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TARTOZÉKOK 

4 kétoldalú játéktábla 

1 műanyagüveg kapocs a táblák összetartására 

4 műanyagüveg, különböző színű robot 

4 négyszögletű lapocska, a robotokéval megegyező színben 

17 kör alakú céllemez 

1 homokóra (kb. 1 percnyi homokkal) 

1 szabályfüzet 

 

 

ELŐKÉSZÍTÉS 

Az első játék előtt óvatosan pattintsuk ki a lapocskákat és lemezeket a kartonkeretből. 

 

Illesszük össze a 4 táblát bármelyik oldalával felfelé úgy, hogy a lyuk mindegyiken középen legyen. 

 

A kapoccsal kapcsoljuk össze őket. 

 

Helyezzük el véletlenszerűen a négy robotot egy-egy mezőben, amelyikben nincs célpont szimbólum. 

 

A megfelelő színű lapocskát csúsztassuk a robotok alá. 

 

A céllemezeket keverjük össze és lappal lefelé helyezzük az asztalra. 

 

A homokórát tegyük a tábla mellé. 

 

 

A JÁTÉK CÉLJA 

A játékosok célja minden fordulóban, hogy a középen lévő lemezt begyűjtsék. Van a táblán egy „célmező”, egy 

olyan mező, aminek a színe és a rajta található szimbólum megegyezik a lemezével. A játékos feladata, hogy az 

ezzel megegyező színű robotot, az „aktív robot”-ot a lehető legkevesebb lépéssel eljuttassa a célmezőbe. Az a 

játékos kapja meg a lemezt, akinek ez sikerül, a játékot pedig az a játékos nyeri meg, aki a legtöbb lemezt 

összegyűjti. 
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A robotok mozgása 

 

Az új forduló elején a robotok csak a játékosok fejében mozognak; más szóval minden játékos megpróbálja 

kitalálni, hogyan juttathatná a robotot a legkevesebb lépéssel a célmezőbe anélkül, hogy megmozdítja a figurát. A 

robotok függőlegesen vagy vízszintesen léphetnek, de nem állhatnak meg. Ez azt jeleni, hogy ha egy robot 

elindul, addig nem áll meg, amíg akadályba nem ütközik. Akadálynak számít a tábla széle, a táblán ábrázolt falak, 

középen a kapocs és más robotok. Amikor egy robot akadálynak ütközik, megállhat, vagy lepattanhat jobbra, 

illetve balra, ameddig egy másik akadályba nem ütközik, és így tovább akár a végtelenségig. A robot indulástól 

akadályig, illetve akadálytól akadályig való haladása számít 1 lépésnek. 

 

 

A forduló 

 

A kör akkor kezdődik, amikor egy játékos fog egy lemezt és középre helyezi. Ezután minden játékos megpróbálja 

kitalálni, hogy az aktív robot (a robot, amelyiknek a színe megegyezik a lemezével) hogyan juthat el a célmezőbe 

(a mező, amelyiknek a színe és szimbóluma megegyezik a lemezével) a lehető legkevesebb lépéssel. A legtöbb 

esetben a többi robotot is mozgatnunk kell, hogy a megfelelő helyen akadályként szolgáljanak, és ezeket a 

lépéseket is bele kell számítanunk a tervbe. 

 

Ha a középen lévő lemez a „kozmikus örvény” (cosmic vortex), amelyiken minden szín fel van tüntetve, 

akármelyik robotot tekinthetjük aktívnak, és vihetjük a kozmikus örvény célmezőbe. 

 

A célmező felé vezető útján a robotnak le kell pattannia (elfordulnia jobbra vagy balra) egy akadályról legalább 

egyszer. Ha el tudna jutni a célmezőbe lepattanás nélkül, másik utat kell választania. 

 

Amint egy játékos úgy látja, tudja a megoldást, hangosan bemondhatja a lépések számát, amely szerinte 

szükséges a célmező eléréshez, és elindítja az órát. A többi játékosnak innentől számítva 1 perc áll 

rendelkezésére, hogy a saját megoldását megtalálja. A megoldások bemondásának nincs sorrendje, és egy 

játékos többször is mondhat be megoldást. Az egymást követő, bemondott lépésszámok általában egyre 

kisebbek, de lehetnek egyenlőek, vagy akár nagyobbak is, ha egy játékos egy előbbi bemondást nem talált 

helyesnek. Viszont, ha egy játékos bemondott egy lépésszámot, ő maga már nem mondhat be nagyobbat. 

 

Amikor letelik az egy perc, a legkisebb számot bemondott játékos kezd. Mozgatja a robotokat, ahogy tervezte, és 

közben hangosan számolja a lépéseket. Ha a megtett lépések száma megegyezik azzal a lépésszámmal, amit 

bemondott, vagy annál kevesebb, begyűjti a lemezt, és a fordulónak vége. Ha hibázik, a robotokat vissza kell 

tennie a kiindulási helyükre (a színes lapocskákkal jelölt mezők), és az a játékos kerül sorra, aki növekvő 

sorrendben a következő számot mondta be. Egyenlő bemondás esetén az a játékos élvez elsőbbséget, aki 

hátrább van a játékban (kevesebb a begyűjtött lemeze). Ez addig folytatódik, amíg egy játékos sikerrel nem jár. 

Ha senki nem jár sikerrel, senki nem kapja meg a lemezt, ami visszakerül a többi lemez közé, amit utána 

megkeverünk. 
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Ha egy forduló véget ér, megkezdődik a következő. A színes lapocskákat csúsztassuk azok alá a robotok alá, 

amiket elmozdítottunk, helyezzünk középre egy új lemezt, stb. 

 

 

A JÁTÉK VÉGE 

A kétszemélyes játék akkor és véget, ha egy játékos 8 lemezt begyűjtött, a háromszemélyes játék akkor, ha egy 

játékos 6 lemezt gyűjtött, a négyszemélyes akkor, ha 5-öt. Ha több, mint négyen játsszák a játékot, folytassák 

addig, amíg a lemezek el nem fogynak. Természetesen a játékosok bármilyen más feltétellel is befejezhetik a 

játékot, amiben még annak kezdete előtt megegyeztek. 

 

Megjegyzés: A legtöbb helyzet megoldható 10 lépésből, de alkalmanként előfordulhat olyan felállás, amihez 20, 

vagy több lépés szükséges. Ugyan ezek a helyzetek érdekesek, de a játék idegesítővé válhat tőlük. Ezért az 

javasoljuk, hogy ha egy játékos sem mondott be lépésszámot 4-5 percig, a játékosok indítsák el a homokórát. Ha 

az egy perc leteltéig senki nem mond lépésszámot, a lemezt tegyük vissza a többi közé, keverjük meg a 

lemezeket, és húzzunk újat. 

 

 

Bajnokság 

 

Ha bajnokságot játszunk, a következő változtatással tehetjük a játékot érdekesebbé: egyenlő lépésszám esetén 

az a játékos élvez elsőbbséget, aki elsőként mondta be lépésszámát. 

 

 

Szerző: Alex Randolph  

Ábrák: Franz Vohwinkel  

 

1999 Hans im Glück Verlags-GmbH 

 

 

Elérhetősgeink javaslatokhoz, kérdésekhez, megjegyzésekhez: 

Email: RioGames@aol.com 

Levélcím: Rio Grande Games 

PO Box 45715 

Rio Rancho, NM 87174 

 

www.riograndegames.com 
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