
Játékosok száma: 2–4, Ajánlott életkor: 3 éves kortól, Játékidő: 30 perc
Amire szükség lesz: játéktábla, 16 bábu 4 színben, képes dobókocka

A játékban a legkisebbek kedvéért képes dobókockát használunk, és a tábla mezői is ugyanezekkel 
a képekkel vannak jelölve, így a lépéshez nem kell tudni számolni.

HUKI NEVET A VÉGÉN

A KOCKA ELŐKÉSZÍTÉSE
Óvatosan húzzátok le a védőfóliát a matricák-
ról, majd ragasszátok a 6 matricát a kocka 6 ol-
dalára.

A JÁTÉK CÉLJA
A játékosoknak a nyíl irányában végig kell ve-
zetniük bábuikat a játéktábla rózsaszín színű 
mezőin, majd mind a 4 bábujukkal el kell jut-
niuk a játéktábla közepén lévő, a bábuval 
megegyező színű házba. Az győz, akinek ez 
elsőként sikerül. A többiek folytatják a játékot, 
amíg az összes figura célba nem ér.

ELŐKÉSZÜLETEK
A játék kezdetekor minden játékos négy egy-
forma színű bábut kap. 1 bábu azonnal a saját 
színű start mezőre (színes virággal jelölt mező) 
kerül, a másik 3 pedig a saját színnel jelölt ka-
rikákba.

INDULHAT A JÁTÉK
A legfiatalabb játékos kezd, majd a tőle balra 
ülő következik. A játékosok ezt követően az 
óramutató járásának irányában következnek 
egymás után. Az első játékos dob a kockával, 
majd bábuját a legközelebbi, a dobott képpel 
megegyező mezőze vezeti. Ha a játékos virágot 
dob, akkor eldöntheti, hogy a már pályán lévő 
bábujával lép, vagy egy következő bábuval ki-
lép a start mezőre (új bábut csak akkor tehet 
a start mezőre, ha a start mezőn épp nem áll 
bábu). A pályán versenyző bábu megelőzheti 
akár a saját színű, akár az ellenfélhez tartozó 
bábukat.

KIÜTÉS
Ha a mozgásban lévő bábu a lépés végén olyan 
mezőre érkezik, ahol már áll egy bábu, akkor 
azt a bábut kiüti, a bábu visszakerül a saját 
színű karikába a tábla szélén. A kiütött bábut 
tulajdonosa újra játékba hozhatja, ha sikerül 
virágot dobnia.
Megjegyzés: kiütés helyett a játékos dönthet úgy 
is, hogy egy másik bábujával lép, vagy inkább ki-
marad.

A JÁTÉK VÉGE
Miután a bábuk körbeértek a táblán, és vissza-
érkeznek a saját start mezőjük előtti mezőre, 
a játékos befordulhat a házba (a saját színével 
jelölt négy mezőre). A házban megegyező sza-
bályok szerint lehet haladni, vagyis csak szabad 
mezőre lehet lépni, és csak a megfelelő kép do-
básával lehet belépni. Ha nem sikerül megfelelő 
képet dobni, akkor a játékos egy másik bábujá-
val tud lépni, vagy várnia kell a következő körig. 
A bábuk a házon belül is mozgathatók. Minden 
játékos csak a saját színével jelölt házba léphet 
be, és a házban már nem lehet kiütni a bábukat.



Játékosok száma: 2–4, Ajánlott életkor: 5 éves kortól, Játékidő: 30 perc
Amire szükség lesz: játéktábla, 4 különböző színű bábu, pöttyös dobókocka

LÉTRÁK ÉS CSÚSZDÁK

A JÁTÉK CÉLJA
A játékosok célja, hogy a start mezőről (a táb-
la bal alsó sarkából) elsőként érkezzenek meg 
bábujukkal a cél mezőre (a tábla bal felső sar-
kába). A játék során rövidítheted utadat a létrák 
használatával, de ha csúszdás mezőre lépsz, ak-
kor vissza kell lépned a csúszda aljáig.

ELŐKÉSZÜLETEK
A játék izgalmasabb, ha a győztes valamilyen 
nyereményt kap miután célba ér. A játék kez-
dete előtt minden játékos választ magának egy 
figurát. A legfiatalabb játékos kezd, a többiek az 
óramutató járásának irányában következnek. 
A játék elején minden bábu a start mezőn áll, 
a tábla bal alsó sarkában.

INDULHAT A JÁTÉK!
Az első játékos dob a kockával, majd a dobott 
értéknek megfelelő számú mezőt léphet 
a táblán a nyíl irányában. A játékosok sorban 
egymás után dobnak és lépnek. Egy mezőn 
több bábu is állhat.

LÉTRÁK
Ha egy játékos lépése zöld mezőn ér véget, 
ahonnan egy létra indul, akkor azonnal fel-
mászhat a létra végéig, és a következő körben 
innen indul tovább.

CSÚSZDÁK
Ha egy játékos lépése piros mezőn ér véget, 
ahonnan egy csúszda indul, akkor azonnal le 
kell csúsznia, és a következő körben a csúszda 
aljától indulhat tovább.

A JÁTÉK VÉGE
Aki elsőként ér a bal felső sarokban lévő cél 
mezőbe, megnyeri a játékot. A cél mezőbe csak 
pontos dobással lehet belépni. Ha egy játékos 
dobása nagyobb értékű, mint a célig hátralévő 
mezők száma, akkor abban a körben kimarad, 
a következő körben újra próbálkozhat. 
A játék izgalmasabb, ha több kört játszotok 
egymás után. Ebben az esetben a játék véget 
ér, amint az első játékosnak sikerül belépnie 
a cél mezőbe. A többieknek meg kell számolniuk, 
hogy hány mező távolságra voltak a céltól, és 
ezt az értéket bűntető pontként fel kell írniuk. 
A nyertes az, akinek az előre meghatározott 
számú körben a legkevesebb bűntető pontja 
gyűlik össze.

Jó szórakozást kívánunk!
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