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Fontos: A kupacból húzott állatos kártyával is lehet szetted, és 
azt rögtön le is teheted egy nagy „Tátátátááá!” kíséretében. Már 
rögtön kezdéskor is megtörténhet, hogy egy szettet kaptál osz-
táskor. Amikor te következel, a leírtaknak megfelelően leteheted 
magad elé.

A játék vége
Amint elfogynak egy játékos kártyái a kezéből, rögtön véget ér a 
játék. Az nyer, aki addig a legtöbb szettet gyűjtötte.

Kvartettszabály 4-es szettekkel

Az összes állatos kártya játékban van. Kezdéskor azonban csak 
hét kártyát kell osztani játékosonként. Egy szetthez mindig 
négy kártyára van szükség. A játék egyébként az alapszabályok-
ban leírtaknak megfelelően zajlik.

A csomagolás nem a játék része, ezért el kell távolítani, mielőtt 
a játékot a gyermeknek adjuk. A csomagolást és/vagy a címkét 
kérjük megőrizni, a rajta lévő információk miatt
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Kvarteto zvířecích zvuků pro 3 – 6 hráčů ve věku od 5 – 99 let.

Autor: Sensalot/ Arthur Scholten
Ilustrace: Gabriela Silveira, handmade types
Redakce: Monika Gohl

Obsah:
52 karet se zvířaty (13 sad po 4 kartách)
  6 karet „Mé zvíře“

Nejbláznivější kvarteto všech dob! Vyberete si roli některého ze zvířat 
a na karty se budete ptát zvířecími zvuky. Bude se tu chrochtat, bečet 
a bučet, co to jen půjde. Ten. kdo požadovanou kartu nebude mít, 
odpoví zvukem, s prominutím, „prdnutí“. Hra, při které budete řvát 
smíchy!

Cíl hry
V průběhu hry sbíráte sady karet se stejnými zvířaty. Až jeden z 
hráčů už nebude mít v ruce žádnou kartu, hra končí. Vyhrává ten, 
kdo nasbíral nejvíce sad. 

CZ
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Před první hrou
Prohlédněte si společně všechny karty a u každého zvířete 
najděte odpovídající zvuk, např. zatroubení „Tudůůů tudůůů!“ 
pro slona, syčení „Sssss!“ pro hada, „Plub, plub!“ pro rybu, „Oi, oi, 
oi!“ pro tuleně apod. Důležité je, abyste později při hře dané zvíře 
podle zvuku poznali. Zvuky můžete samozřejmě doplňovat ty-
pickými zvířecími pohyby.

Základní pravidla pro sady po 3 kartách 

Příprava hry
Pro kratší úvodní hru odložte z každé sady 
karet se zvířaty jednu kartu, takže na každý 
druh zvířete budou ve hře jen tři karty. 
 Zbývajících 13 karet nebudete potřebovat.

Každý hráč si vybere jednu z oboustranně 
potištěných karet „Mé zvíře“ a položí ji před sebe. Všechny 
ostatní karty vraťte zpátky do krabice.

Nyní zamíchejte všechny karty se zvířaty (lícem dolů) a rozdejte 
každému hráči pět karet, které si vezme do ruky. Zbývající karty 
složte lícem dolů do sloupečku a položte doprostřed stolu.
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Kezdődhet a játék
A legfi atalabb kezd, utána az óramutató járásával megegyező 
irányban megy tovább a játék. Amikor te vagy soron, a 
következőképp kérhetsz állatos kártyát:
Először megszólítod valamelyik játékost a hozzá tartozó 
állathangon, aztán olyan hangot adsz, amilyen kártyát kapni 
szeretnél.

Például: Ha a baglyos játékostól tehenes kártyát szeretnél, akkor 
huhogsz és „Múúú!” hangot adsz ki.

Ha van ilyen kártyája a baglyos játékosnak, 
odaadja neked. Utána megint te következel, 
és újra kérhetsz ugyanattól a játékostól vagy 
egy másiktól.
Ha nincs tehenes kártyája, úgy közli, hogy 
prüszkölőhangot ad és kinyújtja a nyelvét.

Ebben az esetben húzol egy kártyát a kupacból (amíg van), és 
vége a körödnek.

Egyébként: Olyan állatokat is kérhetsz, amelyekből még nincs 
neked. Jól fi gyeltél? Akkor lehet, hogy tudod, hol melyik állat 
rejtőzik.

Ha megszerezted a három egyforma állatot, kész van a szetted. 
Kiálts fel örömödben, hogy „Tátátátááá!”, aztán pedig adj az állat-
szettednek megfelelő hangot. Győzelmed jeleként tedd le magad 
elé. Ekkor vége van a körödnek és a bal oldali szomszédod kerül 
sorra. 
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Az első játék előtt
Nézzétek meg együtt a különböző kártyákat, és adjátok ki a 
megfelelő állathangot, pl. trombitáljatok, mint az elefánt, szi-
szegjetek, mint a kígyó, tátogjatok, mint a hal, ugassatok, mint a 
fóka. Fontos, hogy később felismerhető legyen az állat a hangja 
alapján. Persze az állat jellegzetes mozdulataival is segíthettek 
közben.

Alapszabályok 3-as szettekkel

Előkészület
A rövidebb kezdőjátékhoz minden állat-
fajból vegyetek ki egyet az állatos kártyák-
ból, így állatonként három kártya lesz. A 
maradék 13 kártyára nincs szükségetek.

Mindenki keres egy mindkét felén nyomtatott „Az én álla-
tom” kártyát, és maga elé teszi. A maradék visszamegy a dobozba.

Lefordítva keverjétek össze az összes állatos kártyát, és minden 
játékosnak osszatok öt kártyát, amit kézbe vesztek. A maradék 
állatos kártyát lefordítva tegyétek középre egy kupacba.
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A můžeme hrát!
Začíná nejmladší hráč a dále se postupuje ve směru hodinových 
ručiček. Jsi-li na řadě, vyžádáš si kartu s nějakým zvířetem takto:
Nejprve oslovíš libovolného hráče zvukem jeho zvířete a poté 
uděláš zvuk zvířete té karty, kterou po něm žádáš.

Příklad: Chceš požádat hráče-sovu o kartu s krávou, uděláš tedy 
„Hůůů!“ – „Bůůů!“.

Pokud hráč-sova tuto kartu má, vydá ti ji a ty 
pokračuješ dál a požádáš stejného nebo jiné-
ho hráče o další kartu.
Pokud hráč-sova nemá kartu s krávou, řekne 
ti to tak, že udělá zvuk „prdnutí“ a vyplázne na 
tebe jazyk.

V takovém případě sejmeš jednu kartu ze sloupečku (dokud v 
něm nějaké karty jsou) a tvůj tah končí.

Mimochodem: Smíš žádat i karty zvířat, která zpočátku nemáš. 
Dával jsi dobrý pozor? Pak možná víš, kde se různá zvířata ukrý-
vají.

Když nasbíráš tři stejná zvířata, máš kompletní sadu. Radostně 
zatrub „Tradááá!“ a vykřikni zvuk této zvířecí sady. Sadu si odlož 
před sebe. Tvůj tah je tím ukončen a na řadě je tvůj soused po 
levé ruce. 
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Důležité: Kompletní sadu můžeš získat i sejmutím karty ze 
sloupečku. Když se ti to podaří, oznámíš to opět hlasitým „Tradááá!“ 
a sadu si odložíš před sebe. Také hned na začátku hry při rozdávání 
karet se může stát, že jsi dostal celou sadu. Až budeš na řadě, můžeš 
ji odložit za doprovodu příslušných zvuků, jak je popsáno výše.

Konec hry
Jakmile už některý z hráčů nemá v ruce žádnou kartu, hra v té 
chvíli končí. Vyhrává ten, kdo nasbíral nejvíce sad.

Pravidla kvarteta se sadami o 4 kartách

Hraje se se všemi kartami zvířat. Na začátku se však rozdá 
každému hráči sedm karet. Pro získání sady potřebujete vždy 
čtyři karty. Jinak hra probíhá tak, jak je popsáno v základních 
pravidlech.
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Ravensburger® Játékok No 23 420 2

Állathangos kvartett 3 – 6 játékos számára, 5 – 99 éves korig.

Szerző: Sensalot/ Arthur Scholten
Illusztráció: Gabriela Silveira, handmade types
Szerkesztő: Monika Gohl

Tartalom:
52 állatos kártya (13 szett 4 kártyánként)
  6 „Az én állatom” kártya

Minden idők legegyedibb kvartettje! Bújjatok egy állat bőrébe és kér-
jétek állathangon a kártyákat. Lesz itt állati sok bégetés, tehénbőgés 
és röfögés. Akinél nincs a kért kártya, prüszkölőhanggal válaszol. 
Ordítanivalóan jó játék!

A játék célja
A játék folyamán szetteket kell gyűjteni ugyanazokból az állatok-
ból. Amint elfogynak egy játékos kártyái, véget ér a játék, és a 
legtöbb szettel rendelkező játékos nyer.

H


