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MONTGOLFIERE 
 

Dominique Ehrhard 
 
 

Áttekintés: 
 
A Montgolfiere játékban minden játékos megpróbálja a hőlégballonját a legmagasabbra 
juttatni. Ehhez felszereli ballonját Ballasztzsákkal, amelyet a legalkalmasabb pillanatban 
ledobhat, Csáklyával , amellyel más ballonokhoz kapcsolhatja magát, Altatógázzal, 
amelynek segítségével a lentebb levő hőlégballonokat akadályozhatja és egy Szuper 
Motorral. A játékosok Vihar kártyákat is felhasználhatnak, melyekkel megfordíthatják a 
hőlégballonok mozgásának irányát. 
 
Cél: 
 
Győztes az a játékos, aki először éri el a Holdat. Amennyiben senki sem éri el a Holdat, 
úgy az a játékos nyer, aki a kártyák elfogyásának pillanatában a legmagasabbra jutott.  
 
Tartalom: 
 
1 Játéktábla 
 
6 Ballon  Korong 
 
6 Csomag Kártya, mindegyikben 24 kártyalap 
 
6 Gumiszalag 
 
Előkészítés: 
 
Minden játékos választ egy színes ballont és az 5. szintre helyezi azt. Ez a kezdő szint. 
Minden játékos magához veszi a ballonjával azonos színű kártyacsomagot és megkeveri 
azt. Minden játékos oszt magának 7 lapot s kezébe veszi azt.  
 
Játék: 
 
Minden játékos kiválaszt a kezében levő 7 lapból egyet, és képpel lefelé fordítva maga 
elé helyezi azt. Amikor mindenki választott, a játékosok egyszerre megfordítják azt. A 
kártyalapoknak megfelelő akciókat  a lejjebb levő Akció Kártyák fejezet leírása alapján 
végrehajtják. 
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A kijátszott lapokat a játékosok eldobják, majd egy újat húznak helyette a saját 
paklijukból. A következő lap kijátszása az eddigiekhez hasonlóam történik. Ha a pakli 
kiürül, a játék addig folyik, amíg a játékosok kezéből is el nem fogy a lap.                                                                
            
Akció Kártyák: 
 
A kártyalapok akcióinak végrehajtásához a kártyák sorrendjét szigorúan be kell tartani 
(ezt a lenti kártyalapok leírásának sorrendje határozza meg). Először az Altatógáz 
Kártyalap  fejti ki hatását, aztán a Vihar Kártyalap, majd a Ballaszt Kártyalap, Szuper 
Motor s végül a Csáklya. A Játékosok a kártyalapokat kijátszhatják anélkül is, hogy 
azoknak hatása legyen. Például az Altatógázt, amikor a ballon alatti szinten nincs más 
ballon.  
 
Kártyák leírása: 
 
Mindegyik játékos paklija a következőket tartalmazza: 15 Ballaszt kártya (1-15-ig 
számozva), 4 Csáklya, 2 Altatógáz, 2 Vihar és 1 Szuper Motor. 
     

     
Altatógáz: Ez a kártya hatástalanítja  az összes többi kártyalapot 
  (kivéve  a Szuper Motort) , amelyet ezen kártyalapnál  
  1 szinttel lejjebb játszottak ki. Azokra a Ballonokra,  
  amelyek több mint 1 szinttel vannak lejjebb, vagy  
  ugyanazon  esetleg feljebb levő szinten helyezkednek 
  el, ez a kártya nem fejt ki semmilyen hatást. A  
  hatástalanított lapok kikerülnek a játékból.   

Megjegyzés: egy Altatógáz kiolthatja egy másik 
Altatógáz hatását és ekkor csak a magasabb szinten 
levő tud érvényesülni.   
 

 

Vihar: Ha egy körben páratlan (1,3,5) számú Vihar kártya  
  kerül kijátszásra, akkor vihar támad. Ha páros számú 
  Vihar kártya kerül elő, akkor azok kioltják egymást. 
  A vihar minden olyan ballont egy szinttel lejjebb  
  kényszerít, amelyek egyébként felemelkedtek volna. 
  Más olvasatban ez ellentétes hatást fejt ki. Az  
  Altatógáz által hatástalanított Vihar kártyák   
  természetesen nem számítódnak bele a páros/páratlan 
  számítás eredményébe.  
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Ballaszt: A legnagyobb értékű Ballaszt kártyát  kijátszó  
  játékos 1 szinttel feljebb emelkedik. Amennyiben   
  több játékos kártyalapjának értéke megegyezik a  
  legmagasabb értékű Ballaszt kártyával, úgy   
  mindegyik játékos emelkedik 1 szintet. A többi ballon 
  nem mozdul.  

Megjegyzés: A repülőrajban való mozgást jutalmazza 
a játék, a Vihar kártyák pedig megfordítják a mozgás 
irányát.  

 

 
 
 
 

 

 
Szuper Motor: Ennek a kártyának a hatására 2 szintet lehet  
  emelkedni, más játékosok által kijátszott Ballaszt  
  kártyáktól függetlenül. Vihar esetén az erős széljárás 
  miatt  csak 1 szintet emel a Szuper Motor. A Szuper 
  Motor üzemeltetésére az Altatógáz használatának  
  nincs semmilyen hatása.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 Csáklya:  Az a játékos, aki ezt a kártyalapot kijátssza, az az
  egy szinttel feljebb levő valamelyik ballonnal vagy  
  ballonokkal együtt mozoghat. Más ballonok, amelyek 
  azonos szinten, lejjebb, vagy több mint 1 szinttel  
  feljebb helyezkednek el, nem csáklyázhatók meg. . 
  Viharban az a ballon, amelyik egy olyan ballonhoz  
  kapcsolta magát, amelyiknek egy szintet ereszkednie 
  kell, szintén együtt kell ereszkednie vele Több  
  Csákány használata kialakíthat egy láncot, ahol egy  
  ballon magával vontatja azon ballonokat, amelyek  e 
  láncban összekapcsolódnak. A Csáklyákkal a játékos 
  a választásától függően egyaránt kapcsolódhat mind a 
  Szuper Motorral, mind a Ballaszt kártyával   
  mozgatott ballonokhoz . Az Altatógáz eltéríti a  
  Csáklyát..  

 
 
 

 



2005.12.14.                                                     ef                                                                  4                                                          

Rajban való repülés: 
 
Amikor több játékos ballonja azonos szinten tartózkodik, repülőrajt alkotnak. Ezen 
játékosok megmutathatják egymásnak a  kártyalapjaikat és megbeszélhetik a soron 
következő lépésüket anélkül, hogy más szinten levő játékost bevonnának ebbe. Azonban 
a rajban levő játékosokat semmire sem kötelezi ez a megbeszélés és eltérhetnek a 
megállapodástól, az ígéreteiktől. 
Megjegyzés: A játékosok azonos szintről kezdik a játékot és így egy rajt alkothatnak. .  
Ha egy rajban több játékos is ugyanazt az értékű Ballaszt kártyát játssza ki, ez az érték 
megnő ezen játékosok számával. Azaz, ha 3 játékos „7”-es Ballasztot tesz ki, ez „10”-es 
ballaszttá válik, amely megüti a „8” és a „9”-es Ballasztot. Ha ennek a rajnak van a 
legnagyobb értékű Ballaszt kártyája, mind a három ballon 1 szintet emelkedik. 
 
Opcionális Szabályok: 
 
Fekete Báró: 
 
6-nál kevesebb játékos esetén lehet képezni egy extra fiktív pozíciót, ez lesz a Fekete 
Báró. Az ő részére is biztosítjuk a kártyacsomagot, és minden körben a csomag tetején 
levő lapot játsszuk ki. A normál szabályok maradnak érvénybe. Amennyiben a Fekete 
Báró egy raj részét képezi, úgy a raj tagjai megtekinthetik a legfelső lapját 
 
Pontozásos Játék: 
 
A játék kezdete előtt a játékosok eldönthetik, hogy egy játszma sorozat részeként teszik 
ezt. Először megegyeznek abban, hány pontos sorozatot fognak játszani (egy 50 pontos 
játék kb. 1 óráig tart).. Minden játék végén a játékosok pontot kapnak a ballonjuk által 
elért szint függvényében. Amennyiben egy játékos eléri a Holdat, 5 jutalompontot kap 
érte. Minden játék után összegzik pontjaikat a játékosok. Az a játékos a győztes, aki 
először éri el a kijelölt ponthatárt. 
 


