
A vakondokcsapat
2-4 játékos részére, 8 éves kortól
Tervezte: Walter Pepperle
A játék alapötletét kitalálta: Virginia Charves
A játék témáját és formáját létrehozta: Bertram Kaes
A magyar ismertetőt készítette: Centaur

A játék tartozékai
4 négy különböző réteg, kartonból
1 az arany ásót tartalmazó réteg, kartonból
10 piros vakondok figura
10 kék vakondok figura
10 zöld vakondok figura
10 sárga vakondok figura
24 korong négyféle színben (minden színben 1, 2, 2, 3, 3, 4 értékű korongok)

Előkészület
A rétegek
Először az arany ásót tartalmazó réteg kerül a doboz aljába. Erre kerül a többi négy réteg a következő sorrendben: kék, 
világosbarna, piros, és a legtetejére a zöld. Minden rétegen lyukak vannak, és minden réteget hatféleképpen lehet feltenni. 
Emiatt mindig más lesz a rétegek által kialakított játéktábla.

A vakondok figurák
Két játékosnál mindenki 10 vakondok figurát kap. Három játékosnál mindenki 7 vakondok figurát kap. Négy játékosnál 
mindenki 6 vakondok figurát kap.

A korongok
Mindenki megkapja a megfelelő színű korongokat (1, 2, 2, 3, 3, 4 értékűek), ezeket számmal lefele mindenki alaposan 
megkeveri, majd maga elé egy sorba rakja.

A kiindulás
Egy kijelölt kezdőjátékostól kezdve sorban egymás után mindenki az egyik vakondok figuráját a legfelső rétegre teszi. Egy 
csomópontban csak egy vakondok álhat. Lyukba vakondokot nem lehet tenni. A játékosok addig rakják fel egyesével a 
figuráikat, amíg az összes fel nem kerül a legfelső zöld rétegre.

A játék menete
A játékosok célja, hogy minél több vakondok figurájukat lyukakba mozgassák, mivel csak ezek a vakondokok fognak 
továbbjutni a következő rétegre. A kezdőjátékos felfordítja bármelyik korongját a sorából, és az egyik vakondok figuráját 
pontosan annyi mezővel mozgatja arrébb, mint amilyen értékű a felfordított korong. Majd a felfordított korongját félreteszi. 
A következő körében már csak 5 korongja lesz, amelyek közül felfordít egyet. Megjegyzés: ha már mind a 6 korongját 
felfordította, csak ekkor forgathatja vissza, keverheti meg és használhatja újra a korongjait.

A mozgatás szabályai
1. Csak saját vakondok figurát lehet mozgatni.
2. A vakondok mindig egyenesen halad, kanyarodni nem lehet. A lyukakon és a speciális mezőkön át lehet lépni.
3. A vakondok a tábla szélénél sem kanyarodhat el.
4. A vakondoknak üres mezőre kell érkeznie.
5. A vakondok nem tud átlépni egy másik vakondokon (még sajáton sem).
6. Az egyik vakondok mozgatása kötelező, még akkor is, ha ezzel egy már lyukban lévőt kell kimozgatni onnan. Kivétel: 

ha a játékos összes vakondokja lyukban áll, nem kell mozgatnia, kihagyhatja körét addig, míg az adott réteg nem 
kerül le. Ha a játékos egyik vakondok figuráját sem tudja mozgatni, az adott körből kimarad.



Mindegyik korong felfordítva
Miután mind a 6 korong fel lett fordítva, vissza lehet forgatni, megkeverni, egy sorba lerakni és újra felhasználni őket.

Új réteg elérésekor nem kell a már felfordított korongokat visszakeverni.

Egy réteg minden lyukában áll egy vakondok
Ha a legfelül lévő réteg minden lyukában áll egy-egy vakondok, akkor ezt a réteget le kell venni a rajta lévő vakondokokkal 
együtt. Ezeket félre kell tenni. Mindenki már csak azokkal a vakondok figuráival játszik tovább, amelyek lyukban álltak. 
Emiatt rétegről rétegre mindenkinek egyre kevesebb vakondokja marad. Az a játékos, akinek egy vakondokja sem 
maradt, kiesik a játékból.

A speciális mezők
A legfelső zöld rétegen nincs ilyen speciális mező, csak az alatta lévő rétegeken.

Ha egy vakondok egy speciális mezőn áll meg, az adott játékos még egy korongját felfordíthatja és mozgathatja egy másik 
vakondok figuráját. Azonban a második mozgatott vakondok nem állhat meg speciális mezőn.

A legalsó réteg
A legalsó rétegen vannak szaggatott vonalak is. Két játékos esetén ezek nem használhatóak, kivéve a lyuk átugrása 
során.

A játék vége
Aki elsőként mozgatja a vakondját a legalsó réteg lyukába, megszerzi az arany ásót, és ezzel megnyeri a játékot.

A magyar fordítás Centaur munkája.


