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Hosszabbíts meg egy kutyát!
Meghosszabbíthatsz egy játéktéren lévő kutyát, egy vagy több
ugyanolyan fajta kutyakártya
lerakásával.
Megjegyzés: A játékosok a
kutyákat közösen hozzák létre a
játéktér közepén.

Tervezők: Anja Wrede &
Christoph Cantzler
Látvány: Felix Kindelán

játékelemek
66	
kutyakártya (minden
kutyafajtából 3 fej és 8 test)
4
méretkártya
1	
c sontfigura
1	
kakifigura
3
játékszabály

Megismételheted ezt az akciót a
körödben a fent említettek szerint,
tehát meghosszabbíthatsz egy
játéktéren lévő kutyát (akár
ugyanazt is, melyet az előző
akcióval már meghosszabbítottál).
Egy kutyának csak egy feje lehet,
tehát ha egy kutyának már van
feje, csak testkártyával
hosszabbíthatod meg.

a játék célja
A játékosok arra törekednek, hogy
a lehető leghosszabb kutyák létrehozásával és elvitelével a legtöbb
pontot gyűjtsék.

előkészületek
1. H elyezd a csont- és kakifigurát,
valamint a méretkártyákat a
játéktérre!
2. Keverd meg a kutyakártyákat!
3. Ossz minden játékosnak öt
kutyakártyát!
4. A megmaradt kártyákból
képezz egy képpel lefordított
húzópaklit a játéktér közepén!

játékmenet
Az lesz a kezdőjátékos, aki utoljára
simogatott kutyát, a játék menete
pedig az óramutató járásával
megegyező irányba zajlik. Amikor
sorra kerülsz, a körödben legalább
2 kártyát ki kell játszanod. A
következő akciókból egyet vagy
többet hajthatsz végre, a választott akciók akár ismétlődhetnek is.
Kezdj egy új kutyát!
Egy új kutyát egy fej- vagy
testkártyával kezdhetsz el. Nem
kezdhetsz olyan kutyát, amilyen
fajtából már van a játéktéren.

Fejezz be egy kutyát!
A köröd végén (amint kijátszottál
legalább két kártyát és nem
akarsz már több kártyát kijátszani) be kell gyűjtened minden
befejezett kutyát. Nem dönthetsz
úgy, hogy nem gyűjtesz be egy
befejezett kutyát! Egy kutya
akkor van készen, ha ugyanolyan
fajta kutyakártyából egy fej- és
legalább kettő testkártya van a
játéktéren. Az a kutya, amely egy
fejkártyából és egy testkártyából
áll, még nem teljes. Figyelem!
Minél hosszabb a kutya, annál
több pontot ér. Több testkártyát is
rakhatsz egy kutyához, hogy befejezd azt. A körödben akár több
kutyát is befejezhetsz. Amikor
befejezel egy kutyát, vedd el a
kutyához tartozó összes kártyát,
és helyezd magad elé egy lefordított pakliba! Ez a kutya már a tiéd.

(Játékvariáns fiatalabb játékosok
számára: a befejezett kutyák
képpel felfelé kerülnek a játékosok
elé.)
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Kaki és csont
Az a játékos, aki elsőként fejez be
és gyűjt be egy kutyát, magához
veszi a csontot és a kakit. Emellett
pedig a méretkártyák közül azt is
maga elé veszi, amelynek értéke
megegyezik a befejezett kutya
méretével. A kutya méretét a testkártyák száma adja meg, a fejet
nem szabad beleszámolni.
A játék folyamán, amikor egy
játékos legalább akkora méretű
kutyát fejez be, mint amekkora az
addigi legnagyobb méretű kutya,
maga elé veszi a csontot és a megfelelő értékű méretkártyát.
Amikor egy játékos legfeljebb akkora méretű kutyát fejez be, mint
amekkora az addigi
legkisebb méretű kutya volt, maga
elé veszi a kakit és a megfelelő
értékű méretkártyát.
Megjegyzés: A legnagyobb méretkártya “5+”, de ha elég ügyes
(vagy szerencsés) vagy,
begyűjthetsz hosszabb kutyát
is. Ahhoz, hogy megszerezd a
csontot egy olyan játékostól, aki
például 6 hosszúságú (6 testkártyából álló) kutyát gyűjtött be,
neked is legalább 6 hosszúságú
kutyát kell begyűjtened, ebben
az esetben nem számít, hogy a
méretkártyán “5+” jelölés van.
Töltsd fel a kezed!
A köröd végén húzz annyi kártyát
a húzópakliból, hogy újra öt
legyen a kezedben! Amennyiben
a húzópakli elfogy, már senki sem
kap újabb kártyákat. A következő
játékoson a sor.

figyelem!

• Amikor sorra kerülsz legalább
2 kártyát ki kell játszanod! Csak
olyan fejkártyák vannak nálad,
amilyenek már szerepelnek a
játéktéren? Akkor nem tudsz
lapot kijátszani. Helyezd az
egyik kézben lévő fejkártyádat
a húzópakli aljára, majd vegyél
kézbe egy új kártyát a pakli
tetejéről! A többi játékosnak
látnia kell, hogy melyik kártyát
dobtad el. Már nem tudsz egy
kártyát sem húzni? Tartsd meg a
kártyáidat, a köröd pedig kimarad
- a kutyafáját!
• A kutyák csak ugyanolyan fajtájú
kutyakártyákból állíthatók össze.
• A kutyáknak természetesen csak
egy fejük lehet. Új kutyát fejvagy testkártyával kezdhetsz.
• Csak akkor lehet új kutyát kezdeni, amennyiben abból a fajtából
nincs a játéktéren.

a játék vége és a
pontozás
• A játék az utolsó kártya kijátszása
után ér véget.
• A játékosok minden elvitt kutya
esetében megszámolják a testkártyákat.
• Minél hosszabb egy kutya, annál
több pontot ér:
2 test = 1+2 = 3
3 test = 1+2+3 = 6
4 test = 1+2+3+4 = 10
5 test = 1+2+3+4+5 = 15
6 test = 1+2+3+4+5+6 = 21
stb.
• Az a játékos, akinél a csont maradt, további 6 pontot kap. Szép
munka!
• Az a játékos, akinél a kaki maradt,
6 pontot veszít. Bocsi!
• A legtöbb ponttal rendelkező
játékos a győztes.
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