
Hajnali kettőkor a REEPERBAHN-on

Reiner Knizia 2 személyes játéka 12 éves kortól (KOSMOS 2006). 

Játékötlet

Pezsgő Charlie és Ragyogó Lilly nélkül semmi sem történik a Reeperbahn-on. Csak egy sikeres 
mulató tudja magához csábítani a party-királyt és királynőt. Vörös Lola és Szőke Hans segíthetnek 
ebben. Az a játékos nyeri a játékot, akinek a kártyái segítségével sikerül a mulatója bejáratához 
csalogatnia Pezsgő Charliet vagy Ragyogó Lillyt.

Tartozékok

  1 játéktábla
  6 játékfigura (Charlie, Lilly, 2 Testőr, Lola és Hans).
55 kártya

Előkészület

A játéktáblát a két játékos közé kell hosszában elhelyezni. Mindkét játékos a tábla végénél ül, a 
mulatója bejáratánál. A mulató bejárata kettő sárga színű mezőből áll.

Ragyogó Lillyt a csatornafedéllel jelzett középső mezőre kell helyezni. Pezsgő Charlie ugyanennek a 
mezőnek a sötétebb területére kerül, ami a tábla szélén található. Charlie csak a sötét területen 
mozoghat, míg a többiek a világosabb részeken. A két Testőr Ragyogó Lilly két oldalára kerül két 
mező távolságra (Ragyogó Lilly és a Testőrök között így lesz egy-egy üres hely).

A játékosok véletlenszerűen megkapják Szőke Hanst vagy Vörös Lolát (ökölbe szorított kézből 
választanak). Mindkét játékos a tábla hozzá közelebbi felére helyezi a kapott figurát Ragyogó Lilly 
és a Testőr közé.

A kártyapaklit megkeverik, és mindkét játékos kap nyolc kártyát. A megmaradó kártyákból alkotott 
paklit lefordítva a tábla mellé kell helyezni.

Az a játékos kezd, akinek Szőke Hans jutott. A játékosok felváltva következnek.

Játékmenet

A játékosok kártyákkal próbálják a saját mulatójuk bejáratához csalogatni Szőke Hanst, Vörös Lolát 
és a Testőröket azért, mert Pezsgő Charlie a bejáratnál álló minden egyes figuráért egy-egy 
mezővel közelebb lép a mulatóhoz.
A játékosoknak a következő 3 cselekedetet kell egymás után végrehajtaniuk:

1.  (a.) Kártyák kijátszása és figura mozgatása.
                     VAGY
     (b.) Egy figura Szőke Hans mellé helyezése.
                     VAGY
     (c.) Kártyák eldobása.

2.  Kártyák húzása (csak az 1a vagy 1c esetén)

3. Pezsgő Charlie mozgatása.

1. (a.) Kártyák kijátszása és figura mozgatása.
Minden kártya a játék négy szereplője közül lesz valakire hatással: Ragyogó Lillyre, szőke Hansra, 
Vörös Lolára vagy a Testőrökre. A figurák a megfelelő színű kártyákkal mozgathatók. Egyedül 
Pezsgő Charlie nem mozgatható kártyával.

A játékos a körében kijátszhat egy vagy több kártyát. Ha egynél többet játszik ki, csak ugyanazt a 
színt használhatja. A kártyákat egyenként kell kijátszani és végrehajtani. Ha egy kártyát nem lehet 
teljesen végrehajtani, akkor az nem játszható ki. A kijátszott kártyákat képpel felfelé egy 
dobópakliba kell gyűjteni a játéktábla mellett.
A figurák egyszerre csak egy mezőn állhatnak, de egy mezőn tartózkodhat több figura is. 
Mindazonáltal Ragyogó Lilly és a két Testőr mindegyike csak különböző mezőkön állhat, és Lillynek 
mindig a két Testőr között kell lennie. A távolság Ragyogó Lilly és a Testőrök között bármekkora 
lehet.



VAGY

1b. Egy figura Szőke Hans mellé helyezése.
Ahelyett, hogy kártyát használna, a játékos Ragyogó Lillyt vagy az egyik Testőrt egyszerűen arra a 
helyre mozgathatja, ahol Szőke Hans áll.

VAGY

1c. Kártyák eldobása.
Ha a játékos nem tud, vagy nem akar kártyát kijátszani, valamint Szőke Hans mellé sem helyezett 
figurát, a játékos eldobhat a kezéből tetszőleges számú kártyát.

2. Kártyák húzása (csak az 1a és 1c cselekedetek esetén). 
A játékos addig húz kártyákat, amíg a kezében újra nyolc kártya nem lesz. Ha a játékos az 1b 
szerint cselekedett (Szőke Hans), nem húzhat kártyákat. Ha a húzópakli elfogy, a dobott lapokat 
megkeverve új húzópaklit kell készíteni.

3. Pezsgő Charlie mozgatása. 
Pezsgő Charlie nem mozgatható kártyákkal. A játékosok csak a körük végén mozgathatják Pezsgő 
Charlie-t a saját mulatójuk felé. Charlie 1 mezőt mozoghat minden olyan figura után, ami a játékos 
mulatójának két bejárati mezője közül valamelyiken tartózkodik, és további 1 mezőt mozgatható, 
ha mind Ragyogó Lilly, mind a Testőrök a tábla játékoshoz közelebb eső felén állnak, azaz a 
csatornafedéllel jelzett középső mező már mögöttük van. Charlie mindig az út sötét sávján, a tábla 
szélén mozog.

Ezután a másik játékos kezdi meg a körét.

A játék vége

A játék akkor ér véget, amikor az egyik játékosnak sikerül Pezsgő Charlie-t vagy Ragyogó Lillyt a 
saját mulatójának bejárati mezői közül az egyikre mozgatnia. Ez a játékos lesz a győztes. A játék 
akkor is véget ér, ha a második alkalommal fogy el a húzópakli. Ebben az esetben a játék nyertese 
az a játékos, akihez Ragyogó Lilly közelebb áll. Ha Lilly középen, a csatornafedélen áll, a nyertes az 
lesz, akihez Pezsgő Charlie közelebb van. Ha Charlie is a tábla közepén áll, a játék döntetlennel ér 
véget. Bármikor ellenőrizhető, hogy mennyi lap van még a húzópakliban (mikor várható a játék 
vége).

A kártyák magyarázata
 
12 x
A kártya Ragyogó Lillynek 1 mezőnyi mozgást biztosít. Két kártya együtt lehetőséget biztosít 
Ragyogó Lilly és a Testőrök együtt (csoportban) mozgatására.

4 x 
A kártyával egy Testőr mozgatható 1 mezőnyit.

10 x 
A kártyával mindkét Testőr mozgatható 1 mezőnyit VAGY egy Testőr mozgatható 2 mezőnyit (de 
ez nem lehet egy oda-vissza mozgás!)

2 x
Mindkét Testőr Ragyogó Lilly mellé kerül, Lilly két oldalára.
2x1, 8x2, 2x3 A kártyák Szőke Hansnak biztosítanak 1-3 mezőnyi elmozdulást.

1x1, 3x2, 5x3, 3x4, 1x5
A kártyák Vörös Lolának biztosítanak 1-5 mezőnyi mozgást.

2 x
Vörös Lola a csatornafedélre lép.

Ragyogó Lilly különleges tulajdonsága

Ragyogó Lilly a Testőrökkel együtt tud mozogni. Ha egy játékos 2 Ragyogó Lilly kártyát játszik ki 
egyszerre, csoportban mozgathatja Ragyogó Lillyt és a két Testőrt. A három figura együtt mozog 
egy mezőnyit ugyanabba az irányba.



Szőke Hans különleges tulajdonsága 

Szőke Hans a harmonikájával vendégeket csalogat magához, miközben zenél. Egy játékos kártya 
kijátszása nélkül mozgathatja az egyik Testőrt vagy Ragyogó Lillyt ugyanarra a mezőre, amin 
Szőke Hans áll. Vörös Lola közömbös Hans zenéje iránt, így nem csábítható vele egy mezőre.

A Vörös Lola különleges tulajdonsága
 
Vörös Lola megbabonázza a vendégeket, és eléri, hogy tegyék azt, amit akar. Egy játékos jóker 
lapként használhatja Vörös Lola kártyáját, azért, hogy mozgathasson egy másik figurát, (Ragyogó 
Lillyt, Szőke Hanst vagy a Testőröket). Ehhez Vörös Lolának Ragyogó Lilly és az aktív játékoshoz 
közelebb eső játéktábla széle között kell elhelyezkednie. (Az aktív játékos nézőpontjából Ragyogó 
Lillynek hátrébb kell állnia, mint Vörös Lolának.) Az nem számít, hogy Ragyogó Lilly a játéktáblán a 
saját vagy az ellenfél területén áll, vagy esetleg középen (lásd a példajáték 2. fordulóját).

Ha a Vörös Lola kártyák jókerként lettek használva, akkor a teljes körben a választott figura 
mozgatására lehet csak használni – már nem lehet magát Vörös Lolát mozgatni vele. (Például, nem 
lehet egy vagy két Testőr mozgatása után Vörös Lolát mozgatni.) 

Ha Vörös Lola kártyák felhasználásával lett Ragyogó Lilly mozgatva, mozgatás után Vörös Lolának 
még mindig Ragyogó Lilly előtt kell lennie ahhoz, hogy további Vörös Lola kártyákat lehessen 
kijátszani.

Példajáték:

A játékosok (A és B) már játszottak néhány kört. A példa a játék következő 4 körét mutatja be.

1.  Az „A” játékos egyszerre játszik ki két Ragyogó Lilly kártyát azért, hogy csoportban 
mozgathassa Lillyt és a Testőröket egy lépésnyi távolságra. Azután még két Ragyogó Lilly kártyát 
játszik ki, ezzel még két mezőnyit lépteti Lillyt maga felé. A köre végén a játékos mozgatja Pezsgő 
Charlie-t két mezővel a maga mulatója felé: egy lépés a mulató bejáratában álló Testőrnek 
köszönhető, egy lépés meg annak, hogy Lilly és a Testőrök is már túljutottak a csatornafedélen.

2.  Mivel Vörös Lola a „B” játékos mulatója (játéktábla széle) és Ragyogó Lilly között áll, a „B” 
játékos kihasználja Vörös Lola különleges tulajdonságát. A játékos egy Vörös Lola kártyával a bal 
oldali Testőrt 2 mezővel maga felé lépteti, majd újabb 2 darab hármas értékű lappal a jobb oldali 
Testőrt is mozgatja. A köre végén Pezsgő Charlie egy mezőt lép a mulatója felé, Vörös Lolának 
köszönhetően, aki a mulató bejáratánál áll.

3.  Az „A” játékos egy csatornafedéllel jelzett Vörös Lola kártyával közvetlenül a játéktábla 
közepére lépteti Vörös Lolát. Ekkor egy 5-ös értékű lappal további öt mezővel mozgatja Vörös Lolát 
a saját mulatója felé. Pezsgő Charlie ebben a körben nem mozog, mivel senki sem áll az „A” 
játékos mulatójának bejáratánál.

4. A „B” játékos nem játszik ki kártyákat, helyette úgy dönt, hogy kihasználja Szőke Hans 
különleges tulajdonságát. Ragyogó Lillyt Hans mellé lépteti. Mivel már a „B” játékos mulatójának 
bejárata előtt sincs senki, Pezsgő Charlie ebben a körben sem mozog.

Alapfordítás: Gibbon 
Lektorálás és javaslatok: Centaur  (Nagy köszönet a segítségért!)

Kecskemét Társasjáték Klub: http://tarsas.bbnet.hu/
Társasjátékbolt Kecskeméten: http://www.jatekmester.com/
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