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1. A játék bemutatása

A Déli sarkon az éhes pingvinek jég-
tábláról jégtáblára ugrálnak és halat
keresnek. Próbálják egymást akadá-
lyozni a mozgásban és megszerezni a 
a halaktól hemzsegö jobbnál jobb te-
rületeket. A végén az nyer, aki a leg-
több halat szerzi ide-oda ugrálva a
jégtáblákon.

2. Tartozékok

A doboz tartalma:
•  60 hatszögletü lap (úszó jégtáb-
lák)
•  16 fa pingvin 4 különbözö színben
(piros, kék, sárga, zöld)
•  szabályfüzet

Amennnyiben valamely tartozék hiányzik
vagy sérült, elnézését kérjük. Írjon az
alábbi címre, postafordultával megküldjük. 
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A hatszögletü lapok

A játékban 60 hatszögletü lap van.
Mindegyik hátoldala vízet ábrázol,
a színén pedig egy-egy jégtáblát 1,
2 és 3 hallal.

A pingvinek

A játékosok a szabályok szerint
mozgathatják pingvinjeiket a jég-
táblák között, hogy halat szerezzenek.

3. Elökészületek

A 60 jégtábla mezöt ki kell tenni az
asztalra méhsejt alakzatban színével
felfelé úgy, hogy a megfordításhoz
beférjen kettö közé az ujjunk. Az el-
sö sor 8 lapból álljon és tegyük a já-
ték terület közepére. Ezután tegyünk
fölé 3 sort (7,8,7 lapból álló). Majd a-
lá még 4 sort (7,8,7,8). Összesen lesz
8 sorunk.
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A játék terület pontos alakja nem
fontos, de a jégtáblákat (az 1, 2 és
3 hallal) egyenletesen kell elosztani. 
 

Minden játékos vegye el a megfelelö
darab pingvinjeit a saját színében:

4 játékos esetén: 2 pingvint
3 játékos esetén: 3 pingvint
2 játékos esetén: 4 pingvint

A legfiatalabb játékos kezd. Leteszi
az egyik pingvinjét az egyik egy halat
ábrázoló jégtáblára. Minden játékos
a saját körében leteszi egy pingvinjét
egy még szabad, egy halas jégtáblára
addig, amíg el nem fogy minden játé-
kos pingvinje.
 

4. A játék menete

Minden egyes pingvin a jégtáblákon
áll, kezdödhet a halászat! A játék
körökböl áll. A legfiatalabb játékos
kezd, majd az óramutató járásának
megegyezö irányban folytatódik.

A játék folyamán minden játékos egy
körében egy pingvinjét mozgathatja: 

A pingvin mozgatása

A pingvinek mozgatása egyszerü.
A pingvint egyenesen lehet mozgatni,
hat irányban, de a kezdö irányt meg-
változtatni egy körön belül nem lehet.
A pingvinnel bármennyit lehet lépni a
jégtáblákon, amíg valami meg nem a-
kadályozza a pingvin mozgását.
 

A pingvin mozgatása után, a játékos-
nak fel kell vennie azt a lapot, ame-
lyiken a mozgás elött állt. Az azon
található halak száma az általa meg-
szerzett pontot jelenti.
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A játékos egy körben
nem változtathatja meg
a pingvin haladási irányát!

 A pingvin mozgását
 blokkolja egy másik pingvin.

A másik pingvint átugrani vagy
        leütni nem szabad!
 

 



A mozgás blokkolása

A pingvin mozgatása megszakad, ha
eléri a tábla szélét, egy léket (ahol
már felvették a jégtábla lapot), vagy
ha elér egy másik pingvint.

Így egy idö után a pingvinek körül el-
fogynak a jégtáblák és kis szigeteken
rekednek.

5. A játék vége

Ha egy játékos már nem tud lépni e-
gyik pingvinjével sem, akkor felveszi
a pingvinjeit és az azok alatti lapokat.
A többi játékos folytatja a játékot,a-
míg tudnak lépni. Ha már csak egy já-
tékos tud lépni, akkor lelépi az összes
lehetséges lépését.
 
 
Végül a játékosok összeszámolják az
összegyüjtött halak számát. Aki a leg-
több halat gyüjtötte, az a gyöztes.

Abban az esetben, ha két vagy több
játékos is azonos számú halat gyüjt
össze, akkor az lesz a gyöztes, aki a
legtöbb jégtáblás lapkát szerezte
meg.
 
 
 

A játék keletkezése
Alvydas Jakeliunas Litvániában született
1961-ben. Ott tanult fizikát és jelenleg is
szabadúszó tervezöként dolgozik. A játék
ötlete akkor jött, amikor a mesterséges
intelligencián elmélkedett.
Alvydas véletlenül megismerkedett az in-
terneten a Bambus Game tulajdonosával,
Günter Cornett-tel. Ennek eredménye ez a
játék, amely 2003 októberében jelent meg
Pingvinas (Litvánia a pingvinekért) címmel,
korlátozott számban, amelyek igen gyorsan
elfogytak a játéküzletek polcairól.
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