
TARTALOM

1 játéktábla
24 nagy fa korong (2 különböző színben és 2 különböző alakban, mindegyikből 6)

20 kis fa szimbólum-jelző lapocska (a különböző korongok képével, minden fajtából 5)

1 piros színű jelző korong

1 zsák
1 szabálykönyv

ELŐKÉSZÜLETEK

- Tegyétek a játéktáblát és a piros korongot az asztal közepére.
- Válogassátok szét a korongokat szín és forma szerint, majd tegyétek őket a játéktábla 

mellé.
- Tegyétek a szimbólum-jelző lapocskákat a zsákba.
- Döntsétek el, hogy ki legyen a kezdő játékos.

ÁTTEKINTÉS ÉS A JÁTÉK CÉLJA

A játékosok felváltva korongokat tesznek a játéktáblára. Emellett még saját körükben 
áttehetik az egyik, már táblán lévő korongot egy másik oszlopra. Tehát a játékosok tornyokat 
építenek, közben arra törekedve, hogy az egyes tornyok olyan korongokat tartalmazzanak, 
ami megfelel a játékosok előtt lévő szimbólum-jelzőknek. A játék végén a játékosok sorba 
rendezik jelzőiket úgy, hogy sorrendjük minél több toronnyal megegyezzen. Az a játékos 
nyeri a játékot, aki a legtöbb egyezőséget produkálja.



JÁTÉKMENET

Szimbólum-jelző lapocskák húzása
A kezdőjátékossal kezdve, az óramutató járásának megfelelő sorrendben mindenki húz 1 
lapocskát a zsákból. Ezt addig ismétlik, amíg mindenki előtt 4 lapocska lesz.

A játékosok maguk elé helyezik szimbólum-jelzőiket az asztalra úgy, hogy a többi játékos ne 
láthassa őket. Minden jelző egy nagy fa korongot jelképez. A tele figurák a sötét, az üres 
figurák pedig a világos korongoknak felelnek meg. 

Ha valamelyik játékos már rendelkezik 2 egyforma lapocskával és húz hozzájuk egy 
harmadik ugyanolyat, akkor azt kicserélheti. Az utoljára húzottat félreteszi, húz helyette egyet 
a zsákból, majd a félretett lapocskát visszateszi a zsákba.

A szimbólum-jelzők azt mutatják meg, hogy a játék végén a játékosok milyen korongokért 
kapnak majd pontokat.

Korongok elhelyezése és mozgatása
A játékosok a kezdőjátékossal kezdve, az óramutató járása szerinti sorrendben cselekednek.

Saját körében minden játékos 2 akciót hajthat végre, melyekből az egyik kötelező, a másik 
választható.
Először a játékos elvesz a játéktábla mellett lévő korongok közül egyet és elhelyezi a 
játéktáblán. Teheti üres helyre (ha a 6 kezdő hely között van még üres), vagy ráteheti egy már 
játékban lévő korong tetejére, ha azon nincs piros jelző-korong (a ford.). Ezek az egymásra 
halmozott korongok alkotják majd a tornyokat.
Ezután a játékos áthelyezhet egy már a játéktáblán lévő korongot egy másik helyre. Teheti 
üres helyre (ha a 6 kezdő hely között van még üres), vagy ráteheti egy már játékban lévő 
korong tetejére, ha azon nincs piros jelző-korong (a ford.). Csakis a tornyok tetején lévő 
legfelső korong mozgatható. Az áthelyezett korongra rákerül a piros jelző, ami azt jelenti, 
hogy abban az oszlopban a legfelső korong nem mozdítható. A piros jelző csak a következő 
korong-mozgatásig marad ezen a helyen, hiszen akkor átkerül az újonnan mozgatott korong 
tetejére, vagyis a jelző akár minden játékos körében helyet változtathat.

Egy torony maximum 4 korongból állhat. A piros jelző korong ebbe nem számít bele, vagyis 
állhat ötödikként egy torony tetején.

A játék vége és az értékelés
A játék azonnal véget ér, amint az 5. torony is eléri maximális magasságát, vagyis rákerül a 
negyedik korong. Ha ez egy új korong játékba hozatalával történik meg, akkor ezután már 
nincs lehetőség korong mozgatására, a játéknak vége!
Ekkor minden játékos sorba rendezi szimbólum-jelző lapocskáit úgy, hogy azok egy oszlopot 
alkossanak, ami a játékostól a játéktábla felé mutat. A lapocskák a tornyokban lévő 
korongokat jelképezik úgy, hogy a játékoshoz legközelebb eső lapocska jelenti a tornyokban 
lévő legalsó korongot, a következő a tornyok második szintjét stb. Miután minden játékos 
végzett ezzel, felfordítják a lapocskáikat anélkül, hogy megváltoztatnák azok sorrendjét.



Minden játékos összehasonlítja szimbólum-jelzői sorrendjét sorban minden toronnyal. 1 
pontot ér minden egyezés, vagyis, ha egy lapocska és a toronyban lévő korong helye, színe és 
alakja megegyezik. Ha az egyezőség fennáll egy torony minden korongjára, akkor a játékos 
kap egy bónusz pontot, vagyis 5 pontot kap azért a toronyért. Végül a hat toronyért kapott 
pontokat összesíteni kell - az nyeri a játékot, aki a legtöbb pontot gyűjtötte. Döntetlen esetén 
az a játékos nyer, aki a döntetlenben érintettek közül legtávolabb ül (az óramutató járása 
szerint) a játékot befejező játékostól.

Azok a korongok, amik nem kerültek játékba, nem számítanak értékeléskor.

1. Ábra

2. Ábra

Példa az értékelésre: 
Anna az 1. ábra szerinti szimbólum-jelzőkkel rendelkezik. A 2. ábrán láthatjuk, hogy miként 
rendezte őket sorba. A tornyok mellett lévő számok mutatják, hogy hány pontot kapott az 
egyes tornyokért. Az „A” toronyért kapott egy bónusz pontot, hiszen a toronyban lévő összes 
korong megegyezik a szimbólum-jelzőivel. Összesen 13 pontot gyűjtött.

Fordítás: Jusza
Szerkesztés: Artax


