
Sakapuss (Worek pcheł) 
od 6 lat 
3 – 5 graczy 

Zawarto ść opakowania: 
45 kart 
20 „kotów”, 18 „pasoŜytów” (wszy, pchły i kleszcze), 6 „owadobójczych” i 1 „prysznic”… 

Cel gry: 
Po zakończeniu partii naleŜy mieć w posiadaniu jak najmniej kart z pasoŜytami. 

Zasady gry: 
Karty z kotami rozdaje się w zaleŜności od liczby graczy; pozostałe karty uŜywane są w 
całości. Dla przykładu: jeśli w grze bierze udział 3 graczy, uŜywa się 3 serii z 4 jednakowymi 
kotami. Karty z kotami naleŜy przetasować i rozdać graczom. NaleŜy przetasować równieŜ 
pozostałe karty: „pasoŜyty”, „prysznice” i „owadobójcze”, po czym ułoŜyć je na kupce 
pośrodku w taki sposób, by gracze nie widzieli obrazków. Celem gry jest jak najszybsze 
zgromadzenie 4 identycznych kotów. Gra przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Grę zaczyna ten gracz rozdający karty. Podaje on wybraną przez siebie kartę graczowi 
znajdującemu się po jego lewej stronie. Gracz po lewej bierze kartę, a następnie wybiera 
jedną z posiadanych przez siebie kart i podaje ją graczowi znajdującemu się po jego lewej 
stronie, i tak dalej. 
Kiedy któryś z graczy wejdzie w posiadanie 4 jednakowych kotów, musi poczekać, aŜ 
pozostali gracze będą mieli po 4 karty w ręce. Dokładnie w tym momencie gracz szybkim 
ruchem kładzie rękę na kupce kart i pozostali gracze natychmiast robią to samo. Gracz, który 
jako ostatni połoŜył rękę, wyciąga z kupki jedną kartę i kładzie ją przed sobą. W kupce są 3 
rodzaje kart: 
− karty „pasoŜyty”: 
przedstawiają określona liczbę wszy, pcheł oraz kleszczy. 
− karty „owadobójcze”: 
kiedy któryś z graczy wylosuje taką kartę, wtedy moŜe pozbyć się pasoŜytów, które tej karcie 
odpowiadają (wszy, pchły lub kleszcze), o ile takowe posiada. Jeśli nie posiada kart z 
pasoŜytami, odkłada kartę „owadobójczą” na spód kupki. 
− karty „prysznice”: 
kiedy któryś z graczy wylosuje taką kartę, wtedy moŜe pozbyć się wszystkich posiadanych 
pasoŜytów.  
 
Kiedy gracze pozbywają się kart „pryszniców”, „owadobójczych” i „pasoŜytów”, odkładają je 
na spód kupki. Uwaga: Jeśli gracz, który jako pierwszy połoŜył rękę na kupce, popełnił błąd i 
wcale nie posiada 4 jednakowych kotów, wtedy musi wziąć z kupki dwie pierwsze karty. 
Po zakończeniu tury gracze zachowują pozostałe karty z pasoŜytami. Jakiś inny gracz tasuje 
karty, rozdaje „koty” i rozpoczyna nową turę. KaŜda partia składa się z 10 tur. Pod koniec 
partii gracze podliczają posiadane pasoŜyty. Wygrywa gracz posiadający najmniejszą liczbę 
pasoŜytów. 
 
Zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte. 


