
50 gondolkodtató feladvány
1-8 játékos számára Reiner 

Knizia tervezésében

JAPÁN
KERT
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25 feladványlap – kétoldalas

7 kert lapka
1 megoldás füzet 

(50 megoldást 
tartalmaz)

ez a füzetke 
(50 tippel)

Mi van a dobozban?

Miről is szól a játék?
A tökéletes Japán kert kialakítása nem is olyan egyszerű, 
mint amilyennek az elsőre tűnik. És még sokkal nehezebb, 
ha azt szigorú szabályok alapján kell megépíteni. Képes 
vagy megtalálni a tökéletes kert lapkákat és azokból végre 
tudod hajtani az előtted álló feladatot?
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1-10: Bemelegítés

11-20: Árkon-bokron át

21-30: Csalóka terepen

31-40: Csak haladóknak!

41-50: Végső kihívások

A játék működése
Válassz ki 1 feladványt az 50 feladványlapból és tedd magad 
elé. Vedd el a 7 kertlapkát és légy készenlétben. Most már hoz-
záláthatsz.

Próbáld meg feltölteni a feladványlap minden üres helyét egy 
kertlapkával úgy, hogy a feladványlap minden egyes feladatát 
azzal teljesíteni tudd. A kertlapkák irányát tetszés szerint 
megválaszthatod.

Mindegyik feladványnak pontosan egy megoldása van. A felad-
ványokat úgy terveztük meg, hogy okosan kizárva a dolgokat 
egyszerűbb legyen megoldani őket, mintha azt csak próbálgat-
nád.

Könnyű vagy nehéz?
Azt javasoljuk, hogy a feladványokat számsorrendben 
növekvően oldjátok meg, mivel azok nehézségi szint alapján 
lettek sorba téve:
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A feladatok

Példa

Ennek az útnak át kell haladnia a pagodán.

Ennek az útnak a Yin-Yang szimbólumhoz kell 
vezetnie. Vedd figyelembe, hogy mindkét út, 
mely a Yin-Yang szimbólumhoz vezet itt ér véget.

Ennek az útnak pontosan ennyi számú fahídon 
kell átvezetnie. 

Minden egyes, ugyanolyan színű 
és alakú párt jelző szimbólumot 
össze kell kötni egy úttal.

Ennek az útnak pontosan ennyi darab kertlapkán 
kell érintenie. Egy kertlapka több darabnak számít, 
ha az út többször keresztezi a kertlapkát.

Az utak itt 

érnek véget.
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Tippek és megoldások
Ha bármikor eltévednél az úton, mi mindig szívesen vissza-
vezetünk a helyes megoldás felé. A szabályfüzet 10. oldalát 
követően pontosan 1 tippet kapsz minden egyes feladvány-
hoz. Minden egyes tipp pontosan megmutatja egyetlen kert-
lapka pontos lehelyezését (helyét és irányát) az adott felad-
ványlapon.
Ha még ezen tipp birtokában is mindig céltalanul bolyongnál, 
akkor nézz bele a megoldásokat tartalmazó füzetbe. Ebben 
teljes megoldást találsz minden egyes feladványra.
Reméljük, hogy sokat szórakozol majd a Japán kert mega-
lkotásával járó elmetorna közben. Ha bármikor is kétséged 
lenne a helyes utat illetően, akkor csak jusson eszedbe a 
következő japán közmondás:

A kitartás igaz erény.

http://www.pegasus.de

