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3-6 játékos részére, 8 éves kortól 

 

A király kétségbeesett! Az egész udvar a lovagi tornára figyel – így senki sem dolgozik a kastélyban. A királynak 
segítségre van szüksége! Figaro segítene, de Ő csak egy bolondos kölyök, aki mindig bajba kerül.  
Segíts neki megszerezni a munkát, és elkerülni a többi játékos piszkos trükkjeit! 

 

Tartozékok 

• 60 lap (5 színben: 3x1-es, 6x2-es, 1x3-as; 5 bolond 3x1-es, 2x2-es; 
és 5 “Lánc-Lánc-Eszterlánc” kártya) 

• 15 út lapka 
• Kastély fal 
• Királyfigura, fatalppal  
• Húzózsák 
• Szabálykönyv 

 

Előkészületek 

Az első játék előtt óvatosan nyomkodjuk 
ki a tartozékokat a keretekből. Helyezzük 
a királyt a fatalpba. Az útlapokat tegyük a 
húzózsákba.  

 

A játékosok 3 fordulót játszanak. A játék 
előtt véletlenszerűen húzzunk ki 
útlapkákat mind a 3 fordulóra. A játékosok 
számánál egyel kevesebb útlapkára van 
szükség körönként. A kihúzott útlapkákat 3 
kupacba kell tenni (fordulónként 1 kupac)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Példa: Útlapkák 5 játékos számára. 

Minden kupacban rendezzük hossz szerinti sorba az Útlapkákat. A Kastélyfalat tegyük félre, csak a 3. forduló végén 
lesz rá szükség. Az első forduló előtt keverjük meg az összes lapot, és egyenlően osszuk el a játékosok között.  

 

Speciális szabály 3 játékos esetén: Csak 45 kártyára van szükség. Az 5 színből válasszunk ki egyet, és tegyük 
vissza a dobozba két Bolondkártyával (1x1-es és 1x2-es) és 3 "Lánc-Lánc-Eszterlánc" kártyával együtt. 

 

A JÁTÉK MENETE 

A kezdőjátékost a játék tulajdonosa választja meg, vagy véletlenszerűen válasszuk ki. A kezdőjátékos megkapja a királyfigurát.  
A játék egy fordulója több körből áll, amelyben a játékosok az óramutató járásának irányában kerülnek sorba. Egy játékos a körében 
kiválasztja egy kézben tartott lapját, és képpel felfelé kijátssza egy játékos elé (akár saját maga elé is). Mindegyik lap egy bolondságot 
mutat, amit Figaró követett el a Király bosszantására. A következő szabályokat kell figyelembe venned, amikor kijátszol egy kártyát:  
•  Egy játékos előtt csak egyfajta színből lehet kártya.  Amennyiben egy játékos előtt már van egy adott színű lap, akkor 

csak ugyanolyan színű (vagy joker, azaz Bolond) lapot lehet kijátszani elé.  
•  Két játékos előtt NEM lehet ugyanolyan színű kártya.  Minden játékosnak különböző színű lapokat kell gyűjtenie! 

 

Abban a pillanatban, amikor egy játékos előtt a lapok értéke elért legalább 6 pontot, a 
Királynak elege lesz! A 6 pontot elérő játékos begyűjti az összes képpel felfelé lévő 
lapot, a többi játékos elől is. A begyűjtött lapokból egy képpel lefelé fordított paklit kell 
képezni. Nem számít, ki játszotta ki az utolsó lapot. A lapokat begyűjtő játékos kezdi az 
újabb fordulót, és kijátszik egy lapot a kezéből. Innentől kezdve ismét az óramutató 
járásának irányába folytatódik a játék.  

 

Ha nem tudsz lapot kijátszani, amikor sorra kerülsz (például nincs olyan színű lap a 
kezedben, mint a játékosok előtt lévő lapok), akkor a lapkijátszás helyett fel kell 
venned az összes képpel felfelé kijátszott lapot, és a saját képpel lefordított paklidra kell tenned. 

 

A soron következő játékos választhatja, hogy elviszi az összes kijátszott lapot lapkijátszás helyett.  
Néha megéri felvállalni az elkerülhetetlen sorsot, mielőtt még rosszabbá nem válik…  

A királynál betelt a pohár 



 

  

  

   

 

 

 

 

A forduló vége 
A fordulónak vége, ha a soron következő játékosnak már nincs lap a kezében (ezt fennhangon előre kell jelezni, 
amikor az utolsó lapod játszod ki). A forduló végét kiváltó játékos megkapja a királyfigurát.  

 

Minden játékos összeszámolja a lefordított paklijában lévő lapok számát (a kártyák értéke nem számít ebben a 
lépésben). Nem kell figyelembe venni a képpel felfelé a játékos elé kijátszott, és a kézben tartott lapokat.  

 

A legtöbb lapot megszerző játékos kapja meg a leghosszabb útlapkát a forduló útlapkái közül, és maga elé helyezi. 
A lapok számában következő játékos kapja a következő hosszúságú útlapkát, és így tovább: minden játékos kap 
egy útlapkát, kivéve a legkevesebb lapot szerző játékost, aki akár lapot se szerzett. Ha több játékosnak sikerült 
felvett lap nélkül befejezni a fordulót, akkor egyikőjük sem kap útlapkát. (A megmaradó útlapkákat a zsákba kell 
tenni). Döntetlen esetén, a királyhoz - az óramutató járásának irányába - közelebb ülő játékos kapja a hosszabb útlapkát. 

 

A lapokat meg kell keverni, és egyenlően kiosztani a következő fordulóra. A királyfigura játékosa kezdi az új fordulót.  
 

A 3. forduló: A harmadik forduló végén, a legkevesebb lapot szerző játékos (döntetlen esetén a Királyfigurát 
megszerző játékos, vagy ahhoz az óramutató járásának irányába legközelebb ülő) kicseréli a leghosszabb útlapkáját 
a 3. forduló kupacának legrövidebb útlapkájával.  
Megjegyzés: Ha a leghosszabb útlapkája is rövidebb, mint a cserélhető legrövidebb lapka, akkor nem kell kicserélni.  

 

FONTOS: A forduló közben NEM szabad számolgatni, kinek hány lapja van a paklijában, illetve NEM szabad össze-
hasonlítani a megszerzett útlapkákat a többi játékossal. Bár a többieket meg lehet győzni, hogy ki vezet éppen…  

 

Speciális lapok 
A “Lánc-Lánc-Eszterlánc” kártyát kijátszó játékosa maga elé fekteti. Ekkor minden játékos átadja az előtte lévő lapokat a 
tőle balra ülő játékosnak. Az éppen kijátszott „Lánc-Lánc-Eszterlánc”kártyát is. 

 

A Bolond kártyák jokernek számítanak, bármilyen színt helyettesítenek. 6 játékos esetén a Bolond kijátszható a 6. 
játékos elé, akkor is, ha az 5 színt már a többi játékos „gyűjti” maga előtt.  

 

Ha csak Bolond, illetve „Lánc-lánc-Eszterlánc” kártya van egy játékos előtt, akkor az Ő színe még meghatározatlan. Bármilyen 
színű kártya kijátszható elé. (Természetesen csak olyan, amit más játékos még nem gyűjtött maga elé.

 A JÁTÉK VÉGEA JÁTÉK VÉGEA JÁTÉK VÉGEA JÁTÉK VÉGE    
A játék a 3. forduló után véget ér. Minden játékos összeilleszti 
a megszerzett útlapkáit, és a várfalhoz illeszti.  

 

A legrövidebb út játékosa van legközelebb a kastélyhoz, és a 
Figarója megszerezte az állást - megnyerve a játékot!  

 

Döntetlen esetén a királyfigura birtokosa, vagy hozzá az 
óramutató járásának irányába legközelebb ülő játékos nyert!  

 
 
 
A GYŐZTES! 
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