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… s a barna görbe törpe szalad körbe s körbe, fa formákat összeszödve, mások orra alá 
borsot törve ….. 
 
Játék ötlet 
Tarka fa alakzatokból, 6-féle színben és formában, kört formálunk, majd fokozatosan 
felszedjük azokat. 
 
Amikor egy színből vagy formából az utolsó darabot is eltávolítottuk, minden olyan 
játékos pontot kap, aki ezekből egyet vagy többet birtokol. 
 
A fiatalabb játékosok, akik nem kedvelik az absztrakt fa alakzatokat, játszhatnak ehelyett 
25 darab képet tartalmazó lapkával. A játékszabály ugyanaz, de a játék rövidebb és 
velősebb. 
 
Játék tartalma 
36 fából készült alakzat 6 színben és 
formában 
Minden színből minden forma 
megtalálható. 
 
25 karton lapka 5 színben 5 különböző 
állatka képével, minden állat minden 
színben megtalálható. 
 
1   játékfigura (görbe törpe) 
1   nagy érme 
36 kisméretű arany tallér 
1   játékszabály 

 

 

 
 
Előkészítés 
A játékosok korától függően el kell dönteni, a 36 fa alakzattal, vagy a 25 képes lapkával 
folyjon-e a játék. A maradék darabokra ugyanis a továbbiakban nem lesz szükség.  
 
A 36 fa alakzatot vagy a 25 képes lapkát összekeverjük, majd kört formázva lerakjuk 
azokat.  



A játékfigurát valamelyik fa alakzatra vagy képes lapkára helyezzük. 
A 36 (illetve 25) kis arany tallért és a nagy érmét a kör közepébe tesszük. 
 
 
 
Játék célja 
A játékfigura ügyes mozgatásával minden játékos megpróbálja azokat a fa alakzatokat 
illetve képes lapkákat megszerezni, melyek a legtöbb pontot eredményezik számára. 
 
Játékmenet 
A legfiatalabb játékos kezd. A játék az óramutató járásával megegyező irány szerint 
folytatódik. 
Egy játékos a saját körében a kör mentén az óramutató járásának megfelelően 
előremozgatja egy, két vagy három hellyel a játékfigurát. Ekkor azon fa alakzatot, 
amelyre a játékfigura kerül, a játékos felveszi és a többi játékos számára jól látható 
módon maga elé helyezi . A játékfigura a megüresedett helyen marad. 
 
Pontozás 
 
Alap pontozás: 
Amikor egy játékos egy színből (pl. sárga) vagy egy formából (pl. háromszög) az utolsó 
darabot veszi el, a játék félbeszakad, és pontozás következik. Minden játékos, akinek van 
ebből a színből vagy formából az előtte lévő alakzatok között, minden egyes darabért egy 
kisméretű arany tallért. kap 
Amennyiben a képes lapkákkal játszunk, úgy a pontozás a színek vagy az állatkák alapján 
történik. (csak 5 arany tallérral)  
 
Dupla pontozás: 
Ha az elvett alakzat egy színből és egy alakzatból az utolsó, dupla pontozás következik: 
6 (vagy 5) kis tallér jár a megfelelő színért és 6 (vagy 5) a megfelelő formáért (vagy 
állatkáért). 
 
Játék vége és a Győztes 
A játék véget ér, ha mind a 36 (vagy 25) kis tallér kiosztásra került. A legtöbb tallérral 
rendelkező játékos a győztes. 
 
Amennyiben csak 6 (5) kis tallér marad és a játék végén egy dupla pontozás kezdődik, 
egy játékos becseréli 6 (5) tallérját egy nagy érmére, amelyik 6 (5) pontot ér. Így az 
utolsó pontozáshoz elegendő kis tallér marad.. Egyébként a nagy érmére nincs szükség.   
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