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112 zöldség kártya (gomba, póréhagyma, pepperoni és répa)
16 szürcsölő csótány kártya (minden
zöldségfajtából 4, csótányokkal)
játékszabály

szürcsölő csótány kártyák

A játék célja
Amilyen gyorsan csak lehet, a játékosok megpróbálnak összerittyenteni egy színes
levest úgy, hogy körönként beleraknak egy-egy zöldséget a ”fazékba”. Viszont, amilyen
sebesen kijátszod a kártyát, olyan gyorsan kell korrekt nevén nevezni a lerakott
zöldséget – vagy beszürcsölni a megfelelő étkezdében.
Az nyeri a játékot aki legelőször megszabadul minden kártyájától.

Előkészületek
Keverd meg jól mind a 128 kártyát, majd oszd ki az egészet egyenlően a játékosoknak.
A maradék kártyákat tedd félre. Mindenki egy pakliba rendezi a lapjait, maga előtt az
asztalon, persze lefordítva.
lefordítva Kezdődhet is a játék!
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A játék
A legfiatalabb kezdi a játékot. Mint a villám, olyan gyorsan teszi a lefordított paklijának
legfelső lapját immár megmutatva az asztal közepére és mindenféle teketóriázás nélkül
bejelenti, hogy a kártya mit ábrázol:

Gombát, póréhagymát, pepperonit vagy répát.
A játék órajárás szerint folytatódik. A játékosok minden körükben a paklijuk legfelső
lapját teszik középre, megnevezve saját zöldségüket a következő szabályok szerint:

1. Az Igazság
A játékosoknak általában igazat kell mondaniuk, ami azt jelenti, hogy az éppen a
fazékba kerülő kártyán látható zöldséget helyesen kell kimondani!
Vigyázz!
Ha a zöldségkártya megegyezik a pakli tetején lévővel, általában aminek legutóbb
kimondták a nevét, akkor azt nem mondhatod, vagyis hazudod kell! Ebben az esetben
mindig a maradék zöldségfajtákból mondj egyet (de nem szürcsölhetsz – lásd: 2.
szürcsölő csótány kártya)
Pl.: lehet például póréhagymát mondania a játékosnak, mikor gombát dob (mivel a dobott
pakli tetején éppen gomba van, vagy pedig az előző játékos pont gombát mondott).

2. Szürcsölő csótány kártya (SZCSK)
Minden zöldségféléből négy kártyán egy szürcsölő csótány is szerepel. Ha egy
játékosnak épp ilyen következik, akkor szürcsölnie kell. Innnentől kezdve minden olyan
kártya, amin ugyanaz a zöldség látható, mint a szürcsölősön, már nem nevezhető nevén,
hiszen éppen szürcsölik befelé!
Vigyázz!
A szürcsölés sem ismétlődhet, mikor az aktuális zöldséget vagy új szürcsölős kártyát
dobsz. Minden
inden esetben,
esetben amikor szürcsöltek már előtted, akkor neked az elismerő „mmm”
hanggal kell következned. Ez a hang szintén nem ismételhető. Ezért a szürcsölő „sllpp”
hangot „mmm” követi, a „mmm” hangot pedig a szürcsölés…
Az SZCSK kijátszása átmenetileg lezárja a dobópaklit, így a szürcsölő kártya és rajta
a zöldség látható marad. Az ezután következő kártyák egy másik dobópaklit kezdenek,
és erre megy a pakolászás egészen addig, míg egy újabb SZCSK elő nem bukkan. Ekkor
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a megfelelő hangeffektus után visszatérünk az első paklira, és így tovább…
Természetesen csak az új szürcsölő csótány
csótány kártyán
kártyán látható zöldség vált ki szürcsölést..
szürcsölést...
...
Vigyázat:
igyázat pakliváltáskor – csupán egyetlen kártyalerakásig – két szürcsölő csótány is
érvényes lesz, tehát mindkettőre figyelni kell (persze csak akkor, ha különbözőek)!
Hibák:
Minden hibás szó, minden hebegés-habogás, minden ööööö, minden úúúúú, minden három
másodpercnél tovább tartó vacilálás hibának számít!
Ha valaki hibázik, minden lerakott kártyát fel kell vennie, majd indíthat egy új kört.

A játék vége és a győztes
Ha valakinek elfogy a paklija, a játék végetér és megvan a nyertes!
Példa:
1. Nagypapi gombátjátszik és azt mondja: ”gomba!!”
2. Maci is gomba kártyát dob és ”pepperoni!!”-t kiált (mivel nem mondhat megint
gombát).
3. Sanyi jön egy pepperonival és azt mondja: ”póréhagyma!!” (épp az előbb mondtak
pepperonit).
4. Mami répás szürcsölő csótányt dob és ennek megfelelően szürcsölésbe kezd: „sllpp!”.
5. Nagypapi átvált egy másik paklira, eldob egy répát és elismerően „mmm”-ög (mert
éppen most szürcsöltek előtte).
6. Maci egy gombás szürcsölővel következik és szürcsöl (mivel mmm követte a
szürcsölést).
7. Sanyi paklit vált, eldob egy répát és azt mondja: „mmm!” (mert a répás szürcsölő
még látszik a körében és előtte meg szürcsöltek).
8. Mami megint répát dob és póréhagymát mond (mivel előtte éppen répa van a pakli
tetején és az SZCSK is érvényes; a pepperoni is helyes lett volna ebben az
esetben).
9. Nagypapi póréhagymát dob és pepperonit mond (mert előtte póréhagymát
mondtak).
10. Maci gombát dob és gombát is mond. Ez hiba (hiszen a gombás szürcsölő kártya
látható!). Szürcsölnie kellett volna, most viszont felveszi mindkét paklit és a sajátja
alá teszi, majd megnyitja az újat…
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Változat telhetetleneknek:
A fenti szabályok szerint játszol, de váltogathatod a zöldség elnevezéseket, tehát
gomba helyett mondhatsz sampinyont, póréhagyma helyett hagymát, pepperoni helyett
chilit, répa helyett sárgarépát!
Ezenkívül, új ízek után kutatva cserélgethetsz zöldségeket a már meglévő
csótánysaláta kártyáiddal is, hiszen ki akarna mindig ugyanolyan salátát vagy levest
enni?

Jó étvágyat a csótányleveshez!
Az étel tálalva!

fordította: szoffi
http://www.jateklap.hu
JÁTÉKLAP-Társasjáték és Kártyajáték portál
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