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Gratulálunk! Most, hogy megvásároltad ezt a remek telket, elkezdheted a vidámparkod építését és 
felvirágoztatását! De mi ez? A szomszéd telken is építkezésbe kezdtek! Titkos forrásból tudod, hogy 
bizony konkurenciát kaptál! Más tervezők is úgy gondolták, ez ideális környék vidámpark építésére. 
A jó tervezés tehát elengedhetetlen a sikerhez. Ám ez önmagában még kevés. Némi kockáztatás 
és szerencsés kockadobás megfelelő kombinálásával az a tervező nyithatja meg elsőként vidám-
parkját a látogatók előtt, akinek sikerült az építési telkét teljesen beépítenie úgy, hogy egyetlen 
hézag sem maradt. 

A doboz tartalma
4 építési terület (játékostábla), 48 látványosságlap (hat különböző formában), 5 kocka, 1 ív matrica,
1 játékszabály

Az elso játék elott
Ragasszátok fel a matricákat az öt kockára. Hat különböző szimbólum szerepel az íven, ezek 
mindegyikéből ragasszatok minden kockára egyet-egyet. A matricák elrendezése segít megmon-
dani, melyik matrica melyik kockához tartozik. A biztonság kedvéért van hat tartalék matrica is, ha 
valami balul sülne el.

Elokészítés
Vegyetek magatok elé egy-egy építési területet, 
ami megmarad, tegyétek vissza a dobozba. 
A vidámpark látványosságait válogassátok szét 
formájuk szerint, és készítsétek elő a kockákat.

A játék menete
Az kezd, aki legutoljára ült hullámvasúton, 
a többiek az óramutató járása szerint kerülnek sorra. 
A kezdő játékos dob az öt kockával, majd összehasonlítja 
a dobás eredményét a legfelül látható látványosságkártyákkal. 

 
 

Figyelem!
Nem alkalmas 3 éven aluli gyermek részére

Fulladásveszély!

Importálja: Gémker-Gémklub Kft.
1092 Budapest, Ráday u. 30.

www.gemker.hu 

Minden lapkán legfeljebb három 
látványosság látható, különböző 
méretben. Ahhoz, hogy felvehesd 
bármelyiket, a kockákkal ki kell dobni 
a megfelelő szimbólumot a megfelelő 
mennyiségben.

A legfontosabb szabályok a dobáshoz
– Egy körben a kockákkal legfeljebb háromszor dobhatsz.
– Először mindig mind az öt kockával dobni kell.
– A második és a harmadik dobás során bármennyi kockát újradobhatsz.
– Tedd félre az(oka)t a kocká(ka)t, ami(ke)n olyan szimbólum van, amit gyűjteni szeretnél.
– A harmadik dobás során az(oka)t a kocká(ka)t is újradobhatod, ami(ke)t a második dobás előtt 
   még félretettél.
– Ha akár az első, akár a második dobás után elegendő szimbólumot gyűjtöttél, lemondhatsz 
   a további dobásokról.
– Legkésőbb a harmadik dobás után elvehetsz középről egy látványosságlapkát, de csak akkor, 
   ha sikerült a rajta lévő szimbólumokat kidobni a kockákkal. Most már felépítheted a vidám-
   parkodban.
– Ha a harmadik dobás során sem sikerül olyan kombinációt dobnod, ami megfelel valamelyik
   lapkának, akkor ebben a körben nem építhetsz.

Az építés során a következő szabályok érvényesek:
– A látványosságlapkák szabadon forgathatóak, mielőtt az építési területre helyezed őket.
– A lapkákat mindig a rácsvonalakon belül kell lehelyezni, azok nem állhatnak átlósan vagy 
   fedhetnek le félig egy-egy mezőt.
– A lehelyezés után a lapkák nem mozgathatóak el.
– Nem vehetsz fel látványosságlapkát, ha nincs helyed letenni azt.

Miután felépítetted a látványosságot, a következő játékos dob a kockákkal.

A játék vége 
A játék akkor ér véget, ha valamelyik játékos teljesen beépítette a telkét, megnyerve a játékot. 
Ő a legügyesebb vidámparktervező, és elsőként nyithatja meg parkját a látogatók előtt.

Tipp: A játék menetén lehet könnyíteni, ha megengedjük, hogy a lapkákat szabadon mozgassuk
 az építési területen.
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