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TarTalom
25 Célkártya, 24 Játékoskártya (6x4 kártya), játékszabály. 

a jáTék célja
Minden egyes fordulóban egy Célkártyát fordítunk fel. Meg kell 
próbálnod a leggyorsabban úgy rendezni a saját kártyáidat, hogy 
csak azok a tárgyak látszódjanak rajtuk, amelyek a Célkártyán 
látszódnak. Ha sikerült, megnyered a Célkártyát, és egy új forduló 
kezdődik. A játékot az a játékos nyeri meg, akinek elsőként sikerül 
5 Célkártyát összegyűjtenie.

ElőkészülEtEk (1. ábra)
Minden játékos kap egy 4 Játékoskártyából álló szettet, azonos 
színben (vagy szimbólummal). A 25 Célkártyát keverjük össze, és 
pakliba rendezve tegyük az asztal közepére.

a jáTék meneTe
A játékosok közül valamelyikük felfordítja a pakli legfelső 
Célkártyáját, és a pakli mellé teszi (2. ábra). Ezután az összes 
játékosnak meg kell próbálnia, amilyen gyorsan csak lehet, a saját 
kártyáit úgy rendezni, hogy csak az a 3 vagy 4 tárgy – és csak 
azok – látszódjanak, mint a Célkártyán. A sorrend nem fontos. 
Úgy is lehet, hogy nem a megfelelő irányba állnak a tárgyak. 
A játékosok kártyáinak kombinációján csak azok a tárgyak 
látszódhatnak, amelyek a Célkártyán is vannak – nem több és 
nem kevesebb. A játékosok megfordíthatják kártyáikat, egymásra 
rakhatják azokat, stb. 

a) egy Célkártya fel lett fordítva
b) ahhoz hogy teljesítsd a célt, a 4 kártyádból csak 2-re lesz 
szükséged (a másik 2 kártyádat tedd félre);
c) minden játékos megpróbálja úgy rendezgetni a 2 kártyáját, 
hogy elrejtse a szükségtelen tárgyakat, hiszen csak azoknak  
a tárgyaknak kell látszódniuk, amelyek a Célkártyán vannak.

Amint az egyik játékos úgy gondolja, hogy sikerült elrendeznie a 
kártyalapjait úgy, hogy csak az 3 vagy 4 tárgy látszódik, amelyikre 
szükség van, rácsap a Célkártyára és bekiáltja, hogy „Picmix”:

- ha a játékosnak valóban sikerült megoldania a feladatot, 
megnyeri a Célkártyát, amelyet letesz maga elé az asztalra;
- ha a játékos elhibázta a megoldást, egy Célkártyát a saját 
kupacából (ha már van neki) és a forduló elején felfordított 
Célkártyát be kell raknia a középső pakli legaljára.

A forduló nyertese fordíthatja fel a következő Célkártyát, és egy új 
forduló kezdődik.

a jáTék vége
A játékot az a játékos nyeri, akinek elsőként sikerül összegyűjtenie 
5 Célkártyát.

variációk
Fiatalabb, vagy kezdő játékosok esetében lehetséges, hogy 
azokat a Célkártyákat használjuk, amelyeken csak 3 tárgy látható.
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