
 

A játék során, minden játékosnak 

lesz egy másik paklija is, ami a 

pontjait fogja mutatni. Ez a pakli a 

 

A totemeket az asztal közepére, 

kör alakban helyezzük el.

 

A játékosok körbe foglalják el a helyüket.  

A kártyák összekeverése után, az 

egyenlően elosztott lapokat helyezzük 

lefordítva a játékosok elé, ezek lesznek a 

játékosok húzó paklijai. 

 

Általában páratlan nyugalom uralkodik a dzsungel állatai között, d
az étkezés ideje, az állatok a totemek erdeje köré gyűlnek, és vad ösztöneik veszik 
át a hatalmat. A legéhesebb állatok azért versengenek, hogy ők kapják el elsőként 
prédájukat. Mások bedühödnek és ordítoznak, míg a kaméleon elrejtőzik. Amikor 
pedig feltűnik a vadász, pánik tör ki. Az állatoknak meg kell védeniük magukat.

 

5 db totem (préda) 

1 db textil zsák 

42 kártyalap 
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Az a játékos kezd, aki legügyesebben imitálja a banánhámozás mozdulatát. 

A játékosok egymás után fordítják fel a húzó paklijuk legfelső lapját „Jungle 

Speed módon” (maguktól elfelé, így senki nem tudja elsőként meglesni

saját felfordított lapját) és teszik a pontozó paklijukba. 

A játék során, minden játékosnak 

lesz egy másik paklija is, ami a 

pontjait fogja mutatni. Ez a pakli a 

játék kezdetén még üres.  

 

A totemeket az asztal közepére, szintén 

kör alakban helyezzük el. 
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elsőként meglesni a 

Minden felhúzott kártya végül is valamilyen hatás vált ki. 

végrehajtják az adott műveletet és a játék megy tovább az óra járásával 

megegyező irányban. A játék akkor ér véget, amikor minden játékosnak 

elfogyott a húzó paklija. 

Az a játékos nyer, akinél a legtöbb kártya gyűlik össze.

EGY KIS NYUGALOM EBBEN A GONOSZ 

A játékos, aki ilyen kártyát fordít fel, ráhelyezi azt a pontozó paklijára. Ennél 

a kártyánál nincs semmi feladat. 

AZ ÁLLAT ÉHES ÉS MINÉL HAMARABB MEG KELL

Minden játékos azért a totemért verseng, ami a felfordított állat kedvenc 

eledelét mutatja. Az a játékos, aki elsőként kapja el a totemet, megnyeri a 

kártyát és ráteheti a saját pontozó paklijára. A játékosok 

kezüket használhatják, és csak egyetlen totemet ragadhatnak meg.
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AZ ÁLLAT DÜHÖS: UTÁNOZD ŐT! 
A játékosoknak azonnal utánozniuk kell a felfordított állatot (hangokkal és 

gesztusokkal). Az a játékos, aki utolsóként hajtja végre a feladatot, elveszíti 

a pontozó paklijának legfelső lapját. Ezt a kártyát lefordítva a totemek közé, 

az asztal közepére kell helyezni, mert sajnos végleg kikerült a játékból. Ha 

nem lehet megállapítani a kör vesztesét, senki nem veszíti el a kártyáját, a 

játék megy tovább.  
(Az állatok utánzásához segítségként néhány példa megtalálható az angol nyelvű leírásban) 

Ha először játszol, vagy 6 évesnél fiatalabb gyermekkel játszol, kiveheted a 

Kaméleon és Vadász kártyákat a csomagból. Bármikor visszarakhatod 

őket, ha a játékosok már ismerik az alap játékot.  

EZEK A FURCSA ÁLLATOK MINDENT SZÍNEKBEN LÁTTATNAK VELED! 

A játék előtt válasszatok a következő két szabály közül: 

DZSUNGEL-SZABÁLYOK 
A játékosoknak azonnal meg kell érinteniük egy olyan színű tárgyat, amilyen 

színű kaméleon a felfordított kártyán szerepel. Az utolsó játékos elveszíti a 

pontozó kártyájának legfelső lapját. Ezt a kártyát lefordítva a totemek köz, 

az asztal közepére kell helyezni, mert sajnos végleg kikerült a játékból.  

• A megérintett tárgyak nem lehetnek a játék részei 

• A megérintett tárgyakat egyik játékos sem viselheti 

• Egy tárgyat csak egyetlen játékos érinthet meg. Ha kettő vagy több 

játékos ugyanazt a tárgyat érinti meg, mind a ketten elveszítik egy 

kártyájukat. 

Ha nem lehet megállapítani a kör vesztesét, senki nem veszíti el a kártyáját, 

a játék megy tovább. 

GYORSASÁG-SZABÁLYOK 
A játékosoknak azonnal el kell kapniuk azt a totemet, amelyik olyan színű, 

mint felfordított kártyán szereplő kaméleon.  

A leggyorsabb játékos nyeri meg a kártyát, és helyezheti a saját pontozó-

paklijának tetejére. A játékosok csak az egyik kezüket használhatják a totem 

elkapására. 

A VADÁSZ SEBESEN LŐ, VÉDD AZ ÁLLATAID! 

Aki ezt a kártyát húzza fel, az a játékos lesz a vadász. A vadásznak meg kell 

próbálnia rátenni a kezét valamelyik játékos pontozó-paklijának a tetejére. A 

játékosoknak pedig meg kell védeniük pontozó-paklijukat, le kell takarniuk a 

kezükkel, még mielőtt a vadász rácsaphatna.  

• Ha a vadász rá tudja tenni a kezét valamelyik játékos pontozó-

paklijára, még mielőtt az letakarná, megnyeri annak a játékosnak a 

pontozó-paklijának a legfölső lapját, és áthelyezheti a saját paklijára. 

• Ha a vadász lemarad, akkor csak a vadász kártyát tarthatja meg. 

• Ha a vadász véletlenül a saját pakliját takarja le kezével, ahelyett, 

hogy vadászna, akkor lábon lövi magát. A vadász elveszíti a vadász 

kártyát, amit lefordítva a totemek közé, az asztal közepére kell 

helyezni, mert sajnos végleg kikerült a játékból.  

Amikor ez a kártya feltűnik, minden játékos dögevővé válik, és azért 

verseng, hogy elsőként megérintse az „elvesztett kártyákat”, amik a totemek 

között vannak. Aki elsőként teszi rájuk a kezét, az a játékos megnyeri és a 

saját pontozó-paklijának tetejére helyezheti ezeket a kártyákat. Ha nincs 

középen „elveszített kártya”, akkor semmi sem történik, megy tovább a 

játék. 

Ha a játékosnak el kellene veszítenie egy kártyát, de nincs a pontozó-

paklijában egyetlen kártya sem, akkor semmi sem történik.   

TOM & YAKO (Thomas Vuarchex és Pierric Yakovenko) játéka 

Illusztrálta: Ludovic Hell 
WWW.ASMODEE.COM 
 


