
Legyen szó akár egy darázsról, egy hollóról vagy egy hőlégballonról — Florian Flugel, a 
természetbúvár, mindent lefotóz, ami a levegőben repül. Azonban ennek során gyakran 
figyelmen kívül hagyja, hogy mi fekszik előtte a földön. A ló és a tehén nagy szórako-
zására, akik vidáman figyelik, hogy Florian belelép-e a friss trágyába. Vajon sikerül 
lefényképeznie minden repülő állatot, mielőtt a cipője tönkre megy?

    A játékelemek
Felkészülés

• Ragasszátok a trágyacimkéket, a
“lócitromot“ vagy a “tehénlepényt,”
a fémkorongok mindkét oldalára.

• Tegyétek egyesével a 10 trágyako-
rongot a játéktábla tetszőleges göd-
reibe.

• Osszátok el az ösvénylapkákat a
gödrökön, oly módon, hogy az azonos
képek a lehető legtávolabb legyenek
egymástól. Egy üres gödröt hagy-
jatok fedetlen. Florian Flugel erről a
helyről indul.

• Keverjétek meg a képkártyákat, és
tegyétek a tábla mellé, képpel lefele
egy pakliba. Tegyétek mellé a 
zsámolyt.

Mielőtt elkezdenétek, néhány dolgot
elő kell készíteni:

Florian Flugel állatokat, és levegő-
ben repülő tárgyakat fotóz. A játéko-
sok ezeket a pillanatképeket gyűjtik. 
Ehhez mozgatják a bábuját, és megpróbálják 
a lépésükkel kikerülni az útjába eső trágyát. 
Ha a játékos Floriant egy a felfedett képnek megfelelő
ösvénylapkára teszi, akkor megkapja ezt a képet. Amikor
az összes képkártya kiosztásra került, a játék véget ér, és
az nyer, aki a legtöbb képet gyűjtötte össze.

Mi ez az egész?

Fergeteges kupacugrás 2 - 5 játékosnak, öt éves kortól

Tegyétek a 10

trágyakorongot a  

gödrökbe!

Fedjétek le a 24

gödröt. Florian az

egyetlen fedet-

lenre áll!

Florian Flugel

24 ösvénylapka
zsámoly

12 képkártya
trágyakorong

2a ábra 2b ábra

A játék elkezdésekor fordítsátok fel a kép pakli legfelső lapját. Ezután kerüljön be a zsámoly is a játékba:

Aki legutóbb lépett kutyagumiba, az a játékos kezd. A többiek az órajárásának megfelelő sorrendben
követik. Akinek a köre van, az megpróbál Floriannal a zsámolyos mezőre lépni.

Ott két lehetőség van:

Florian az órajárás szerint halad előre a mezei ösvényen; a játékos döntheti el, hogy 1, 2 vagy 3 lépést haladjon előre.
Miután eldöntötte, a játékos közvetlenül a választott útlapka közepére ugrik vele, anélkül, hogy közben megállna.

1. ábra

A játék menete

Zsámoly elhelyezése
Amikor a játékos egy új kép kártyát fordít fel, akkor keresse meg a Florian előtti mezei ösvényen az első
ilyen képet ábrázóló ösvény lapkát, és tegye oda a zsámolyt. (2a ábra).
Azonban ha ez az ösvény lapka csak 1 - 3 mezőnyire van Florian előtt, akkor a zsámolyt a
következő ugyanezt a képet ábrázóló lapkára kell tenni. (2b ábra).

Hogy mozgatod Floriant?

• “Placcs!” történik, mert a játékos trágyába lépett (3. ábra).
A játékos köre véget ér, és a "Placcs!" dobozba olvasható leírás szerint kell eljárni.

• Semmi sem történik. Szerencsés vagy! Menj tovább!
A játékos folytathatja a körét, és újra léphet Floriannal 1 - 3 lépésnyit.

Ha "Placcs!" történik

a köröd véget ér.

Ha nem történik

"Placcs!", a köröd 

folytatódik.
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Legyen szó akár egy darázsról, hollóról vagy hőlégballonról — Florian Flugel,

a természetbúvár, mindent lefotóz, ami a levegöben repül. Azonban ennek során,

gyakran figyelmen kívül hagyja, hogy mi fekszik előtte a földön. A ló és a tehén nagy
szórakozására, akik vidáman figyelik, hogy Florian bele lép-e a friss trágyába. Vajon

sikerül lefényképeznie minden repülő állatot, mielőtt a cipője tönkre megy?

Játék komponensek

Felkészülés

• Ragasszátok a trágya cimkéket, a
“lócitromot“ vagy a “tehénlepényt,”
a fém korongok két oldalára.

• Tegyétek a 10 trágya korongot
egyesével a játéktábla gödreibe.

• Osszátok el az ösvény lapkákat a
gödrökön, oly módon, hogy az azonos
képek a lehető legtávolabb lergyenek
egymástól. Egy üres gödröt hagyjatok
fedetlen. Florian Flugel erről a helyről
indul.

• Keverjétek meg a kép kártyákat, és
tegyétek a tábla mellé, képpel lefele
egy pakliba. Tegyétek mellé a
zsámolyt.

Mielőtt elkezdenétek, néhány dolgot
elő kell készíteni:

Florian Flugel állatokat és levegőben
repülő tárgyakat fotóz. A játékosok
ezeket a pillanatképeket gyűjtik. 
Ehhez mozgatják a bábuját, és megpróbálják 
a lépésükkel kikerülni az útjába eső trágyát. 
Ha a játékos Floriant egy a felfedett képnek megfelelő
ösvény lapkára teszi, akkor megkapja ezt a képet.
Amikor az összes kép kártya kiosztásra került, a játék vé-
get ér, és az nyer, aki a legtöbb képet gyűjtötte össze.

Mi ez az egész?

Fergeteges halom ugrás 2 - 5 játékosnak, öt éves kortól
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Florian Flugel

24 ösvény lapka
zsámoly

12 kép kártya
trágya korong

2a ábra 2b ábra

A játék elkezdésekor fordítsátok fel a képpakli legfelső lapját. Ezután kerül be a zsámoly is a játékba:

Aki legutóbb lépett kutyagumiba, az a játékos kezd. A többiek az óramutató járásának megfelelő
sorrendben követik. Akinek a köre van, az megpróbál Floriannal a zsámolyos mezőre lépni.

Ott két lehetőség van:

Florian az óramutató járása szerint halad előre a mezei ösvényen; a játékos döntheti el, hogy 1, 2 vagy 3 lépést ha-
ladjon előre. Miután eldöntötte, a játékos közvetlenül a választott ösvénylapka közepére ugrik vele, anélkül, hogy 
közben megállna.

1. ábra

A játék menete

Zsámoly elhelyezése
Amikor a játékos egy új képkártyát fordít fel, akkor keresse meg a Florian előtti mezei ösvényen az első
ilyen képet ábrázóló ösvénylapkát, és tegye oda a zsámolyt. (2a ábra).
Azonban, ha ez az ösvénylapka csak 1-3 mezőnyire van Florian előtt, akkor a zsámolyt a következő ugyan-
ezt a képet ábrázóló lapkára kell tenni. (2b ábra).

Hogy mozgatod Floriant?

• “Placcs!” történik, mert a játékos trágyába lépett (3. ábra).
A játékos köre véget ér, és a "Placcs!"-nél olvasható leírás szerint kell eljárni. (Lásd a köv. oldalon.)

• Semmi sem történik. Szerencsés vagy! Menj tovább!
A játékos folytathatja a körét, és újra léphet Floriannal 1-3 lépésnyit.

Ha "Placcs!" történik

a köröd véget ér.

Ha nem történik

"Placcs!", a köröd 

folytatódik.
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Nem mertem ide lépni  zsámoly nélkül. De ígymegkaptam a katicabogaras képet.
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3. ábra 4. ábra

valamelyik ösvénylapka A "Placcs!" helye régebbi szabad hely (nyitott gödör)

(1)

(3) (2)

"Placcs!" 
Emeld fel Floriant, és vedd le a a lábáról az ösvénylapkát, meg a trágyakorongot . Ezután tedd vissza 
Floriant arra, a most már üres mezőre, ahol a “Placcs”megtörtént (3. ábra)! (1).

Fogd a Florian lábához ragadt ösvénylapkát, és tedd egy másik olyan gödörre, ami nincs lefedve! (2).

Ez után keress egy új rejtekhelyet a trágyakorongnak. Fordítsd meg bármelyik másik ösvénylapkát (a 
Florian lába alól most eltetten kívül), dobd a trágyát a gödörbe, és fedd le újra az ösvénylapkával! (3).
Ha azonban az így felfedett gödörben van már trágya, akkor azt a trágyakorongot meg kell tartanod,
amit oda akartál rejteni, és a gödröt azonnal újra le kell takarni. A korongot tedd magad elé.

Most következik a következő játékos köre (óramutató járása szerinti sorrendben).

Amikor a játékos — Floriannal —eléri azt azt a helyet, ahol a zsámoly áll, két
dolog közül választhat (A vagy B):

A) Ráteszi Floriant a zsámolyra, elveszi a képkártyát, és maga elé teszi. Ezzel
vége is a körének ( 4. ábra).

Tanács: Ez akkor érdemes választani, ha biztos vagy benne, hogy van egy
trágyakorong a zsámoly alatti gödörben.

A következő játékos végrehajt egy kört (1-3-at lép) Floriannal. Ezt köve-
tően felfordítja a következő képkártyát, és átteszi a zsámolyt (a 2. oldalon 
leírtaknak megfelelően).

A zsámoly elérése

Tegyél vissza a most már üres “Placcs“
helyre, az ösvénylapkát pedig tedd egy 

másik gödörre, ami fedetlen. Vajon
találsz egy üres gödröt a 

trágyakorongnak?

• “Placcs!" történik (a Placcs dobozban találod, hogy mit kell tenni). Vége a körének, a következő
játékos átteszi a zsámolyt a következő olyan ösvény lapkára, amin ugyanez a kép van. 

• Ha nem történik “Placcs!”, elveszi a kép kártyát. Ez után, megfordítja a következő kép kártyát és
átteszi a zsámolyt; ezután folytathatja a körét.

B) Félreteszi a zsámolyt, és Floriannal közvetlenül az ösvény lapkára lép.

Tanács: Ezt a lehetőséget csak akkor érdemes választanod, ha biztos vagy benne, hogy nincs a lapka
alatt trágya korong. 

Most az alábbiak történhetnek:

Megjegyzés Florian beleléphet ösvény lapka nélküli gödörbe is (és bele kell számolni, ha átugrik fölötte).

A játék vége

Amint valamelyik játékos felveszi az utolsó kép kártyát, a játék véget ér. Minden, a játékos előtt található
trágya korong miatt, le kell mondania a játékosnak egy begyűjtött képről. Ez után, akinek a legtöbb
képe van az nyer. Több győztes is lehet.

Játék variáció

Számoljátok meg a kép 

kártyáitokat. Minden megszerzett

trágya korong miatt dobjatok el 1

kép kártyát. Az a játékos nyert,

akinek a legtöbb kép kártyája van.

Ha a játék túl bonyolut vagy túl könnyű számotokra, akkor a játék kezdetén tehettek több vagy kevesebb
trágya korongot a játéktábla gödreibe.
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E-Mail: info@carletto.ch
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Ha Florian a zsámolyon áll, akkor megkapja a felfedett 
képkártyát, de a köre véget ér.



Nem mertem ide lépni  zsámoly nélkül. De ígymegkaptam a katicabogaras képet.

© 2008 Zoch GmbH
Szerző: Jacques Zeimet 
Illusztrátor: Gabriela Silveira
Magyarra fordította: Dunda 

3. ábra  4. ábra

valamelyik ösvény lapka A "Placcs!" helye régebbi szabad hely (nyitott gödör)

(1)

(3) (2)

"Placcs!" doboz
Emeld fel Floriant és vedd le a a lábáról az ösvény lapkát, meg a trágya korongot . Ezután tedd vissza 
Floriant arra a most már üres mezőre, ahol a “Placcs”megtörtént (3. ábra)! (1).

Fogd a Florian lábához ragadt ösvény lapkát, és tedd egy másik olyan gödörre, ami nincs lefedve! (2).

Ez után keress egy új rejtekhelyet a trágya korongnak. Fordíts meg bármilyen másik ösvény lapkát,
dobd a trágyát a gödörbe, és fedd le újra az ösvény lapkával! (3).
Ha azonban az így felfedett gödörben van már trágya, akkor azt a trágya korongot meg kell tartanod,
amit oda akartál rejteni, és a gödröt azonnal újra le kell takarni. A korongot tedd magad elé.

Most következik a következő játékos köre. (órajárás szerinti sorrendben).

Amikor a játékos — Floriannal —eléri azt azt a helyet, ahol a zsámoly áll, két
dolog közül választhat (A vagy B):

A) Ráteszi Floriant a zsámolyra, elveszi a kép kártyát, és maga elé teszi. Ezzel
vége is a körének ( 4. ábra).

Tanács: Ez akkor érdemes választani, ha biztos vagy benne, hogy van egy
trágya korong a zsámoly alatti gödörben.

A következö játékos fordul egyet Floriannal. Ezt követöen, megfordítja a
következö kép kártyát, és átteszi a zsámolyt (ahogy a 2. oldalon le van írva).

A zsámoly elérése

Tegyél vissza a most már üres “Placcs“
helyre, az ösvény lapkát pedig tedd egy 

másik gödörre, ami fedetlen. Vajon
találsz egy üres gödröt a trágya

korongnak?
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• “Placcs!" történik (a “Placcs” leírásnál megtalálod, hogy mit kell tenni). Vége a játékos körének, 
a következő játékos átteszi a zsámolyt a következő olyan ösvénylapkára, amin ugyanez a kép 
van. 

• Ha nem történik “Placcs!”, elveszi a képkártyát. Ez után, megfordítja a következő képkártyát és
átteszi a zsámolyt; ezután folytathatja a körét.

B) Félreteszi a zsámolyt, és Floriannal közvetlenül az ösvénylapkára lép.

Tanács: Ezt a lehetőséget csak akkor érdemes választanod, ha biztos vagy benne, hogy nincs a lapka
alatt trágyakorong. 

Most az alábbiak történhetnek:

Megjegyzés Florian beleléphet ösvénylapka nélküli gödörbe is (és bele kell számolni, ha átugrik fölötte).

A játék vége

Amint valamelyik játékos felveszi az utolsó képkártyát, a játék véget ér. Minden, a játékos előtt található
trágyakorong miatt, le kell mondania a játékosnak egy begyűjtött képről. Ez után, akinek a legtöbb
képe van az nyer. Több győztes is lehet.

Játék variáció

Ha a játék túl bonyolut vagy túl könnyű számotokra, akkor a játék kezdetén tehettek több vagy kevesebb
trágyakorongot a játéktábla gödreibe.
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Számoljátok meg a 

képkártyáitokat. Minden 

megszerzett trágyakorong miatt 

dobjatok el 1-1 képkártyát. Az a 

játékos nyert, akinek a legtöbb 

képkártyája van.
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