
Roberto Fraga játéka, 2-6 játékos számára, 8 év felett, 15-45 percnyi játékidővel. 
A játékkal 2,3 vagy 4 játékossal érdemes megismerkedni, a fölött gyakorlottaknak 
ajánlott.
Minden évben a Dragon Deltajában a környékbeli falvak fiataljai megmérkőznek, 
hogy kiválasszák, ki a legerősebb és a legbátrabb. Megpróbálnak átjutni a folyó 
felett törékeny hidakon, amelyek kövekre tett pallókból állnak. Aki legelőször 
jut a szemközti faluba, megnyeri az arany Sárkányszobrot. Ehhez folyamatosan 
óvatosan, és megfontoltan kell megtervezni az előrehaladást, meggyőzve a többi 
ellenfélt, és elkerülni a veszélyes akadályokat és a torkolatban élő sárkányt.

Játékszabályok

Tartozékok
Játéktábla, amely 27 kis szigetet és 
6 falut mutat
6 figurát, különböző színekben 
(sárga, vörös, zöld, kék, fekete és 
fehér) a különböző versenyzőket 
szimbolizálandó
36 pallót, 6 különböző méretben, 
színenként egy teljes szett
27 szürke színű jelzőt, amelyek  a 
köveket szimbolizálják.
1 nagy figura a kezdőjátékos mu-
tatására
78 akciókártyát (színenként 13 lap)

A játék célja
Minden játékos egy versenyző fiatal 
bőrébe bújik, aki megpróbálja bebi-
zonyítani, hogy ő a legerősebb. A cél, 
hogy elsőként jusson át saját falujából a 
szem’’közti faluba.
Előkészületek
1. Minden játékos kiválaszt egy színt, és 
elveszi a hozzá tartozó figurát:
Két játékos esetén a fehéret és feketét.
Három játékos esetén a vöröset, a kéket 
és fehéret

Az akciókártyák összefoglaló táblázata
A kártyák részletes leírásád lásd a szabályok között
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Sárkány

A játékosnak fel kell tennie egy követ a 27 kis sziget 
valamelyikére. A kiválasztott szigeten még nem 
lehet kő. A letett kő a nem lóghat le a szigetről, és a 
szigeten nem mozdítható el. 

A játékosnak fel kell tennie egy-egy követ két kis 
szigetre. A kiválasztott szigeten még nem lehet kő. 
A letett kő a nem lóghat le a szigetről, és a szigeten 
nem mozdítható el. 

A játékosnak fel kell tenni egy pallót úgy, hogy felf-
eküdjön két kőre, vagy egy kőre és egy szigetre. 

A játékosnak fel kell tenni két pallót a fenti  
szabályok szerint. Egy pallónak két kőre vagy egy 
kőre és egy szigetre kell felfeküdnie.

A sárkány kártya semlegesíti a másik játékos 
akcióját. Egy sárkány nem semlegesít egy másik 
sárkányt.

A bábúval át kell ugrani egy ellenfél bábúját, egy 
szabad pallóra/faluba. Ha nincs szabad palló a bábú 
mögött, vagy nincs szomszédos bábú, akkor újra a 
kiindulási faluból kell indulni.

A játékosnak kettőt KELL lépnie a saját bábújával.  
Ha nem tud egy írányba haladni, lehetséges oda-
vissza lépni. Ha a bábú nem tud lépni, akkor 
beleesik a vízbe és a újra neki kell indulnia.

A játékosnak lépnie KELL a saját bábújával egy sz-
abad pallóra vagy faluba. Ha a bábú nem tud lépni, 
akkor beleesik a vízbe és a kiindulási faluból kell 
újra elindulnia.

A két cselekedet közül EGYIKET kell végrehajtani:
1. Egy palló levétele, és a saját készletbe helyezése
2. Egy kő levétele és a közös készletbe helyezése



Négy játékos esetén a zöldet, vöröset, 
kéket és sárgát
Öt játékos esetén a fekete kivételével az 
összeset
Hat játékos esetén az összeset.
2. A játékosok elveszik a színükhöz 
tartozó pallókat.
3. A játékosok elveszik a színüknek 
megfelelő 13 akciólapot. A lapok közül 
tegyük ki azokat a sárkánylapokat, 
amely színek nem játszanak.
Például 3 játékos esetén minden játékos 
kiveszi a zöld, a sárga és a fekete 
sárkányokat, és félreteszi.
4. A „Köveket” tegyük a tábla mellé, 
mindenki által elérhető helyre.
5. A legfiatalabb játékos megkapja a 
kezdőjátékos jelzőjét. 
A játék menete
A Dragon Delta fordulókra van osztva, 
és minden forduló 5 körből áll. 
Minden fordulóban a következő lé-
péseket kell végrehajtani:
1. A játékosok felveszik a 
kezükbe az összes akciólapjukat, a töb-
biek számára nem látható módon.
2.  Minden játékos titkosan 
kiválaszt 5 akciólapját, és képpel lefelé 
maga elé helyezi. A lapok végrehaj-
tási sorrendjét meghatározza, ahogy 
a játékos maga elé helyezi: először a 
baloldali jön sorra, utána a következő, 
és így tovább. A játékos körönként csak 
1 sárkányt választhat (lásd akciókár-
tyák/sárkány, később).

3. Miután minden játékos kiválasztott  
5 lapot, egyszerre felcsapják az első lapjukat 
(baloldalit).
A lapon látható akciót mindenki végrehajtja, 
a kezdőjátékostól kezdve, az óramutató 
járásának megfelelő sorrendben. 
4. Miután minden játékos végrehajtotta az első 
lapján látható cselekvést, mindenki felcsapja a 
második lapját, és sorban végrehajtják azt.
5. Ugyanezt a módszert kövessük a harmadik, 
negyedik és ötödik lappal. Miután minden 
játékos végrehajtotta az ötödik cselekvését, a 
fordulónak vége.
FONTOS MEGJEGYZÉS: Mielőtt egy já-
tékos végrehajtja az akcióját, minden esetben 
ellenőrizni kell, hogy egy másik játékos nem-e 
játszott ki rá Sárkány lapot, ezzel mega-
kadályozva a cselekvését. 
Forduló vége:
1. A kezdőjátékos a kezdőjátékos fig-
urát a balra ülő játékosnak adja tovább.
2. Minden játékos visszakapja az öt 
felhasznált kártyáját, és a következő körben 
ismét az összes kártyából választhat.
3. A játékosok új fordulót kezdenek, új 
akciókártyák kijátszásával.
A játék vége
A játéknak azonnal vége van, amennyiben egy 
játékos eléri a kiindulási falujával szemközti 
falut, anélkül, hogy a hátralévő akciókártyákat 
végrehajtanák a játékosok.

Sárkány kártya: A sárkánykártya semlegesíti az adott színű 
játékos akciókártyáját. 
Például: A zöld játékos a negyedik akciókártyájának a 
Vörös sárkányt választja. Így a negyedik játékos nem 
hajthatja végre a negyedik akcióját.
Egy játékos egy körben csak egyetlen sárkánykártyát 
játszhat ki. Amennyiben több játékos is sárkányt játszik ki, 
akkor mindegyik kifejti hatását: Sárkány nem semlegesíti 
egy másik sárkány hatását.  

Például: A vörös játékos kijátsza a zöld sárkányt a negyedik ak-
ciójának, míg a zöld játékos negyediknek a kék sárkányát játsza 
ki. A vörös játékos zöld sárkánya NEM semlegesíti a zöld játékos 
sárkányát, így a kék játékos NEM hajthatja végre az akcióját. 
Minden kártyapakli 5 sárkányt tartalmaz. 



Két lépés kártya: A játékosnak lépnie kell kettőt (pallóra 
vagy falura, tetszőleges sorrendben). A következő sz-
abályokat kell figyelembe venni:
CSAK akkor lehetséges, oda-vissza lépést tenni (nem 
változik a bábú helyzete), ha nincs más érvényes mozgás.
Ha nem lehetséges lépni, vagy oda-vissza lépni, akkor a 
bábú a vízbe esik, és a kezdőfaluból újra neki kell vágni 
az átkelésnek.

Ugrás kártya: A játékos bábújának át kell ugrania egy 
szomszédos másik bábút, és egy szabad pallóra vagy 
faluba kell érkeznie. Az ugrás két lépésnek felel meg.

Ha az ugrás nem lehetséges, mert nincs szomszédos bábú vagy 
nincs szabad érkezési hely, akkor a bábú a vízbe esik, és újra a 
kiindulási szigetről kell indulnia!

Az alábbi táblázat mutatja, hogy játékosszámtól függően melyik színek játszanak, 
melyik játékosnak melyik szigetre kellátjutnia, illetve milyen sárkányt kell kivenni.
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A fenti táblázatban látható, hogy egy játékos hány lapból választhat. 
Például: 4 Játékos esetén minden játékos 11 lapot kap, és mindegyik játékosnak 
ki kell vennie a fekete és fehér sárkányokat. 
Könnyedén látható, hogy négy játékos esetén a vörös, kék, zöld és sárga szín 
közül választhatnak a játékosok. 
A táblázatban minden mező két részre van osztva. A baloldali cellarész mutatja 
a játékos színét, benne a rendelkezésre álló lapok számát. A jobboldali üres 
négyzet színe mutatja az elérendő szigetet. 
Például  négy játékos esetén a vörös játékos 11 lapot kap, és célja a zöld sziget. 

Az akciólapok

Egy kő lehelyezése: A játékos egy követ lehelyez a 
készletből a Dragon torkolatában lévő szigetre (falura 
nem). A kőnek teljes mértékben a szigeten kell lennie (nem 
lóghat a vízbe).
Minden szigeten csak egy kő lehet.
A falvak szigetére nem lehet követ tennni - úgy kell tekin-
teni, mintha az egész sziget egy kő lenne - bárhol megtá-
maszt egy pallót -  azonban egyszerre legfeljebb hármat.
Egy letett követ később nem lehet a szigeten arrébb hely-
ezni - még a követ letevő játékosnak sem! 

Követ csak a megfelelő akciókártyával lehet levenni - a levett követ a közös 
készletbe kell tenni. A lerakott kőre bármelyik játékos fektethet pallót
Egy kőre  egyszerre legfeljebb három palló támaszkodhat. 
Amennyiben nincs már kő a készletben, akkor a kártya kijátszásának nincs 
hatása.



Két kő lehelyezése: A kijátszó játékosnak két követ kell elhely-
eznie a pályán az előző oldalon ismertetett szabályok szerint.

lóhoz igazítani - a korábban lerakott helyen kell a kőre felfeküdnie 
a pallónak. Egy kőre legfeljebb három palló támaszkodhat. A palló 
alapja nem lehet másik palló - csak kőre, vagy falu partjára lehet 
építkezni, a pallók nem is keresztezhetik egymást. Pallók csak egy 
helyen kerülhetnek fedésben - egy kövön támaszkodva (azonban a 
három palló/kő  korlát itt is él). 
A játékos először választ egy pallót szemmértékre, majd megfogja 
azt. Ezután másik pallót nem választhat - a megfogott pallót kell 
a pályára tenni, még akkor is, ha nem illeszkedik a kiválasztott 
helyre. Ha nincs megfelelő helye (nincs szabad kő, vagy mindegyik 
kőpár túl távoliak), akkor azt a pallót elvesztette a játékos, és vissza 
kell tenni a dobozba. 
Ha a játékos nem tud lehelyezni pallót, akkor is kijátszhatja a lapot.

Egy palló lehelyezése:A kijátszó játékosnak ki kell választania egy pallót a saját 
készletéből, és azt feltenni a pályára, úgy hogy az két kőre (bármelyik játékos tette fel 
a követ), vagy egy falu partvonalára és egy kőre fekszik fel. A követ nem lehet a pal-

Két palló kijátszása: A kijátszó játékosnak két pallót KELL a 
játéktáblára tennie, a fenti szabályok figyelembevételével.

Palló vagy kő levélete: A játékosnak az alábbi akciók közül 
kell az egyiket végrehajtania:
1. Palló levétele: A játékos kiválaszt egy palánkot, és saját 
készletébe helyezi. A következő szabályokat kell betartani:
- Nem szabad levenni bábút tartalmazó pallót
- A játékos készletében nem lehet kettőnél több színű palló
- A játékos készletében nem lehet kettő azonos számú palló

Példa: A vörös 
játékos a következő 
készlettel ren-

delkezik: vörös: 2,3,6 és zöld 4.
Nem válaszhat 2,3,4,6-os pallót, vagy zöldtől 
és vöröstől eltérő színűt.
2. Kő levétele: A játékos kiválaszt egy követ, és visszahelyezi a közös készletbe. 
Nem szabad olyan követ választani, amelyre palló támaszkodik. 

Ha nincs szabályosan levehető palló és kő, akkor a lap kijátszása hatástalan.

Lépés: A játékosnak lépnie kell egyet a saját bábújával egy 
szomszédos üres pallóra vagy faluba. A bábú bármerre mo-
zoghat, és bármilyen színű pallóra (faluba) léphet. 

A kiválasztott pallón nem állhat másik bábú - azonban egy faluba egyszerre bármen-
nyi bábú állhat. 

Ha a nincs szomszédos szabad 
palló (vagy mindegyik foglalt, 
vagy elbontották őket), akkor a 
bábú a vízbe esik, és újra a kiin-
dulási faluból kell nekiindulnia az 
átkelésnek. 


