
2-4 játékos számára, 8 évtől

A  XII. században épült Angkor Watt, a világ legnagyobb templomparkja. Az akkori 
uralkodók istenkirályokként tekintettek magukra és így mindegyikük építtetett saját 
templomvárost, amelyek egy-egy istenségnek voltak szentelve. Ezek a királyok úgy tervezték, 
hogy a haláluk után ott egyesülnek a kiválasztott istennel.

Ám a  templomvárosok  építése  nehéz  feladat  volt.  Az  építkezéseket  gyakran  félbe 
kellett szakítani, ugyanis az őserdő burjánzó növényei újra és újra benőtték az ember által 
megépített épületeket. Csak a sietősen létesített vízárkok voltak képesek megállítani(kordában 
tartani) a dzsungel vad burjánzását.

Tartalom:
4 dzsungel
4 játéktábla
4 paraván
108 Angkor lapka: 40x dzsungel, 19x víz, 20x belső udvar (1 pont), 16x pagoda (2 pont), 8x 
templom (3pont), 5x hercegnő
12 báb (játékfigura): 4 tigris (narancs szín), 4 kút ( kék szín), 4 szobor (szürke szín)

A játék célja:
Minden játékos arra törekszik, hogy a saját templomvárosát egyre nagyobbra építse, és 

ugyanakkor  pedig  a  dzsungel  burjánzásának  elősegítésével  a  többi  játékos  templomait 
elértéktelenítse. 

A játék végén a játékosok a saját játéktáblájukon lévő, látható lapkák után megkapják 
az azokon feltüntetett pontszámokat. A tigrisek, kutak és szobrok plusz pontokat hoznak a 
konyhára.

A legtöbb pontot szerző játékos a nyertes.

Előkészítés:
Az első játék előtt a játékelemeket óvatosan kinyomkodjuk a kartonkeretekből, és a 

játéktáblákat belehelyezzük egy-egy dzsungelbe.
Minden játékos kap egy dzsungel-játéktáblát és mindenki kiválaszthat magának egyet 

a paravánok közül. A paravánt az erre előrelátott, a dzsungel szélén lévő résbe helyezzük.

Ezen felül mindenki kap: 1 tigrist, 1 kutat és 1 szobrot, és ezeket a paravánjuk mellé 
helyezik. Az így megmaradó, felesleges játékfigurákat visszatesszük a dobozba.

Két  játékos  játék  esetén  8,  három játékos  játék  esetén  4  vízlapkát  távolítunk  el  a 
készletből. Négy játékos játék esetén minden lapka játékban marad.

Ezután minden játékban maradt lapkát összekeverünk, és lefordítva a játéktér közepére 
helyezzük őket. Minden játékos húz 5 lapkát, és ezeket a paravánja mögé helyezi.



Ha  egy  játékos  az  előkészületek  során  mindahányszor  hercegnő lapkát  húz,  azt 
visszarakja a kupacba és húz egy másik lapkát. Az 5 hercegnő lapka a későbbiekben a játék 
végét határozzák meg.

Játékmenet:
A legfiatalabb játékos kezdi a játékot, a többiek az óramutató járásával megegyező sorrendben 
kerülnek sorra.
Mikor egy játékos sorra kerül, a következő három cselekedetet kell végrehajtania:

A. Egy lapkát tesz le, vagy egy játékfigurát tesz fel a játéktáblára
B. Egy további lapkát rak le, vagy egy játékfigurát tesz fel a táblára
C. Kipótolja a paraván mögötti lapkáit

Lapka lerakás:
A játékos kiválaszt egy lapkát a paravánja mögül és azt lerakja a dzsungel-játéktáblán:

- egy szabad mezőre
- vagy egy már lerakott lapkára ( kivéve a  víz lapkát, azt nem lehet másik lapkával  
lefedni ).

A lerakásra a következő szabályok vonatkoznak:
a belső udvar, pagoda, templom, illetve víz lapkákat csak a saját játéktáblánkra rakhatjuk le.

És a lapka vízszintesen,  függőlegesen, vagy átlósan kell hogy érintkezzen egy tetszőleges, 
már korábban lerakott lapkával, amely nem lehet  dzsungel lapka (de megengedett,  hogy a 
lerakás után dzsungel lapkával is érintkezzen).

A  játéktáblára  nyomtatott  templomok  templom lapkának  számítanak,  mellőlük  indul  a 
templomváros építése.
Abban  a  kivételes  esetben,  ha  egy  játékos  templomvárosát  teljes  egészében  beborítja  a 
dzsungel, akkor a játékos a lapkáját egy tetszőleges mezőre rakhatja le.



A dzsungel lapkákat kizárólag más játékosok játéktáblájára rakhatjuk le, és erre a következő 
szabályok vonatkoznak:

- A lapka egyik élének érintenie kell a játéktábla szélét, vagy
- merőlegesen szomszédosnak kell lennie egy már lerakott dzsungel lapkával.

A  dzsungel lapkák  lerakása  korlátozva  van.  Miután  egy  játékos  végrehajtotta  a 
cselekedeteit, míg újra sorra nem kerül, a többi játékos összesen legfeljebb 4 dzsungel lapkát 
rakhat le a játéktáblájára.

A játékos által  lerakott  két  lapka kerülhet akár ugyanarra a játéktáblára  is,  de akár 
rakhatja az egyiket egy játéktáblára és a másikat egy másik játéktáblára. A lapkákat a fenti 
szabályok szerint  szabad már lerakott  lapkákra is lerakni,  amely által  az le lesz fedve,  és 
ezáltal elveszti pontértékét.

Fontos kivétel: Víz lapkát nem lehet más lapkával lefedni. Így lehet a vízlapkákkal védeni a 
templomvárost a burjánzó dzsungeltől.

Az A játékos lefed egy templomot  és egy  pagodát a B 
játékos játéktábláján egy-egy dzsungel lapkával.

Erre  a  B  játékos  a  következőképp  reagál:  az  egyik 
dzsungel lapkára egy belső udvar lapkát rak le, a másik 
dzsungel lapkát meg egy víz lapkával fedi le.



Egy játékfigura felhelyezése: tigris, kút és a szobor
A játékos ahelyett hogy lapkát rakna le egy játéktáblára, választhatja azt is, hogy felhelyez a 
saját táblájának egyik szabad mezejére egyet a játékfigurái közül. Ez a figura a játék végéig 
ott marad és nem lehet lapkával lefedni.

Minden figura felhelyezése kiváltja egy lapka lerakását. Így ha valaki felrakja a tigrisét, abban 
a körben csak egy lapkát rak le, és csak egy lapkát húz a kupacból. Ha valaki két figurát is 
felrak a táblájára ugyanabban a körben, akkor nem rak le lapkát a játéktáblára, és nem is húz 
lapkát a kupacból.

Lapkák húzása
A játékosok a lefordított lapkákból húznak, míg újra 5 lapka van a paravánjuk mögött. Ha az 
egyik játékos két játékfigurát helyezett fel a táblájára, akkor ő ebben a körben nem húz új 
lapkákat.
Minden  alkalommal  mimkor  valaki  egy  hercegnő  lapkát  húz,  azt  felfedve  lefekteti  egy 
mindenki által jól látható helyre, és helyette húz egy másik lapkát.

És máris soron van a következő játékos.

A játék vége és értékelés:

Amint  valaki  kihúzza  az  ötödik  hercegnő  lapkát,  a  játék  azonnal  véget  ér.  A  játékosok 
összeszámolják a pontjaikat, és az akinek a legtöbb pontja van, az nyert.
Minden: Belső udvar 1 pontot ér
               Pagoda 2 pontot ér
              Templom 3 pontot ér
Minden játékfigura plusz pontot hoz a tulajdonosának megfelelő lapkafajták láncolata után. 
Ezek a láncolatok vízszintesen, vagy függőlegesen kell hogy érintkezzenek a mezővel, ahol a 
figura áll.

A szobor az összefüggő belső udvar lapkánként ad egy pontot.

A tigris dzsungel lapkánként ad egy pontot.

A kút vízlapkánként hoz pontot.



Példaértékelés:
Belső udvarok:                     5 lapka, mindegyik 1 pont = 5 pont
Pagoda:                                 3 lapka, mindegyik 2 pont = 6 pont
Templom:                             3 lapka, mindegyik 3 pont = 9 pont
Tigris: 6 összefüggő dzsungel lapka, mindegyik 1 pont = 6 pont
Kút:                4 összefüggő lapka, mindegyik egy pont = 4 pont
Szobor:                         5 összefüggő belső udvar lapka = 5 pont

Ez összesen 35 pont
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