játszatok az aktuális forduló végéig (a kezdőjátékos következő fordulójának kezdetéig). 
Ezzel mindenki elvégez egy utolsó fordulót. A forduló utolsó játékosa mindig az lesz, aki a 
kezdőjátékos jobb oldalán ül. Végül itt az idő, hogy összeszámold a pontszámaidat.  
 

A pontszámod megegyezik a gyűjteményedben lévő origamik pontszámainak összegével 
(minden = 1 pont), továbbá hozzáadódnak a gyűjteményedben lévő pontozási hatással 
szerzett pontok is (az nem számít, hogy ezek a kártyák lefedésre kerültek).  
A győztes a legtöbb ponttal rendelkező játékos! Döntetlen esetén, a játékosok kezében lévő 
origamikártyák pontszámai döntik el a győztes személyét. Ha még ezek után is döntetlen 
állna fenn, akkor a játékosok megosztják egymás között a győzelmet! 

 Például: A játék végén három kártya maradt a kezedben. A gyűjteményedért: 

 

3 3 3+4  
(a két 

kiscsibe)  
= 7 

5+1  
(a kézben lévő  

3 kártyáét)  
= 6 

6 5 
(két 

hangyád 
van)  

 

5 3+3  
(minden 
 origamiért)  

= 6
ÖSSZESEN = 41 GYŐZELMI PONTOT szereztél. 

 Megjegyzések 
Néhány origamikártya lehetővé teszi, hogy egy másik origamikártyát játssz ki a különleges 
akció vagy hatás részeként. Hacsak másként nem utasít a kártya, akkor is ki kell fizetned a 
költségét hajtásokban (a kártyák eldobásával), mint a normális játékmenetben. Ha a kártya 
szövege külön nem rendelkezik róla, amikor el kell dobnod egy origamit, át kell adni, stb., 
mindig a kézben tartott kártyákra utal, soha nem a gyűjteményben lévőkre.  

 
FARM ORIGAMI  

Kutya: Számold meg az összes látható juhot minden gyűjteményben és a húzó-
sorban. Például, ha 2 juhot látsz, akkor 3 kártyát húzol fel. 

 



 
Róka: Húzz fel 3 kártyát, ebből dobj el egyet és a maradék kettőt vedd a kezedben 
tartott lapjaid közé. Ebből a 3 felhúzott kártyából kell eldobnod egyet!  
 Nyúl: Pontozáskor kerekíts lefelé. Például, ha a játék végén 5 kártyalap marad 
nálad, akkor 2 extra pontot kapsz.  

 

Méh: Önmagában is számít, mert ez is egy  origami. 

 

MEZŐ ORIGAMI  

Tücsök: Nem játszhatsz ki ugyanolyan origamit, mint amilyet felhúztál. Azonban, 
ha a húzósorból veszel el egy origamit, ami azonos azzal az eggyel, ami már a 
kezedben van, akkor kijátszhatod azt, ami megvan (mutasd meg mindkettőt a többi 
játékosnak, mielőtt kijátszod).  
 
Pók: Ha nem tudsz pontosan 6 hajtást felhúzni, akkor ezt az akciót nem tudod 
elvégezni. Ne feledd, hogy más hatások is utasíthatnak arra, hogy húzz fel bizonyos 
számú hajtást (mint például a szokásos 1. akció).  

  
SZAVANNA ORIGAMI  

Oroszlán: Más különleges akcióktól eltérően, amelyek lehetővé teszik, hogy kijátssz 
egy origamit, az oroszlánnal ingyen kijátszhatsz egy origamit. 

  Kígyó: A kígyót egy gyűjtemény alá lehet tenni. Még mindig 
érvényes az a szabály, hogy a gyűjtemények kártyaszáma 
egyenlő, vagy 1 origamikártyával eltérőek lehetnek.  

  Zebra: Ha nincs origamikártya a kezedben, nem adsz át semmit, de a bal oldaladon 
ülő játékostól még mindig kapsz egy kártyát. 

  
TENGER ORIGAMI  

Delfin: Ezzel egy kedvezményt kapsz, amikor kijátszol egy origamit és a költséged  
0-ra csökkenti, ha a normál költséged 2 hajtás. 

  Bálna: A méhtől eltérően, nem számít önmagában. Azonban, ha ugyanabban a 
gyűjteményben két bálnád van, mindegyik a másikat számolja. 

  
ÉGI ORIGAMI  

Papagáj: Lemásolhatod bármelyik azonnali kártyahatást, amely látható bármelyik 
gyűjteményben vagy a húzósorban. Csak az azonnali hatást másolhatod, semmi 
mást. 
  Keselyű: Ahhoz, hogy kijátszd az origamit, azt az egyet a kezedben tartott 
kártyákból is elveheted.  
  ORIGAMI 
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A kezdőjátékos origami 
 1. 

Kezdj a színes 
oldalával felfelé. 
A papírt hajtsd 

félbe mindkét 
irányba, majd 
hajtsd vissza.   

 

2. 
Ugyanígy hajtsd  
be átlósan is 
mindkét irányba, 
majd hajtsd vissza.   
 

Fordítsd át 

Fordítsd át 

Fordítsd át 

3. 
A papír két  

oldalát hajtsd be 
(mint a 

vizibombánál). 
 

4. 
Csak a két alsó 
sarkát hajtsd fel 
a csúcsig. 
 

5. 
 

6. 
Hajtsd a sarkát a 
szélen túl. 

7. 
Hajtsd hátra, 

de ne lapítsd le.  

8. 
Hajtsd be a közép-
vonal mentén.  

9. 
Itt lapítsd le és 

engedd el.   

Ezzel el is 
készült! 


