
A játék célja 
A játékosok bármelyik bábut a soron következő, a bábuval meg-
egyező színű korongra mozgathatják, majd begyűjtik az előtte, vagy 
mögötte lévő korongot. A begyűjtött 
korongok értékét a lépcsőn álló bábuk 
alapján lehet kiszámolni a játék végén.  
A legtöbb pontot szerző játékos nyer. 

Mielőtt hozzákezdünk a játékhoz, a 
lépcső darabjait nyomjuk ki az ívről és 
állítsuk össze a képen látható módon. 

Előkészületek
Készítsünk egy tornyot a lépcső mellé, egy-egy 
kék, piros, sárga, zöld és lila korongból. (Az a 
játékos, aki egy jelzőbábut a lépcsőre felhe-
lyez, innen fogja megkapni 
a megfelelő színű koron-
got.) A többi korongot (a 
feketéket és a fehéreket is 
beleértve) összekeverjük és 
- a lépcsőtől kiindulva - egy 
kanyargó ösvényt építünk 
belőlük. A színek sorrendje 
tetszőleges. A bábukat az ös-
vény elejére helyezzük, a képen 
látható módon. 

Tartozékok
� 60 fakorong (10 kék, vörös, sárga, zöld, lila és 5 fehér és 

fekete)
� 5  figura, a korongokkal megegyező szinekben (kék, vörös, 

sárga, zöld, lila) 
� 1 lépcső

A játék menete
Válasszunk egy kezdőjátékost, ezt követően óramutató járásának 
megfelelően fogunk haladni. Aki sorra kerül, kiválasztja bármelyik 
bábut és a következő, a bábuval megegyező színű mezőre helyezi. 
Csak előrefelé lehet mozogni, hátrafelé nem. 

Ezután kivesz egy darabot az ösvényből, vagy a lerakott bábu előtt, 
vagy mögötte lévő korongot. A foglalt jelzőket (amelyen bábu áll) 
nem lehet kivenni. A korongokat a játékosok elrejtik a többiek elől 
a játék végéig. 

Példa: 
A játékos a kék bábut a következő kék korongra mozgatja. Ezután 
elveheti a kék mező előtt lévő zöld, vagy a lila mező mögötti fekete 
korongot.. 

� Megjegyzés: Ha a játék elején nincs üres jelző a bábu mögött, 
akkor a játékosnak kötelező elvennie a bábu előtti korongot. 
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor egy lépcső előtti 
mezőre mozgunk és nincs a bábu előtt több jelző, ekkor a játé-
kosnak el kell venni a bábu mögötti korongot.  

Brigitte and Wolfgang Ditt játéka 

2-től 5 játékos számára, 8 éves kor felett
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� Ha nem maradt több a bábuval azonos színű korong a lépcső 
előtt, akkor a lépcsőre kell fellépni, mindig a legmagasabb sza-
bad helyre. A játékos, aki felléptette a bábut, megkapja a lépcső 
melletti kupacból az azonos színű korongot a gyűjteményébe. 

Fekete korongok
A játék folyamán szerzett fekete korong felhasználható a későbbiek-
ben egy plusz akcióra:

� A játékos felhasználhatja a fekete korongot, hogy a mozgását 
követően még egy kört hajtson végre. Mozgathatja ugyanazt a 
figurát, mint előtte, de másikat is választhat. Elveszi a mozgásért  
járó korongot, és ezután jön csak a következő játékos. 

� Ráadás akcióként (de csakis akkor) a játékos visszafelé is moz-
gathat egy figurát, a neki megfelelő színű korongra. 

Körönként csak 1 darab fekete jelzőt lehet felhasználni. A megnyert 
fekete jelzőt nem lehet azonnal bevetni, várni kell vele legalább a 
következő körig. 
Használat után a fekete korongot vissza kell tenni a dobozba, és az 
kikerül a játékból.

Játék vége, pontozás
A játék véget ér, amint az utolsó bábu is fellép a lépcsőre. Ekkor a 
pontokat a következő módon lehet számítani:  

� Minden korong annyi pontot ér, ahányadik lépcsőfokra feljutott 
az azonos színű bábú. 

� A fekete korongok 0 pontot érnek.

� A fehér jelzők annyi pontot érnek, ahány különböző színű jelzője 
van az adott játékosnak, a fehéren kívül.

Példa: 
A játék végén a lépcső az ábrán látható módon néz ki.  
A játékosnak az alábbi korongjai vannak: 

Pontjai: 

 2 x vörös (4 pont) = 8 pont
 1 x lila (2 pont) = 2 pont
 1 x zöld (0 pont) = 0 pont
 1 x fekete (0 pont) = 0 pont
 2 x fehér (a fehérhez a játékosnak további 4 színe van, így 4 pont 

korongonként) = 8 pont
 Összesen 18 pont

A legtöbb pontot összegyűjtő játékos nyer. Döntetlen esetén, mind-
egyik fél nyertes. 

Többkörös játék
Mivel a játék nagyon gyorsan lezajlik, így többnyire több kört is szí-
vesen lejátszanak a játékosok egymás után. Játékosonként egy-egy 
kört játszunk, mindig más kezdjen. A körök végén megszerzett pont-
jainkat a játék végén összeadjuk, és a legtöbb pontot megszerző 
játékos győz, döntetlen esetén mindegyik fél nyertes. 
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