
Coloretto Amazonas 

 

2-4 játékos részére 

8 éves kortól 

Játékidő kb. 20 perc 

 

Összefoglaló 

 

Tapasztalt felfedezők vágnak neki az Amazonas-medence végeláthatatlan erdősségének, hogy 

új, ismeretlen fajok után kutassanak. E békés felfedezők fényképezőgépekkel és nagyítókkal 

felszerelkezve járják az erdőt, egymással versengve azon, hogy ki fedez fel több új faj a nap 

végére. A medence hatalmas állatvilágának köszönhetően gyorsan születnek új felfedezések, 

azonban a nap végére egyre gyakoribbá vállnak a már ismert fajok. A játék végén a játékosok 

csupán az igazán ritka és ez idáig ismeretlen fajokért kapnak pontokat. A legtöbb pontot elért 

játékos nyeri a napi felfedező-versenyt! 

 

Tartalom: 

 

90 állat kártya (5 mind a 18 fajból) 

16 oszlop kártya 

4 bonusz lap 

1 védelem kártya 

1 összefoglalás kártya 

 

Két személyes szabályok 

 

Előkészületek: 

 

Mindkét játékos maga elé helyez 1-1 oszlop-kártyát mind a 4 színből. 

A nem használt kártyákat és a védelem kártyát visszatesszük a dobozba, ebben a játékmódban 

nem lesz rájuk szükség. 

Az összefoglaló és bonusz kártyákat helyezzétek elérhető helyre, majd keverjétek meg az 

állatokból álló paklit, és helyezzétek azt az asztal közepére. Ezután minkét játékos 3-3 lapot 

húz az állat pakliból, majd eldöntik, hogy ki kezdi a játékot. 

 

A játék menete: 

 

A játékosok felváltva cselekszenek, s egy játékos a körében az alábbi két cselekvés 

valamelyikét teheti: 

 

1. Kijátszik egy lapot, vagy 

2. ad egy lapot az ellenfelének. 

 

A cselekvés után húz egy lapot az állat pakliból, és a kezébe veszi azt. Ezután a másik játékos 

jön. 

 



Lap kijátszása: 

 

A játékos egy lapot helyez a kezéből a lap színével megegyező oszlopra úgy, hogy a kijátszott 

lapok jól láthatóak legyenek mindkét játékos számára. Mindegyik oszlopon jelölve van, hogy 

legfeljebb hány állatot lehet rá kijátszani (a zöldekre például legfeljebb hatot). 

 

Ha betelt az oszlop: 

 

Miután egy játékos feltöltötte az egyik oszlopát az annak megfelelő színű állatokkal, leveszi 

az összes, azon az oszlopon lévő lapot, és képpel lefelé, maga mellé az asztalra helyezi. Az 

oszlop lap marad a helyén, ezután a játékos további állatok kijátszásával ismét feltöltheti azt. 

 

Példajáték: Anna kijátssza az ötödik kék állatát is az oszlopába, ezzel megtöltve azt. Leveszi 

az állatokat, és képpel lefele fordítva egy kupacba helyezi őket, ezzel jelezve, hogy azok már 

hozzá tartoznak. 

 

Bonusz: Az első játékos, aki megtelíti az egyik oszlop-lapját, megkapja az annak az 

oszlopnak megfelelő színű bonusz lapot, amit maga mellé helyez. A játék végén ez extra 

pontokat ér majd. 

 

Dupla felfedezés 

 

A játékosok helyezhetnek azonos fajta állatokat is az oszlopokra, azonban ha egy oszlopba 

két, azonos fajta állat kerül, mindkettő el kell dobni. Ezek a lapok kikerülnek a játékból, 

tegyétek őket a dobozba. Dupla felfedezéssel nem lehet egészre emelni oszlopokat, így azokat 

nem is veheted magadhoz, csak ha mindegyik állatfajból 1-1 darab van rajta. 

 

Lap átadása: 

 

Kijátszás helyett a soron következő játékos dönthet úgy, hogy átad egy kártyát a kezéből az 

ellenfelének, ugyanakkor az ellenfele döntheti el, hogy elfogadja-e a kártyát, vagy 

visszautasítja. 

 

Ha az ellenfél elfogadja a kártyát, azonnal le kell tennie a megfelelő színű oszlopba. Ha ezzel 

teljes lesz az oszlopa, azt a fent ismertetett módon birtokba veheti. Ilyen teljesítéskor bonusz 

lapot is szerezhet, szinten a fent leírt módon. Ha azonban a kártya dupla felfedezés, mindkét 

állatkártyát ki kell venni a játékból. 

 

Ha az ellenfél visszautasítja a felajánlott lapot, a lap kikerül a játékból, de az ellenfélnek is el 

kell dobnia egy, már lefektetett állat-felfedezést, mégpedig a felajánlott színű lap oszlopával 

szomszédos oszlopok valamelyikéből. 

 

Példajáték: Anna felajánlja Bélának a barna kaméleont, de Béla nem akarja azt elfogadni, 

hisz már van egy a barna oszlopában, s így kiesne mind a kettő. Ehelyett eldobja a lapot, és 

választ egyet a barnával szomszédos ibolya vagy zöld színűek közül. Az ibolyaszín tukánt 

választja, s így az kikerül a játékból a barna kaméleonnal együtt. 

 



Ha egyik szomszédos oszlopban sincs lap, a játékos nem utasíthatja vissza a másik 

játékos felajánlását. 
 

Tipp: a felajánlást akkor érdemes megfontolni, ha olyan állat van a kezünkben, amilyenünk 

már van az oszlopunkban, valamint a felajánlással hátrányos helyzetbe hozhatjuk az 

ellenfelünket. 

 

A játék vége 

 

A játék azonnal véget ér, ha 

 

- az egyik játékos megtölti a harmadik oszlopát, vagy 

- ha elfogy a húzó pakli. 

 

Ilyenkor a játékosok eldobják a kezükben lévő lapokat, és jön a: 

 

Pontszámítás 

 

Mindegyik oszlopban található állatért pont jár, melyet az összefoglaló lapon, látható módon 

számolunk ki. 

 

Példa: Anna 1 pontot kap a barna oszlopban lévő egyetlen állatáért, és 10 pontot a zöld 

oszlopban lévő 4 állatáért. 

 

A játékosok a lefordított pakli állataikért is pontot kapnak. 

 

Példa: Bélának egy lefordított paklija van, benne 6 zöld állattal, melyekért 21 pontot kap! 

 

A félkész oszlopok, kész oszlopok és bonusz lapok értékeit összeadjuk, és a legtöbb pontot 

elért játékos nyeri a játékot! 

 

Fontos tudnivalók! 

 

- A játékos csak akkor utasíthatja vissza a felajánlott lapot, ha ezzel dupla felfedezésbe 

esne. Ha nincs a felajánlott lappal megegyező állata az oszlopában, muszáj elfogadnia 

a felajánlást. 

- Ha bármikor dupla felfedezés történik valamelyik játékosnál, a két kártyát azonnal el 

kell dobni! 

- A teljesített, ezáltal levett és lefordított oszlopok már csak a pontszámításkor játszanak 

szerepet, a húzásban nem. 

- Ha egy játékos három, lefordított paklira tesz szert, a játék véget ér, még akkor is, ha a 

lefordított paklik színe megegyezik. 

 

Szabályok többjátékos esetén 

 

Több játékos esetén is a fenti szabályok érvényesek, az alábbi változtatásokkal. 

 

A játékosok az óramutató járásának megfelelő sorrendben következnek. Ha egy játékosnak 

felajánlanak egy lapot, akár elfogadja, akár eldobja, magához veheti a védelem lapot. Ez a lap 

minden felajánláskor új játékoshoz vándorol. Amíg a védelem kártya a játékosnál van, nem 



ajánlhatnak fel neki újabb lapot. Négy játékos esetén a játék akkor ér véget, ha elfogy a húzó 

pakli, vagy ha valakinek sikerül két lefordított paklira szert tennie. 

 

Jó játékot kívánunk! 

 

Fordította: Fiser Péter 

(Forrás: Gémklub – http://www.gemklub.hu/files/30/16/coloretto-amazonas.doc) 


