
Egy ízletesen érdekes kockajáték 2–7 laza madárnak,
akik megérezték a grillezett kukac illatát.

A grillezett kukacok már nagyon keresettek. Egyrészrôl azért, mert a tollasok kedvenc

eledele a grillezett kukac. Másrészrôl viszont Haraldnak igen nagy befolyása van

a csirkékre. Sam nagybátyjának volt az ötlete, hogy a Kentucky csirkeváros minden

részében helyezzenek el kukac grillbárt.

A kukac grillbárok megnyitásuk óta osztatlan sikereket aratnak a szárnyasok körében.

Az ötlet világszerte terjed. Mindenütt kukacgrillezésbe kezdenek. Tekintet nélkül arra, hogy

a kukac rostélyos, körrys, vagy frankfurti típusú, a világ összes madara iderepül érte.

A jelszó: „kukacvadászattal lehetsz milliomos”.

A játék tartalma:
16 játékkô 21–36 értékkel
8 dobókocka 6 szimbólummal (egy kukac
és 1–5 értékben pöttyök)

1 játékszabály

A játék célja
A játékot az a játékos nyeri, akinek a játék végén a legtöbb kukaca lesz.

1. ábra
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A játék elôkészítése
A játékosok a 16 játékkövet növekvô számsorrendben egymás mellé teszik
az asztalon. Ez lesz az un. „Grillsütô”

A játék menete
A játék menete az óramutató járásával megegyezô irányú. Az éppen soron lévô
játékos megpróbál kukacot szerezni a grillsütôrôl, vagy valamelyik
játékostársától. Ehhez a játékosnak elôször mind a 8 kockával dobnia kell.
A játékos dobása eredményébôl kiválaszt egy szimbólumot (számot, vagy kukacot)
és azokat a kockákat, melyeken az általa választott szimbólum van, maga elé teszi.
Ekkor a játékos megállhat vagy ismét dobhat a középen maradt kockákkal.
Az újabb dobás eredményébôl ismét választ egy szimbólumot és maga elé teszi
azokat a kockákat, melyeken az általa választott szimbólum van. A játékos nem
választhat olyan szimbólumot, amit az adott dobássorozatban egyszer már
kiválasztott. Ekkor a játékos megint dönthet, hogy megáll vagy továbbdob. Amikor
a játékos úgy dönt, hogy megáll, összegzi a kiválasztott kockáival elért pontjait.
Összeadja a számok értékét, és hozzáad minden begyûjtött kukacért 5–5 pontot.

1. dobás: Fortuna dobásából
kiválasztja a kukacot ábrázoló
szimbólumot. Két ilyent dobott, ezeket
maga elé teszi.

2. dobás: Fortuna ismét dobhat
a maradék 6 kockával. Két 4-est
sikerült dobnia, ezeket maga elé teszi.
Részeredménye 18 (2 x kukac, + 2 x 4).
A három kidobott kukacot nem
veheti magához, mert ezt
a szimbólumot már az elsô
dobásakor kiválasztotta.

3. dobás: Fortuna harmadik
dobásakor két 4-est, egy kukacot és
egy 5-öst dobott. Mivel elôzô
dobásaikor a 4-est és a kukac
szimbólumot már választotta, ezért
most csak az 5-öst választhatja.
Dobásának eredménye: 23. Abban
az esetben, ha a maradék három
kockával ismét dob, akkor 1, 2, vagy
3-ast kell dobnia, mert a többi
szimbólumot már felhasználta.

3. ábra

1. dobás után
kiválasztott
kockák

10 pont

18 pont

23 pont

2. dobás után
kiválasztott
kockák

3. dobás után
kiválasztott kockák

2. dobás

1. dobás

2

3. dobás

A számok a grillezett kukac adagokat jelölik,
mely dobáseredményt kell a játékosnak lépése
végéig elérnie.

A játékköveken eltérô számú kukacok is
vannak. Ezek mutatják meg azt, hogy a játékos
mennyi kukacot kap.

2. ábra

3

Egy adag grillezett kukac megszerzése:
A játékos lépése véget ér, ha sikerül mind a 8 kockát, vagy mind a 6 szimbólumot
maga elé tennie. A játékos befejezheti lépését elôbb is, ha a maga elé tett
kockákkal lehetôsége van egy követ megszerezni.
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Fortuna a harmadik
dobásából a három 2-es
veszi magához, mivel a 4-est
már kiválasztotta. Lépése
befejezésekor eredménye 24,
tehát a 24-es követ veszi
magához a grillrôl.

Gyuri kétszer 1 és egyszer
5-öt dobott. Gyuri befejezi
lépését és a 21-es követ
veszi magához, ami Szabina
elôtt van felfordítva.

4. a ábra

Fortuna

Nikolett lépése
befejezésekor 23-as
értéket ért el. A 21-es
értékû követ veszi el
a grillrôl, mert a 23-as
kô elôtte van, a 22-es
pedig nem látszik.

Benô lépése
befejezésekor 31-es
értéket ért el, és a 28-
as követ veszi magához
a grillrôl, mert a 31-es
30-as és 29-es kövek
nem látszanak sehol.

Szabina lépése
befejezésekor 26-os
értéket ért el, és elveszi
a 25-ös követ a grillrôl,
mert nem veszi észre,
hogy a 26-os kô
Fortuna elôtt fekszik.

4. c ábra

Gyuri Szabina

Nikolett

Benô

Szabina Fortuna

4. d ábra

4. e ábra

Ha a játékos félretett kockái között legalább egy kukac van, és a kockák összege
megfelel valamelyik játékkô értékének, akkor befejezheti dobássorozatát és
az értéknek megfelelô követ magához veheti. Ha az értékhez tartozó kô a grillsütôn
van (4. a ábra), akkor onnan veheti el a játékos, ha pedig valamelyik játékostársánál
van felfordítva (4. b ábra), akkor pedig onnan. Ha ez a kô a játékos elôtt van, vagy
éppen nem látható senkinél sem felfordítva, akkor egy tetszése szerinti, a dobás
értékénél kisebb értékû követ vehet el a játékos a grillsütôrôl. Abban az esetben is
így tesz, ha nem veszi észre, hogy a kidobott érték már egy játékos elôtt (4. c + 4. d
ábra), vagy éppen maga elôtt (4. e ábra) fekszik.

4 5

4. b ábra
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Kövek szerzése és elrendezése
Minden játékos felfordítva maga elé teszi az éppen megszerzett követ úgy, hogy
az újonnan szerzett követ felfordítva ráfekteti a már elôtte lévôre. Így egy pakli
képzôdik, melynek mindig csak a legfelsô köve látható. A játékostársak csak ezt
vehetik el a játékostól. A takart kövek védve vannak.

Eredménytelen lépés
Egy játékos lépése akkor eredménytelen,

ha dobásakor csak olyan számokat, vagy kukacot dob, amit már felhasznált.
(lásd 6. a ábra). A játékos ebben az esetben nem dobhat többet.

ha lépése befejezésekor a félretett kockák közt nincsen kukac. (lásd 6. b ábra)

ha dobásának értéke nem érte el a szükséges összeget ahhoz, hogy elvehessen
egy követ. (lásd 6. c ábra)

Az a játékos, aki hiába próbálkozott, nem vehet magához követ, sôt kövei közül
a legfelsô felfordított követ vissza is kell tennie a grillre (természetesen csak, ha
van neki).

Egy kô visszaadása
Az a játékos, akinek egy követ vissza kell adnia, a következôket teszi:
felfordítva visszateszi a legfelsô kövét a grillre,
lefordítja a grillen a legnagyobb értékû követ.

A játék további fordulóiban a lefordított követ már nem lehet megszerezni (lásd
7. a ábra), az a játék végéig lefordítva marad.
Ha a játékos által visszatett kô a legmagasabb értéket mutatja a grillen, akkor
azt nem kell lefordítani (7. b ábra).

Példák eredménytelen lépésekre

Nikolettnek sikerül a 28-as követ
megszereznie, ezt a paklijára teheti,
a pakliban alatta lévô kövek így
védve lesznek.

Nikolett sajnos csak olyan
szimbólumot dobott, amit már
ebben a fordulóban elôzô
dobásaikor kiválasztott.

Szabina dobása két 5-ös.
Annak ellenére, hogy dobása
eredménye 31 és a 31-es kô
szabadon fekszik, nem veheti
magához azt, mert félretett
kockái között nincs kukac.

Benô dobása két 1-es, így
dobása eredménye 25. Mivel
a 25-ös kô már nála van,
annál kisebb szám pedig nincs
a grillen, ezért nem vehet

magához követ.

5. ábra

6. a ábra Nikolett

6. b ábra Szabina

6. c ábra

Benô

6 7
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Benônek vissza kell adnia a fel-
fordított kövét, ami a 27-es.
A 34-es a grillen a legnagyobb
értékû kô, azt le kell fordítani.

Szabinának vissza kell
tennie a 30-as értékû
kövét a grillre. Mivel
ez a legnagyobb

értékû kô, ezt felfordítva kell
visszatenni.

A játék vége, a játék nyertese
A játék akkor ér véget, ha a grillen már nincsen több felfordított kô.
Ekkor minden játékos megszámolja az összegyûjtött kövein a kukacokat. A játékot
az a játékos nyeri, aki a legtöbb kukacot gyûjtötte. Egyezôség esetén az
a játékos nyer, akinek a legmagasabb értéket adja a köveinek összegzett értéke.

A játékhoz jó szórakozást kívánnak a Piatnik Budapest Kft munkatársai.

7. b ábra

7. b ábra

Benô

Szabina

Játékvariációk

Példa a visszaadott kövekrôl

Ha csak rövidebb ideig akarnak játszani vagy
esetleg nagyobb, 5–7 fôs társasággal,
a következô variációt ajánljuk: egy a grillre
visszatett követ akkor is le kell fordítani, ha
az a legnagyobb értékû lesz a grillen.

8
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