
Hamm Nyamm Nyamm
A sok légy olyan étvágygerjesztő – a békád szívesen bekapná őket. De ez veszélyes, mert a sün pont ezt várja. 
„Hamm Nyamm Nyamm”, és a békának annyi. Tippelj ügyesebben a többieknél, játszd ki a ragadozó kártyákat és 
vigyázz, nehogy téged kapjanak el!

A kezedben ragadozók, a táblák pedig tele táplálékkal. A táplálék megszerzése győzelmi pontokat ad, de ügyesnek kell lenned, nehogy a 
ragadozód maga is mások táplálékává váljon. 

Rakjátok a táblákat az asztalra egymás mellé. Minden játékos kiválaszt egy színt, és elveszi a 6 ennek megfelelő színű kártyát. Vegyétek elő a 
kockákat, és rakjátok a tábla mellé (lásd 2. oldal). 
Készen álltok a vadászatra!

3 játéktábla, 36 kártya (6 különböző állat 6 színben), 15 dobókocka, pontozó tömb, ceruza, játékszabály.

Alapok

Játék tartalma

Előkészületek

A játék 3 körből áll. Minden kör négy fázisra oszlik: dobás a kockákkal, kártyák kijátszása, pontozás, befejezés.

Minden kör elején dobjatok az összes kockával és a táblákon gyűjtsétek őket össze a dobott jel szerint – nyulakat a nyulak helyére, egereket 
az egerek helyére, és így tovább.

Dobás a kockákkal

A játék menete
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Ebben a fázisban a játékosok minél több prédát akarnak megszerezni a ragadozókártyák kijátszásával. Minden piros jelölésű kocka  
2 pontot ér (pl. sajt, répa, légy), minden más zsákmány – kártyák vagy a fekete jelölésű kockák (egér, nyúl, béka) 1 pontot ér.  A kártyák 
kijátszása az alábbiak szerint történik:

Kártyák kijátszása

Minden játékos kiválaszt egy kártyát a kezéből és képpel lefelé leteszi maga elé.

Ha mindenki választott kártyát, egyszerre felfedik és a tábla megfelelő helyére 
elhelyezik őket. 

Minden táblát felülről lefelé értékelnek (lásd 1 ábra). 

Zsákmány megszerzése
Ha a kártyád fölötti szinten nincs másik kártya, megszerezted a zsákmányt (kártyákat vagy kockákat) az alatta lévő szintről. Vedd 
vissza a ragadozó kártyád, és helyezd képpel felfelé magad elé. Helyezd rá a megszerzett kockákat és alá a megszerzett kártyákat  
(lásd 1-2 ábrák). Ha az alatta lévő szinten nem volt zsákmány, akkor is vedd vissza a ragadozót és helyezd képpel felfelé magad elé.

Zsákmánnyá válás
Ha legalább egy kártyát kijátszottak a kártyád fölötti szintre ugyanazon a táblán, akkor a kártyádat megszerezték (vagy eldobták) és a 
kártya így számodra elveszett (az 1-es ábrán a macska elfogta az egereket).
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A befejezés fázisban az összes játékos visszaveszi kártyáit a kezébe és a dobókockákat visszaállítja a tábla mellé, felkészülve a kockák újra 
dobására.

A játék három kör után ér véget, a legtöbb pontot elért játékos győz. Döntetlen esetén az egy körben legnagyobb pontszámot elérő játékos 
nyer. Ha ez is döntetlen, minden döntetlent elért játékos győzött.

Az egyszemélyes változatban képzeletbeli ellenfelek ellen játszol. Válassz magadnak egy színt, vedd el a kártyáidat, majd válassz másik két 
(könnyebb változat) vagy három (nehezebb változat) színt az ellenfeleidnek. Színenként keverd meg a paklikat, és helyezd őket képpel lefelé 
a tábla mellé. A játék a megszokott módon zajlik, a következő különbséggel – a „kártyák kijátszása” fázisban mindig először a saját lapodat 
válaszd ki, majd a képzeletbeli ellenfelek paklijainak legfelső lapjait csapd fel és helyezd el a táblákon. Értékeld ki a táblákat a megszokott 
módon, az ellenfelek is megkapják pontjaikat. Az első kör végén írd fel a pontokat és játssz még két kört ugyanígy.

A zöld játékos 16 pontot kap: 

1 pont minden kártyáért = 7 pont,
1 pont minden fekete kockáért = 3 pont,
2 pont minden piros kockáért = 6 pont.

Ha a játékosok kijátszották mind a 6 kártyájukat, mindegyik játékos kiszámolja a körben szerzett pontjait:
 - 1 pont jár minden kártyáért (saját kártyák és megszerzett kártyák);
 - 1 pont jár minden fekete jelölésű kockáért (nyúl, béka, egér);
 - 2 pont jár minden piros jelölésű kockáért (répa, légy, sajt). 

Az eldobott kártyákért senki sem kap pontot. Minden játékos írja föl a pontszámait a pontozófüzetbe.

Zsákmány elosztása több ragadozó között
A zsákmányt mindig egyenlően kell elosztani a ragadozók között – mindegyik ragadozó ugyanannyi zsákmányt kap.

• Ha több a zsákmány, mint a ragadozó egy táblán – a megszerzésnél először a zsákmánykártyákat, majd a kockákat kell elvenni.  
A megmaradt (meg nem szerzett) zsákmánykockák a táblán maradnak, a megmaradt zsákmánykártyákat eldobjuk, vagyis a tábla széle 
alá félig eldugjuk (lásd 3-4 ábrák). 

• Ha több a ragadozó, mint a zsákmány egy táblán – egyik ragadozó sem kap zsákmányt. A zsákmánykockák a táblán maradnak, a 
zsákmánykártyákat eldobjuk (lásd 5 ábra).

Fontos: 
• A „kártyák kijátszása” fázist meg kell ismételni hatszor, amíg minden 

játékos kijátszotta az összes kártyáját.
• A kockákat nem szabad újra dobni, amíg a kártyák el nem fogytak.

Pontozás

Befejezés

A játék vége

Egyszemélyes változat


