
 
  

PHOENIX 
 

Cél:  
 
 A saját  bábuk megfelelő sorrendbe rendezése a kártyalapok használatával és az 
ezekért járó győzelmi pontok megszerzése. Egy játék 3 menetből áll. A győztes az, aki a 
3 menet végén a legtöbb győzelmi pontot szerezte meg. 

 
Tartalom:   
     
  1  játéktábla         
  6  különböző színű „ Fényskála” kocka     
30  játékbábu , mind a 6 színből 5 darab színes  
50  kártyalap 
  1  vászonzsák 
  1  játékszabály 

 
Előkészítés: 
 
1, A játéktáblát elhelyezzük a 2 játékos között 
2, A kártyalapokat megkeverve pakliként arccal lefelé elhelyezzük a játéktábla mellé.. Ez lesz 
a húzó pakli. 
3, A 6 darab kockát behelyezzük a vászonzsákba és onnét véletlen sorrendben kihúzzuk őket. 
A kihúzás sorrendjében elhelyezzük azokat a játéktábla közepére az egyik végétől 
folyamatosan haladva a másik vége felé. 
4, Az összes bábut belehelyezzük a vászonzsákba. 
5, Mindkét játékos véletlenszerűen kihúz 10 bábut, és a húzás sorrendjében jobbról balra 
haladva elhelyezi azokat az előttük levő játéktáblán körben elhelyezkedő mezőkön. Ez most 
mindkét játékos „ Bábuvonala” . 
6, A kezdő játékost kiválasztjuk vagy véletlenszerűen kisorsoljuk, ahogyan a játékosok 
kívánják. Ez a játékos húz 5 lapot a pakliból, és elhelyezi a kezében azokat úgy, hogy az 
ellenfele ne láthassa. A másik játékos szintén húz 5 lapot hasonló módon kialakítva a a saját 
kezdő kezet. 
 
Játékmenet : 
 
 Egy komplett játék 3 menetig tart, minden menet számos fordulóból áll. 
 
1, Egy játékosnak a saját körében VAGY  ki KELL játszania a kezéből VAGY el KELL 
dobnia egy lapot. 
* ha kijátszik egy lapot, annak hatását azonnal végre kell hajtania 
* ha eldob egy lapot, annak nincs semmilyen következménye 



2, Amikor egy játékos kijátszik egy kártyalapot és végrehajtja annak a hatását illetve eldob 
egy lapot, a következő két akciót KELL végrehajtania: 
a, Helyezze a kijátszott vagy eldobott lapot a játéktábla mellé. Ezek a lapok alkotják a játékon 
kívüli pakli lapjait. 
B, Húzzon egy lapot a húzó pakliból és helyezze a kezébe. 
 
A játék menet vége : 
 
Egy  menetnek akkor van vége, amikor az egyik játékos a bábuit sikeresen rendezi a 
játéktábla közepén elhelyezkedő „Fényskálának” megfelelő színsorrendjébe (ha a színkép 
összes színe nem található meg a játékos Bábuvonalában a hiányzó színt egyszerűen 
figyelmen kívül hagyjuk) vagy mihelyst a húzó pakli elfogy. 
 
A menet végén mindkét játékosnak kiosztjuk a győzelmi pontokat a következő táblázat 
szerint: 
 
Feltétel                                                                                                            Győzelmi Pontok 
 
- Az első játékos, aki a „Fényskálának” megfelelő színsorrend  
szerint sikeresen rendezi a saját bábuit .      5 pont 
- A színkép összes színe megtalálható a játékos Bábuvonalában   4 pont 
- 3 azonos színű bábú egymás mellett helyezkedik el a Bábuvonalon  2 pont 
- 4 azonos színű bábú egymás mellett helyezkedik el a Bábuvonalon  3 pont 
- 5 azonos színű bábú egymás mellett helyezkedik el a Bábuvonalon  4 pont 
 
 
A játék megnyerése : 
 
Az a játékos a győztes, aki a 3 menet során a legtöbb győzelmi pontot szerezte meg. 
 
 
Kártyalapok : 
 
A kézben levő kártyalapok kijátszásával a játékosoknak a győzelmi pontok elérése érdekében 
lehetőségük van a kockák és a bábuk sorrendjének megváltoztatására. 
 
 
Mozgató lapok :  

 
Ez a lap lehetővé teszi a játékos számára, hogy a saját Bábusorában egy bábut arrébb 
mozgasson. A kijátszott laptól függően ez a mozgatás 1 - 4 mezőt jelenthet. A Mozgatás a 
kártyalapot kijátszó játékos választásának megfelelően bármelyik irányba történhet. Azonban 
a  Bábusor jobb illetve baloldali végén található utolsó pozíciónál egyik bábu sem mozgatható 
tovább. A bábut a kártyán szereplő összes mozgás szerint KELL mozgatni.  Egy 4 mezőnyi 
mozgást jelző kártyát nem lehet 3 mezőnyi mozgásra használni csak azért, mert nem lehet a 
bábut anélkül mozgatni, hogy elhagynánk a Bábusort. Amikor egy mozgás megtörtént, a 
mozgatott bábu az éppen „átlépett bábuval”  helyet cserél, egy új folyamatos Bábusort 
eredményezve. 
 



Váltó lapok :  
 
Ez a lap lehetővé teszi a játékos számára, hogy a Bábusorában az egyik bábut kicserélje egy 
1- 4 mezővel arrébb elhelyezkedő másik bábujával a kijátszott kártyalap függvényében. A 
csere bármelyik irányban történhet. 
 
Rotációs lapok :  
 
Ez a lap lehetővé teszi a játékos számára, hogy a Bábusor két végén elhelyezkedő bábuját 
felcserélje egymással. 
 
Megjegyzés!: Közben felkerült az internetre a szerző, Zach Greenvoss e-mailje, miszerint a 
játékszabályban rosszul jelent meg e lap értelmezése, az eredeti szándéka szerint e lap hatásaként a 
Bábusor egyik végén levő bábuját lehet csak áthelyezni a sor másik végére. 
Sokak szerint e néha értéktelennek tűnő lap jelentősége felértékelődik, mások az eredeti szabályban 
megjelentekre esküsznek. 
 
Módosító lapok : 
 

 
Ez a kártyalap arra ösztönzi a játékost, hogy a színskála egyik kockáját  a kijátszott lap 
függvényében 1 – 2 hellyel arrébb mozgassa a játékos által választott irányba. 
 
 
Csere lapok : 

 
Ez a kártyalap lehetővé teszi, hogy a játékos a saját Bábusorában levő egyik bábuját kicserélje 
az ellenfél ezen bábuval  pontosan szemben elhelyezkedő bábujával.  Az ellenfél 
természetesen nem utasíthatja vissza a cserét.. 

Mind az 50 kártyalap  
 

Mozgatás 2: Mozgass egy bábut a bábuid sorában bármelyik irányba 2 mezővel  
( 5 lap)  arrébb. 
  A mozgatott bábut helyezd az érintett mezőn levő bábu helyére. Azt  a bábut 
  illetve az  az előtt levő bábut told el a mozgatott bábu megüresedett helyének 
  irányába. 
 
Mozgatás 3: Mozgass egy bábut a bábuid sorában bármelyik irányba 3 mezővel  
( 3 lap)  arrébb. 
  A mozgatott bábut helyezd az érintett mezőn levő bábu helyére. Azt  a bábut 
  illetve az az előtt levő 2 bábut told el a mozgatott bábu megüresedett helyének 
  irányába. 
 
Mozgatás 4: Mozgass egy bábut a bábuid sorában bármelyik irányba 4 mezővel  
( 1 lap)  arrébb. 



  A mozgatott bábut helyezd az érintett mezőn levő bábu helyére. Azt  a bábut 
  illetve az  az előtt levő 3 bábut told el a mozgatott bábu megüresedett helyének 
  irányába. 
 
Váltó 1:  Cseréld fel a bábuid sorában az egyik bábut a mellette levő másik bábuval.  
( 10 lap)  
 
Váltó 2:  Cseréld fel a bábuid sorában az egyik bábut az egyik  tőle két hellyel arrébb 
 ( 7 lap)  levő másik bábuval.  
   
Váltó 3:  Cseréld fel a bábuid sorában az egyik bábut az egyik  tőle három hellyel arrébb 
 ( 4 lap)  levő másik bábuval.  
 
Váltó 4:  Cseréld fel a bábuid sorában az egyik bábut az egyik  tőle négy hellyel arrébb 
 ( 2 lap)  levő másik bábuval.  
 
Rotáció:  Cseréld fel a bábuid sorának egyik végén található bábut a másik végén   
( 5 lap)  levővel. 
 .  
Módosítás 1:  Cseréld fel a fényskála sorában az egyik kockát a mellette levő másik 
bábuval. ( 2 lap) kockával. 
   
Módosítás 2:  Mozgass egy kockát a fényskála sorában bármelyik irányba 2 mezővel 
bábuval. ( 1 lap) arrébb. 
   A mozgatott kockát helyezd az érintett mezőn levő kocka helyére. Azt  
   a kockát illetve az  az előtt levő kockát told el a mozgatott kocka  
   megüresedett helyének irányába 
 
Csere :   Cseréld ki az egyik bábudat az ellenfél pontosan szemben elhelyezkedő 
( 10 lap)  bábujával. 


