
Vadászos kártyajáték 
3-6 játékos részére

8 éves kortól

A JÁTÉK CÉLJA
A játék során annyi győzelmi pontot összegyűjteni, amennyit 
csak lehetséges. Ennek elérése érdekében a játékosoknak 
sikeresen kell kijátszaniuk kezükből lapjaikat ezáltal 
levadászni a többi állatokat. A Jumbo&Co. kártyajátékban 
érdemes a dolgokat a többi játékos szemszögéből is �gyelni 
a cél elérése érdekében. Minden játékos természetesen a 
legnagyobb értékű zsákmányt szeretné megszerezni, de 
néha érdemes megelégedni a kisebbel is.

A DOBOZ TARTALMA 
104 kártyalap
 4 start kártya hátoldalukon fekete-fehér rajzzal 

96 állatkártya
 16 kártyalapból álló 6 szett, hátoldalukon a 
játékosok színeivel
       kék            barna  sötét zöld  világos zöld  lila         piros

4 segédkártya azonos elő- és hátlappal

JÁTÉKSZABÁLY
Előkészület
Minden játékos a kezébe veszi a 16 kártyalapból
álló azonos színű kártyalapjait. Minden szett 
azonos állatfajt tartalmaz: elefántok, kutyák, 
macskák és egerek, mindegyik 1-4 értékkel 
rendelkezik. 

Helyezzük el a segéd kártyalapokat az asztalra, minden játékos 
által könnyen hozzáférhető helyre. 

  „Macska” segédkártya
  A macska levadássza az egeret.

  „Kutya” segédkártya
  A kutya levadássza a macskát.

  „Elefánt” segédkártya
  Az elefánt levadássza a kutyát. 

  „Egér” segédkártya
  Az egér levadássza az elefántot. 

A játék elején helyezzük le a négy kezdő kártyát az asztal 
közepére képpel felfelé fordítva.
 

A JÁTÉK MENETE
Egy játék 16 körből áll. Minden körben, minden játékos egy 
állatkártyát játszik ki. Ezután megnézik a kijátszott állatok 
fajtáit, és ellenőrzik, hogy a kijátszott lapok közül melyik 
játékosnak/ játékosoknak sikerült levadászni a többieket. 

Ki vadász le kit?
Minden állat csak egy állatfajt tud levadászni.  Ehhez az 
alábbi szabályt kell követni: 
Az egér az összes  Az elefánt az összes 
elefántot vadássza le.  kutyát vadássza le.

A macska az összes      A kutya az összes 
egeret vadássza le.                       macskát vadássza le.

1. Kártya kijátszása
Minden játékos egyszerre választ a kezében lévő kártyák 
közül, és képpel lefelé fordítva leteszi maga elé az 
asztalra. Ezután egyszerre felfedik a kártyalapokat, a 
megmaradt kártyalapokat a kezükből maguk elé teszik. 
A játékosok célja a lapok kijátszásával, amelyet a 
vadászathoz választottak (a kijátszott lapuk), levadászni a 
különböző állatfajokat, és ezért a legtöbb győzelmi 
pontot megkapni. 

2. A segédkártyák kiosztás
A kijátszott lapok felfedése után minden játékos 
ellenőrzi, hogy melyik játékos melyik segédkártyalapot 
kapja meg. 
A segédkártyát azok a játékosok kaphatják meg, akiknek 
sikerült a kijátszott kártyáikkal valamelyik állatfajt 
levadászni. 
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 - abban az esetben, ha egyik játékos sem játszott   
 ki olyan kártyalapot, amellyel valamelyik állatfajt   
 le lehet vadászni, egyik játékos sem kaphatja   
 meg a megfelelő segédkártyát. 

3. Vadászat
Most már azok a játékosok, akiknek sikerült segédkártyát 
szerezniük, beszedhetik a zsákmányolt állatfaj kártyákat. A 
többi játékos által kijátszott állatkártyák közül megkapják 
azokat, amely állatfajt sikerült levadászniuk. Mindegyik 
kártyalapon lévő szám jelzi a győzelmi pontok értékét. A 
játékosok a megszerzett állatkártyákat képpel lefelé fordított 
kupacban leteszik maguk elé. A többi játékos üres kézzel 
folytatja tovább a játékot.
 
Fontos megjegyzés: az állatok közös levadászása mindig 
egyszerre történik. A kijátszott állatkártyák a többi állatfajt 
tudják levadászni, és mások elől is képesek elvinni a zsákmányt.
 
Miután mindenki összeszedte a levadászott fajt ábrázoló 
kártyáit, a négy segédkártyát helyezzük vissza az asztal 
közepére, mindenki által könnyen elérhető, jól látható helyre. 
A nem levadászott állatkártyákat helyezzük középre. Ezek 
azok a kártyalapok, amelyek ki lettek játszva az előző 
körben/körökben, viszont nem vadászta le egyik játékos sem. 
Az ebben a kupacban lévő kártyalapok levadászhatóak 
lesznek a következő körökben. 

 - ha az egyik játékos az egyetlen, akinek egy  
 bizonyos állatfajt sikerült levadászni,   
 megkapja az állatfajnak megfelelő   
 segédkártyát. 

 - ha több játékos játszott ki egyforma  
 állatfajt üldöző kártyalapot, de különböző  
 értékű kártyalapokkal, a legmagasabb  
 értékű kártyalapot kijátszó játékos kapja  
 meg a segédkártyát. 

 - ha több játékos játszott ki azonos állatfajt  
 üldöző kártyalapot, egyforma értékű   
 kártyalapokkal, egyik játékos sem kapja  
 meg a segédkártyát. Helyettük az a játékos  
 kapja meg, aki ugyanazt az állatkártyát  
 játszotta ki, mint az egyenlőségben   
 szereplő játékosok, csak alacsonyabb  
 értékűt.

Példa: a játékosok kijátszottak
egy világoszöld 3-as értékű kutya
kártyát, egy barna 3-as értékű
kutya kártyát és egy piros színű
1-es értékű kutya kártyalapot. 
A világoszöld és a barna kártyalapok a legerősebbek.
De mivel mindkét játékos 3-as értékű lapot játszott ki, az 
egyenlőség miatt a piros színű, 1-es értékű kártyalapot 
kijátszó játékos szerzi meg a segédkártyát. 
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Az állatkártyák visszatöltése
Előfordulhat, hogy egy kör végén az összes állatfajt 
levadászták, és üres az állatkártyák helye. Ebben az esetben, a 
játékosok a kezükben lévő lapokból választanak egy 
állatkártyát, lehelyezik maguk elé képpel lefelé fordítva. Majd 
ezeket a lapokat egyszerre felfedik, és beteszik a levadászható 
állatkártyák helyére. Ilyenkor egyik játékos sem vadászhatja le 
egyik kijátszott állatfajt sem, azt majd csak a következő körben 
teheti meg.
 
Példa egy körre 6 játékos esetén:  A levadászható kártyalapok 
az alábbiak: 3-as és 4-es értékű elefánt, 3-as értékű kutya, kettő 
macska 2-es értékkel.

 
A játékosok az alábbi lapokat játsszák ki: 1-es értékű macska, 
2-es értékű kutya, 3-as értékű macska, 4-es értékű macska, 3-as 
értékű egér, és ismét egy 3-as értékű egér. 
A lila színű játékos, aki a 2-es értékű kutyát játszotta ki, megkapja 
a „Kutya” segédkártyát, mivel rajta kívül egyik játékos sem 
játszott ki kutya állatkártyát. 
A piros színnel lévő játékos, aki a 4-es értékű macskát játszotta ki, 
megkapja a „Macska” segédkártyát, mivel a kijátszott macska 

állatkártyák közül az övé volt a legmagasabb értékű. 
Mivel a kék és a sötétzöld színű játékosok ugyanazt az 
értékű és fajú állatkártyát játszották ki -3-as értékű 
macskát- és rajtuk kívül egyik játékos sem játszott ki 
macska kártyát, az „Egér” segédkártya nem kerül 
kiosztásra. 
Mivel egyik játékos sem játszott ki elefánt kártyalapot az 
„Elefánt” segédkártya sem kerül egyik játékoshoz sem. 
A „Kutya” segédkártyával rendelkező játékos megkapja a 
kijátszott 5 macska kártyalapot, és képpel lefelé maga elé 
teszi azokat. A „Macska” segédkártyával rendelkező 
játékos megkapja a kijátszott 2 egér kártyát és szintén 
képpel lefelé fordítva leteszi maga elé.
A következő kártyalapok 
maradnak a következő 
körre, mint levadászható 
lapok: 2-es értékű kutya, 
3-as értékű kutya, 3-as és 4-es értékű elefánt.

 JÁTÉK VÉGE ÉS PONTOZÁS
A játék véget ér, amint az összes játékos kijátszotta a 
kezében lévő kártyalapokat és a levadászott állatkártyák 
elosztásra kerültek. A megmaradt, ki nem osztott 
állatkártyát nem vesznek részt a pontozásban. 
A játék végén mindegyik játékos összeadja a levadászott 
kártyalapjainak értékét. A legmagasabb pontszámmal 
rendelkező játékos lesz a nyertes. Egyenlőség esetén a 
legmagasabb értékű elefánt kártyával rendelkező 
játékos nyeri meg a játékot.
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