
AAA   jjjááátttééékkk   cccéééllljjjaaa

AAA   jjjááátttééékkk   eeelllőőőkkkéééssszzzííítttéééssseee   

AAA   jjjááátttééékkk   tttaaarrrtttaaalllmmmaaa   
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Ebben a változatban lehet taktikázni és így nagyon kicsiknek nem alkal-
mas. Az alapjátékban a Gólyák bosszanthatják a játékosokat. Most még
többet fogják. Minden alapjáték szabály megmarad egy kivételével és egy
új lép életbe.

AAA   kkkiiivvvéééttteeelll::: 

Amikor egy játékos három szomszé-
dos Békát talál,  abból amennyit tud
elhelyez a tábláján a többit kirakja
oldalra. A félrerakott Békákat számok
szerint egy halomba kell gyűjteni. A
játékosoknak figyelniük kell, hogy
milyen Békák kerültek ki a játékból.

Ez lehetővé teszi, hogy a játékos mind a három Békát kitegye oldalra,
ha nem tudja elhelyezni a saját tábláján. 
KKKiiieeegggéééssszzzííítttééésss:::

AAAmennyiben valaki be tudja bizonyítani, hogy egy másik játékos nem tudja
befejezni a tábláját, akkor az illető játékos kiesik a játékból.

A játékos nem tudja befejezni a tábláját:

• Egy adott Béka mind a 6 darabja felhasználásra került, vagy kikerült a
játékból

• Nem tudja lerakni a hiányzó Békáját, mert már nincsenek játékba azok
a Békák, amire szüksége van.

A
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BBByyy   WWWooolllfffgggaaannnggg   PPPaaannnnnniiinnnggg   
EEEgggyyy   oookkkooosss   mmmeeemmmóóórrriiiaaa   jjjááátttééékkk   gggyyyeeerrreeekkkeeekkknnneeekkk      222---666   fffőőő   rrréééssszzzééérrreee   555

ééévvveeesss   kkkooorrrtttóóólll...

Az a játékos nyeri a játékot, aki elsőként találja meg mind a 10
békát. A Béka lapkák képpel lefelé vannak fordítva és mindenkinek
meg kell találni legalább hármat, amik illeszkednek egymáshoz.
Ezután a nekünk legjobbakat elhelyezzük a táblánkon.

GGGóóólllyyyááásss   kkkooorrrooonnngggoookkk
333   ssszzzííínnnbbbeeennn

666   kkkööözzzééépppsssőőő   eeellleeemmm
aaa   tttááábbblllááákkkbbbaaa

666   TTTááábbblllaaa

666000   BBBééékkkaaa   lllaaapppkkkaaa

Megkeverjük a 60 db Békás lapkát és arccal lefelé elhelyezzük az asztal kö-
zepére. Úgy kell elhelyezni, hogy mindenki jól lássa és könnyen elérhesse
őket. A három gólyát oldalra helyezzük. Mindenki vesz egy táblát és egy
középső elemet. A tábla bemutatja 1-10-ig a békákat egy zárt körben. A
táblán látható, hogy mely békák ülnek egymás mellett és melyek
hiányoznak.

(((SSSzzzeeemmmttteeellleeennn   BBBééékkkááákkk))) 
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JJJááátttééékkk   mmmeeennneeettteee:::

Kiválasztjuk a
kezdő játékost. A
játék az óramutaó
járásával meg-
egyező irányba fo-
lyik.
A soron következő
játékos felhúz két
Békát. A felvett
Békáktól függ a já-
tékos további köre.

AAA:::   AAA   BBBééékkkááákkk   nnneeemmm   iiilllllleeessszzzkkkeeedddnnneeekkk

Azonosak a Békák

vagy

A békák nem
szomszédosak...

.........   aaa   fffooorrrddduuulllóóó
vvvééégggeeettt   ééérrr...

A Békák

visszakerülnek

az asztalra

és vége a

játékos kö-

rének.

BBB:::   AAA   kkkéééttt   BBBééékkkaaa   iiilllllleeessszzzkkkeeedddiiikkk

Ha a Békák szomszé-
dosak,

akkor választani kell
egy harmadik lapkát.

...ilyenkor két lehető-
ség van:

A harmadik Béka vagy

illeszkedik vagy nem.

AAAmmmeeennnnnnyyyiiibbbeeennn   aaa   hhhaaarrrmmmaaadddiiikkk

BBBééékkkaaa   nnneeemmm   iiilllllleeessszzzkkkeeedddiiikkk,,,   aaa

jjjááátttééékkkooosss   kkkööörrreee   vvvééégggeeettt   ééérrr,,,   ééésss

aaa   BBBééékkkááákkk   vvviiisssssszzzaaakkkeeerrrüüülllnnneeekkk...

(((lllááásssddd   EEE)))   

CCC:::   AAA   hhhaaarrrmmmaaadddiiikkk   BBBééékkkaaa   iiisss   iiilllllleeessszzzkkkeeedddiiikkk

A harmadik illeszkedő

béka után, eldöntheti a

játékos, hogy további Bé-

kákat húz fel.

Amennyiben húzott és az

nem illeszkedik az

előzőekhez, az addig

felhúzott  összes lap,

visszakerül az asztalra.

vagy 

A harmadik Béka illeszkedik eléje
vagy mögéje az első párhoz a táb-
lán (a példában a 10 vagy 3).

AAA   jjjááátttééékkk   vvvééégggeee

A játéknak akkor van vége, amikor az egyik játékos mind a 10 

Békát elhelyezte a tábláján.

Kivétel 6 játékossetén: Előfordulhat, hogy elfogy a
lehetősége annak, hogy három Béka illeszkedjen
egymáshoz . Ebben az esetben a játéknak vége,
az a játékos nyer, aki a legtöbb Békát helyezte a
táblájára. Amennyiben döntetlen alakul ki, az érin-
tettek osztoznak a győzelemben.

EEE:::   AAA   GGGóóólllyyyááákkk   eeellltttooorrrlllaaassszzzooollljjjááákkk   aaa   BBBééékkkááákkkaaatttDDD:::   AAA   BBBééékkkááákkk   eeelllhhheeelllyyyeeezzzéééssseee   aaa   tttááábbblllááánnn

Amennyiben a har-

madik(vagy további)

Béka nem illeszkedik,

a játékos visszateszi

azokat az asztalra.

Ezek közül a Békák

közül az egyikre el-

helyez egy gólyát.

Most kezdődik a kö -

vetkező játékos köre.

Amennyiben a játé-

kos úgy dönt, hogy

befelyezi a körét,

akkor fogja a Békáit

és a táblája

megfelelő helyére

lehelyezi őket.

Most kezdődik a kö-

vetkező játékos köre.

MMMeeegggjjjeeegggyyyzzzéééssseeekkk   ééésss   ssspppeeeccciiiááállliiisss   eeessseeettteeekkk

Mindaddig, amig a két béka illaszkedik
nincs semmi következmény. Lényeges,
hogy a 10-es után az 1-es következik.
Hiányosság a táblán: a lehelyezett
Békák nem illeszkednek a már koráb-
ban a táblára helyezettekhez.

Lehetőség van arra is, hogy olyan Bé-
kákat helyezünk le a táblára, amilyenek
már vannak ott. Ebben az esetben
kiválasztjuk azokat amiket le tudunk
tenni és a többi Béka visszakerül az
asztalra.

Az asztalra visszahelyezett békára,
ebben az esetben is kerül egy Gólya,
még akkor is, ha csak egyet tettünk
vissza. Egy olyan Békát amit egy Gólya
eltorlaszol, nem lehet kiválasztani. A
játék kezdetén a három gólyát oldalra
tesszük.

Először innen kell a három gólyát
elhelyezni. Ezt követően minden
alkalommal, amikor egy Gólyát kell lehe-
lyezni, a lehelyezettek közül elveszünk
egyet és azt rakjuk le a  Békára. Ez az
egyetlen módja, hogy egy eltorlaszolt
béka felszabaduljon.


