
A találgató
Amint a négy tippkő lefordítva a táblára került, a találgató következik. Kezdje el egyesével 
felfordítani a köveket, lehetőleg először a három zöldet. Ha zöldet fordít fel, az abban az 
oszlopban lévő csótánykövet maga felé húzhatja 1 mezőnyit (1).  

 A piros X
 Ha a találgató azt a követ fordítja fel, amin a piros X van, a köre azonnal véget ér (2). 
 Az abban az oszlopban lévő csótánykövet nem húzhatja maga felé, az egyáltalán nem 
mozdul. Ha a piros X megtalálásakor még vannak kövek, amelyeket nem fordított meg, 
a blö�ölő maga felé húzhatja 1 mezőnyit azokat a csótányköveket, amelyek ugyanazokban 
az oszlopokban vannak (3 és 4). 

Megjegyzés: ha a találgatónak sikerül először a 3 zöld követ felfedni, a köre ugyanúgy 
véget ér, és az utolsó követ már nem fordítja meg – a csótánykő ebben az oszlopban nem lép.
Ezután cseréljetek szerepet. Az előző kör találgatója lesz a blö�ölő, és megkapja a négy 
szögletes követ. A korábbi blö�ölő lesz a találgató. Kezdhetitek az új kört.

A JÁTÉK VÉGE – KI LESZ A GYŐZTES?
Akinek elsőként sikerül kettőtök közül egy csótányt az oszlopában lévő pontozott keretbe 
„csalogatni” (a szögletes kő számára kijelölt helyre), megnyeri a játékot!
 

CSÓTÁNYPÁRBAJ ROYAL

A Csótánypárbaj Royal esetén a blö�ölő a négy szögletes kövön felül megkapja a királykövet 
is. A köre elején ezzel a kővel megkoronázza az egyik, általa kiválasztott csótányt, vagyis 
kinevezi azt a csótányok királynőjévé. Mindegy, milyen sorrendben teszi ezt: először lerakhatja 
a köveket, és utána koronázhatja meg az egyik csótányt, vagy akár fordítva. Ha a királynő 
oszlopában lévő követ fordítja fel a találgató, a következőek érvényesek:

 A megfordított kő alja zöld: 
 a csótánykirálynő 2 mezőt lép a találgató irányába.

JÁTÉKSZABÁLY

A JÁTÉK CÉLJA
Aki ügyesebben blö�öl a lerakott kövekkel, és több zöld kőre talál rá, mint az ellenfele, annak 
sikerül a tábla felé eső végére csalogatni egy csótányt, és ezzel megnyeri a játékot.

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
A táblát tegyétek az asztal közepére. Ezután helyezzétek a négy csótányt a tábla közepén 
kijelölt mezőkre. A koronával díszített királykövet tegyétek vissza a dobozba. Üljetek 
egymással szembe úgy, hogy a tábla két vége legyen előttetek. Felváltva fogtok kétféle 
szerepbe kerülni: míg egyikőtök a blö�ölő, a másik lesz a találgató – majd fordítva.

A JÁTÉK MENETE

A blö�ölő
Az kezdi a játékot a blö�ölő szerepében, aki utoljára látott közületek csótányt. Ő vegye el 
a 4 darab négyszög alakú követ. A feladata az, hogy úgy tegye le a négy lefelé fordított követ, 
hogy a vele szemben ülő találgató minél hamarabb fordítsa fel azt a követ, amin a piros X van. 
A négy szögletes követ lefedve kell a tábla felé eső végén található négy, pontozott kerettel 
jelzett mezőre tenni. 

Eközben tehet bármilyen, az ellenfél megzavarására szolgáló manővert, sőt, ez kifejezetten 
ajánlatos!

 A megfordított kövön a piros X van:
 a csótánykirálynő 1 mezőt lép a blö�ölő irányába. Ha ekkor még vannak lefedett 
szögletes kövek a táblán, az abban az oszlopban lévő csótányok 1 mezőt lépnek a blö�ölő 
felé, a korábbiakban leírtak szerint.
Vigyázat: ha a találgató nem a királynő oszlopában találja meg a piros X-szel jelölt követ, 
a csótánykirálynő 2-t lép a blö�ölő irányába.
Egy példa a királykővel játszott párbajra A és B játékos között:
 

A blö�ölő               A találgató                 A blö�ölő                A találgató 

B találgató                B blö�ölő                     B találgató                B blö�ölő

B játékos győz!
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