
A játék célja
A játékosok igyekeznek elsőként 

megszabadulni az összes kártyájuktól úgy, 
hogy azok közül akkor játszhatnak ki egyet, ha 

a legutóbb elhangzott ősember szónak megfelelő 
kép és színkombinációt találnak a kártyáik között.

Mielőtt elkezdenétek
A doboz 54 Hősemberkártyát és 2 Szókártyát tartalmaz. 
Minden Hősemberkártyán a következő képek láthatók: 

bunkósbot, tűz, hősasszony és mamut.

A Hősemberkártyákon 
minden kép háttere egy színes kör, 

ez piros, sárga, zöld vagy kék lehet. Az 
egyes képekhez tartozó háttérszín a kártya 

két oldalán eltérő minden kép esetében.

A két Szókártyát tegyétek az asztalra mindenki által 
jól látható helyre! Beszéljétek meg, tanuljátok 

meg, hangoztassátok, gyakoroljátok a 
képekhez tartozó szavakat!

Helyezzetek egy
kártyát az asztal közepére! Ez a 

kezdőkártya. A többi kártyát keverjétek 
meg, és osszátok szét a játékosok között az 

összeset a lehető legegyenlőbben! Egy vagy 
több játékoshoz eggyel több kártya kerülhet, mint 

másokhoz, ennek nincs jelentősége.

A játék menete
Amikor mindenki készen áll, kezdődhet a játék. A 
játékosoknak nincs saját köre, mindenki egyszerre 

játszik, és igyekszik a leggyorsabb lenni. A játékosok 
akkor játszanak ki kártyát, amikor tudnak. Amikor 

mindenki készen áll, fordítsátok meg az asztal 
közepén lévő kezdőkártyát! 

Ezután mindenki keressen a 
kártyái között olyat, amelyen két 

kép és a hozzájuk tartozó háttérszín 
kombináció ugyanolyan, mint a kezdőkártyán! 

A keresés során nézzétek meg a kártyáitok 
mindkét oldalát! Amint valamelyikőtök talál egy 

megfelelő kártyát, helyezze azt a kezdőkártyára, és 
mondja ki a négy ősember szó valamelyikét:

BUMMA - jelentése bunkósbot
AUU - jelentése tűz

MAMU - jelentése mamut
BABU - jelentése hősasszony

(folytatás) 

A kimondott ősember szó 
meghatározza, hogy milyen kell, hogy 

legyen a következő kártya, amit erre kell rakni. 
Innentől kezdve most már csak arra kell 

�gyelnetek, hogy a következő kártyán a kimondott 
ősember szóhoz kapcsolódó kép, és a hozzá tartozó 

háttérszín megegyezzen a jelenleg az asztal közepén 
lévő kártyán látható kép és háttérszín kombinációval.

Mindannyian keressetek a kártyáitok között (mindkét 
oldalát megnézve) olyat, amely az asztal közepén 

látható kártyával a kimondott ősember szót 
�gyelembe véve megegyező kép és színkombinációt 

tartalmazza. Pl.: ha egy játékos kijátszott egy 
kártyát, a „MAMU” szót mondta, és az asztal 
közepén látható kártyán a mamut háttere 

zöld, keressetek olyan kártyát, 
amelyen zöld hátterű mamut 

látható!

Amint valaki talál egy ilyen 
kombinációt tartalmazó kártyát, 

kiteszi az asztal közepére az előző kártyára, 
és kimond egy másik ősember szót. Fontos, 

egymás után kétszer ugyanaz az ősember szó 
nem hangozhat el.

Amennyiben egy játékos kitesz egy kártyát, de túl 
lassan mondja ki az ősember szót, vagy a legutóbb 

használt szót mondja ki újra, akkor egy másik játékos 
közbeléphet, és berakhat egy kártyát az asztal közepén 

lévőkre, de csak akkor, ha a legutóbb elhangzott 
ősember szót �gyelembe véve a megfelelő kép és 

színkombinációt tartalmazza a kártyája. Ezután ez a 
játékos kimond egy új ősember szót, és a játék 

folytatódik. A játékos, aki lassú volt, és nem 
mondta ki időben az új szót, addig nem 

tehet ki újabb kártyát, ameddig az új 
ősember szó el nem hangzik.

A játék győztese
Az a játékos, aki az utolsó kártyáját is ki 

tudja játszani, és már nem marad nála több 
Hősemberkártya, megnyeri a játékot. 

Amennyiben még minden játékosnál maradt 
kártya, de egyik játékos sem tud már több kártyát 

kijátszani, akkor a legkevesebb megmaradt 
kártyával rendelkező játékos a győztes.
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2-5 játékosnak
6 éves kortól

Játékszabály


