
Egyszarvú és barátai kvartett 
H. 301793 

 
Varázslatos kártyajáték 2-6 játékos részére 4 éves kortól. 
Játékidő: kb. 10 perc 
 
Egyszarvú és barátai ma kvartettet játszanak! Szeretnétek csatlakozni? Tartsatok velük Felhőországba és 
figyeljetek: Egy kvartett négy pontosan egyforma kártyából áll. Ahhoz, hogy egy kvartettet össze tudjatok 
gyűjteni, figyelni kell a kezetekben lévő lapokra és a hiányzó kártyákat el kell kérni a többi játékostól. Ha egy 
játékos olyan lapot kér, ami a másik játékosnál van, úgy azt oda kell neki adni. Minden teljes kvartettért egy 
felhőkristály a jutalom. Kinek sikerül a legtöbb felhőkristályt gyűjtenie? 
 
A játék tartalma: 32 kvartett kártya (8 kvartett), 6 felhőkártya, 8 felhőkristály 
 

Kvartett 3-6 játékos részére 
Előkészületek: 
Minden játékos kap egy felhőkártyát, melyet tegyen maga elé. 
A fennmaradó felhőkártyákra nem lesz szükség, ezeket tegyétek vissza a dobozba. Keverjétek meg az összes 
kvartett kártyát és lefelé fordítva osszátok szét a játékosok között. Előfordulhat, hogy nem lehet egyenlő 
arányban kiosztani a lapokat a játékosok között, de nem számít, ha néhány játékosnak esetleg eggyel több lap 
jut. Készítsétek elő a felhőkristályokat. 
 
A játék menete: 
Először mindenki nézze meg a kezében tartott kártyáit. Akinek már ekkor összejön egy kvartett, annak nagy 
szerencséje van! A kvartett négy lapját felfordítva tegye maga elé. Minden egyes kvartett jutalma egy 
felhőkristály, melyet a játékos a felhőkártyájára helyez. 
A legfiatalabb játékos kezd. Az egyik játékostól kérj egy olyan motívumot, amilyen már legalább egy kártyán ott 
van a kezedben. A cél, hogy minél több kvartettet gyűjts. 
 
Példa: Lehetséges kérdést: "Mia, van egy sárga egyszarvúd?" vagy "Paula, van nálad madár léggömbökkel?" 
 
Van a játékosnál olyan kártya, amilyet kértél? 
- Igen! Nagyszerű! A kártyát megkapod.  
- Ezután kérhetsz ugyanettől vagy egy másik játékostól egy újabb kártyát. 
- Nem! Kár! Sajnos nem kérhetsz újabb kártyát. Ezután az a játékos következik, aki utoljára adott át kártyát. 

Ha egy teljes kvartettet sikerült gyűjteni, a kört nem folytathatod tovább. Vedd a négy kártyát és tedd felfordítva 
magad elé. Jutalmul vegyél egy felhőkristályt és tedd a felhőkártyádra. 
Ezután az óramutató járásával megegyező irányban következő játékos jön. 
 
Figyelem: Ha a játékosnak elfogynak a lapjai a kezéből, nem kérhet már több kártyát. Az elszámolásig a játék 
végéig várnia kell, addig a játék nélküle folytatódik tovább.  
 
A játék vége: A játék véget ér, ha minden kvartett az asztalra került. 
Az a játékos nyer, aki a legtöbb kristályt gyűjtötte. Döntetlen esetén több győztes van. 
 

Kvartett 2 játékos részére 
Az alapszabály a „Kvartett 3-6 játékos részére” szerint, a következő módosításokat: 
- A játék elején minden játékos tíz kvartett kártyát kap. 

A megmaradt kártyákat lefelé fordítva tegyétek egy pakliba. 
- Ha a másik játékosnál nincs a kért kártya, úgy húznod kell a pakliból, majd a másik játékos jön. 
- A játék véget ér, ha egy játékosnak már nincs több kártya a kezében. 

Forgalmazza: DIONÉ Kft. Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak - www.dione.hu, www.haba.hu 


