
RÖVID JÁTÉKLEÍRÁS:
Minden játékos megpróbál, a lehetôsége szerinti, leghosszabb szivárványkígyókat
alkotni. Egy kígyó, minden esetben egy fejbôl, legalább egy középsô részbôl és egy
farok részbôl állhat. Az a játékos nyer, aki a legtöbb és leghosszabb kígyót alkotja.

JÁTÉK ELÔKÉSZÍTÉSE: 
Az egyik játékos megkeveri és lefordítva, az asztalra teríti a lapokat. Majd egy kártyát
felfordítva, a kiterített lapok mellé helyez. 

JÁTÉK MENETE:
A legfiatalabb játékos kezdi a játékot. Utána következnek a játékostársak az óramu-
tató járásával megegyezô irányban. A soron következô játékos kihúz egy lapot. Ha két
kártya színei összepasszolnak, alakul a kígyó. A következô játékos is húz egy kártyát.
Abban az esetben, ha ez nem illik az asztal közepén lévô kártyákhoz, vagy egy már
megkezdett kígyóhoz, ezt a lapot különálló lapként az asztalra helyezi. 

Amennyiben egy, a pakliból húzott kártyalap passzol a már megkezdett kígyóhoz, a
játékos ezt hozzáillesztheti, ezáltal meghosszabbítja a kígyót. 

Ha már a kígyó fejét vagy a farkát elhelyezték a játékosok, akkor már csak
egy irányban vagy egyáltalán nem hosszabbítható meg.

Egy kígyó befejezetlennek tekinthetô fej vagy farok nélkül. A befejezetlen kígyók a
játék végéig az asztalon maradnak.

Kígyó fej Középsô rész Kígyó farok

Játékosok száma: 2-5 fô 

Játék idôtartama: 15 perc

Ajánlott: 3 éves kor felett
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A befejezett kígyók:
Egy befejezett kígyó mindig egy fejbôl, egy farokból és legalább egy középsô részbôl
áll. Egy befejezett szivárványkígyóban nem kell minden színnek megjelenni. 

Aki be tudja fejezni a szivárványkígyót, tehát a színek passzolnak a kígyó fejétôl a far-
káig, elveheti a kígyót az asztal közepérôl, és maga elé helyezheti.

Jokerkártyák:
A szivárványszínû kígyófej- és farok, melyeket bármelyik kígyóhoz hozzá lehet
illeszteni

Összeillesztés:
Akkor, ha az asztalon több, befejezetlen kígyó fekszik, a játékos, aki a pakliból egy
odaillô kártyalapot húzott, összeillesztheti azokat. A játékos, az így összeillesztett szi-
várványkígyót magához veheti. 

A játékosnak csak akkor szabad két befejezetlen kígyót az asztalon összeilleszteni, ha
az éppen kihúzott kártyát használja.

A JÁTÉK VÉGE
A játék akkor ér véget, ha a pakliból az utolsó kártyát is kihúzták. Amennyiben az
utolsó kártyalappal a játékos még egy kígyót teljessé tud tenni, ezt a kígyót is elvehe-
ti. 
Ezek után mindenki megszámolja az elôtte fekvô kártyákat. Az a játékos nyer, akinek
a birtokában a legtöbb kártyalap van. Ha két vagy több játékos azonos mennyiségû
kártyalapot gyûjtött, akkor az a játékos nyer, aki a leghosszabb szivárványkígyó bir-
tokosa.

A játékhoz kellemes idôtöltést és jó szórakozást kíván a PIATNIK BUDAPETS KFT
1034. Budapest Bécsi út 100. 

Tel: +36 1 388-41-22 
Fax: +36 1 250 –02-72 

e-mail: piatnik@piatnik.hu 
Internet: www.piatnik.hu

Kihúzott kártya


