
Trükkös csövek társasjáték 
2-4 játékos részére, 4 éves kortól 

A csomag tartalma: 80 db csődarab (20 db/szín), 1 dobókocka, 1 

játéktábla 

Előkészületek: A játékosok színt választanak, majd az asztalnak arra 

az oldalára ülnek le, ahol a saját színű csapjuk található. Ha csak két 

játékos játszik, akkor úgy kell színt választani, hogy egymással 

szemben üljenek. 

Indulhat a játék! A legfiatalabb játékos kezd. A soron lévő játékos 

dob a kockával, majd a dobásnak megfelelő csődarabot a saját 

csapjához illeszti. A kockán az alábbi 5 féle cső található: 

 

Minden csövet az alábbi 4 módon lehet az előzőhöz csatlakoztatni: 

 

A játékosok az óramutató járásával megegyező irányban következnek egymás után. Ha valaki az első 

körben lezáró elemet dobna, az újra dobhat. Minden körben 1 csődarabot lehet a korábbi elemekhez 

építeni. A kör elején a játékos dönthet, hogy dob a kockával és épít, vagy amennyiben időközben beszorult, 

1 elemet leszed a korábbi csövéből. Ha egy emelet már csatlakoztattál a csővezetékedhez, már nem 

emelheted le onnan. Az elemeket nem szabad az ellenfél csövéhez csatlakoztatni. A csövek bármikor 

csatlakozhatnak a táblán lévő lyukakhoz. Az első táblához történő csatlakozáskor még egyszer dobhatsz (de 

minden játékban csupán egyszer juthatsz extra lépéshez). 

Megengedett a csöveket a tábla vonalán kívül vezetni. Ha olyan csőelemet dobsz, amilyened már nincs, 

akkor kimaradsz a körből. 

Lezáró elemek használata – Ha lezáró elemet dobsz, akkor lezárhatod egyik ellenfeled csövét. Annak a 

játékosnak, akinek a csövét lezárták, két dolgot tehet, ha sorra kerül: vagy leszedi a lezáró elemet, vagy 

alternatív útvonalat épít. A leszedett lezáró elem visszakerül a tulajdonosához, aki újra felhasználhatja. 

Nem szabad a játékostársakat lezáró elemmel, vagy máshogy akadályozni a legutolsó csőelem lerakásában. 

A nyertes az a játékos, akinek elsőként sikerül a saját csapjától az 5 lefolyó egyikéhez eljutnia. Nem 

megengedett egy használaton kívüli csapot használni lefolyónak. A tábla négy sarkában lévő lefolyócsövek 

mellett két szín található. Ez azt jelenti, hogy mindkét játékosnak lehetősége van használni ezt a lefolyót. 


