Ollári Márton, Lackner Sámuel, Venczel Patrik, Brunner Máté játéka 2-4 játékos részére 8 éves kortól, játékidő 45-60 perc
A homokozóban egy macska játszik az otthagyott gumilabdával, arrébb egy széltől lengedező üres hinta nyikorog. A bokorból halk motoszkálás szűrődik ki, a
megrezzenő virágokon színes rovarok zizegnek. Az óriási fahajó kapitány nélkül várakozik a panelek között az indulásra. Minden olyan nyugodt, de a távolból
gyerekek hangját sodorja a szél, egyre több felől, és egyre hangosabban hallatszik a ricsaj. Úgy szaladnak a grund felé, mintha semmi más nem számítana.
Kezdődjék a játék!

A játék célja
A játékban a célotok, hogy 9 forduló alatt a csapatotokkal a lehető legtöbb boldogságpontot szerezzétek, minél nagyobb homokvárat építsetek, sok szép képet
készítsetek a grund virágairól és rovarairól, de a macska sem közömbös a győzelem tekintetében. A többiek mozgását figyelembe véve kell versengenetek egymással,
vagy elkerülni a konfliktusokat, hogy a játék végi célkártyákat minél sikeresebben tudjátok teljesíteni.

Tartozékok

30 grundkártya

24 fotókártya

12 célkártya

2 céljelölő kártya

46 energiakártya
(1, 2, és 3-as értékben)

24 Játszótérlapka

32 Homokvárlapka

13 macskalapka
(9 nyugodt és 4 mérges)

32 bábu (4 színben)

8 céljelölő kocka (4 színben)

1 macska figura

50 boldogságpont-jelölő
(1, 5, és 10-es értékben)

kezdőjátékos-jelölő

Előkészületek

1. Az első játékhoz állítsátok össze a 4x4 lapkából álló
játszóteret, az ábrán látható módon.
ikon jelöli a
kötelező lapkákat, melyeket később is használjatok
minden játéknál! Ügyeljetek arra, hogy a lapkák egy
irányba nézzenek!

3. Keverjétek meg a grundkártyákat és tegyétek a játszótér
mellé képpel lefelé.

5. Keverjétek meg a 9 nyugodt macskalapkát, és tegyétek
képpel lefelé egy pakliba a játszótér mellé. A mérges
macskákat egyelőre tegyétek vissza a dobozba.

7. Mindenki válasszon színt és vegye magához az

összes adott színű bábut, majd tegyetek fel belőle
fektetve a Szülők/Nagyszülők lapkára 2 játékos esetén
5-5, 3 játékos esetén 4-4, 4 játékos esetén 3-3 darabot.

9. Keverjétek meg a célkártyákat és

véletlenszerűen válasszatok hármat,
majd helyezzétek azokat a játéktér
mellé képpel felfelé. A maradék
célkártyát tegyétek vissza a dobozba.
Ha a legtöbb macska és/vagy a legtöbb licit célkártya került kiválasztásra,
tegyétek alájuk a céljelölő kártyá(kat)t és mindenki tegyen 1-1 céljelölő
kockát a kártyák mellé.

2. Készítsétek ki képpel felfelé 8 pakliba a

homokvárlapkákat, típusuk szerint csoportosítva.

4. Keverjétek meg a fotókártyákat, tegyétek a játszótér
mellé, és csapjatok fel belőlük kettőt egymás mellé.

6. Osszatok mindenkinek 2 db 1-es, 1 db 2-es és 1 db 3-as

energiakártyát. A maradék 1-es energiákat képpel felfelé
tegyétek egy pakliba, a többit pedig összekeverve képpel lefelé
egy másik pakliba.

8. Készítsétek ki a boldogságpont-jelölőket!

10. A játékot az kezdi, aki utoljára hintázott. Ő vegye
magához a kezdőjátékos-jelölőt, valamint tegye le a
macskát a játszótér valamelyik lapkájára.

A játék menete
A játék 9 fordulón keresztül tart. Az egyes fordulókat a következő fázisok alkotják:
1. Macskalapka
felfordítása és a
macska léptetése

2. Lépések

3. Libikóka
vagy körhinta
kiértékelése

4. Többi lapka
kiértékelése

5. Kezdőjátékosjelölő továbbadása
az óramutató járása
szerint.

1. Macskalapka felfordítása és a macska léptetése
A forduló egy macskalapka felfordításával kezdődik. A lapkát a játszótér iránya szerint tájoljátok, majd mozgassátok a macskát a nyílnak megfelelően
1 vagy 2 lapkányit, vagy ha nincs nyíl, hagyjátok a helyén. Ha a macska kilépne a pályáról, a túloldalon jelenik meg. Ha az utolsó, kilencedik
macskalapkát fordítjátok fel, akkor az a forduló lesz az utolsó.

2. Lépések
A kezdőjátékostól kezdve felváltva, az óra járásával megegyező irányba haladva mindenki léptesse egy-egy bábuját egy szomszédos lapkára. Ez alól kivétel a Hinta
lapka (lásd: Játszótérlapkák). Ezt addig kell folytatni, míg az összes táblán lévő bábu mozgatva nem lett. A lépés során él- és sarokszomszédos lapkára is lehet lépni,
majd a lépés végeztével az érintett bábut fel kell állítani, ezzel jelezve, hogy az már mozgott. A játékosok dönthetnek úgy is, hogy nem egy lapkányit léptetik
választott bábujukat, hanem kettőt vagy akár többet. Ebben az esetben minden további lépésért egy-egy energiakártyát kell beadni a közös készletbe, annak értékét
figyelmen kívül hagyva.

Példa: A sárga színű játékos következik. A mászófalon álló bábujával léphet,
hiszen az még fektetve van. Szabadon beléphet a libikókára, vagy választhatja
az egy férőhelyes hintát, mivel az ott fekvő zöld bábunak el kell lépnie onnan
az adott fordulóban. A két férőhelyes lakótelep betelt, így oda nem léphet.
Valamint 1 energiakártya eldobásával léphet a pihenőre, vagy a bokorra is.

Fontos: Minden figurával kell lépni, nem lehet azon a lapkán hagyni, és ott felállítani egy figurát sem, ahol az előző fordulót befejezte!
Fontos: Egyes lapkákon (sárga keret) csak korlátozott számú álló bábu tartózkodhat, a lapka bal felső sarkában látható bábuk számának
megfelelően (a továbbiakban: korlátozott férőhelyű lapkák). Ezt a korlátozást az ott lévő fekvő bábuk nem befolyásolják, hiszen nekik
mindenképp el kell még lépniük az adott fordulóban.
Megjegyzés: Ritka esetben előfordulhat, hogy valamelyik bábuval nem lehet érvényesen lépni. Ekkor a játékos kénytelen energiakártya eldobásával távolabbra
lépni. Ha nincs energiakártyája az érintett játékosnak, akkor a játékos csak állítsa fel a bábuját, jelezve ezzel, hogy “lépett”, majd vegyen el egy 1-es értékű energiát
a készletből. Az így ottmaradt bábu tulajdonosa ugyanúgy részt vesz a kiértékelésben, mintha mozgatta volna bábuját.

3. Libikóka vagy körhinta kiértékelése
Miután mozgattátok az összes táblán lévő figurát, kezdetét veszi a kiértékelés. Ezt a libikóka, vagy a körhinta lapkával kezdjétek
(amelyik éppen játékban van). Ezek versengős lapkák, melyekért versengés folyik (ld: Játszótérlapkák -> Versengés). Amelyik játékos
megnyeri a versengést, végrehajtja a lapka akcióját, majd folytassátok a többi lapka kiértékelésével.

4. Többi lapka kiértékelése
A libikóka vagy körhinta kiértékelése után menjetek végig a játszótér lapkáin balról jobbra, fentről lefelé haladva egyesével, és értékeljétek ki őket. A sorrend
nagyon fontos; például egy adott helyszínen szerzett energia egy későbbi helyszínen már felhasználható. A kiértékelt lapkákon fektessétek el a bábukat, jelezve
ezzel, hogy hol tartotok. Amint ahhoz a lapkához értek, amin a macska tartózkodik, először értékeljétek ki a macskalapkát (ld: Macska), majd azt követően magát
a játszótérlapkát.
Példa: A kiértékelés a libikókával kezdődik. Mivel a libikóka versengős mező
és hármas holtverseny van érte, a kezdőjátékoshoz óramutató járása szerint
legközelebb eső 2 játékos licitál a győzelemért (sárga és zöld). A sárga megnyeri
a licitet, és a libikóka akciójával elhív libikókázni egy fekete bábut a bokorról.
Mindketten magukhoz vesznek 1-1 boldogságpontot. Ezután balról jobbra,
felülről lefelé értékelik a többi mezőt. A sárga húz egy grundkártyát a Szülőknél,
majd a pihenőn a zöld játékos szerez 3 db 1-es, míg a fekete 1 db 1-es
energiakártyát, hiszen az nem versengős mező, így minden bábu kijátszhatja az
akciót. A bokorról a sárga játékos korábban elhívott egy feketét, így többséggel
megnyeri és választ egy fotókártyát.

5. Kezdőjátékos-jelölő továbbadása az óramutató járása szerint

A játék vége és a végső pontozás
Ha az utolsó, kilencedik fordulót is kiértékeltétek, véget ér a játék és kezdetét veszi a végső pontozás, a győztes kihirdetése.
A pontok összeszámolását a következők szerint végezzétek:
Célkártyákért kapott pontok
Menet közben gyűjtött boldogságpontok
Homokvárért járó pontok
A homokvárlapkákon adjátok össze a boldogságpontokat: egyes
lapkákon 1, másokon két pontozási lehetőség is látható. Ha a
vár befejezetlen, a baloldali, ha befejezett a jobb oldali boldogságpontokat
adjátok össze azon lapkák pontjaival, amiken fixen 1 pont található.
Fotókártyákért kapott pontok
Az azonos típusba (növények
vagy állatok
) tartozó
fotókártyákért a rajtuk található táblázat szerint kaptok pontokat.
1/2/3/4/5 darab azonos típusú fotó 1/2/5/8/9 pontot ér. Típusonként több
sorozat is kezdhető, ha az első be van fejezve. Egy sorozat 5 azonos típusú
fotóból áll!

Az adott kártyán lévő célt legjobban teljesítő játékos 8, a második 4, a
harmadik pedig 2 boldogságpontot kap. Ha az első helyen holtverseny
van, akkor az érintettek az első két hely összesített pontjait osztják el (6 - 6),
a harmadik pedig megkapja a 2 pontot. Fontos: Az a játékos, amelyik nem
veszt részt egy adott célkártya végrehajtásában, nem kap pontot érte a
játék végén!
Energiakártyákért kapott pontok
A játék végén számoljátok össze, mennyi energiátok maradt és osszátok
el 3-mal. Például 14 megmaradt energia esetén 4 boldogságpontot
vehettek el.

A megszerzett pontokat mindig vegyétek el a közös készletből.
A játékot a legtöbb boldogságpontot gyűjtő játékos nyeri, holtverseny esetén pedig az, akinek a legtöbb figurája van a játéktéren. Ha az is egyenlő, a
játéknak több győztese van.

A játék elemeinek bemutatása
Energiakártyák
Az energiakártyáitokat tartsátok titokban, mindössze annyit kell elárulni a többieknek, hogy van-e nálatok. Az 1-es energiák pakliját
képpel felfelé tegyétek a tábla mellé, míg a 2-es és 3-as értékűeket összekeverve és lefordítva. Ha 1-es energiát dobtok el, tegyétek
az 1-es pakli tetejére, ha 2-est vagy 3-ast, akkor egy dobópakliba. Ha a 2-es és 3-as értékű energiakártyák paklija kiürülne, a dobott
lapokat keverjétek újra és képezzetek belőlük egy új húzópaklit.

Játszótérlapkák és kiértékelésük
A játszótér különböző lapkákból, játékokból áll, melyek akcióit a kiértékelés fázisokban lehet végrehajtani.
A lapkáknak két típusa van:

Versengős (piros keret): Ezeknek a lapkáknak az akcióját csak
1 játékos hajthatja végre, a nyertes kilétét a játékosok versengéssel
döntik el. A nyertes a bábui számától függetlenül 1-szer hajthatja
végre a lapka akcióját!

Nem versengős (kék és sárga keret): Ezekért a lapkákért nem kell
versengeni, minden játékos az összes bábujával végrehajthatja a
lapka akcióját.

Versengés
A versengős lapkák esetében versengés dönti el, ki hajthatja végre a lapka akcióját.
A versengést az a játékos nyeri meg, akinek a legtöbb bábuja áll az adott lapkán. (Ritka esetben előfordulhat, hogy a lapkán tartózkodik fekvő bábu is a kiértékelésnél,
például grundkártya hatására, ekkor azt a versengés szempontjából hagyjátok figyelmen kívül.)
Fontos: a lapka akcióját a győztes játékos csak egyszer hajtja végre, akkor is, ha több bábuja áll ott.
Holtverseny esetén a játékosok licittel döntik el, ki szerzi meg a jogot az akció végrehajtásához.
Licitben mindig csak 2 játékos vehet részt! Ha például 3 vagy 4 játékos is azonos számú bábuval tartózkodik egy versengős lapkán, akkor azok vesznek részt a
licitben, akik közelebb ülnek a kezdő játékoshoz az óra járásának megfelelő irányban. Amennyiben a kezdő játékos is érintett a döntetlenben, akkor ő és vele
döntetlenben álló, balra legközelebb ülő játékos fog licitálni.		
Licit: A licit során válasszatok ki legalább 1 energiakártyát a kezetekből, majd lefordítva cseréljétek ki egymással. Anélkül, hogy a többi játékosnak
elárulnátok a pontos értékeket, jelentsétek be a győztest, aki az a játékos lesz, aki több energiát adott át vetélytársának. A győztes ezután végrehajtja a
helyszín akcióját. Ha ugyanannyi értékű energiát adtatok egymásnak, akkor ismételjétek meg a licitet. Ha másodjára is döntetlen, akkor a helyszínt senki
sem nyeri meg és a licitáló játékosok bábui a lapkáról a büntibe kerülnek.
Ha a büntibe kerülés után marad egy vagy több játékosnak bábuja a lapkán, akkor azért további versengés folyhat.
Előfordulhat, hogy a licithez nincs energiakártyátok, ebben az esetben az ellenfél 1 energiával is nyerhet. Ha egyik játékosnak sincs energia kártyája, akkor nincs
nyertes.

Homokvárlapkák
A homokozóban homokvárlapkákat szerezhettek, melyekből érdemes minél nagyobb várat építeni. Amikor valakinek
homokvárlapkát kell húznia, válasszon egy tetszőlegeset a 8 pakli valamelyikéből és ha már van befejezetlen vára, illessze hozzá
szabályosan. A vár utólag nem módosítható és akkor van befejezve, ha nincs nyitott oldala sehol. Egy játékos akár több várat
is építhet, azonban a második vár elkezdéséhez, ha lehetséges, előbb be kell fejezni az elsőt! Ha nem lehetséges, mert a
szabályosan illeszthető elemek már elfogytak, el lehet kezdeni egy következő vár építését.

Fotókártyák
A bokornál a gyerekek különböző állatokat vagy növényeket találnak és fotóznak le, melyekért a játék végén boldogságpontokat kaptok.
Amikor valakinek fotókártyát kell húznia, válasszon egyet a két felcsapott lap közül és tegye maga elé azt, ezután tegyetek a helyére új
kártyát. A játékos dönthet úgy, hogy a húzás előtt elkölt 1 energiakártyát – akár többször is – a felfordított lapok kicserélésére, ekkor az
asztalon lévő felfordított két lapot tegyétek a pakli aljára és két újabbat fordítsatok fel helyettük a húzópakli tetejéről.
Fontos: A megszerzett fotókártyákat mindenki számára láthatóan gyűjtsétek!

Grundkártyák
A gyerekek a szülőknél/nagyiknál különböző segítségeket kapnak, amiket az aktuális vagy egy későbbi fordulóban játszhattok ki. A grundkártyákat a
pakli tetejéről húzzátok, és tartsátok a többiek elől elrejtve. Fordulónként minden játékos legfeljebb egy grundkártyát játszhat ki, kijátszás után pedig a
kártyát el kell dobnia. Egyes kártyákon ikonok mutatják, hogy a kártyát a fordulón belül mikor lehet kijátszani:
A kártyát a „Lépések” fázis után lehet kijátszani

A kártyát versengésnél lehet kijátszani

A kártyát egy adott lépésnél lehet kijátszani

A kártyát licit előtt lehet kijátszani

Célkártyák
A játék során 3 célkártya van képpel felfordítva az asztalon. A célkártyák minél sikeresebb teljesítése boldogságpontokat ér a játék végén.
A legtöbb megnyert macska/licit céloknál helyezzétek a céljelölő kártyákat a célkártyák alá és kockákkal jelöljétek az aktuális pozíciót játék
közben.

Boldogságpont
A játékban az a célotok, hogy minél több boldogságpontot szerezzetek. Ezeket vagy menet közben, vagy a játék alatt épített homokvár lapkák,
fényképek gyűjtésével, illetve célkártyák teljesítésével kapjátok a végső pontozáskor. Amikor játék közben vagy a játék végi kiértékeléskor
boldogságpontot szereztek, vegyétek el a készletből és gyűjtsétek magatok előtt.

A macska
A macska a játék során a játszótér lapkáin lépked véletlenszerűen. Az adott fordulóra érvényes macskalapkát mindig a forduló elején fordítjátok fel,
az határozza meg a macska mozgását, valamint a fordulóban betöltött szerepét. Két típusú macskalapka van a játékban:

A nyugodt macskáért hagyományos versengéssel küzdötök (ld: Versengés)
akkor, amikor a macska által birtokolt lapkához értek. A győztes vegye el a
macskalapkán jelölt bónuszt. Ez lehet boldogságpont, homokvárlapka,
fotókártya, vagy grundkártya. A macskalapkának és az általa birtokolt
játszótérlapkának mindig ugyanaz a győztese (ha van), így döntetlennél
ugyanazzal a licittel dől el a macskalapka és az érintett játszótérlapka nyertese.
A macskáért akkor is versengenetek kell, ha az nem versengős lapkán van!
Ilyenkor a macskával kezdjétek a lapka kiértékelését!

A mérges macska ezzel szemben nem ad bónuszt, így versengés sincs érte.
Azonban minden egyes bábuért, ami a mozgását a macska által meghatározott
sorban vagy oszlopban (a macskalapkán jelölve) fejezi be, el kell dobni egy
energiakártyát! Ha nincs energiakártyátok, nem léphettek oda! A mérges
macskát a kapcsolódó célkártyához sem lehet megszerezni! A mérges macska
csak a „Lépések”-fázisban történt lépéseket befolyásolja, így a „Lépések”fázis után kijátszott grundkártya használatánál, vagy a libikóka/körhinta
kiértékelésénél történő áthelyezésnél már nem kell energiakártyát eldobni.

Példa: A homokozó kiértékelése következik. A
homokozó versengős mező, így versengés van érte.
A sárga többségben van, így először megkapja a
macskáért járó bónuszt, valamint választ egy várlapkát.
Ha csak 1-1 bábu lenne a helyszínen, akkor ugyanaz a
licit döntene mind a macskáról, mind a homokozóról.

Példa: A fordulóban mérges
macska szerepel, mely az
általa
meghatározott
oszlopban „blokkolja” a
mezőket. Ha a pihenőn
fekvő sárga játékos például
a jobboldali homokozóra
szeretne lépni, be kell adnia
1 db általa választott
energiakártyát.

Példa: A pad kiértékelése következik. Bár a pad nem
versengős mező, a macskáért mindenképpen versengés
van. Mivel holtverseny van, a macskáért járó bónusz
licittel dől el. A nyertes elveszi a macskáért járó bónuszt,
ezután mindkét játékos megkapja a padért járó
1-1 extra (2-es vagy 3-as értékű) energiakártyát.

2 játékos mód
Két játékos esetén egy 3*4-es játszóteret állítsatok össze 4 kötelező lapka (2 pihenő, 1 libikóka/körhinta, 1 bokor) elhagyásával. A többi kötelező lapkát továbbra
is használjátok!
Mindkét játékos 5-5 bábuval kezdi a játékot. A többi szabály megegyezik a fent leírtakkal.

Haladó játékmód
Ha már elsajátítottátok a kezdő összeállítást, a következő módokon változtathattok a szabályon:
Állítsátok fel a 4*4-es játszóteret tetszőlegesen, az alapjátékban kimaradt lapkákkal variálva. Ügyeljetek arra, hogy a kötelező lapkák (
is játékban legyenek. Egyes lapkák oldalai különbözőek, próbáljátok ki mindegyiket!

ikonnal jelölve) továbbra

Mérges macskák használata
• A játék elején keverjétek össze mind a 13 macskalapkát, majd válasszatok belőle véletlenszerűen 9-et, a többit tegyétek vissza a dobozba.
• A mérges macska csak a „Lépések”-fázisban történt lépéseket befolyásolja, így a „Lépések”-fázis után kijátszott grundkártya használatánál, vagy a libikóka/
körhinta kiértékelésénél történő áthelyezésnél már nem kell energiakártyát eldobni.
Fontos: Azokban a fordulókban, melyek elején mérges macskát fordítotok fel, vegyétek figyelembe a mérges macska szabályait!

Játszótér lapkák
Versengős lapkák (piros keret)
Ezeknek a lapkáknak 1 győztese van, az akciót a bábuk számától függetlenül 1x lehet végrehajtani!

Libikóka: Hívd el (és helyezd át) bármelyik bábut a játszótérről libikókázni,
amelyik nem korlátozott férőhelyű lapkán áll. Mindketten vegyetek el
1-1 boldogságpontot. (Hívhatod a saját bábudat is egy másik lapkáról, ez
esetben te kapod mindkét pontot)

Hajó: Válassz egy nem korlátozott férőhelyű lapkát és értékeljétek ki soron
kívül. Nem számít, hogy már ki volt értékelve korábban, vagy később kerül
sorra. A lapka nyertese csak a lapka akcióját hajthatja végre, az esetleg ott lévő
macska bónuszát nem kapja meg (ld: Macska fejezet)! Ha a hajóval soron kívül
kiértékelt lapkán holtverseny van, akkor külön kell licitet tartani a hajó általi,
valamint a lapka saját kiértékelésénél, azaz a lapkának az adott fordulóban két
különböző győztese is lehet.

Bokor: Vegyél el egy fotókártyát!
Pingpong asztal: Ha csak egy bábu áll rajta, 2 db 1-es energiát szerez. Ha
több, akkor a lapkáért versengés van, ennek győztese 2 boldogságpontot kap.

Homokozó: Vegyél el egy homokvárlapkát!

Mászóka: Vegyél el 1 boldogságpontot és egy 1-es energiát!

Biciklipálya: Amikor ez a lapka játékba kerül, a játékon kívül maradt
játszótérlapkákat ne tegyétek vissza a dobozba, hanem azokból képezzetek
egy húzópaklit. Minden forduló elején fordítsatok fel egy lapkát az aktuális
játékban nem szereplő lapkák közül. A biciklipálya ebben a fordulóban a
felfordított lapkának számít. Mindig vegyétek figyelembe az esetleges férőhely
korlátozásokat is. (Ha a biciklipálya az adott fordulóban kötélpályának minősül
és a forduló kezdetén több bábu is fekszik rajta, akkor minden itt lévő bábu
léphet egy tetszőleges lapkára.)

Mászófal: Vegyél el annyi boldogságpontot, ahány szomszédos lapkán van
legalább 1 bábu (bármelyik játékos bábuja lehet)! Itt az átlós lapkák nem
számítanak szomszédosnak, azaz a lapkával legfeljebb 4 pont szerezhető.
Csúszda: Amikor ide lépsz és a lapkán már van másik álló bábu, azt tedd át
egy tetszőleges pihenő lapkára állítva! Ezáltal a lapkán nem állhat egyszerre
egynél több bábu. Kiértékeléskor a lapka 2 boldogságpontot ad.

Körhinta: Tedd át bármelyik bábut állítva a körhintáról egy szomszédos
lapkára az esetleges férőhely korlátozásokat betartva! Az így áthelyezett bábu
számítani fog az érintett lapka kiértékelésénél is.
Gördeszka pálya: Ezt a forduló legvégén értékeljétek ki, az összes többi lapka
után, függetlenül attól, hogy hol helyezkedik el a játszótéren! Vegyél el 1
boldogságpontot, majd cserélj fel 2 tetszőleges lapkát a játszótéren. A rajtuk
lévő bábuk és a macska mozognak a lapkával együtt.

Palánkvár: Vegyél el 1 boldogságpontot minden második (tetszőleges színű)
bábuért, ami homokozóban van!

Bunker: Vegyél el 1 boldogságpontot minden második (tetszőleges színű)
bábuért, ami bokorban van!

Nem versengős lapkák
Az adott lapka akcióját az érintett játékosok az összes ott álló saját bábujuk után végrehajthatják.

Lakótelep - A-oldal: (2 férőhely) Dobj el
10 értékben energiát (a megfelelő pakliba), hogy
lehívj egy új társat a lakótelepről. Tedd a bábut
fektetve a lakótelepre! A bábu lehívása után
választhatsz továbbá egy grundkártyát, fotókártyát,
vagy homokvárlapkát! A helyszín akcióját nem
kötelező kijátszani.

Lakótelep - B-oldal: (2 férőhely) Dobj el 10
értékben energiát (a megfelelő pakliba), hogy lehívj
egy új társat a lakótelepről. Tedd a bábut fektetve
a lakótelepre! A bábu lehívása után visszakapsz
2x1 energiát. A helyszín akcióját nem kötelező
kijátszani.

Kötélpálya: (1 férőhely) Húzz egy 1-es értékű
energiát! A kötélpályán álló bábu a következő
fordulóban bárhova léphet, a választott lapka
férőhely-korlátozását figyelembe véve!

Pad: (2 férőhely) Húzz egy energiakártyát az extra
pakliból (2-es vagy 3-as értékű)!

Nagyszülők: (2 férőhely) Húzz 2 grundkártyát, és
tartsd meg az egyiket!

Hinta: (1 férőhely) Húzz egy 1-es értékű
energiakártyát! A hintára a játszótér bármelyik
lapkájáról közvetlenül rá lehet lépni energiakártya
eldobása nélkül.

Pihenő: Húzz egy 1-es értékű energiakártyát!

Bünti: Ennek a lapkának nincs hatása.
Lovacska: (1 férőhely) Ha kevesebb, mint
5 értéknyi energiád van, egészítsd ki 1-es
energiákkal 5-re. Ha 5-nél több energiád van,
dobd el az összeset, majd húzz 5x1-et.

Szülők: (2 férőhely) Húzz egy grundkártyát!

Trambulin: Ha a trambulinra lépsz, akkor nem
állsz meg a bábuddal, hanem továbbugrasz a
tőled jobbra ülő játékos egy általad választott (akár
nem szomszédos) álló bábujához. Azonban nem
használhatsz energiakártyát se a trambulin felé,
se az ugrás után további lépésekhez! A lépést a
trambulinnal sem lehet befejezni azon a lapkán,
ahonnan a bábu indult. (A trambulinon nem állhat
meg a macska sem, hanem az adott irányban lép a
következő lapkára)

Célkártyák

A legtöbb fotókártya gyűjtése.

A legnagyobb befejezett vár megépítése.

A legtöbb megnyert licit (céljelölő kártya
használatával).

A legtöbb állatfotó gyűjtése.

A legmagasabb befejezett vár megépítése.

A legtöbb megnyert nyugodt macska (céljelölő
kártya használatával).

A legtöbb növényfotó gyűjtése.

A legszélesebb befejezett vár megépítése.

A legtöbb lehívott gyerek a lakótelepről.

A legtöbb fotókártya vagy homokvárlapka gyűjtése.
Az számít, amelyikből a kevesebbet gyűjtötted.
Például 6 homokvárlapka és 4 fotókártya esetén a
4-es érték számít.

A legtöbb toronnyal rendelkező befejezett vár
megépítése.

A legtöbb megmaradt energia a játék végén.

Grund kártyák
Anyu figyelj! / Look mummy!
Álljon bábud egy tetszőleges sor minden mezőjén. Ekkor
3 boldogságpontot kapsz.

Labda / Ball
Válassz egy pihenőmezőt, majd minden játékos vegyen el annyi
boldogságpontot, ahány bábuja áll ott.

Anyu figyelj! / Look mummy!
Álljon bábud egy tetszőleges oszlop minden mezőjén. Ekkor
3 boldogságpontot kapsz.

Nagytesó / Big brother
Akár 1 bábuval is részt veszel a licitben egy versengős lapkán állva.

Árulkodás / Telling
Egy tetszőleges játékos egy tetszőleges (nem korlátozott férőhelyen
álló) bábuját tedd a büntibe. Veszítesz 1 boldogságpontot.

Nasi / Snack
Vegyél el 3x1 energiát a készletből.

Az én apukám erősebb! / My daddy is stronger!
Hatástalanítsd egy másik játékos által kijátszott bármilyen
grundkártyát.

Nyugi / Rest
Az egyik bábud a helyén maradhat.

Buszjegy / Bus ticket
A társadat 10 helyett 7 energiáért hívhatod le a lakótelepnél.

Okos enged / Better bend
Rakd át az egyik álló bábudat egy versengős mezőről egy pihenőre.
Kapsz 2 boldogságpontot.

Dzsungelharcos / Jungle fighter
Egy megnyert bokorban húzz egy további fotókártyát.

Ölelés / Hug
Vegyél el 2 boldogságpontot a készletből.

Gyere csak ide kisfiam! / Come here son!
Helyezd át az egyik ellenfeled bábuját amelyik nem korlátozott
férőhelyű mezőn áll a Szülők/Nagyszülők mezőre állítva.

Roller / Scooter
Helyezd át egy bábudat egy tetszőleges mezőre a férőhely
korlátozásokat figyelembe véve.

Gyere haver! / Come on mate!
Helyezz át egy saját bábut egy szomszédos mezőről egy olyan
versengős mezőre, ahol már áll bábud.

Sicc / Shoo
Helyezd át a macskát egy szomszédos mezőre.

Hiszti / Tantrum
Automatikusan megnyersz egy licitet.

Újrahasznosítás / Recycle
Húzz egy grundkártyát a dobópakliból.

Kávészünet / Coffee break
Ebben a fordulóban a többi játékos nem játszhat ki grundkártyát.

Újság / Newspaper
A játék végén 1 állat típusú fotókártyának számít.

Képeslap / Postcard
A játék végén 1 növény típusú fotókártyának számít.

Veszekedés / Fight
A tőled balra ülő játékostól kezdve mindenki tegye át egy általa
választott saját bábuját a büntibe.

Kicsi a rakás / Pile up
Lépj be egy korlátozott férőhelyű mezőre a lapka korlátozásait
figyelmen kívül hagyva.

Vígasztalás / Comforting
Egy többség, vagy licit miatt elveszített versengős helyszínen te is
végrehajthatod a helyszín akcióját.
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Kis vakond / Little mole
Egy megnyert homokozóban húzz egy további homokvárlapkát.
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