
A játék célja

Minden játékos kap egy feladatlapot és 12 színes alakzatot. Az egyik 
játékos dob a kockával és elindítja a homokórát. A dobott ikon határozza 
meg, hogy mely alakzatokat kell elhelyezni a feladatlapon. Ezután 
mindenki megpróbálja minél gyorasabban lefedni a feladatlapját ezekkel 
az alakzatokkal. A leggyorsabb játékos “Ubongo!” kiáltással jelzi, hogy 
készen van, és mozgathatja a bábuját a nagy táblán, majd elvehet 2 
drágakövet. Mindeközben a többi játékos az idő lejártáig folytathatja a 
saját feladatlap megoldását és gyűjthet drágakövet. Az a játékos lesz a 
győztes, aki a legtöbb drágakövet gyűjtötte egy színből. Ez nem mindig a 
leggyorsabb játékos. 

További szabályok

->  Ha egyik játékos sem tudta időben megoldani a feladatát, a 
homokórát megfordítjuk még egyszer (csak egyszer!), és mindenki 
tovább gondolkodhat. Ha ezalatt az idő alatt sem sikerül senkinek 
megoldani a feladatát, a feladatlapokat félretesszük és mindenki húz 
egy újat, majd új kör kezdődik.

->  Ha kevesebb, mint 4 játékos játszik: aki elsőnek oldotta meg a 
feladatát most is hármat léphe a bábujával.

->  Ha egy játékos egy foglalt mezőre mozgatja a bábuját, 
akkor is elveheti a két legközelebbi drágakövet - még 
akkor is, ha a másik játékos valamilyen oknál fogva 
még nem vette el a sajátjait.

->  Ha egy játékos elvesz egy drágakövet, a második auto-
matikusan az övé

->  A megszerzett dráköveket a játékosok maguk előtt gyűjtik, 
mindenki által jól láthatóan.

->  Ha egy sorból az összes drágakő elfogy, abból a sorból már nem 
vehető el több (nem töltjük újra).

->  Egy kör minden elemét be kell fejezni az idő lejárta előtt: 
alakzatok kiválasztása, feladat megoldása,  bábu mozgatás és 
adrágakövek elvétele. Ha az idő lejár nem lehet több 
cselekedet a körben. (pl. hiába oldja meg valaki a feladatát 
pont a homok lepergésekor, a bábujával már nem léphet és 
drágakövet sem vehet el. 

Tartozékok
1 játéktábla (2 részből) 
4x12 alakzat 4 bábu  
1 homokóra 72 drágakő  
36 feladatlap 1 speciális dobókocka
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Grzegorz Rejchtman, born in 1970, 
lives in Sweden. A native-born Pole, 
having made his degree in informatics 
and economics, he prefers games which 
are fast to learn and lots of fun to play 
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Előkészületek
Kapcsold ösze a játéktábla két darabját.

->  Tegyél véletlenszerűen egy-egy drágakövet minden lyukba (egy 
lyuk egy drágakő).

->  Minden játékos választ egy bábut és azt a  táblán lévő piros mezők 
valamelyikére teszi. Több bábu is állhat egy mezőn. A játékosok 
ezeken a piros mezőkön fogják mozgatni a bábuikat. 

->  Minden játékos kap egy 12 alakzatból álló készletet

->  A játékosok eldöntik, hogy a feladatlapok könnyebb (3 alakzatos) 
vagy nehezebb (4 alakzatos) oldalaival játszanak. 

2 játékos: 18 feladatlapot visszatesszünk a dobozba. Ezeket nem 
használják.
3 játékos: 9 feladatlapot visszatesszünk a dobozba. Ezeket nem 
használják.
4 játékos: mind a 36 feladatlap játékba kerül.

A feladatlapokat keverjük össze és tegyük a tábla mellé a nem 
használt oldalával felfelé. 

A játék menete

Válasszunk egy kezdőjátékost. 

A feladatlapok megoldása: 
->  Mindenki húz egy feladatlapot. A kezdőjátékos elöszőr. 
-> A kezdőjátékos dob a kockával és a homokórát megfordítjuk. 

->  Minden játékos megfordítja a feladatlapját és elveszi azokat az 
alakzatokat, melyek a tábláján a dobott szimbólum mellett 
találhatóak. Ezekkel az alakzatokkal (csak ezekkel) kell a lehető 
leggyorsabban lefedni a feladatlapon található világos részt. 
(teljesen lefedni) 

->  Amint valakinek sikerül, “Ubongo!” kiáltással jelzi ezt.  
A többi játékos még folytathatja a feladatát, amíg az idő le nem telik.

A bábuk mozgatása és drágakövek elvétele:

->  A játékos, aki elsőnek oldotta meg a feladatát mozgathatja a 
bábuját legfeljebb 3 mezőnyit a piros részen. 
Megjegyzés: a bábukat nem szükséges mozgatni. 

Ezután a játékos elveszi abból sorból a két legközelebbi drágakövet, ahol 
abábuja áll. A drágaköveket leteszi maga elé az asztalra. Mindezt azelőtt 
kell megtennie, hogy a homokóra lejárna.

->  A második játékos, akinek sikerül időn belül megoldani a feladatát 
legfeljebb 2 mezőnyit mozoghat a bábujával, és elveszi a két 
legközelebbi drágakövet a bábuja sorából.

->  Ha egy harmadik játékosnak is sikerül időn belül megoldania a 
feladatát, akkor ő is mozgathatja a bábuját, de csak 1 mezőnyit. 
Ezután elveszi a bábuja sorából a két legközelebbi drágakövet.

->  Végül, ha a negyedik játékosnak is sikerül időben megoldani a 
feladatát, akkor ő ugyan nem mozgathatja a bábuját, de elveheti a 2 
legközelebbi drágakövet a bábuja sorából.

Megjegyzés: minden játékos, aki időnbelül oldaja meg a feladatát, 
elvehet 2 drágakövet a tábláról (DE ennek is a homokszemek 
lefutás előtt KELL történnie). Az egyetlen előnye a gyorsaságnak, 
hogy a játékosok messzebbre mozgathatják a bábuikat. Ez azonban 
fontos lehet, hiszen a játék végén nem az számít, hogy ki hány 
drágakövet gyűjtött, hanem, hogy kinek van a legtöbb egyszínű.

A kör vége

->  Amikor az idő lejár, a kör véget ér. Tegyük félre a feladatlapokat. 

->  Minden játékos húz egy új feladatlapot. A kezdőjátékostól balra 
ülő játékos lesz az új kezdőjátékos. (megkapja a kockát és a ho-
mokórát). 
Egy új kör kezdődik.

A játék vége
A játék véget ér, amikor az összes feladatlapot elhasználták. (pl. 9 
kör után)

A legtöbb egyszínű drágakővel rendelkező játékos a győztes. Dön-
tetlen esetén, a második legöbb drágakő száma számít. És így 
tovább.

Alakzatok

A kocka ezeket az 
ikonokat tartalmazza.

Mindegyik ikonhoz tartozik 3 vagy 4 
alakzat. A 3 alakzatos oldal (sárga 
keretes ikonok) könnyebb, mint a 4 
alakzatos oldal (zöld keretes ikonok). 

Minden lap 
tartalmaz egy 
egyedi világos 
területet. Ezt a 
területet kell 
az 
alakzatokkal 
teljesen 
lefedni.

Feladatlapok

Ebben a példában C játékos a győztes. C és A mindketten 6-6 
drágakövet gyűjtöttek zöldből illettve lilából.

Mivel ez egyenlő, meg kell nézni a második “legtöbb” 
színűket. C-nek ez 4 (zöld), A-nak is 4 (piros). Továbbra is 
döntetlen. 

Vagyis jöhet a harmadik “legtöbb” színük. C-nek ez 3 (piros), 
A-nak pedig 2. 

Bár A gyűjtötte összeségébe a több drágakövet, mégis C lett a 
győztes.
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A játékosok bábui jobbra-balra mozoghatnak a 
piros mezőben. Egynél több bábu is állhat egy-
egy sorban.

A feladatot megoldó játékosok 
elveszik a bábujuk sorához 
tartozó drágakövek közül a 
bábuhoz legközelebbi kettőt. 
(nem számít hány üres lyuk 
van közöttük)

Minden piros mezőhőz 
tartozik egy sor.

Játéktábla

Az alakzatok bármelyik 
oldalát használhatjuk a 
lerakásuknál.

Példa a pontozásra

drágakő zöld piros kék lila barna sárga 

A játékos   6  4  2  2  2  2  
B játékos  2  2  0  1  2  3  
C játékos   4 3  2  6  1  0 


