
GOMBOK

Játékszabály

A játék tartalma

4  játéktábla  különböző  elő-  és

hátlappal

6 dobókocka

 1 fehér kocka arany pöttyökkel

 1 fekete kocka arany pöttyökkel

 4 fekete kocka fehér pöttyökkel

50 átlátszó gomb

60 sárga csillag

4 gombkártya

1 szabálykönyv

A játék célja

Minden  játékos  megpróbálja  elhelyezni  a

gombjait  a  saját  játéktábláján,  hogy  ezzel

csillagokat  szerezzen.  Az  első  játékos,  akinek

először sikerül 5 csillagot sorba helyeznie, vagy

legalább 12 csillaggal rendelkezik a tábláján, az

megnyeri a játékot.

Előkészületek  (2  vagy  3  fős  játékra  lásd

később)

Minden  játékos  választ  egy  játéktáblát  és

maga elé helyezi bármelyik oldalával felfelé. A 4

gombkártyát  elosztjuk  a  játékosok  között,  így

mindenki egyet kap. A piros gombbal rendelkező

játékos  a  kezdőjátékos  az  első  körben,  így

kockákat  maga  elé  helyezi.  A csillagokat  és  a

gombokat  elérhető  távolságba  tesszük,  hogy

mindenki  könnyedén  hozzáférjen.  Ez  lesz  a

közös készlet.

A gombok lerakásának szabályai

A GOMBOK játékban a játékosok gombokat

és csillagokat helyeznek a tábláikon. A szabályok

egyszerűek és mindig betartandóak:

 A tábla minden területén csak egy gomb

lehet.

 A  gombok  nem  helyezkedhetnek  el

egymás  mellett,  sem  függőlegesen,  sem

vízszintesen.

 Ellenben lehetnek egymással átlósan.

 Gomb nem kerülhet olyan területre, ahol

már  van  csillag  –  de  kerülhet  velük

szomszédosra.

 Röviden: gomb nem lehet gomb mellett.

A  játékosok  nem  tehetnek  le  úgy  gombot,

hogy az sértse a fenti szabályokat.

A játék menete

A GOMBOK körökön keresztül  játszódik.  A

kezdőjátékos  mindig  az,  akinél  a  piros

gombkártya van.

Amikor a te köröd van, döntened kell, hogy a

két lehetőség közül melyiket választod:

dobsz a kockával vagy passzolhatsz.



Dobás kockával

A körödben az összes előtted lévő

kockával dobsz. Ez a kör elején hat

kockát  jelent,  de  később  lehet

kevesebb is!

A kockák megszámolása

Az összes játékos előnyhöz juthat a dobásból.

Ha  ez  nem  a  te  köröd,  akkor  csak  az  arany

pöttyös kockákból juthatsz előnyhöz.  Bárki aki

szeretne,  elvehet  egy  gombot  a  készletből,  és

leteheti  az  arany  kockás  dobásoknak megfelelő

helyre, a szerint, hogy a fehér kocka jelzi a sort, a

fekete pedig az oszlopot. De tartani kell a lerakás

szabályait! Nem kötelező gombot tenni.

Példa:

Emma ezeket dobta:

Ezután  minden

játékos  letehet  egy

gombot  az  ötödik

sor,  és  hatodik

oszlop

találkozására.  A

többi  játékos  nem

veszi  figyelembe  a

többi kockát.

Ha  ez  éppen  a  te  köröd,  akkor  minden

kockából  előnyt  szerezhetsz.  De  hogy  ezt

megtehesd,  muszáj  gombot  letenned.  Állítsd

össze a fehér kockát bármelyik fekete kockával, 

és  ezután  le  kell  helyezned  egy  gombot  a

készletből  a  kiválasztott  kombinációnak

megfelelő  területre.  Itt  is  tartsd  meg a gombok

lerakásának szabályát!

Korábbi példa:

Emmának muszáj gombot letennie. A gombnak

mindenképpen az ötödik sorba kell kerülnie, de

Emma  eldöntheti,  hogy  a  második,  harmadik,

ötödik  vagy  hatodik  oszlopba  teszi  le.  Neki  is

ugyanúgy be kell tartania a szabályokat!

Ha a lerakás nem lehetséges

Néha  megtörténhet,  hogy  a  körödben  nem

tudsz  lerakni  gombot,  mert  az  a  szabályokba

ütközne.  Ebben  az  esetben  eljátszottad  az

esélyed! Muszáj lesz

 leszedned  az  összes  gombodat  a

tábládról  és visszatenni  őket  a  közös készletbe,

valamint

 el  kell  venned  az  egyik  fehér  pöttyös

fekete kockát amivel dobtál, és a játéktáblád bal

felső sarkában lévő raktáradba helyezned.

Ezzel,  kiestél  a  körből  és  a  következő  kör

elejéig  várnod  kell.  Addig  nem  tehetsz  fel

gombot  a  tábládra.  A  kocka  a  tábládon  nem

használható a kör végéig más játékos által sem!

Példa:

Emma már

letett néhány

gombot és

csillagot a

táblájára az

előző körökben.

Dob a 

kockákkal:

Emmának  az

ötödik  sorba  kéne  lehelyeznie  egy  gombot,  de

azzal sértené a szabályokat. Már van gombja a

második  oszlopban,  a  harmadik  azzal

szomszédos, és már van egy csillag  a 



hatodikban. Emma eljátszotta az esélyeit. Elvesz

egy fekete kockát, és a táblája bal felső sarkába

helyezi.  Ezután  leveszi  az  összes  gombját  és

visszateszi  a  közös  raktárba.  A  csillagokat

azonban a táblán hagyja.

A kockák továbbadása

A  köröd  végén,  az  óramutató  járásával

megegyező  sorrendben  add  tovább  a  kockákat

annak a következő játékosnak, akinek a tábláján

lévő  kockaraktár  üres.  Most  következik  az  ő

köre. Ha egyetlen játékosnak sem üres a raktára,

akkor még egyszer jössz. Választhatsz a dobás és

a passzolás között. Ha minden raktárban van egy

kocka, akkor a kör itt véget ér (lásd a Kör vége

részt).

Passzolás

Ha már legalább egy gombod van a tábládon,

és félsz, hogy nem tudsz majd lehelyezni újabb

gombot,  akkor  dönthetsz  úgy  hogy  passzolsz,

hogy ne veszíts el mindent. Vegyél egy egy fehér

pöttyös  fekete  kockát és  tedd  a  tábládon  lévő

raktáradba. Ezután várnod kell a kör végéig, és

nem  rakhatsz  le  új  gombot.  A  tábládon  lévő

kockát sem használhatja senki a kör végéig, Az

óramutató  járásával  megegyező  irányba  add

tovább  a  megmaradt  kockákat  a  következő

játékosnak, akinek üres a raktára. Most az ő köre

jön.  Ha  minden  raktár  megtelt,  vége  a  körnek

(lásd a Kör vége részt).

A kör vége

A  kör  azonnal  véget  ér,  amint  az  összes

játékos  raktárában  van  egy  kocka.  Ekkor

következik a pontozás!

A  játékosok,  akik  megfelelő  időben

passzoltak, csillagokat kapnak:

 1 csillag mert időben kipasszolt

 1  csillag  minden  szimbólumért,  amit

legalább háromszor letakart gombbal

 1 bónusz csillag, ha a játékos  legalább

háromszor letakarta  azt  a  szimbólumot,  ami a

gombkártyáján van.

Sajnos,  azok a  játékosok,  akik  kipróbálták  a

szerencséjüket,  de  vesztettek,  nem  kapnak

csillagot.  A  megkapott  csillagokat  ezután  a

játékosok  olyan  területekre  teszik  fel,  ahová

ebben  a  körben  gombot  raktak.  A  lecserélt

gombok visszakerülnek a közösbe.

Ezután,  ellenőrizzétek,  hogy  valamelyik

játékos  nem  teljesítette-e  a  győzelemhez

szükséges  feltételeket  (lásd A játék vége részt).

Ha  ez  egyik  játékosnak  sem  sikerült,  a  játék

folytatódik.

Felkészülés a következő körre

Minden játékos leszedi a tábláján fennmaradt

gombokat és visszahelyezi a közös készletbe. A

csillagok a helyükön maradnak! Minden játékos

továbbadja  a  gombkártyáját  a  tőle  balra  ülő

játékosnak.  Minden  kocka  kikerül  a  táblákon

lévő  raktárakból.  Az  új  első  játékos  (akinél  a

piros  gombkártya  van),  elveszi  a  kockákat,  és

elkezdi a kört.



A játék vége

Ha egy kör végén egy játékosnak  5 csillaga

van egymás mellett, vagy alatt (de átlósan nem

ér), vagy összesen  12 csillag van a tábláján, a

játék véget ér, és ő megnyeri a játékot.

Döntetlen

Ha  több  játékosnak  egyszerre  sikerül

teljesítenie  a  nyeréshez  szükséges  feltételeket,

akkor az a játékos nyer, akinek 5 csillaga van egy

sorban vagy oszlopban.

Ha ez több mint egy játékosnál teljesül, akkor

az  a  játékos  nyer,  aki  több  csillagot  tud

lehelyezni. Ha így is döntetlen állna fenn, akkor

több nyertes van.

Ha senkinek nem sikerült 5 csillagot egymás

mellé  vagy alá  tennie,  akkor  az  nyer, akinek a

legtöbb  pontja  van.  Ha  így  is  döntetlen,  akkor

megosztoznak a játékosok a győzelemben.

GOMBOK 3 főre

Három  fős  játékban  az  egyik  gombkártya

kikerül  a  játékból.  Ez  ne  a  piros  lap  legyen.

Egyébként a szabályok nem változnak.

GOMBOK 2 főre

Két  játékos  esetén  mindketten  két

gombkártyát  kapnak  egy  helyett.  Minden  kör

végén mindkét lapot átadják az ellenfelüknek. Ha

passzolsz,  vagy  kihívod  a  szerencséd  és

veszítesz, akkor két kockát veszel el a raktáradba.

A másik játékosnak így csak négy kocka marad.

Ezen kívül a szabályok változatlanok.


