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A játék tartalma

• 1 játéktábla

• 56 Állatlap –  Négy fajta állatlapból (Jegesmedve, 
Fóka, Lazac és Hering) 14-14 darab van.

• 9 Rénszarvaslap     • 9 Iglulap

• 20 Eszkimó figura 

• 1 Napkorong  

• 1 Játékszabály

A Napkorong
9 mezôje.
A játék elején a 
napkorongot a bal 
szélsô mezôre 
tesszük.

JÁTÉKSZABÁLY

Grönland jégmezôi izgalmas felfedezôútra csábítják Enukot a kis eszkimófiút. Enuk már izgatottan várja, hogy 
kezdetét vegye az expedíció, aminek során jegesmedvét, fókát és más állatokat is megfigyelhet.

Ezek mellett részt vehet egy iglu megépítésében is! 
Tarts Enukkal az eszkimófiúval és gyûjtsd össze minél több állat képét, mert a 

játékot a végén az a játékos nyeri, aki a legtöbb képet gyûjtötte. 

Tervezte: Stefan Dorra és Manfred Reindl 2-5 játékos részére, 5 éves kortól

Az Iglu 9 mezôje.
Itt építjük fel együtt 
az iglut. 

Ebben a sorrendben 
bújnak el az állatok.
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A játék elôkészítése

Tegyétek a játéktáblát az asztal közepére, hogy mindenki 
jól lássa! 

Az állatképeket lefordítva keverjétek össze és rakjátok
a játéktábla mellé.

A napkorongot tegyétek a balszélsô napmezôre. 

Most mindenki válasszon egy színt és vegye magához a 
színéhez tartozó 4 eszkimófigurát.

A játék menete

A játék menete 2 lépésbôl áll:

 1. szakasz: amiben állatlapokat gyûjtünk és iglut építünk

 2. szakasz: amiben állatokat keresünk

A 1. szakaszt a legfiatalabb játékos kezdi.

 1. szakasz, állatlap gyûjtés és iglu építés

Amikor te kerülsz a sorra, fordíts fel egy állatlapot. A 
felfordított lapot minden játékosnak jól meg kell néznie. 

Egészen addig fordíthatsz fel lapokat,

 -  míg úgy nem döntesz, hogy már nem szeretnél több 
lapot felfordítani,

 -  ha egy iglulapot fordítasz fel és egy eszkimófigurát 
állítasz, 

 - vagy elbújtatsz egy állatot.

Ezzel lépésed véget is ért. Most szépen vedd magadhoz a 
felfordított lapokat és rendezd ôket egy felfordított pakliba.

A játékot a bal oldali szomszédod folytatja.

• Ha már nem szeretnél több lapot felfordítani

Magadhoz veheted a felfordított lapokat, amiket magad 
elôtt felfordítva szépen pakliba rendezve gyûjthetsz.

A lépésedet bármikor befejezheted akkor is, ha már 
több lapot felfordítottál.

• Iglulapot fordítottál fel és eszkimófigurát állítasz

Ha egy iglulapot fordítottál fel, akkor tedd a já-

téktáblának arra a mezôjére, ahová illik.

Azért, hogy mindenki tudja azt, hogy az iglunak azt a 
részét te építetted, állíts rá egy eszkimófigurát! 

Ha már nincsen eszkimófigurád, akkor sajnos nem tudod 
az iglurészt megjelölni, nem tudsz eszkimót állítani. 

Ilyenkor csak tedd az iglulapot a játéktábla 
megfelelô helyére.

A felfordított állatlapokat természetesen 
most is  magadhoz veheted. Lépésed 

ezzel véget ért.

Javaslat: Egyszerûbb lesz a játék, ha az állatlapokat 
szépen sorba rendezve fektetitek a játéktábla mellé.

Javaslat: Próbáld megjegyezni, hogy melyik állat képe melyik 
lapon van

Ügyes vagy! Egy iglulapot fordítottál fel! Tedd a játéktáblának arra a 
mezôjére, ahová illik és ne felejts el eszkimófigurát rátenni, persze 
csak akkor, ha van még.

Figyelj! Az eszkimófigurák nagy szerepet kapnak a játék végi 
értékelésnél!

Az állatlapokból 4 fajta van: Hering, Lazac, Fóka 

és Jegesmedve.

Rénszarvaslap Iglulap
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• Elbújtatsz egy állatot

Ha az állatlapok felfordítása után olyan állatok látszanak, 
amik elbújnak egymás elôl, akkor lépésed véget ér. 

Az állatokat a fentiek szerint el kell bújtatnod és a  
felfordítva maradt lapokat magadhoz veheted.

• Különleges eset, rénszarvaslapot fordítottál

Akkor, ha rénszarvaslapot fordítottál, gondoskodnod kell 
a rénszarvasról. Ez bizony idôbe kerül. Az idô múlását a 
napocska mutatja. Csúsztasd jobbra a napkorongot a 
következô szabad mezôre.

 A rénszarvasok sosem bújnak el, ezért lépésedet nyugod-
tan folytathatod.

Javaslat: Nem kell megjegyezned, hogy melyik állat melyik állat 
elôl bújik el, könnyen leolvashatod a játéktábláról! 

Példa:

1.)  Tomi egy jegesmedvét fordít fel. Úgy dönt, hogy még egy lapot 
felfordít. A második lapon heringek vannak. Ha Tomi most 
befejezi a lépését, akkor mind a két lapot megtarthatja.

2.)  Tomi azonban úgy dönt, hogy további lapot fordít fel. Amin ismét 
heringek vannak. 

3.)  A következô lapon, amit Tomi felfordít lazac van. Sajnos Tomi 
lépése ezzel véget ér, mivel a heringek elbújnak a lazac elôl.

4.)  A két heringlapot Tominak vissza kell fordítania és csak 
a lazacot és a jegesmedvét tarthatja meg.

 ✘

 ✘

Ha 1 rénszarvaslapot fordítasz fel, a napocskát 1 mezôvel kell jobbra 
csúsztatnod. Ha 2 rénszarvaslapot fordítasz fel, a napocskát 2 mezôvel 
kell jobbra csúsztatnod

Megjegyzés: Elôfordulhat az is, hogy egy lépésen belül több állat is elbújik. 
Példa: Anna 1 jegesmedvét és 2 lazacot fordít fel. A következô lapon, amit felfordít egy fóka van. A 2 lazac 
elbújik a fóka elôl, a fóka pedig elbújik a jegesmedve elôl. Annának vissza kell fordítania a 2 lazac és az 1 fóka 
képét. Anna csak a jegesmedvét tarthatja meg.

A heringek elbújnak a lazacok elôl.

A lazacok elbújnak a fókák elôl.

A fókák elbújnak a jegesmedve elôl.

A jegesmedvék elbújnak akkor, ha egy rénszarvas tûnik 
fel egy eszkimóval.
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A 2. szakasz akkor kezdôdik, amikor a napocska az utolsó 

mezôre ér. 

Ha a napocskát az utolsó mezôre csúsztatod, lépésed véget 
ér és kezdetét veszi az…

 Állatok keresése

A játékot a következô játékos folytatja.
Ha van eszkimófigurád a játéktáblára állítva, akkor magad-
hoz veheted az eszkimófigurádat és azt az iglulapot amit az 
eszkimófigurád jelöl. Állítsd a figurádat újra magad elé. 
Az iglulapot az eddig összegyûjtött lapjaidra teheted.
Most válik fontossá, hogy jól megjegyezted azt, hogy hová 
bújtak az állatok! Válassz ki egy állatfajtát, amit gyûjteni 
szeretnél és mond ki hangosan.
Most felfordíthatod az egyik lapot. Ha ügyes voltál és azt 
a lapot sikerült felfordítanod, amin az az állat van, amit 
gyûjteni szeretnél, akkor megtarthatod. Válassz újra egy 
állatfajt és mondd ki ennek is hangosan a nevét! Most egy 
újabb lapot fordíthatsz fel!
Ha nem voltál elég ügyes és nem sikerült olyan lapot 
felfordítanod, amin az általad választott állat képe van, 
akkor a felfordított lapot felfordítva ott kell hagynod és a 
játékot a következô játékos folytatja.
Ha a következô játékosnak is van egy eszkimófigurája a 
játékfelületen, akkor ô is bemondja az általa választott állat 
nevét, és ô is felfordíthat egyet a lefordított állatlapok közül.  
Ha a következô játékosnak nincsen eszkimófigurája a 
játékfelületen, akkor nem fordíthat fel állatlapot. Ebben az 
esetben a játékot az ôt követô játékos folytatja.
A játékosok sorrendje ebben a szakaszban sem változik. Az 
a játékos, akinek több eszkimófigurája is áll a játékfelü-
leten, újabb állatot választhat és új lapot fordíthat fel 
legközelebb, amikor ismét rá kerül a sor.

A játék vége és a játék végi értékelés

A játéknak akkor van vége, ha már nem áll több 

eszkimófigura a játékfelületen, vagy minden 

állatlap felfordítva fekszik.

Példa:
Anna a jegesmedvét választotta. Hangosan azt mondja, hogy 
„jegesmedve”, majd felfordít egy állatlapot 

Anna ügyes volt, és jegesmedvét fordított fel. 

Következônek egy fókát választ

Sajnos nem talál fókát, heringek vannak a lapon. 
Anna nem tarthatja meg a lapot. 

A felfordított állatlap ott marad az asztalon, felfordítva.

Ha te voltál a legügyesebb és te gyûjtötted össze a legtöbb 

lapot, akkor te lettél a játék nyertese! 
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Figyelem! Egy felfordítva fekvô állatlapot nem lehet 

gyûjteni! 

A játékhoz jó szórakozást kívánnak a Piatnik 
Budapest Kft munkatársai.

Importálja és forgalmazza 
a Piatnik Budapest Kft.   
1034 Budapest, Bécsi út 100. 
Tel.: 388-4122
email: piatnik@piatnik.hu    
Származási hely: EU
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