
FANTASTIC PARK
játékszabály

A JÁTÉK ELEMEI
– 1 játékszabályfüzet
– 66 lapka 2-2 állatkával
– 1 kezdőjátékos-jelző lapka
– 1 pontgyűjtő tábla
– 5 pontjelző �gura (kék, rózsaszín, zöld, sárga, narancs)

BEVEZETÉS
Képzeletbeli kis állatok várják, hogy segítsetek nekik megépíteni a parkjukat. Légy te a leg-
ügyesebb, és gyűjtsd te a legtöbb barátot azon állatok közül, akiket mindenki látni akar!

A JÁTÉK CÉLJA
Parkőrként dolgoztok a Fantastic Parkban, és az a feladatotok, hogy a látogatók érkezése előtt 
mindent alaposan előkészítsetek. Ügyesen válasszatok helyet minden állatnak! A kezetekben 
maradt utolsó dominószerű lapka fogja jelezni, melyik két állatot szeretnétek a látogatóknak 
megmutatni – és így mely állatok adják nektek a legtöbb pontot.

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
– helyezzétek a kezetek ügyébe a dobozt, így előkészítve:

– húzzon mindenki 
 – 5 dominólapkát, ha ketten fogtok játszani
 – 4 dominólapkát, ha hárman, négyen 
    vagy öten fogtok játszani

– a lapkákat tartsátok a kezedben, vagy ha úgy kényelmesebb, tegyétek le az asztalra magatok 
elé, lefordítva, hogy a többiek ne lássák, milyen állatok vannak rajtuk. A többi lapkát hagyjátok 
a dobozban, majd a többi fordulóban fogjátok őket használni. Helyezzétek a pontgyűjtő táblát 
az asztal szélére (hogy játék közben ne legyen útban). A legidősebb játékos kezd, ezért ő vegye 
el a kezdőjátékos-jelző lapkát, és tegye maga elé.

A JÁTÉK EGY FORDULÓJA
A játékosok az óramutató irányában következnek egymás után. Ha te vagy a kezdőjátékos, 
válaszd ki egy lapkádat, és tedd le az asztal (vagy játéktér) közepére.
A következő játékos is válasszon ki egyet a lapkái közül, és tegye az első lapka mellé úgy, hogy 
érintkezzenek. Ezután minden játékos tegyen le egy-egy további lapkát addig, amíg csak 
egyetlen lapka marad mindenki kezében (vagy előtte az asztalon).

A lehelyezés szabályai
– Minden, a legelső lapka után lerakott lapkának érintkeznie kell legalább egy oldalával 
a korábban lerakott lapkákhoz, vagy, ha a tetejére rakjátok, le kell fedje két másik lapka 
egy-egyfelét.

– Minden lapkát úgy kell lehelyezni, hogy teljes felületével feküdjön, és az alatta vagy mellette 
lévő lapkák területéhez igazodjon. A lapka fele nem lóghat a levegőben.

– A lapkákat csak úgy lehet lerakni, hogy alatta két lapka legyen, azaz egy lapkát nem lehet 
egyetlen lapkával lefedni.

Ha már mindegyikőtöknek csak egyetlen lapkája maradt, mutassátok meg a többieknek. Mint 
játékosok és mint parkőrök, vezessétek körbe a látogatóitokat a parkban. A megmaradt 
lapkátok a saját csoportotok kedvenceit jelzi.

Pontok kiszámítása
A megmaradt lapka határozza meg a pontjaitok számát.
Meg kell keressétek a lapkátokon jelzett állatokat a parkban.
Ha megtaláltátok a legnagyobb csoportot a lapkátokon lévő állatokból, a csoportban lévő 
minden egyes állat után 1 pontot kaptok. Egy állat akkor tartozik a csoporthoz, ha egy 
oldalával kapcsolódik a többiekhez – ha csak a sarkával, azaz átlósan, akkor nem!

Pontok
– Ha a lapkádon 2 különböző állat van, meg kell keresd mindkét állat legnagyobb csoportját, 
és mindkettő után számold össze a pontokat.

– Ha a lapkádon 2 ugyanolyan állat van, akkor duplázd meg annak a legnagyobb csoportja 
után számolt pontokat. 
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– Ha a lapkádon lévő állat(ok) más lapkáján nem látható(ak), akkor duplázd meg a csoportja 
után kapott pontokat.

Ezután tegyétek a pontjelző �gurátokat a pontgyűjtő tábla azon mezejére, ahány pontot 
összegyűjtöttetek. 
Az eddig készült parkot ne szedjétek szét, maradjon az asztal közepén. 
Az értékeléshez használt utolsó lapkátokat tartsátok meg, és vegyetek annyi új lapkát a 
dobozból, hogy megint a játékosszámnak megfelelő mennyiségű lapka legyen a kezetekben 
(2 játékosnál 5, 3 vagy több játékos esetén 4).
A kezdőjátékos adja át a kezdőjátékos-jelző lapkát a bal oldali szomszédjának. 
Kezdődhet egy új forduló, amiben a parkot még nagyobbra építhetitek.

A JÁTÉK VÉGE
A játék akkor ér véget, ha már nem marad elég lapka a következő fordulóhoz. Vagyis

 2 játékos esetén 8 forduló után (a lapkák teljesen elfogynak);
 3 játékos esetén 6 forduló után (11 lapka fog maradni);
 4 játékos esetén 5 forduló után (6 lapka fog maradni);
 5 játékos esetén 4 forduló után (1 lapka fog maradni).

Az nyer közületek, aki az összes forduló pontszámait összeadva a legtöbb pontot gyűjtötte.

Egy példa: 4 játékos esetén, a második forduló végén
Lilla, a kezdőjátékos, utolsó két lapkája közül az egyiket leteszi. 
Péter, Rózsa és Karesz ugyanezt teszik a saját körükben, azaz felteszik a maradék két lapkájuk-
ból az egyiket. 

Ezután megmutatják utolsó lapkájukat, majd összeszámolják pontjaikat.
1) Lilla utolsó lapkája kék és zöld. A parkban a legnagyobb kék állatcsoportban négy állat van, 
a legnagyobb zöld csoportban hat. Így a pontjelző �guráját 10 lépéssel viheti előre (4+6=10).

2) Péter utolsó lapkáján csak sárga színű állatok vannak. A legnagyobb sárga csoport a 
parkban hatos. Mivel ez egy dupla lapka, ezért megduplázhatja a hat pontot (6x2=12). Ezután 
a pontjelző �gurájával tizenkettőt lép előre.

3) Rózsa utolsó lapkáján zöld és rózsaszín van. A park legnagyobb zöld csoportja hatfős, 
a legnagyobb rózsaszín csoport négyes. Így 10 pontot kapna (hiszen 6+4=10), de mivel 
ő az egyetlen, aki rózsaszínt tart a kezében, a rózsaszín csoport utáni pontjait megduplázhatja 
(6+(4x2)=14). Ezért tizennégyet léphet előre a pontjelző �gurájával a táblán.

4) Karesz utolsó lapkája sárga és kék. A park legnagyobb kék csoportja négyfős, és 
a legnagyobb sárga csoport hatfős (4+6=10). Így tízet léphet előre a pontjelző táblán. 

Ebben a körben Rózsa szerezte a legtöbb pontot. De vajon kinek lesz a legtöbb pontja 
az utolsó forduló végén?

(a példa ábrája a következő oldalon található)
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