
 

Djeco kártyajáték: Mistigriff                        Cikkszám: DJ05142 

 
Ajánlott életkor:    5-8 éves korig 
Játékosok száma:  2-5 játékos részére 
A játék tartalma:   36 kártyalap 
A játék célja:           Megnyerni a legtöbb bátorságpontot.  

 
 
A bástya jelű kártyák a játék végéig kézben maradnak: 

 
A királynő és a király 2-2 bátorság pontot ér. 

 
                       A Mistigriff sárkány 3 pontot visz el. 
 
               A legyőzött sárkány 1 bátorság pontot ér.     
                A legyőzött sárkány kártya semlegesíti a      
  Mistigriff sárkány negatív hatását. 

 
A kard jelzésű kártyák párjait gyűjtjük magunk előtt.  
Pár készítéséhez gyűjtsük be egy szörny két felét. 

 
               A lovag kártyák bátorság pontot érnek.  
  
                        A varázsló kártyáknak mágikus ereje van.    
        
 
Előkészületek: Az osztó játékos keverje össze az összes kártyát, 
és ossza ki a játékosok között. (5 játékos esetén az egyik 
játékosnak egyel több kártyája lesz.) 

Hogyan kell játszani: A legfiatalabb játékos kezd, majd a játék az 
óramutató járásával megegyező irányban folytatódik. A soron 
következő játékos, véletlenszerűen húz egy lapot a jobb oldalán 
lévő játékos kezézéből. 
Ha párt tud alkotni, helyezze a 2 kártyát az asztalra. 
Ha a párnak mágikus hatalma van, azonnal végre kell hajtani. 
(Lásd a mágikus erők leírását).  
Ezután a következő játékos folytatja a játékot. 
Ha nincs pár amely teljes szörnyet alkot, akkor a következő 
játékos húz lapot a jobbján ülő játékostól. 
 

A varázsló kártyák mágikus ereje: 
 

Vedd magad elé az utoljára letett párt. Ha a párnak 
mágikus ereje van, akkor ez nem hajtaható végre. 
  
 Húzz újra, ezután a játék irányt vált. 

 
 A következő játékos kimarad egy körből. 

 
Válassz ki egy kártyát a következő játékos számára.  
(Ez a játékos most nem húzhat kártyát.) 

 

A játék vége: Amikor egy játékosnak elfogynak a kártyái, befejezi 
a játékot. Ekkor maga elé teszi a kézben maradó kártyáit. A többi 
játékos folytatja a játékot. 
 

Amikor az összes játékosnak elfogyott a kártyája, összeszámolják 
a bátorság pontokat az előttük lévő kártyáikon. Aki a legtöbb 
pontot gyűjtötte, megnyeri a játékot. 
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