
15-öst dobtunk. A játékos letakarja a jobboldali 15-ös 
mezőt a 3-as számú korongjával.

12-est dobtunk. Mivel a 12-es mezők mindegyike taka- 
rásban van, így a játékos a balra (ebben az esetben 
a 11-esre) vagy jobbra (ebben az esetben a sorban 
következő első üres mezőre, ami most a 14-es) eső 
következő üres mezőre helyezheti korongját.

A játék célja
A játékosok megpróbálják korongjaikat növekvő sorrendben felhe-
lyezni tábláikra, kockadobással határozva meg, hogy melyik me-
zőre kötelező mindenkinek tenni. Akinek elsőként sikerül mind a 
12 korongját növekvő sorrendben felhelyezni, az nyer.

Előkészületek
Minden játékos kap egy táblát és egy szett 1-től 12-ig számozott 
korongot, játékosonként azonos színben. A megmaradó táblákra 
és korongokra nincs szükség. Minden résztvevő lefordítja és meg-
keveri a korongjait, majd 3-at felfed.

A játék menete
1a. Kockadobás:
Az egyik játékos megkezdi a kockadobást. A kapott szám meg-
adja, hogy melyik mezőre kell a játékosoknak a három látható 
korongból egyet felhelyeznie.

1b. Korongok felhelyezése
A játékosok eldöntik, hogy a három korong közül melyiket kívánják 
felhelyezni a táblára. Amennyiben az adott számú mezőből kettő 
is van, akkor választhatnak, hogy melyiket fedik le. Ezt követő-
en felfordítanak egy újabb korongot, hogy mindig három számból 
tudjanak választani. A játék így folytatódik, amíg mind a 12 korong 
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A játék tartalma
� 4 db tábla (36 mezős)
� 1 db kocka (20 oldalú)
� 4 szett 1-től 12-ig számozott korong
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felkerül. Amennyiben a dobott számhoz tartozó mező már le van 
takarva, akkor a korongot a következő üres mezőre kell helyezni 
(akár jobbra, akár balra). Ez lehet akár a következő sor első mezője 
is (amint azt az 1b példán is láthatjuk). Ezt a játékos dönti el.

2. Korongok mozgatása:
Amint mind a 12 korong felkerült a táblákra, megkezdhetjük az 
átmozgatásukat. Ez annyit jelent, hogy bármelyik korongot leve-
hetjük, és újra feltehetjük a táblára. Arra a mezőre kell tenni, amit 
a kockával kidobunk. Ugyanazok a szabályok érvényes itt is, mint 
korábban: amennyiben a dobott számhoz tartozó mező már fog-
lalt, a játékos megválaszthatja, hogy melyik sorban előtte, vagy 
mögötte következő üres mezőre helyezi a korongját. Azokat a ko-
rongokat, amik a dobott számhoz tartozó mezőn vannak, szintén 
át lehet helyezni.

A játék vége
A játéknak azonnal vége van, amint valakinek sikerült mind a 12 
korongját 1-től 12-ig növekvő sorba rendeznie. A korongok között 
lévő üres mezők nem számítanak. „Finito!“ bemondásával jelez-
zük, hogy megnyertük a játékot.

Többkörös játék
A játékot lehet több körön keresztül is játszani. Kezdés előtt hatá-
rozzunk meg egy célszámot. Aki leghamarabb eléri ezt, az nyer. 
A játékosok minden játék végén összeszámolják pontjaikat.

A leghosszabb összefüggő sorban lévő minden korong egy pontot ér.

A leghosszabb 
összefüggő sor 
ebben az esetben 
a 4,6,8,9,10-es 
mezőkön lévő, 
amiért a játékos 5 
pontot kap.

15-öst dobtunk. Mivel a játékos már mind a 12 korong-
ját felhelyezte, így a 10-es korongot átmozgatja a 12-es 
mezőről a 15-ösre.

 Schmidt Spiele GmbH 
Postfach 470437, D-12313 Berlin
www.schmidtspiele.de

TÁRSASJÁTÉK

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 
Tel: 20/4281186 


