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Kalandos versenyfutás Leo Colovinitől 2-5 játékos részére, 8 éves kortól

A játék története
A sárkányok birodalmában minden évben megrendezésre kerül a sárkánylovasok nagy viada-
la. A sárkánylovasok a Draco hegy legmagasabb csúcsának meghódítására vállalkoznak. A vi-
adalhoz 10 vad sárkányt hívnak össze a hegy lábánál. A birodalom 5 legjobb sárkánylovasa a 
sárkányokat a csúcsra kergeti. Aki a viadal során a legtöbb pontot gyűjti össze, kétségtelenül 
az egész birodalom legjobb sárkánylovasa.

A játék célja
A játékosok a sárkányokat váltogatva lovagolnak a Draco hegy csúcsa felé. Ehhez a megfele-
lő sárkányok kártyáit játsszák ki. De hogy az adott sárkány a megfelelő-e, csak az értékelések 
során derül ki. Az értékelések járulnak hozzá a győzelemhez szükséges pontok összegyűjté-
séhez. A játék során legtöbb pontot összegyűjtő játékos lesz a győztes.

A játék előkészületei
A játékosok számától függően a táblát a 2-3 játékos vagy a 4-5 já-
tékos részére előkészített felével az asztal közepére helyezzük. 

A játék kezdetén mind a 10 sárkányt a bal alsó sarokban lévő start 
mezőre helyezzük. A sárkányok színe csak a megkülönböztetésü-
ket szolgálja, a kártyáknak megfelelően, vagyis nem játékos színek. 
Ehelyett mindenki választ magának egy sárkányszimbólumot, és a 
hozzá tartozó két jelölőt a készletből magához veszi. Az egyik jelö-
lőt maga elé helyezi, a másikat a pontozó skála 0 mezőjére teszi, 
vagyis ezzel a megszerzett pontokat jelöljük. Minden játékos egy 
különböző színű kártyát vesz magához, és felfelé fordítva maga elé

 teszi (a kártya értéke nem számít). A játékosok előtt lévő kártyák határozzák meg, hogy me-
lyik játékos éppen melyik sárkányon lovagol. A többi kártyát összekeverjük. 

Minden játékos lefordítva 6 kártyát kap, amelyet a kezébe vesz. A többi kártyát lefordítva 
húzó pakliként  félretesszük. 

A játék menete
A legfiatalabb játékos kezd. Ezután az óra já-
rásának megfelelően folytatódik a kör. A sa-
ját körében a soron lévő játékos egymás után 
a következő lépéseket hajtja végre:

A saját körében minden játékos egy kártyát játszhat ki. A kijátszott kártya színe határozza 
meg, hogy melyik sárkány mozgatható. A kártyán látható számnak megfelelő számú mezővel 
lehet a sárkányt a csúcs felé mozgatni. Egy mezőn tetszőleges számú sárkány állhat. 
A játékos bármelyik sárkányt mozgathatja, még azokat is, amelyek más játékoshoz tar-
toznak. .
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Kártya kijátszásakor a következő esetek történhetnek:

• ðA játékos egy olyan színű kártyát játszik ki, amelyik másik játékos előtt is van. Ebben az 
esetben a játékos a saját maga előtt lévő kártya alá helyezi az éppen kijátszott kártyát. A 
többi játékos előtt lévő kártya érintetlen marad. 

• ðA játékos egy olyan színű kártyát játszik ki, amelyik egyik játékos előtt sincs. Ebben az 
esetben a most kijátszott kártyát az előtte lévő kártya tetejére teszi. Ilyenkor a játékos 
sárkányt is vált.

Egy játékos egyszerre csak egy sárkányon lovagolhat. Ezért minden játékos előtt egyszerre 
csak egy kártya látható. 

Példa: Lukas egy kék 1-est játszik ki, és ezért 1 mezővel előre mozgatja a kék sárkányt. Mivel 
egyetlen másik játékos előtt sincs kék kártya, így a kék kártyát a maga előtt látható piros kár-
tyára teszi, ami egy előző körből maradt előtte.
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10 sárkány

A játék elemei

10 sárkánylovas jelző 
(2 szimbólumonként)

110 kártya 1 kétoldalú játéktábla
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Kivétel: Olyan sárkány mozgatásánál, amelyik egyik játékoshoz sem tartozik és az úton 
leghátul áll, a játékos dönthet, hogy átszáll-e erre a sárkányra, vagy sem. Ha nem akar átülni 
rá, akkor a játékos előtt marad a korábbi kártyája, és az aktuálisan kijátszott kártya a korábbi 
alá kerül. Ennek ellenére a megfelelő sárkányt a korábbi szabályok szerint mozgatjuk. 

Példa: A fekete és a fehér sárkány az utolsó helyen áll. Lukas a fekete sárkányt 4 mezővel előre 
mozgatja. Mivel ez az egyik utolsó sárkány, Lukas eldöntheti, hogy vagy átveszi a színt és a 
fekete kártyát a kékre rakja, vagy megtartja a kék kártyát, és a feketét alá rakja. Úgy dönt, hogy 
megtartja a kék kártyát, és a feketét a kék alá teszi.  

Minden esetben, ha egy sárkány kék vagy zöld mezőre lép, értékelésre kerül sor. Az értékelés 
módja a mező színétől függ, amelyre a sárkány lépett. 

Kék mező = kis értékelés:  ha egy sárkányt kék mezőre mozgatunk, kis 
értékelésre kerül sor. Ekkor minden sárkányt kiértékelünk, amelyek 3 
vagy annál kisebb számú mezőn állnak. 

A sárkányok a lovasoknak annyi pontot adnak, amilyen számú mezőn 
állnak. A sárkánylovas jelzők a pontozóskálán a számnak megfelelő számú 
mezővel előre mozognak. Azok a játékosok, akik sárkánya nagyobb szá-
mú mezőn áll, nem kapnak pontot. A start mezőn álló sárkányok nem 
hoznak pontot. 

Példa: Lukas egy fekete 4-est játszik ki, és Nina fekete sárkányát egy 
kék mezőre mozgatja, ami egy kis értékelést eredményez. Mivel a 
saját kék sárkánya egy 3-as mezőn áll, így 3 mezővel előre mozgatja 
a pontozó skálán a sárkánylovas jelzőjét. Nina jelzője is két mezővel 
előre mozog, mivel közben a fekete sárkánya egy 2-es mezőre 
érkezett. Marie fehér sárkánya egy 6-os mezőn áll, így ezen értékelés 
során nem szerez pontot, a sárkánylovas jelzője ezért nem mozdul. 

Zöld mező= nagy értékelés: ha egy sárkányt zöld mezőre mozgatunk, 
nagy értékelésre kerül sor. Ekkor minden sárkányt kiértékelünk. Ez 
azt jelenti, hogy minden játékos annyi pontot kap, amilyen számú 
mezőn állnak a sárkányaik. A sárkánylovas jelzők a pontozóskálán a 
számoknak megfelelő számú mezővel előre mozognak. 

Példa: Marie a kék sárkányt 3 mezővel előre mozgatja. Mivel 
Lukas előtt épp egy kék kártya fekszik, Marie kártyája a saját 
fehér kártyája alá kerül. Mivel a kék sárkányt zöld mezőre 
mozgatta, nagy értékelésre kerül sor. 

Marie a fehér sárkány után 6 pontot kap, Lukas a kék sárkány 
után 4-et. Nina a fekete sárkány után újra 2 pontot kap.

Minden alkalommal, amikor egy újabb sárkány a 4 csúcsme-
ző egyikére ér, nagyértékelésre kerül sor. Ha a sárkányt az 
utolsó mezőn túl kellene mozgatni, elvesznek ezek a moz-
gáspontok. A sárkányokat teljesen normál módon lehet a 
csúcsmezőkre juttatni. A játékosoknak lehetősége van, tet-
szőleges számú olyan kártyát kicserélni, amelyhez tartozó 
sárkányok már a csúcsra értek. 

• Ha a játékos nem váltott ki értékelést, akkor a körének végén 6ra egészítheti ki a kezé-
ben lévő kártyákat.  

• Ha a játékos kiváltott értékelést, nem húzhat kártyát. (Előfordulhat, hogy egy játékos 
több egymást követő körben is értékelést vált ki. Egy játékosnak, aki egymás után 4 
körben is értékelést váltott ki, 2 kártyája van a kezében.

A játékos csak akkor húzhat kártyákat, ha egy körben nem váltott ki értékelést. 

Kivétel: Miután a játékos az utolsó kártyáját is kijátszotta, attól függetlenül, hogy értékelést 
váltott-e ki vagy sem, 6 kártyát húzhat.

A játék vége
A játék azonnal véget ér, ha a harmadik sárkány is felér a csúcsra, és megtörtént utána a 
nagyértékelés. A soron lévő kört már nem fejezzük be. A játékot a legtöbb ponttal rendelkező 
játékos nyeri. Döntetlen esetén megosztott győzelem van.
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Csúcsmezők

A doboz apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyt jelentenek 
3 évesnél kisebbeknek (lenyelhetik azokat). Tartsa távol tőlük! 

Forgalmazó: Gamer Café Kft. 2030 Érd, Béke tér 4/d 
www.compaya.hu email: info@compaya.hu




