
Labirintus – Kincsvadászat (Labyrinth - Die Schatzjagd )
Egy gyors kincskereső játék 2-6 fő számára, 7 éves kortól

A játék tervezője: Gunter Baars

Tartalom:
35 labirintus kártya (mindegyik hátoldalán a megfejtéssel)
18 kulcs - 6 zöld, 6 piros, és 6 kék kulcs
1 fedő kártya

(Óvatosan nyomjuk ki a kulcsokat a kinyomóívből a legelső játék előtt.)

A játék célja:
A játékosok gyorsan összeszámolják, hogy mennyi kincsesláda érhető el a labirintusban. 
Ha ezt a játékos helyesen ítéli meg, akkor megkapja az adott labirintus kártyát. 
Aki először megszerez 5 labirintus kártyát, megnyeri a játékot.

A játék előkészülete:
Keverjük meg a 35 labirintus kártyát, és tegyük egy pakliba úgy, hogy a kártyák 
labirintusokat ábrázoló oldala legyen felfelé. A fedő kártyát tegyük a pakli 
tetejére. A kulcsokat tegyük a pakli mellé.

A játék menete:
A legidősebb játékos kezd. A pakli legalsó kártyáját kihúzza és az asztal közepére 
teszi úgy, hogy közben ne látszódjon a kártya másik oldala, hiszen az a megoldást 
mutatja.

A játékosok amilyen gyorsan csak tudják, megpróbálják összeszámolni, hogy mennyi 
kincsesláda érhető el a labirintus bejáratától elindulva, a folyosókon haladva. 
A folyosókon való haladásnál a következő szabályok érvényesek:

- A folyosókon oda-vissza lehet haladni annyiszor, amennyiszer csak szeretnénk.
- A falakon és a koponyákon nem lehet keresztül menni.
- Kezdetben a titkos ajtókon való átjárás sem lehetséges. Ezek az ajtók zöld, piros, 
  vagy kék zárként vannak jelölve a labirintusban. Amint egy játékos rendelkezik egy 
  megfelelő színű kulccsal, átmehet a titkos ajtókon.

Ha az egyik játékos úgy érzi, hogy biztosan tudja, hogy mennyi kincsesláda érhető el, 
akkor kezével a labirintus kártyára csap, és bemondja a gondolt számot. (Pl.: "Öt!") 
Ezzel az adott labirintusban való kincskeresés véget ér. A játékos ellenőrzi a kártya 
hátoldalán a megfejtést úgy, hogy a többiek ne lássák a megfejtést. Amíg a játékosnak 
nincs kulcsa, addig a helyes megfejtés a hátoldalon lévő legfelső szám.

Ha a helyes megfejtés megegyezik a bemondott számmal, akkor a játékos megmutatja a 
kártya hátoldalát a többi játékosnak is, majd nyereményként megtartja a kártyát.

Ha a játékos nem találta el a helyes megfejtést, akkor visszateszi a kártyát az asztal 
közepére úgy, hogy a labirintus oldal legyen felfelé, és folytatódik a kincskeresés. 
Az a játékos, aki már ismeri a helyes megfejtést, nem tehet semmilyen utalást a helyes 
megfejtésre. Ő ezt a kártyát már nem szerezheti meg, már csak a többiek próbálhatják meg 
kitalálni a helyes megfejtést, és ezzel megszerezni a kártyát.

Ha az egyik játékos kitalálja a helyes megfejtést, vagy már csak ő maradt egyedül, aki 



megszerezheti az adott kártyát, akkor megkapja ezt a kártyát.

Az a játékos, aki megkapta a kártyát, elindítja a következő kincsvadászatot azzal, 
hogy kihúzza a pakli legalsó lapját, vigyázva, hogy a kártya megoldása ne látszódjon.

Kulcsok:
A játékosok megfelelő számú labirintuskártya megszerzésekor kulcsokat kapnak.
A második kártya megszerzésekor a játékos egy zöld kulcsot is kap.
A harmadik kártya megszerzésekor a játékos egy piros kulcsot is kap.
A negyedik kártya megszerzésekor a játékos egy kék kulcsot is kap.
Az ötödik kártya megszerzésekor a játékos megnyeri a játékot.

A kulcsok nyeremények és nehezítések is egyben, hiszen kulcsok birtokában azokat a 
kincsesládákat is össze kell számolni, amelyek csak a megfelelő színű titkos ajtókon 
keresztül érhetőek el.

Emiatt minden labirintus kártyának négy megoldása van:
A kulccsal nem rendelkező játékosok számára a legfelső szám a helyes megoldás.
A zöld kulccsal rendelkező játékosok számára a második szám a helyes megoldás.
A zöld és a piros kulccsal rendelkező játékosok számára a harmadik szám a helyes megoldás.
A zöld, a piros és a kék kulccsal rendelkező játékosok számára a negyedik szám a helyes 
megoldás.

Példa:
A német nyelvű szabály 4. oldalán látható labirintus kártyán a helyes megoldások a 
következőek:
4 a kulcs nélküli játékosoknak,
5 a zöld kulccsal rendelkező játékosoknak,
7 a zöld és a piros kulccsal rendelkező játékosoknak,
8 a mindhárom kulccsal rendelkező játékosoknak.

A játék vége:
Amikor az egyik játékos megszerzi az ötödik labirintus kártyáját, a játéknak vége, ő nyert.

Játékváltozatok:
Ha kisebb gyerekek nagyobbakkal vagy felnőttekkel játszanak, megállapodhatunk a következőkben:
- a kisebbek sosem kapnak kulcsokat
- a nagyobbak, illetve a felnőttek már a játék elején kapnak egy zöld kulcsot
Játszhatunk csak az egyik változat szerint, vagy akár mindkét változatot is egyszerre használhatjuk.
Aki először megszerzi az ötödik labirintus kártyáját, megnyeri a játékot.

Fordítás: Centaur


