
A játék tartalma
68 lólap

12 szereplap

A játék célja
Az a játékos nyer, aki a legtöbb lólapot szerzi meg.

Előkészületek

Húzzon mindenki egy szereplapot (zöld hátú lapok), 
és tegye – egyelőre – felfordítva maga elé.

Keverjük össze a jelmezbe öltözött lovakat (kék hátú 
lapok), osszuk annyifelé a paklit, ahányan vagyunk, 
és mindenki tegye maga elé a húzópakliját lefordítva.

Ezután mindenki mondja el a nevét párszor, ismé-
telgessük, míg meg nem jegyeztük, majd fordítsuk 
le a szereplapokat!

A játék menete
Sorban mindenki fordítson maga elé egy lapot a pak- 
lijából, de úgy, hogy kifelé csapja fel gyorsan a la-
pot, tehát ne ő lássa meg először.

Ha bármelyik két játékos előtt olyan lap van, 
amin a lovak ugyanolyan ruhában vannak, ak-
kor amelyikük előbb észreveszi az azonosságot, 
mondja ki a másik játékos nevét! (Hogy milyen 
színű a lap és melyik ló van rajta, az nem szá-
mít.) Természetesen ne a játékostársa igazi ne-
vét, hanem a játékban a lónevét! 



Ha jó nevet mondtunk, akkor elvehetjük a másik 
előtt felcsapott kártyákat, és a mi felcsapott kár-
tyáinkra tehetjük őket.

Ha rossz nevet mondtunk, akkor az a játékos ve-
heti el a mi felcsapott kártyáinkat, akinek ugyan-
olyan öltözetű ló van a paklija tetején.

JOKER 
Ha jokert fordítunk (azaz jelmez nélküli lovat), 
akkor megnézhetjük egy játékostársunk szerep-
lapját.

A játék vége
A játéknak akkor van vége, ha elfogyott az összes 
játékos elől a húzópaklija. Az nyer, aki előtt a leg-
több lólap van.

Könnyített játéKmód
Ha kisebbekkel játszunk, érdemes eleinte a szerep-
lapokon szereplő neveknek csak a felét megjegyez-
ni (Virág, Béla stb).
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