
TARTALOM
1 db Pungi* kártya 
36 db kígyós kártya 
(31 kígyó, 
5 kígyóbűvölő)
60 db állatos kártya

* A pungi egy fúvós hangszer, amit a 
kígyóbűvölők használnak Indiában.

Kártyajáték 3–5 kígyóvadász számára,  
8 éves kortól

A JÁTÉK CÉLJA
A játékosok az állatkártyáik segítségével próbál-
nak meg minél több értékes kígyót begyűjteni 
úgy, hogy a lehető legkevesebb mérges kígyót 
csalogassák magukhoz. Lehet, hogy jó ötlet 
másokkal együtt vadászatra indulni? 
A kígyóbűvölők jó szolgálatot tehetnek, mert 
megszelídítik a mérges kígyókat. De vigyázat, 
ha egy kígyóbűvölő nem talál szelídíthető 
kígyót a pakliban, a pontot érőket fogja 
megvadítani! Aki a játék végére a legtöbb 
pontot gyűjti, az lesz a győztes.

ELŐKÉSZÍTÉS
A Pungi kártya kerüljön az asztal 
közepére úgy, hogy a nyíl irányában 
legyen hely további lapoknak.
A kígyós kártyákból keverés után 
húzópaklit kell képezni a Pungi 
kártyán lévő nyíl hegyével átellenes 
oldalon. 
Az állatos kártyákból keverés után 
minden játékosnak 5 lapot kell osz-
tani képpel lefelé (vagyis a kártya 
hátoldala látszódjon csak az állattal, 
a szám nélkül). A játékosoknak úgy 
kell ezeket a lapokat a kezükben tar-
tani, hogy ezek az állatikonok végig 
láthatóak legyenek a többi játékos 
számára. A megmaradt lapokból 
szintén húzópaklit kell képezni.

Kezdődhet a játék!

A JÁTÉK MENETE
A játékosok kezdőjátékost választa-
nak maguk közül.
Minden kör három szakaszból áll: 
1. lapok kiterítése
2. lapok kijátszása
3. lapok felvétele

1. Lapok kiterítése
A kezdőjátékos annyi lapot húz fel  
a kígyós pakliból, ahány játékos 
van, és képpel felfelé a Pungi kár-
tya mellé teszi őket sorban, a nyíl 
irányában haladva. Az első lap így 
a nyíl feje mellé kerül, a következő 
egyel arrébb, és így tovább.

 

A játék előkészítése 4 játékos esetén

Ha a kiterített lapok között négy 
egyforma kártya van, vissza kell 
keverni őket a pakliba, és új lapokat 
kell felcsapni.

2. Lapok kijátszása
Minden játékos kijátszik egy-egy 
lapot a kezében lévő állatos kártyák 
közül, amivel magához próbálja csa-
logatni az egyik kígyót. Ez a követ-
kezőképpen történik:
A kezdőjátékos kiválaszt egy lapot 
a kezéből, és azt képpel lefelé 
az asztalra helyezi (így nem látszik 
a rajta lévő szám, de az igen, hogy 
milyen állat a csali). Fontos, hogy 
a kártya hátlapja mindenki számára 
jól látható legyen. Az óra járásának 
megfelelően minden játékos ugyan-
így tesz. Ezután meg kell állapítani, 
van-e a lerakottak között egyetlen 
állatfajta, ami többségbe került 
a többihez képest.
Ha van ilyen, az ezt az állatot kiját-
szó játékosok foghatnak be kígyót 
elsőként.

Ha nincs ilyen, akkor létszámtól 
függetlenül nem lesz különbség 
az állatfajták között.

Például:
1) 3 egér és 2 csiga kártya látható az 
asztalon. Az egerek kerültek többség-
be, így az azokat kijátszó játékosok 
kezdik a harmadik szakaszt.

2) 2 gyík, 2 szitakötő és 1 sáska lát-
ható az asztalon. Egyik állatból sincs 
egyértelműen több, mint a többiből, 
minden lapot egyformán összehason-
lítunk.

Tipp: Az nem titok, ki milyen állatot 
játszott ki korábban a körben, ezért 
lerakás előtt a játékosok dönthet-
nek, hogy olyan állatot játszanak ki, 
amit már más is kijátszott, vagy épp 
olyat, amit még senki nem tett le, 
attól függően, törekednek-e több-
ség kialakítására. Ily módon befolyá-
solhatják a játékosok, melyik kígyós 
kártyának megszerzésére legyen 
több esélyük.

3. Lapok felvétele
Ha volt olyan állat, amelyik többség-
be került, elsőként ezeket a lapokat 
kell megfordítani. Az a játékos, aki a 
legnagyobb értékű lapot játszotta 
ki a felfordítottak közül, megkapja 
a nyíl fejéhez legközelebbi lapot. 
A felhúzott lapot a játékos maga 
elé helyezi az asztalra, a kijátszott 
állatkártyáját pedig a dobópaklira 
helyezi. 

Importálja: GémKer-Gémklub Kft.
1092 Budapest, Ráday utca 30.
www.gemker.hu, info@gemker.hu

Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére. 
Fulladásveszély! 
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Az a játékos, aki a második legma-
gasabb számú kártyát játszotta ki 
a többségbe került állatfajtából, 
ismét a nyílhegyhez legközelebbi 
lapot veszi fel. Ezután a kijátszott 
állatos kártyáját szintén a dobó- 
paklira helyezi. A sor addig folytató-
dik, amíg minden olyan kártya, ami 
a többségbe került állatot ábrázolja 
meg nem fordult, és a dobópaklira 
nem került.

Ezután minden, még fel nem 
fordított lapot fel kell fordítani. 
Az a játékos veheti fel nyíl hegyéhez 
legközelebbi lapot, akinek jelenleg 
a legnagyobb értékű a kijátszott 
lapja. Felveszi a soron következő 
kártyát, majd a kijátszott állatos 
kártyáját a dobópaklira helyezi. 
Ez így folytatódik, amíg minden 
játékos fel nem húzott egy lapot.

Ha két játékos is ugyanakkora érté-
kű lapot játszott ki, azé számít na-
gyobbnak, aki a körben hamarabb 
került sorra a kezdőjátékos után.
Ha egyik állat sem került többségbe, 
minden játékos egyszerre fordítja fel 
a kijátszott lapját. Az a játékos, aki 
a legnagyobb értékű lapot játszotta 
ki, megkapja a nyílhegyhez legkö-
zelebbi kígyós kártyát, a második 
legnagyobb a következőt, és így to-
vább. A kör véget ér, amint minden 
játékosnak jutott kígyós kártya. 

A következő kör a kezdőjátékostól 
balra ülő játékossal folytatódik. 

A játékosok dönthetnek úgy is, hogy 
az előző kör kezdőjátékosa kiválaszt-
hatja, hogy ki kezdje a következő 
kört, így a játék kicsit kaotikusabb 
lesz.

ÚJ KÖR
Az új kezdőjátékos felhúz egy új 
állatos kártyát, hogy ismét öt legyen 
a kezében. A többiek az óra járásá-
nak megfelelően ugyanígy tesznek. 
Ezután a kezdőjátékos annyi lapot 
terít ki, amennyien játszanak. Ő fog 
elsőként állatos kártyát kijátszani 
képpel lefelé, a többiek pedig 
az óramutató járásának megfelelően 
követik. 

A JÁTÉK VÉGE
Amikor egy új kör kezdetén nem 
sikerül annyi kártyát kiteríteni, 
ahány játékos van, a játék azonnal 
véget ér. 

A játékosok ekkor megszámolják 
a pontjaikat: 
Először meg kell nézni, sikerült-e kí-
gyóbűvölőt szerezni. Minden egyes 
kígyóbűvölő megfordítja egy lap 
értékének az előjelét. Például egy 
„–4” pontot érő lapot „+4” pontot 
érővé változtat. Ha több ilyen lapja 
van a játékosnak, ő maga dönti el, 
melyiket.

Vigyázat! Ha az elvitt lapok között 
nincs mínusz pontot érő, akkor 
a kígyóbűvölő egy plusz értékű 
lapot változtat az ellentettjére. 

(Ha több plusz értékű lapja van, 
azt is a játékos dönti el, melyiket.)
Ezután a játékosok összeadják 
a plusz pontjaikat, ebből levonják 
a mínusz pontjaikat. Aki a legtöbb 
ponttal rendelkezik, megnyeri 
a játékot. 

Például: Krisztiánnak 2 kígyóbű-
völője van, egy kígyója, ami „–3” 
pontot ér, egy „+2” pontot érő, 
egy „+3”-at, egy pedig „+4”-et. Az 
egyik kígyóbűvölővel a „–3” értékű 
kígyó megszelídül, és „+3” pontot 
fog érni. Sajnos nincs több mínusz 
pont értékű kígyója, ezért az egyik 
plusz pontot érő fog az ellentettjére 
fordulni. Krisztián úgy dönt, ez a 
„+2”pontos legyen, így a játék végén 
3–2+3+4=8 pontja van. 

Tipp: érdemes annyi kört játszani, 
ahány játékos van, így mindenki 
lehet egyszer kezdőjátékos, és aki 
így a legtöbb pontot szerzi, az a 
győztes.
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