


JÁTÉKTARTOZÉKOK 
4 játékos-kártyapakli (mindegyikben 20 kártya) 

4 haladó kártyakészlet (mindegyikben 5 kártya) 

3 etetőtál-tábla 

A játék doboza egy kinyitható adagolóval rendelkezik. 

55 tápkocka: 

 

A JÁTÉK CÉLJA 
A Kibble Scuffle célja, hogy a játék végére te legyél az a játékos, aki a 
macskái etetésével a legtöbb pontot szerzi meg a tápkockákkal.   

 A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
o Helyezd a 3 etetőtálat az asztal közepére, hogy minden játékos 

könnyen elérje.  
o Mindenki válasszon magának egy saját kártyapaklit és azt keverje 

meg. Húzzátok fel a pakli felső 5 lapját, ami a kezdő kézkártyáitok 
lesz. 

o Távolítsd el a játék dobozából az inzertet és öntsd az összes 
tápkockát a dobozba, majd zárd le. Ez lesz a macskaeledel doboz. 

o A kezdőjátékos az lesz, aki legutoljára tartott macskát (vagy egy 
választott játékos), így add át neki a dobozt.  

o Szórj mindegyik etetőtálba 4 véletlenszerű tápkockát.  

JÁTÉKMENET 
A Kibble Scuffle játékban az etetőtálakhoz külditek a macskáitokat, 
hogy összegyűjtsétek a tápkockákat. A játékot két fázis között 
játsszátok, amelyek oda-vissza követik egymást.   
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Elhelyezés fázisa: Próbáljátok az etetőtálak köré helyezni a macskátokat 
úgy, hogy a legjobb eséllyel gyűjtsétek össze az élelemkockákat.  
 

Etetés fázisa: Annyi élelemkockát fogtok begyűjteni az etetőtálból, 
amennyi csak lehetséges és közben a macskáitokat is megetetitek.  
 

A játék nagyobb részét az elhelyezés fázisa foglalja el. A kártyáitokat 
az etetőtálak körül helyezitek el és végrehajtjátok a macskáitok 
képességeit. Egy játékos fordulója az alábbi lépésekből áll: 
 

1. Az aktív játékos a kezében tartott lapjai közül kijátszik egy kártyát 
egy választott etetőtálhoz.  

 

o Amikor egy macskakártya az etetőtálhoz érkezik, hajtsd végre a 
macska képességét az előírt módon.  
 

o Ennek az lehet az eredménye, hogy a macskát valamilyen okból át 
kell helyezned egy másik etetőtálhoz, de az új tálnál a macska 
képességét ismét el kell végezned.  

 

2. Miután az összes képességet megoldottátok, és legalább 5 macska 
van egy etetőtál körül, az elhelyezés fázisa szünetel és az etetés fázisa 
következik (lásd a 4. oldalon az „Etetés fázisa”).  
 

3. Miután minden képesség végrehajtása és az etetés is befejeződött: 
o Minden üres etetőtálat tölts fel 4 véletlenszerű tápkockával. 

 

o Mindannyian húzzatok fel legfeljebb 5 kártyát a kezetekbe.  
 

4. A forduló új kezdőjátékosa, az előző forduló bal oldalán ülő játékosa 
lesz és az első lépéssel kezd.  
 

ELHELYEZÉS FÁZISA 

FONTOS: A KÁRTYA TULAJDONOSA FELELŐS A MACSKÁJA MOZGATÁSÁÉRT ÉS 
A KÉPESSÉGEI VÉGREHAJTÁSÁÉRT. 



 
Például: Peti kijátszik egy Koszos macska (Mangy Cat) kártyát és 
áthelyezi Judit Vadmacskáját (Feral Cat) egy másik etetőtálhoz.  
Judit úgy dönt, hogy a Vadmacskáját elküldi, ezért a képessége 
alapján a kártyát eldobja. 
 

Az etetés fázisa alatt, végezzétek el a következő lépéseket annál az 
etetőtálnál, ahol legalább 5, vagy több macska van, kezdve azzal a 
játékossal, akinél a macskaeledel doboz van:  
 

1. Etesd meg az egyik macskádat az etetőtálnál az alábbiak szerint: 
o Válaszd ki és távolítsd el az egyik macskádat az adott etetőtálnál 

és a kártyát dobd a dobópaklira. 
 

o Gyűjts be egy választott tápkockát a tálból. (Ha már nincs 
tápkocka a tálban, akkor dobd el az összes macskakártyát a tál 
körül és ugorj a 3. lépésre.) 

 

o Tedd magad elé a választott kockát, mert a játék végén pontokat 
kapsz érte.  

 

ETETÉS FÁZISA 



 

2. A bal oldaladon ülő játékos ismételje meg ezt a lépést, majd ebben a 
sorrendben, minden játékos ugyanezt végezze el, amíg az összes 
macska el nem hagyja a tálat.  
 

3. Ha van még olyan etetőtál, ahol 5 vagy több macskakártya van, 
ismételjétek az 1-es és 2-es lépéseket az adott tál esetében.  
 

4. A macskaeledel doboz most átkerül az aktuális kezdőjátékos bal 
oldalán ülő játékosához.  
 

5. Ezzel az etetés fázisa véget ér és ismét, az elhelyezés fázisa 
következik. (Ne felejtsétek el feltölteni az üres etetőtálakat 4 véletlen-
szerű tápkockával.) 
 

MEGJEGYZÉS: Ha az etetés fázisában az aktuális játékosnak nincs 
macskája az adott etetőtálnál, akkor hagyja figyelmen kívül és a 
mellette ülő, a következő játékos végzi el a saját lépését.  

A JÁTÉK VÉGE 
A játék az etetés fázisa végén fejeződik be, amikor legalább egy 
játékos eléri a 20 vagy a több táp-pontot.  
Hasonlítsátok össze a szerzett pontszámaitokat. A játék győztese az a 
játékos, aki a legtöbb pontot szerezte az tápkockákkal. Döntetlen 
esetén, a legkevesebb tápkockával rendelkező játékos a nyertes.  
 



 

Tárgylehelyezés:  
Amikor egy tárgykártyát játszol ki, ugyanabban a forduló-
ban játssz ki egy macskakártyát is. A tárgykártya hatását az 
etetőtálnál végezd el, majd a kártyát távolítsd el a játékból. 
Ezt követően játssz ki egy macskakártyát ugyanahhoz az 
etetőtálhoz, és ennek a képességét a szokásos módon 
hajtsd végre.  

 Domináns macska elhelyezése (Priority):  
Egy etetőtálnál csak egy domináns macska lehet. Miután 
egy tálhoz kijátszottál egy domináns macskát, oda már egy 
másik domináns macskát nem lehet tenni. Ha egy ilyen 
macskát szeretnél áthelyezni egy olyan etetőtálhoz, ahol 
már van egy másik domináns macska, helyette dobd el. 
Egyedül a Királynő macskát (Queen Cat) játszhatod ki egy 
olyan etetőtálhoz, ahol éppen a Tom vagy az Alley macska 
tartózkodik. Ha ez bekövetkezik, akkor a Királynő 
képességei szerint, dobd el a Tom vagy az Alley macska-
kártyát.  
 

Domináns macska etetése: Ha egy domináns macska az 
etetőtálnál tartózkodik, akkor az etetésfázisban mindig 
elsőként eszik. Ilyenkor a macska tulajdonosa azonnal etesse 
meg a macskáját, tehát az etetőtálnál ezzel indít. Ezután 
következik az a játékos, aki éppen magánál tartja a macska-
eledeles dobozt.  

 
A MACSKAFALKA 
FŐPAKLI 
Bag of Kibble (tárgykártya) – A macskakártyát ugyanahhoz az 
etetőtálhoz kell kijátszanod, ahova ezt a tárgykártyát lehelyezted. Adj 
minden tálhoz egy véletlenszerű tápkockát, majd dobd el ezt a 
kártyát. 
 

Big-Eyes Cat (Nagyszemű macska) – Amikor ez a macska egy etető-
tálhoz érkezik, szórj a macskaeledel dobozból kettő véletlenszerű 
tápkockát ebbe a tálba. 
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Catnip Cat (Macskamentás) – Amikor ez a macska érkezik egy 
etetőtálhoz, válassz egy másik etetőtálnál lévő macskát és tedd oda, 
ahol a Macskamentás tartózkodik. Az újonnan érkező macska 
képességeinek újraaktiválásakor a Macskamentás már nem kerül 
célpontba.  
 

Clumsy Cat (Ügyetlen macska) – Amikor megérkezik ez a macska egy 
etetőtálhoz, válassz egy tápkockát az adott tálból és tedd vissza a 
macskaeledel dobozba.  
Copy Cat (Hasonmás) – Dobd el a kezedben tartott Hasonmás macskát 
és válassz egy másik macskát a dobópaklidból, amit azonnal játssz ki 
egy etetőtálhoz, végrehajtva annak a hatását. A kiválasztott kártya 
nem lehet tárgykártya. 
 

Fat Cat (Kövér macska) – A Kövér macska 2 macskának számít, ahogy 
ezt az etetésfázis elindításakor is figyelembe kell venni.  
 

Feral Cat (Vadmacska) - Amikor megérkezik ez a macska egy 
etetőtálhoz, válassz annál a tálnál egy másik macskát és tedd a 
tulajdonosa dobópaklijára.  
 

Fraidy Cat (Gyáva macska) – Ha a Gyáva macska az etetés vagy az 
Anyamacskán (Mama Cat) kívül, valamilyen okból elhagyja az 
etetőtálat, teljesen ürítsd ki az etetőtálat, tedd vissza az tápkockákat a 
macskaeledel dobozba. 
 

Greedy Cat (Mohó macska) – Az etetés idején, a Mohó macska akár 2 
tápkockát is összegyűjthet.  
 

House Cat (Házimacska) – Az etetés idején egy tápkockát gyűjt be, 
majd az etetésfázis végén újból visszakerül ahhoz a tálhoz ahelyett, 
hogy a kártya a dobópaklira kerülne.  
 

Kitten (4x) (Kismacska) - Amikor megérkezik a kismacska egy 
etetőtálhoz, akkor lehelyezhetsz egy másik, a kezedben lévő 
kismacskát egy választott etetőtálhoz. A Kismacskák is „macskának” 
számítanak.  

 



 

Mangy Cat (Koszos macska) – Amikor a Koszos macska az etetőtálhoz 
megy, válassz már egy ott lévő macskát. Ezt a macskát a tulajdonosa 
helyezze át egy másik tálhoz.  
 

Pounce Cat (Karmolós macska) – Ha a Karmolós macska az etetőtálhoz 
megy, válassz egy másik macskát annál a tálnál és add vissza a 
gazdája kezébe.  
 

Queen Cat (domináns) – Amikor a Királynő az etetőtálhoz érkezik, dobj 
el egy Tom vagy egy Alley macskakártyát, amely már az adott tálnál 
van.  
 

Robo-Vac (tárgykártya) – Amelyik etetőtálhoz lehelyezed ezt a kártyát, 
az ott lévő összes macskát a tulajdonosoknak egyenként kell át-
helyeznie. Ezt a hatást, az óramutató járásával egyező irányba haladva 
végezzétek el, kezdve a bal oldalon ülő játékossal. Egyetlen macskát 
sem lehet addig visszatenni az etetőtálhoz, amíg a robot vákuum 
hatását el nem végeztétek.  
 

Tom Cat (domináns) – Ezt a macskát nem adhatod vissza a tulajdonosa 
kezébe, ha a Karmolós macska (Pounce Cat) érkezik a tálhoz, vagy 
nem dobhatod el a Vadmacska (Feral Cat) hatására. Csak a Királynő 
(Queen Cat) érkezése során lehet eldobni ezt a kártyát.  
 

Trickster Cat (Szélhámos macska) – Amikor a Szélhámos macska az 
etetőtálhoz megy, cseréld ki annak a tálnak az tápkockáit egy másik, 
választott tál tápkockáival.  

 



 

HALADÓ SZINTŰ KÁRTYÁK 

Alley Cat (domináns) – Ha egy tálnál ez a macska begyűjt egy 
tápkockát, a macska tulajdonosa elcserélheti ezt a tápot egy másik 
játékos megszerzett tápkockájával.  
 

Laser Pointer (tárgy) – A lézer irányzék kijátszásakor, minden 
macskakártyát ehhez az etetőtálhoz kell kijátszanotok, egészen a 
következő fordulód kezdetéig. Hagyd addig a lézer irányzékot a tálnál, 
hogy emlékeztessen benneteket erre a szabályra.  
 

Lazy Cat (Lusta macska) – Az etetés fázisában, amikor a Lusta macska 
begyűjt egy tápkockát, az etetés fázisa azonnal befejeződik. Az etető-
tálban maradt tápkockák, a körülötte álló macskák ott maradnak, és a 
játék az elhelyezés fázissal folytatódik.  
 

Mama Cat (Anyamacska) – Az Anyamacska érkezésekor, válassz egy 
másik macskát a tálnál, hogy megetesd. Ez a macska elhagyja a tálat, 
és a tulajdonosa pedig begyűjti az tápkockát.  
 

Toy Mouse (tárgy) – A Játékegér hatására, válassz egy macskát a tálnál, 
és aktiváld újra a képességét, mintha most érkezett volna a tálhoz.  
 

 



 

JÁTÉKVÁLTOZATOK 
Csapatjáték – Ez a játék csapatban is játszható. Ha négyen vagytok az 
asztalnál, akkor a játékosok két csapatra oszthatók. A csapattársad az 
lesz, aki közvetlenül veled szemben foglal helyet. A játékmenet a 
szokásos módon zajlik, egészen addig, amíg az egyik játékos legalább 
20 pontot nem szerez. A győztes csapat az lesz, amelyik a legmaga-
sabb összesített pontszámmal rendelkezik.  
 

Minden játékdobozban 5 haladó szintű kártya van. Miután már több 
alkalommal kipróbáltátok magatokat az alapjátékban, bátran adjátok 
hozzá ezeket a kártyákat a paklihoz: 
 

Játsszatok az összes kártyával – A haladó kártyák legjobb megismerési 
módja az, ha mindegyiket hozzáadjátok az aktuális paklihoz és 
elmerültök a játékban. Ebben a változatban minden játékos 25 
kártyával játszik. 
 

Készíts saját paklit (20 kártya egy pakliban) – Ebben a változatban a 
saját paklidat készíted el, amely bármelyik kezdő és haladó szintű 
kártyák kombinációjából állhat. Minden játékos ugyanazzal az 
előkészített paklival játszhat, vagy, ahogy tetszik, mindenki felépíthet 
egy saját paklit! Ezt próbáljátok titokban elvégezni, hogy a többi 
játékosnak meglepetés legyen a játék során. A játék szabályai nem 
változnak.  
 

Válaszd ki a kezdeti kézben tartott kártyáidat – Annak is örülünk, ha 
átkutatjátok és megvitatjátok a paklit, hogy mi lehet számotokra a 
lehető legjobb kezdő kártyakészlet. Most ezt megtehetitek! Ebben a 
változatban próbáljátok meg azt az 5 kártyát megragadni, ami 
számotokra a legjobb. A játék szabályai nem változnak.  

 



 

Mi történik, ha egy Házimacskát választok ki, hogy megetessem, amikor egy 
Anyamacska érkezik a tálhoz? 
A Házimacska marad. Szerencsés állat! 
 

Szóval, újra kell töltenem az etetőtálat, ha az kiürül? Tehát, bármikor a játék 
ideje alatt? 
Igen, kivéve az etetés fázisában. Miután egy etetőtál az etetés 
fázisában kiürül, az ott maradt macskáknak először el kell hagynia a 
tálat, hogy feltölthesd ismét.  
 

Ha egy Kismacska kártyát áthelyezek egyik táltól a másikhoz, kijátszhatok 
egy új Kismacskát a kezemből? 
Igen, ha áthelyezed és neked több ilyen kártya van a kezedben, akkor 
annyit játszol ki, amennyit szeretnél.  
 

A Kövér macska mit is csinál? 
Ha valamelyik játékos egy Kövér macskával és három másik macskával 
zárja a fordulóját, akkor ezzel az etetés fázisát indítja el.  
 

Ha csak egyetlen macska van egy tálnál, a macska képessége hatással van 
önmagára? Tehát, ezt végre kell hajtani? 
Igen.  
 

Elrejthetem a szerzett tápkockáimat a többi játékos elől?  
Nem, ezeknek nyilvánosnak kell lenniük.  
 

Mi történik, ha nálam van a macskaeledel doboz és a tálnál van egy domináns 
macska?  
Először a domináns macska táplálkozik, aztán az etetési fázis azzal a 
játékossal folytatódik, akinél a macskaeledel doboz van. Ha van még 
egy második domináns macska a tálnál, akkor azt is meg kell etetni. Ha 
pedig nincs, a következő játékoson a sor.  
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