
Stefan Feld 
játéka 2-5 fő 
részére

A játék célja

Anton, a vakmerő hangyász élelmet keres. Kíváncsi 
természetéből adódóan hosszú ormányát minden útjá-
ba eső termeszvárba bedugja. Eközben azonban nem 
csak termeszeket és kukacokat talál, hanem egyéb 
apró-cseprő holmikat is.

Anton leginkább a termeszek királynőjére és tábor-
nokára vágyik, mivel ők hozzák a legtöbb győzelmi 
pontot. A játékosok most Anton bőrébe bújhatnak. 
Vajon ki fogja kockáit a legügyesebben használni és 
megnyerni a játékot?

Játékelemek
- 12 termeszvár - nagy kártyák, melyeken 5 tároló 

mezőkből álló oszlop található. Mindegyik táblán 
láthatunk egy kukacmezőt, valamint a legjobb játékos-
nak (a királynőnek) és a második legjobb játékos-
nak (a tábornoknak) járó győzelmi pontokat.

- 24 kukaclapka

- 32 talált tárgy lapkája - mindenféle leletekkel, 
melyeket a hangyász a termeszvárakban talál.

- 24 győzelmi pontlapka - 2-9 értékben

- 1 szabályfüzet

Kukacmező

A királynő
győzelmi pontjai

A tábornok
győzelmi pontjai

Tárolásra 
használt oszlop

- 25 kocka - sárga, piros, zöld, kék és fehér kockák, 
színenként 5 darab



Előkészületek

Helyezzük a kukacok, a talált tárgyak és a 
győzelmi pontok lapkáit képpel felfelé a játék-
tér egyik oldalára, fajtánként szétválogatva.

Keverjük meg a termeszvárakat, és képpel lefelé 
helyezzük őket egy kupacba a lapkák mellé.

Minden játékos magához vesz 5 kockát az egyik 
színből és 2 kukaclapkát a közös készletből.
A legéhesebb játékos lesz a kezdőjátékos.

Minden játékos kap:

Játékmenet
A játék 4 fordulóból áll.

Minden forduló elején felfordítjuk a felső három
termeszvárat és képpel felfelé a játéktér közepére 
helyezzük. Minden termeszvár mellé odatesszük 
a hozzájuk tartozó győzelmi pontokat.
Amikor egy játékos sorra kerül, dob az egyik
kockájával, majd a kockát a három közül az egyik 
termeszvár szabad mezőjére helyezi a dobott 
számmal felfelé.

A kocka elhelyezésére a következő szabályok 
vonatkoznak:
- Minden mezőn csak egyetlen kocka lehet.
- A játékosnak az első kockáját a termeszvár 
legszélső baloldali üres mezőjére kell helyeznie.
- A kockát mindig az adott oszlop legalsó üres 
mezőjére kell helyeznie.
- A játékosok minden termeszvárban csak egy
oszlopot választhatnak. Ebbe az oszlopba a többi 
játékos nem helyezhet kockát.

Ha egy játékos olyan mezőre helyezi kockáját, 
melyen egy tárgy vagy egy kukac látható, a játékos 
magához veszi a hozzá tartozó tárgy vagy kukac 
lapkáját a közös készletből. A játékosok ezeket a 
lapkákat képpel felfelé tartják maguk előtt. Ezek 
a játék végén győzelmi pontokat fognak érni.
A kukaclapkákat a játékosok saját fordulójuk-
ban becserélhetik egy bónusz különleges akció
végrehajtására. A játékosnak egy különleges 
akció végrehajtásához egyik kukaclapkáját vissza 
kell tennie a közös készletbe.

Példa: A zöld fordulója van, aki elhelyezni készül a 
kockáját. Nem helyezheti foglalt mezőkre, mert minden 
mezőn csak 1 kocka lehet. Az első két oszlopba nem 
tehet kockát, mert azt már két másik játékos elfoglalta. 
Kockáját a harmadik oszlop legalsó mezőjére teszi, mi-
vel balról a legszélső szabad oszlop legalsó mezőjére kell 
azt helyeznie.



Két különleges akció van:

- A játékos újradobhatja a kockáját.
Ezt bármennyiszer végrehajthatja, de minden alkalom-
mal be kell adnia érte egy kukaclapkát. Ha a játékos 
már nem tud, vagy nem akar több kukaclapkát bead-
ni, utolsó dobása változatlan marad.

- A játékos passzolhat.
Miután a játékos véget vetett saját körének, az óra-
mutató járása szerint következő játékosra kerül a sor.

A sárga „1”-est dobott. Mivel ez nem elég ahhoz, hogy 
elérje a legnagyobb értéket az adott termeszvárban, úgy 
dönt, hogy eldob egy kukacot és újra dob a kockával. 
Ezúttal „3”-ast dob és kockáját a termeszvárra helyezi.

Ha már minden kockát elhelyeztünk vagy nem tudunk 
több kockát a szabályoknak megfelelően lerakni, a 
forduló véget ér és minden termeszvárat egyesével 
kiértékelünk:

Figyelem: Ha egy játékos már nem tud kockát 
lehelyezni a szabályok betartásával, ő ebben a for-
dulóban már nem kerül sorra.

A termeszvárak kiértékelése

Egy adott termeszvárban az kapja meg a legjobb 
játékosnak (királynőnek) járó győzelmi pontlapkát, 
akinek az odahelyezett kockái összértéke a legma-
gasabb.
Egy adott termeszváron a második legnagyobb
összértékű kockákkal rendelkező játékos kapja meg 
a második legjobb játékosnak (tábornoknak) járó 
győzelmi pontlapkát.
Döntetlen esetén az az egy érintett játékos kapja meg 
a győzelmi pontlapkát, akinek a kockája baloldalról 
a legszélső a termeszvárban.
A játékosok a győzelmi pontlapkákat képpel lefelé
tartják maguk előtt.
Ha egy játékos kockáinak összértéke egy adott 
termeszváron pont annyi lesz, mint a kukacmezőn
látható szám, a játékos kap 1 kukaclapkát.

Példa egy termeszvár kiértékelésére:
A kék nem kap semmit!
A piros pontszáma megegyezik a kukacmezőn lévő 
számmal, így magához vehet egy kukaclapkát a kész-
letből.
A zöld összértéke a második legjobb a termeszvárban, 
így megkapja a tábornok lapkáját (2 győzelmi pont).
A sárga érte el a legnagyobb értéket (7), így megkap-
ja a királynő lapkáját (5 győzelmi pont).

Miután mindhárom termeszvárat kiértékeltünk, a 
játékosok visszakapják kockáikat. A három termeszvár 
kikerül a játékból és felfedjük a következő hármat. 
Az óramutató járása szerint következő játékos lesz 
az új kezdőjátékos.
Most már készen álltok a következő kör leját-
szására.



A játék vége

A játék négy forduló után véget ér. Ekkor következik 
a végső értékelés.
Minden játékos összeszámolja győzelmi pontjait:

- Minden olyan tárgytípus, amelyből a játékosnak 
több mint egy van...........................5 győzelmi pont
- Minden kukaclapka.....................1 győzelmi pont
- Minden győzelmi pont lapka annyit ér, amennyi
rá van írva.

Ezen kívül az a játékos, aki a legtöbb különböző
típusú tárgyat gyűjtötte össze, 10 győzelmi pontot
kap.
Ha a különböző tárgyak számában döntetlen
alakul ki, minden érintett játékos kap fejenként 10
győzelmi pontot.

A legtöbb győzelmi pontot szerzett játékos lesz a 
legjobb hangyász, aki megnyeri a játékot.
Ha a győzelmi pontok számában döntetlen alakul ki, 
az érintett játékosok közül az győz, akinek több 
királynő van a birtokában. Ha továbbra is döntetlen 
helyzet áll fenn, az lesz közülük a győztes, akinek 
több tábornoka van. Ha még mindig nincs győztes, 
az nyer, akinek több kukaca van.

Példa: A sárga a következő lapkákat gyűjtötte:

2 térkép, 2 cipő:
Fajtánként 5 győzelmi pont; 2 x 5 = 10 GyP
1 csont, 1 szemüveg, 1 hangszóró:
nulla pont; 0 GyP
3 kukaclapka: 3 x 1 = 3 GyP
Királynő lapkák: 9 + 5 + 4 = 18 GyP
Tábornok lapkák: 3 GyP

Összesen: 34 GyP

Ha a többi játékos nem gyűjtött 5-nél több különböző 
tárgyat, még 10 GyP-t kap, mivel ő gyűjtötte a legtöbb 
különböző féle tárgyat.

Szabályok két hangyász számára

Két játékos esetén a következő módosításokat 
kell alkalmaznunk:

A játékosok kiválasztanak egy harmadik játékos 
színt. Mindkét játékos magához vesz az adott színből 
plusz 2-2 kockát. Ez a szín egy képzeletbeli har-
madik játékoshoz tartozik. A játékosok így összesen 
7-7 kockával fognak játszani.
Amíg egy játékosnak van még mindkét színű kockából, 
ő döntheti el, hogy melyik kockával dob és helyezi 
el. A kockák elhelyezésére vonatkozó szabályok vál-
tozatlanok maradnak!
A harmadik színhez nem használhatunk kukacokat. 
A termeszvárak kiértékelésénél a harmadik játékos 
győzelmi pontjait is kiszámítjuk - akár még ő is 
megnyerhet a játékot!
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