
Wolfgang Warsch trükkös
kocka rakosgatós játéka
1 - 4 játékosnak 
8 éves kortól

A játék leírása
A játékosok különböz formájú elemeket engednek "lefelé" esni. Ha egy elem egy akadályba 
ütközik, a helyén marad. Energiapontok felhasználásával a játékosok képesek mozgatni az 
elemeket balra vagy jobbra, vagy elforgathatják azokat. A játékosoknak meg kell próbálniuk az 
elemeket bemanőverezni a megfelelő résekbe. Minél teljesebb egy sor a játék végén, annál 
több pontot kapnak a játékosok. Az energiapontokat azonban ügyesen kell gyűjteni a játék 
során . Akinek ez a legjobban sikerül, az nyeri a Brikkset.

Minden játékos két játéklapot, egy átlátszó zsetont és egy filctollat kap. A játéklap elülső oldalán 
(ahol a játékgép van), a játékos a blokkokat jelöli a játék során.  A második játéklapot a 
hátoldalával felfelé fordítják. Ezen az aktuális blokkot jelölje a zsetonnal.

Két játékos esetén az 1. és 2. kör az energián sávon áthúzódik
(deak�válódik). Ha három játékos játssza, csak az 1. kör
deak�válódik. 

A kezdőjátékostól jobbra lévő játékossal kezdve, majd az óramutató járásával ellentétes 
irányban haladva minden játékos választ egy elemet az elem á�ekintő lap 1. oszlopából, és 
megjelöli azt az alsó sorában. A játékosok nem választhatják ugyanazt a blokkot, mint egy 
másik játékos, és nem forgathatják a választo� blokkot. Így minden játékos némileg más-más  
kezde� feltételekkel kezdi a játékot. Ezt követően a kezdő játékos kezdi a játékot.
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A kezdőjátékos mindkét kockával dob. Ha nem elégede� az 
eredménnyel, mindkét kockát egyszer újra dobhatja. Nem 
megengede� csak az egyik kockával dobni. A számozo� kocka 
határozza meg a függőleges oszlopot, míg a a színes kocka a 
vízszintes sort határozza meg. Az elem amelyet a két kocka 
meghatározo�, azt kell használni. MINDEN játékosnak.

A játékosok a megfelelő elemet megjelölik a zsetonjaikkal 
az á�ekintő lapon. Ezt az elemet KELL  megjelölni 
minden játékosnak.
A lefelé esés azt jelen�, hogy a blokkok mindig felülről 
lefelé esnek, amíg el nem érik a terület alját vagy egy 
másik blokkba bele nem akadnak. Minden játékos maga dön� 
el, hogy egy elem hova esik le.
Azon a helyen, ahol egy blokk nem esik tovább, a játékos megrajzolja a 
körvonalát és keresztet rajzol a blokk minden egyes négyzetébe.

A játék menete

Leesés közben egy elemet balra vagy jobbra lehet mozgatni, hogy bemozogjon egy megfelelő 
résbe vagy egy szűk helyen lehessen manőverezni. Azonban szélességében át kell férnie. Nem 
elég, ha egy blokk végül befér egy résbe, ha útközben elakadt volna. Hasonlóképpen, egy 
blokkot balra vagy jobbra mozgathatunk, hogy egy másik elem "alá" kerüljön.

Példa: Gábor dobo� egy zöld 
kockát és egy 3-ast. Ez az 
elemmegfelel neki, így nem 
dob újra. Most ő és az 
összes többi játékos is 
megjelöli a zöld elemet a 3. 
oszlopból. Gábor hagyja, hogy a 
blokk úgy essen lefelé, hogy az 
felfeküdjön a már lent lévő 2x2 
elemre (kezdő blokk).

Példa: Az első sárga 
elem passzolna a 
Gábor lapján lévő 
helyre, de mivel 
két négyzet 
széles, így 
nem fér át az 
egy négyzet 
szélességű 
részen



Ha egy elemet úgy jelölnek be a játéklapon, hogy az egy vele azonos színű kört takar, a játékos 
ak�válhat 2 energiapontot az energiasávon későbbi felhasználásra, az energiasáv következő 
két szabad energiapontjának bekarikázásával.

Példa : Gábor bejelöl a lapján 
egy fehér elemet úgy, hogy az 
egy fehér kört (A) fed le.     
Ennek eredményeként    
ak�válhat két új 
energiapontot az 
energiasávján (B).

Az energiapontok, amelyeket az energiasávon bekarikázva jelölhetünk és ezzel ak�válódtak, és 
a következő műveletek valamelyikére használhatók fel (felhasználást követően át kell húzni 
őket):
      Energiapontonként a játékos az á�ekintő lapon a zsetonjával egy oszlopot mozgathat a balra 
vagy jobbra (és ezáltal elforgathatja az elemet). Ez az egyetlen mód arra, hogy egy elemet 
elforgasson. Ha például egy játékos el akar forgatni egy elemet az 1. oszlopból a 3. oszlopba, két 
energiapontot kell áthúznia.
   Öt energiapontért a játékos kicserélhe� az aktuális elemet bármelyik általa kiválaszto� 
elemre. 

Ha a játékos az energiasávon egy kört rajzol egy olyan energiapont köré, amely tartalmaz egy 
rózsaszín X-et, akkor át kell húznia egy mezőt a sárga keretes extrapont-sávon (balról kezdve). 
Ez által az extra pontok ak�válódnak. A játék végén a játékos annyi extra pontot kap amennyi az 
extra pontok sávján balról az első jelöletlen mezőnek megfelelő.

Energia sáv és energiapontok

Példa: Zoli egy kék 1-est dobo� a az 
első dobása során. Mivel nem 
elégede� ezzel, újradob. Egy 4-est 
és egy pirosat dob. Bár ez az 
eredmény sem tetszik neki, de 
ezt kell minden játékosnak 
használnia. Gábor felhasznál 
két energiapontot és áthúzza 
őket a lapot (A), áthelyezi  
zsetonját két oszloppal 
balra és  az elemet 
bejelöli az új tájolásnak 
megfelelően (B). Mivel ő piros 
elemet jelöl egy piros körre,  két új 
energiapontot kap (C). Ezáltal ak�vált egy rózsaszínű X-et, és 
kap egy újabb keresztet az extra pontok sávjára (D). A játék végén ezzel 
jelen állás szerint  6 extra pontot kap.



Ha egy játékosnak sikerül 2 teljes sort hiánytalanul (rés nélkül) befejeznie egy elem 
felhasználásával, úgy egy keresztet tehet az extra pontok sávjára. 3 teljes sor befejezése esetén 
2 keresztet, 4 teljes sorban pedig 4 keresztet tehet.

Példa : Gábor egyszerre két sort fejeze� be egy piros blokkal. Így egy keresztet tesz az 
extra pontok sávjára. Az extra pontok sávján a 6-os keresztet ki tudta húzni, így a játék 
végén 10 extra pontot kap.

Speciális eset: Ha egy játékos 14-nél több keresztet tud tenni az extra pontok sávjára, a 
további kereszteket figyelmen kívül hagyjuk. Egy játékos nem szerezhet 75 pontnál többet 
ezen a sávon.

Ha egy elem semmiképpen sem illeszkedik a játékos 
tervébe, a játékos egy bombával felrobbanthatja az 
aktuális elemet. Egy elem felrobbantása megszünte� azt a 
játékos számára. A játékos azonban nem kap helye�esítő 
elemet (ebben a körben nem jelöl elemet a lapjára). A játék 
során három bomba áll a játékosok rendelkezésére. Amikor 
egy bombát felhasználnak (a tetején kezdődően), 
megjelölik azt (áthúzzák). Ha a játék végén maradnak 
bombák, a játékosok megkapják a bombákon feltüntete� 
győzelmi pontokat.

Egy játékos kiesik a játékból, amikor már nem képes teljesen beilleszteni egy elemet a 
játéklapjára. Aki kiesik nem dob többé kockát. A többi játékos folytatja a játékot, amíg ők sem 
tudnak egy elemet sem a játéklapjukra illeszteni. Amint a az utolsó játékos is kiesik a játékból, 
sor kerül a végső pontozásra.

Példa : Hiába mozgatja 
a piros elemet 2-vel 
arrébb, Zoli még mindig 
nem tudja használni. 
Feláldozza az egyik 
bombáját és nem jelöli 
meg az elemet a lapján.

A játék vége

Minden játékos az elemek melle� 
lévő világoskék területre felírja a 
pontjait:

   A játékos 5 pontot kap minden 
teljes sorért amiben 10  db X van
   A játékos 2 pontot kap minden 
sorért amiben 9 db X van ( egy rés 
a sorban)
   A játékos 1 pontot kap minden 
sorért amiben 8 db X van ( két rés 
a sorban)

A sorokért amikben 3 vagy több 
rés maradt nem jár pont.

A 
narancssárga 
területen ( 6-
10 sor), lévő 
pontok meg 
duplázódnak 

és a felső 
sorban meg 

négyszereződ
nek.

Végül minden pontot összeadunk

Világoskék sáv győzelmi pontjai
 
+ a sárga körvonalú extra pontok 
sáv pontjai

+ maradék bombákért járó 
pontok

+ 1 pont minden 2 ak�vált , de fel 
nem használt energiapont után 
az energiapont-sávból



A Brikks különböző nehézségi szinteken játszható. Az eddig leírt alap játék a 2. szintnek felel 
meg. Ha valaki egy kicsit könnyebb játékot szeretne játszani, vagy a gyerekekkel játszik, akkor az 
1-es szintet használhatja. Aki inkább a nagyobb kihívásokat kedveli, az a a 3. vagy akár a 4. 
szintet is választhatja.

Példa: Egy 3-as és egy sárga kockát dobtak. Gábor nem tudja 
úgy forgatni az elemet, hogy az megfeleljen neki, viszont egy 
bombája maradt. Nem használja, 
mivel inkább 4 pontot szeretne kapni 
a a megmaradt bombáért. Számára 
most a a játéknak vége, mivel nem 
tudja megjelölni az elemet a lapján.

A sorokért 47 pontot kap 
(5+5+5+5+5+4+4+10+0+4+0=47). 
Ezen kívül 21 extra pontot kap , 4 
pontot a maradékért bombáért, és 1 
pontot a 2 ak�vált és fel nem 
használt energia pontért. A végső 
pontszáma 73 pont 
(47+21+4+1=73).

Nehézségi szint

   1. szint: Amint egy elem lefed egy eltérő színű kört, 1 energiapont ak�válódik. Azonos színű 
elem esetén 2 energiapont ak�válódik.

    2. szint: Amint egy elem lefed egy azonos színű kört 2 energiapont ak�válódik.

   3. szint: A 2. szin�el meegyező szabály, de ha egy elem lefed egy eltérő színű kört, a játékos 
elveszít egy már ak�vált energiapontot.

   4. szint: A 2. szin�el meegyező szabály, de ha egy elem lefed egy eltérő színű kört, a játékos 
elveszít ke�ő már ak�vált energiapontot.

Az is előfordulhat, hogy egy játék játékosai különböző nehézségi szinteket használnak. Például a 
gyerekek játszhatnak az 1. szint szabályai szerint, míg a felnő�ek a 2. vagy 3. szint szerint.

Brikks párbaj ( változat 2 játékos részére)
A párbaj nem a győzelmi pontokról szól. Ebben a módban a játékosok nem használják az extra 
pontokat. A párbaj célja az, hogy a lehető legtovább játékban maradj (azaz: egy újabb elemet 
tudj elhelyezni). 
A szabályok ugyanazok maradnak, azonban a játékos megjelöl egy négyzetet egy keresz�el 
egy "mini elemet" (egy körvonallal jelölt X-et) az ellenfél lapján minden egyes rózsaszín X-ért, 
amit az ellenfél megjelöl az energiasávon, vagy ha az ellenfél több teljes sort fejez be egy 
elemmel. Ez az 1x1-es mini elemet a szabályoknak megfelelően kell elhelyezni. Például nem 
lehet valahol lebegve bejelölni.
A színes köröket azonban eltakarhatják a mini blokkok, és ezáltal használhatatlanná válhatnak 
az ellenfél számára.



Brikks - Mester 2000!!!

Te hencegő!

Ezt hivatásszerűen kellene csinálnod!

Lá�ad ezt?

Élvezd a sikert!

Valaki gyakorolt!

Szép munka!

Tudsz ennél jobbat is!

Ez az első alkalom?

Ha egy játékos egy fordulóban több mini elemet is megjelölhet, a mini elemek legfeljebb a 
sarkokon keresztül érhetnek egymáshoz. A mini elemeket nem lehet közvetlenül egymás 
mellé jelölni. Például 4 miniblokk nem használható arra, hogy egy 4 négyzet alakú elemet 
jelöljünk az ellenfél játéklapjára.
 
A bombák továbbra is ugyanúgy használhatók, mint a normál játékban (és ebben a változatban 
sokkal fontosabbá is válnak).

Ha a két játékos már nem tud egyazon fordulóban elemet bejelölni, akkor a játékosok által a 
teljes sorokért szerze� pontok számítanak. Ezáltal a döntetlen eldöntésére is ez használható.

Egyjátékos mód
Egyjátékos módban nincs lehetőség az újradobásra. I� a játékosnak az első dobást kell 
használnia. Az egyjátékos módban a játékos egy további (5.) ak�vált energiapon�al kezd, 
közvetlenül a 4 normál energiapont melle�, amellyel a játékos a normál játékban kezdene. 
Ezt a plusz energiapontot a játék kezdetén egy kör rajzolásával jelöljük meg. Minden más 
szabály változatlan marad.

Azt, hogy egy játékos mennyire 
jól tud elemeket rakosgatni, a 
következő táblázat mutatja. A 
táblázat az 1. nehézségi szinthez 
tartozó pontokat vázolja fel. 
Minden magasabb szinten a 
játékos 5 pontot adhat hozzá.

Összegzés

Egy elem elhelyezése azonos 
színű körre = 2 energiapont 
ak�válása

1 energiapont =
a zseton egy oszloppal elmozdítható ( = elem forgatás)

5 energiapont =
az aktuális elem bármelyikre lecserélhető

A bejelölt elem teljes sort zár 
le, rések nélkül2 sor = X              3 sor = XX           4 sor = XXXX

Az aktuális elemet nem kell felhasználni (nincs helye�esítő elem!)
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