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Placcs! Jaj, elszakadt a nagymama nyaklánca! Az értékes igazgyöngyök a disznóólba 
potyogtak és most szanaszét hevernek a sárban. Már jönnek is a kismalacok, hogy 

minél több nyakláncra valót összegyűjtsenek. Segítsetek nekik megtalálni és a 
vályúba tenni a megfelelő gyöngyöket ábrázoló lapkákat! Akinek a játék végére a 

legtöbb gyöngykártyája lesz, az lesz a játék győztese.

A játék tartalma

A játék célja
Az a célotok, hogy a sárlapkák gyors felforgatásával egymást megelőzve 
találjátok meg azokat a gyöngyöket, amikből összeállíthatjátok a felfordítva 
fekvő gyöngykártyák nyakláncait.

60 sárlapka
(ebből 30 darab gyönggyel az egyik oldalán) 

1 játékszabály

4 vályú
a négy játékos színében 

4 disznó a négy játékos színében
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30 gyöngykártya

H



Az első játék előtt óvatosan nyomkodjátok ki a lapkákat a kartonokból.

Lefordítva keverjétek össze a 60 sárlapkát, majd rendezzétek egy halomba 
az asztal közepén úgy, hogy mindenki könnyedén elérje A

Keverjétek össze a 30 gyöngykártyát, majd az összekevert lapokból anél-
kül, hogy megnéznétek tegyetek vissza a dobozba a játékban résztvevők 
számától függően:  

két játékos esetén 14 kártyát
három játékos esetén 9 kártyát
négy játékos esetén 6 kártyát
A fennmaradó kártyákat lefordítva rendezzétek egy pakliba és tegyétek az 
asztalra B . Fordítsátok fel a pakli három felső kártyáját, és ezeket felfordít-
va fektessétek a pakli mellé úgy, hogy mindenki könnyen elérhesse, ez lesz 
a „kínálat”. C

Most válasszatok egy színt, és vegyétek magatokhoz a színetekben a kis-
malacot D  és a vályút E , majd tegyétek őket magatok elé az asztalra.

A játék elokészítése
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1. turkálás (mindenki egyszerre)
Fogjátok az egyik kezetekbe a kismalacotokat. A másik, még szabad kezetekkel 
fogtok turkálni. Azt, hogy melyik kezeteket választjátok a turkáláshoz, ti döntitek 
el. Az a játékos, aki utoljára fürdött, hangosan és tisztán azt kiáltja: „Gyöngyök 
a sárban!” Minden játékos a szabad kezével azonnal és a lehető leggyorsabban 
elkezdi felforgatni az asztal közepén fekvő sárlapkákat. Amikor a felfordított 
sárlapkán gyöngy látható, akkor azt a saját vályújára teheti az, aki megtalálta. 
Azokat a sárlapkákat, amiken csak sár látható, középen kell hagynotok.
Megjegyzés: Egyszerre csak egy lapkát szabad megfogni, a lapkákat csak 
egymás után szabad felfordítani.
2. a kismalac felállítása
Amint egyikőtök úgy gondolja, hogy a vályúján összegyűjtött gyöngyökből össze 
tudja állítani a kínálatban fekvő három gyöngykártya egyikén látható nyakláncot, 
gyorsan arra a kártyára teszi a kismalacát, és azt kiáltja, hogy: „Malacom van!”. 
Ekkor abba kell hagynotok a turkálást, a gyűjtés azonnal véget ért.
Figyelem! Ha a játékos elfelejti rátenni a kártyára a kismalacát vagy elfelejti 
a mondatot kiáltani, akkor a többi játékos folytathatja a turkálást, vagy a 
kismalacát ráállíthatja akár arra a kártyára is, amelyiket a másik játékos akarta 
teljesíteni. 
3. gyöngykártya elvétele
Most az, aki gyöngykártyát „igényelt”, bebizonyítja, hogy a vályújában 
összegyűjtötte az ehhez szükséges gyöngyöket is. A fehér gyöngy jokernek 
számít, és bármilyen színű gyöngyöt helyettesíthet. Lehet több gyöngy a 
vályúban, mint amennyi a gyöngykártyához szükséges, sőt a sárlapkákon 
található gyöngyök sorrendje sem számít. Viszont azok a sárlapkák, amik 
összegyűjtés során a vályú mellé kerültek, vagy amelyek felfordítva még középen 
fekszenek, nem számítanak!

Helyes! Miután bebizonyította, hogy jogosan követelt egy kártyát, elveheti 
azt a kínálatból és felfordítva maga elé helyezheti. Az összegyűjtött 
gyöngykártyáitokból a játék további folyamán egy felfordított lapokból álló paklit 
alakítotok ki magatok előtt úgy, hogy csak a legfelső lap 
látható a többi játékos számára.

A játék menete
A játék több fordulón át tart. Egy forduló mindig az alábbiak szerint fut le:

1. turkálás (mindenki egyszerre) 
2. a kismalac felállítása 
3. gyöngykártya elvétele 
4. előkészületek a következő fordulóra



Hibás! Ha a játékos nem gyűjtötte be a megfelelő gyöngyöket, nem gyűjtött 
elég gyöngyöt, vagy összegyűjtött egy gyöngy nélküli sárlapkát is, akkor nem 
kap semmit. A helytelenül igényelt gyöngykártya a kínálatban marad. A hibát 
vétő játékos átadja a már összegyűjtött gyöngykártyáinak legfelső lapját (ha 
van ilyen). Ezt a lapot be kell csúsztatnotok a kínálatban fekvő, hibásan igényelt 
kártya alá. A játék során több visszaadott kártya is felhalmozódhat a kínálatban 
fekvő felfordított lapok alatt. A következő játékosnak, aki teljesít egy ilyen 
gyöngykártyát, olyan szerencséje van, hogy az általa igényelt kártyán kívül 
megkapja az összes alatta fekvő kártyát is!

4. előkészületek a következő fordulóra
Mielőtt új fordulót kezdenétek, töltsétek fel a kínálatot három gyöngykártyára a 
húzópakliból.

Minden játékos megtarthat a vályújában 1 tetszése szerinti gyöngyös lapkát 
a következő körre (beleértve a joker lapkákat is!). Az összes megmaradt 
összeszedett lapkát tegyétek vissza a sároldalával felfelé az asztal közepére. 

Kivétel: Az a játékos, aki gyöngykártyát vett el a kínálatból, az nem tarthat meg 
egyetlen lapkát sem, neki az összes lapkáját (függetlenül attól, hogy melyikre 
volt szüksége a gyöngysorhoz) lefordítva vissza kell tennie középre.
Együtt keverjétek át a lefordított sárlapka-halmot.

A játék vége
A játéknak akkor van vége, amikor nem tudjátok 3 
darabra feltölteni a kínálatot a húzópakliból. Ekkor 
számoljátok meg az összegyűjtött gyöngykártyáitok 
pontértékét. A játéknak az a győztese, aki a legtöbb 
pontot gyűjtötte. Egyezőség esetén a játéknak 
több győztese van.
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