
A JÁTÉK CÉLJA
Találj egyező lapkákat a folyóban; így alakíthatsz ki 
köveket, amelyekre léphetsz a verseny során. Útközben te 
és a többi futó begyűjtötök egy-egy kulcsot, amely a folyó 
túlpartján álló templom egy bizonyos zárát nyitja. Ha 
neked sikerül először átkelni a folyón, és megtalálni a 
kaput, amit a kulcsod nyit, megnyered a játékot!

ELŐKÉSZÜLETEK

A. Készítsétek elő a játékterületet a képen látható módon, 
balról jobbra: először a falunál lévő folyópart, majd a 20 
sekélyvíz-lapka (összekeverve, képpel lefelé négy, 
egyenként ötlapkás oszlopba), ezután a homokos part, 
majd a 20 mélyvíz-lapka (összekeverve, képpel lefelé, 
négy, egyenként ötlapkás oszlopba), majd végül a 
folyópart a templomnál. 
B. Keverjétek össze a templomlapkákat, és tegyétek
őket képpel lefelé a templomnál lévő folyóparttól 
jobbra.

C. Tegyétek az öt kulcsot a homokos partra. 

D. Készítsétek a talizmánjelzőket a tábla mellé. 

E. Minden játékos válasszon egy futót, és tegye 
a falunál lévő partra. 

Ezután kezdődhet a verseny!

A JÁTÉK MENETE
A legidősebb játékos kezdi a játékot. Ezután a játék 
az óramutató járása szerint halad. Egy játékos köre két 
egyszerű lépésből áll:

1. UGRÁS: lépj egy mezőt előre vagy oldalra
Amikor elérsz a homokos partra, vegyél magadhoz egy 
kulcsot!

Ez a lépés nem mindig hajtható végre, ilyenkor hagyjátok 
ki; például az első játékosnak még nincs hová ugrania, így 
neki ki kell hagynia ezt a lépést. 

2. FORDÍTÁS: fedj fel 2 lapkát; ha egyeznek, azonnal 
UGORHATSZ egyet. 
Ha nincs hová ugranod, egy talizmánt kapsz helyette. 

A játék egészen addig így zajlik, amíg el nem éred 
a templomnál lévő partot, ahol egy kicsit változnak 
a lehetőségeid, míg a megfelelő zárat keresed (a 
részleteket lásd a Part a templomnál résznél). 

1. UGRÁS
Lépj a futóddal egy lépést előre, átlósan előre vagy oldalra 
egy szomszédos, felfordított lapkára, a homokos partra 
vagy a partra a templomnál. 
– Nem ugorhatsz rá egy lefordított folyólapkára!
– Soha nem ugorhatsz vissza a faluba!
– Egy felfordított lapkán legfeljebb két futó állhat. 

Kétszemélyes játék során a futók nem állhatnak ugyan-
azon a lapkán. Ilyenkor egy lapkán csak egy futó tartóz-
kodhat!

Ha nincs olyan lapka, amelyre ugorhatnál vagy nem 
szeretnél ugrani, egyszerűen hagyd ki ezt a lépést. 

Példák: 
– A kék futó előreugorhat valamelyik teknősre vagy meg-   
    osztozhat a zöld futóval a harcsán.
– A zöld futó előreugorhat a harcsára vagy átlósan előre 
    a kövekre, esetleg oldalra a teknősre.
– A piros futó előreugorhat a homokos partra. 
– A sárga futó nem tud sehova ugrani. 

2. FORDÍTÁS
Válassz egy lefordított lapkát, és fordítsd fel úgy, hogy 
a többiek is lássák. Ezután válassz egy másik lefordított 
lapkát, és fordítsd fel azt is. 

Amíg el nem éred a homokos partot, csak sekélyvíz-
lapkákat fordíthatsz fel (kivéve, ha már egy sincs 
lefordítva; ez esetben felfordíthatsz mélyvíz-lapkákat is). 
Miután a futóddal elérted a homokos partot, már 
felfordíthatsz mélyvíz-lapkákat is. 

Egyeznek? 
Ha nem, mondd hangosan, hogy Kokonana! (A kona futók 
hagyományosan ezzel a kiáltással mutatják csaló-
dottságukat.) Ezután fordítsd vissza mindkét lapkát 
képpel lefelé. A köröd ezzel véget ért. 

Ha egyeznek, gratulálunk! Hagyd a két lapkát felfordítva a 
helyén; ezek most már olyan kövek, amelyekre ugrani 
lehet. A megtalált párért cserébe jutalomképpen azonnal 
ugorhatsz egyet, a már leírt ugrási szabályok szerint. 

Az ingyen ugrással nem muszáj az éppen felfordított 
lapkára ugranod, de ha elérhető távolságban van, 
megteheted. 

Ha kiérdemeltél egy ingyen ugrást, de nem tudod 
vagy nem szeretnéd kihasználni, vegyél el helyette 
a készletből egy talizmánt (a használatukról később 
olvashatsz). 

Amint végrehajtottad az ingyen ugrást vagy elvetted 
a talizmánt, a köröd véget ér. 

Példa: a sárga játékos felfordít két lap-
kát, egy teknőst és egy farönköt. Nem 
egyeznek! Hangosan azt mondja, 
hogy Kokonana, majd visszafordítja 
a lapkákat. A sárga játékos köre véget 
ér. Ezután a piros játékos kerül sorra. 
Felfordít egy lapkát, amin teknős van, 
majd – emlékezve a sárga játékos ál-
tal felfordított teknősre – felfordítja 
azt is. Egyeznek! Jutalomképpen 
a piros futó ingyen előreugorhat 
a teknősre vagy elvehet egy talizmánt 
a készletből. Úgy dönt, hogy ugrik, 
ezzel a köre véget ér. 

TALIZMÁNOK
Talizmánokat úgy szerezhetsz, ha a megtalált párért járó 
ingyen ugrást nem tudod vagy nem szeretnéd végreha-
jtani. A talizmánokat addig tartogathatod, amíg fel nem 
használod őket. A körödben bármikor (a szokásos akcióid 
mellett) eldobhatod egy talizmánodat, hogy az alábbi két 
lehetőség egyikét végrehajtsd: 

A HOMOKOS PART
Amikor a futód a homokos partra ugrik, azonnal 
elveheted és magad elé teheted az egyik még ott lévő 
kulcsot.
A célod, hogy elérd a templomot, és rájöjj, melyik zárat 
nyitja a kulcsod. (Lásd a Part a templomnál részt!)

Ezenkívül, ha elérted a homokos partot, magad mögött 
hagyod a sekély vizeket. Mostantól a mélyvíz-lapkákat is 
felfordíthatod. 

Példa: a kék futó egy ingyen 
ugrással megérkezik 
a homokos partra. 
Úgy dönt, hogy az ott 
lévő kulcsok közül 
a feketét veszi el. 

PART A TEMPLOMNÁL
Amikor a futód eléri a templomot, a köröd megváltozik. 
A szokásos két lépés helyett ezután már csak egy lépésből 
áll:

LESKELŐDÉS
Válaszd ki bármelyik templomlapkát, és nézd meg 
(vigyázva, hogy a többi játékos ne lássa, mi van rajta). Ha 
ez egy fallapka vagy egy olyan zár, amibe nem illik a 
kulcsod, tedd vissza képpel lefelé oda, ahonnan elvetted; 
a köröd ezzel véget ér. 

Ha a lapkán a kulcsodhoz tartozó zár található, meg-
nyerted a játékot! Mutasd meg a lapkát a többieknek! 
Ezzel te vagy a kona törzs legjobb futója, és megnyered 
az idei versenyt! 

Példa: a zöld futó az ugrás 
akcióval megérkezik a temp-
lomhoz. Ebben a körben még 
nem fordított, így leskelődhet. 
Megnéz egy templomlapkát, 
ami egy fal... kár érte. Anélkül, 
hogy megmondaná a töb-
bieknek, mit látott a lapkán, 
visszateszi azt a helyére. 
Ezután a piros játékos kerül sor-
ra. Már egy korábbi körben 
megérkezett a templomhoz, így 
az ő köre már csak leskelődésből áll. 
Kiválaszt egy templomlapkát, és megnézi... a lila zár! Mivel 
a piros játékosnál van a lila kulcs, megmutatja mindenkinek 
a felhúzott lapkát, jelezve, hogy megnyerte a játékot. 

JÁTÉKVÁLTOZAT KISEBB GYEREKEKNEK
Hogy kicsit könnyítsünk a játékon, vegyük ki a templom-
lapkák közül a három fallapkát, és tegyük őket vissza 
a dobozba a játék előkészítésekor. Ebben a játékváltozat-
ban a talizmánok csak ingyen ugrásra használhatók, 
leskelődésre nem. 
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Figyelem! Nem alkalmas 3 éven aluli gyermekek részére. Fulladásveszély!

Egy játék 2–4 biztos léptű folyami futónak
5 éves kortól

Egy távoli országban, az őserdő közepén a – számunkra 
ismeretlen – kona nép a Nanakoko folyó bal partján él. 
Évente egyszer a környék összes törzse összegyűlik a nagy 
Nanakoko fesztivál alkalmából. Ez az egyetlen alkalom 
az évben, amikor a konák legbátrabb futói átmerészked-
nek a jobb partra, ahol a misztikus templom található. 
A templom az isteneké, és egy évben csak egyszer nyílnak 
meg kapui. A konák minden törzse elküldi a legbátrabb 
futóját, hogy a folyóban lévő kövek és uszadék segítsé-
gével keljen át a túlpartra. Az út során azonban előbb 
minden futónak össze kell szednie a templom egy kulcsát. 
Csak az a játékos nyerheti el az istenek kegyét, és nyerheti 
meg a játékot, akinek elsőként sikerül átkelnie a túlpartra, 
és megtalálnia azt a zárat, amelybe beleillik a kulcsa.

A JÁTÉK TARTOZÉKAI
1 folyópart a falunál, 1 homokos part, 1 folyópart 
a templomnál, 20 sekélyvíz-lapka, 20 mélyvíz-lapka
4 futó, 5 kulcs, 8 templomlapka (5 zár- és 3 fallapka)
13 talizmánjelző
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Ugorj egyet ingyen 
(az ugrás általános 
szabályait betartva)

Csak ha már nálad van 
egy kulcs, megnézheted 
az egyik templomlapkát. 
A lapkát ezután képpel 
lefelé vissza kell tenned 
a helyére. 


