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10 kocka, különböző bacilusokkal az oldalain

10 jutalomkorong

1 mechanikus időmérő (40 másodperces)

1 játékszabály

A laboratóriumban mindenki nagyon izgatott, mert elszabadultak a bacilusok. A ti feladatotok az, hogy elsőként 
megszabaduljatok ezektől a vicces baciktól. Ez nem is olyan egyszerű, mert Orrdugasz és Köhhencs meglehetősen kitartóak, 
és amint sikerül Fülibacit elűzni, már jön is a makacs Pocakhurutka. De itt van még Lázrózsi és Torokgyuszi, ők sem fognak 
csak úgy maguktól eltűnni! Ez azt jelenti, hogy gyorsan dobjatok a kockákkal, és szabaduljatok meg az összes bacikártyától, 
mielőtt kitör a Bacteria Hysteria!

Tartalom
108 bacikártya, 18 kártya bacilus fajonként

Egy nagyon fertőző kockadobó és lerakójáték
2-4 játékos részére, 6 éves kortól
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A célotok a játékban
Az a célotok, hogy ügyes kockadobásokkal a lehető legtöbb 
bacikártyától megszabaduljatok. Minden kör végén 
jutalomkorongot kap az, aki a körben a legtöbb kártyát dobta el. 
A játékot az nyeri meg, akinek elsőként lesz 3 jutalomkorongja.

A bacilusfajták
6 különböző fajta (kitalált) bacilus van a játékban.  Mindnek más a 
formája és a színe (kék, zöld, piros, sárga, rózsaszín és szürkés-lila). 
Ezeket a bacikat láthatjátok a kártyákon és a kockákon is:
  

Orrdugasz Pocakhurutka

 
 

Fülbaci  Lázrózsi

  

Köhhencs Torokgyuszi

Így készítsétek elo a 
játékot
 Az első játék előtt óvatosan emeljétek ki a kartonból a  
 jutalomkorongokat.

 Keverjétek össze a bacikártyákat, rendezzétek a lapokat egy
 pakliba, majd a paklit lefordítva tegyétek az asztal közepére. 

 Az időmérőt és a 10 kockát tegyétek a pakli mellé.

 A jutalomkorongokat is tegyétek az asztalra.

Kezdodhet is a játék!
A Bacteria Hysteria játék több körből áll. A legfiatalabb játékos 
kezdje az első kört, tőle kiindulva az óramutató járásával 
megegyező irányban egymás után kerültök majd sorra. Minden 
kör végén értékeljetek, és adjatok egy jutalomkorongot a 
legügyesebbnek. Nézzük, hogyan zajlik egy kör:

 Mindenki húz 6 lefordított kártyát a pakliból, és anélkül, hogy  
 megnézné a lapokat, leteszi őket lefordítva sorba maga elé. 

 A kezdőjátékos elindítja az időmérőt úgy, hogy a mutatót 40  
 másodpercre állítja, majd visszahelyezi az időmérőt az asztalra  
 a színes címkével felfelé. Gyorsan felfordítja mind a 6 előtte  
 fekvő kártyát, majd dob a 10 kockával.

 Itt az ideje, hogy megszabaduljon az előtte fekvő  
 bacikártyáktól. Egy bacilusfajt csak akkor dobhat el, ha az 
 
 • legalább két vagy több kockán látható,  
 és 
 • legalább két vagy több kártyáján van.

A játékos az összes olyan kártyáját rádobhatja a saját 
dobópaklijára, amik ezeknek a kritériumoknak megfelelnek.

Megjegyzés: még akkor is, ha csak 2 kocka mutat egy bizonyos 
bacilusfajt, a játékos az összes ilyen típusú kártyáját eldobhatja, 
nem csak 2-t (lásd a példát).
 
 A játékos az eldobott kártyákat azonnal új kártyákkal pótolja  
 a húzópakliból, amiket felfordítva tesz le maga elé, így ismét  
 6 felfordított kártya lesz előtte. Ez azonnal új lehetőségeket  
 nyújt számára, hogy eldobjon olyan bacikártyákat, amik a  
 kockadobásnak megfelelnek. Ha nincsenek olyan bacikártyái,  
 amiket a fenti kritériumok szerint eldobhat, akkor mind a tíz  
 kockával újra dobhat. Ismét összehasonlíthatja a kockadobás  
 eredményét a bacikártyáival, és így tovább.
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 A játékos lépése addig tart, míg le nem telik a 40 másodperc.  
 Amikor a játékos ideje lejár, az időmérő ezt úgy jelzi, hogy  
 felpattan a levegőbe. A játékos lépése akkor is véget ér, ha  
 már nem tud további kártyákat a dobópaklijára dobni, mert  
 6 különböző bacikártya fekszik előtte felfordítva. A játékos  
 a lépése végén a húzópakli aljára csúsztatja azokat a lapokat,  
 amiket nem tudott a dobópaklijára dobni. A dobópaklija lapjait  
 magához veszi, mert a kör végi értékeléskor ezek alapján kap  
 majd jutalomkorongot.
 
 Kezdődhet a következő játékos lépése! Ő is elindítja az  
 időmérőt, megfordítja a 6 bacikártyáját, dob a kockákkal és  
 megpróbál minél több bacikártyát a saját dobópaklijára dobni.
 
 Amint az összes játékos lejátszotta a lépését, a kör véget ér és  
 kezdhetitek a kör értékelését.

A példát a szabály következő oldalán találjátok.

A kör végi értékelés
Amint az összes játékos lépése véget ért, kezdhetitek a kör 
értékelését. Minden játékos számolja meg a dobópaklija 
lapjait. Akinek a legtöbb lap van a dobópaklijában, tehát 
a lépésében a legtöbb lapot dobta el, az nyerte a kört. Ő 
kap egy jutalomkorongot. Egyezőség esetén senki sem kap 
jutalomkorongot.

Az értékelés után új kört kezdtek. Minden kártyát szedjetek össze, 
és alaposan keverjétek meg. Alakítsátok ki az új körre a húzópaklit, 
és tegyétek az asztal közepére.

Az új kört az kezdi, aki az előző kört megnyerte és jutalomkorongot 
kapott. Ha az előző kör végén egyezőség volt, akkor az új kört is az 
kezdi, aki az előző kört kezdte. 

A játékhoz jó szórakozást és kellemes időtöltést kíván a Piatnik Budapest Kft!
1034 Budapest, Bécsi út 100.
e-mail: piatnik@piatnik.hu, www.piatnik.hu

Grafikdesign: Fiore GmbH, www.fiore-gmbh.de

Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható! Apró alkatrészeket 
tartalmaz! Fulladásveszély! Őrizze meg a játékszabályt, mert a szabályban 
szereplő adatokra még szüksége lehet.

www.facebook.com/PiatnikBudapest

A játék vége
A játék véget ér, amint egy játékos a 3. jutalomkorongot veszi át. 
Ez a játékos lett a játék győztese!

Kedvelj minket a
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Példa
András a lépése kezdetekor elindítja az időmérőt, és megfordítja a 
6 bacikártyáját: 

András kockadobásának eredménye:

András eldobhatja az összes piros Pocakhurutka lapot, mivel ez 
a fajta bacilus 2 lapon van és 2 kockán is látható. Rádobja ezeket 
a lapokat a saját dobópaklijára, és azonnal 2 új kártyával pótolja 
őket, amiket a húzópakliból húz fel. 

András kártyát húz

Igaz, hogy a kockákon összesen 4 kék Orrdugasz látható, András 
mégsem dobhat el ilyen kártyát, mivel ebből a kék Orrdugasz 
baciból csak 1 darab fekszik előtte.

Viszont András előtt 2 rózsaszín Torokgyuszi bacikártya van, és 
a kockadobása eredményben is 2 rózsaszín Torokgyuszi látható. 
Tehát eldobhatja ezt a 2 lapot, amiket azonnal újakkal pótolhat a 
húzópakliból.

András ekkor húz

Sajnos András nem tud több kártyát eldobni. Ezért újra dobja a 
kockákat. András kockadobásának eredménye:

András eldobhatja mind a 3 zöld Fülbaci és a 2 szürkés-lila 
Köhhencs bacikártyáját. András új kártyákkal pótolja az eldobott 
lapokat, de ekkor hirtelen felugrik az időmérő. András ideje lejárt, 
lépése véget ért. Az asztal közepén álló húzópakli alá csúsztatja 
azokat a kártyákat, amiket nem tudott eldobni, és megtartja a 
dobópaklija lapjait a kör végi értékelésre.


