A partir dos 6 anos
De 3 a 5 jogadores
Conteúdo: 45 cartas. 20 "gatos", 18 cartas
"parasitas" (piolhos, pulgas e carraças), 6
cartas "insecticida" e 1 carta "banho".
Objectivo do jogo: Ter no final da partida
o menor número de parasitas.
Regra do jogo: De acordo com o número de
jogadores, utiliza-se somente uma parte das
cartas gatos; as outras são retiradas do jogo.
Ex: para 3 jogadores, pega-se 3 séries de 4
gatos idênticos. Misturar as cartas "gatos"
seleccionadas e distribui-las pelos jogadores.
As cartas "parasitas", "banho" e "insecticida"
são misturadas e colocadas com a face
escondida num monte ao centro. O objectivo
é ser o primeiro a obter 4 gatos idênticos.
Os jogadores, simultaneamente, retiram
uma carta do seu jogo e passam-na, com a
face escondida, ao seu vizinho da
esquerda. Eles observam as suas
cartas, depois recomeçam… até
que um deles consiga ter 4 gatos
idênticos na mão.

Ele bate então sobre o monte, e os outros
fazem o mesmo imediatamente. O último a bater
retira uma carta do monte e coloca-a à sua frente.
Existem 3 tipos de cartas:
- As cartas "parasita(s)":
Elas representam um número de piolhos,
pulgas e carraças.
- As cartas "insecticida": quando a tira o
jogador livra-se dos parasitas a que se refere
(pulgas ou piolhos ou carraças) se os tiver.
Se não, ele repõe a carta debaixo do monte.
- As cartas "banho": quando o jogador
retira esta carta, ele livra-se de todos os seus
parasitas.

Perigo de asfixia.

As cartas "parasitas", "insecticida" e "banho"
das quais os jogadores se livram são recolocadas
debaixo do monte. Atenção: se o jogador que
bateu no monte, se enganou e não tem os 4 gatos
idênticos, ele tira as 2 primeiras cartas do monte.
Quando termina uma jogada, o jogador guarda
os parasitas que lhe restam. Um outro jogador
baralha e redistribui as cartas "gatos". Uma partida
joga-se em 10 jogadas. No final da partida, os
jogadores contam os seus parasitas; aquele que
tiver menos é quem ganha a partida.

