
AZ ELVARÁZSOLT TORONY
fémdobozos kiadás

(A szabályban lévő hivatkozások ábrái az idegen nyelvű leírásban 
találhatók)

A JÁTÉK CÉLJA
Robin lovagot csapatként irányítva szabadítsátok ki a hercegnőt a 
toronyból. De vigyázzatok! Hollócsőr varázsló elvarázsolta a kulcs-
lyukakat, így az öt kulcslukból csak egyhez jó a kulcs! Siessetek, hogy 
még a varázsló előtt érjetek a hercegnőhöz!

TARTALOM (ábra a 3. oldalon)
A) 1 játéktábla négy részből
B) 1 torony
C) 3 hercegnőkártya
D) 1 dobókocka
E) 1 Robin–Hollócsőr korong
F) 2 bábu
G) 16 rejteklapka
 (ebből öt hátoldalán szerepel kulcs)
H) 1 kulcs
Az első játék előtt kapcsoljátok össze a torony két végét.

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
Illesszétek össze a táblát, és helyezzétek az asztal közepére, hogy 
mindenki könnyedén elérhesse. Ezután tegyétek Hollócsőr bábuját 
(a kéket) a kék csillaggal jelölt kezdőpontra. Robin bábuját egyelőre 
készítsétek a tábla mellé. Válogassátok ki a kulcsos rejteklapkákat, 
a többi lapkát pedig tegyétek zöld oldalukkal felfelé a tábla mellé.
Most döntsétek el, hogy ki játszik Hollócsőrrel és ki lesz Robin 
csapatában. Egyikőtök a gonosz varázsló bőrébe bújik a játék végéig, 
a többiek felváltva léphetnek Robinnal.

A JÁTÉK MENETE
Ha te játszol a varázslóval, az a legkényelmesebb, ha arra az oldalra ülsz, 
ahol a varázsló �gurája áll.  Ezután kérd meg a többieket, akik Robinnal 
játszanak, hogy csukják be a szemüket. Mindegyikőjük becsukta 
a szemét?

Jól van, akkor most zárd be a hercegnőt a toronyba. Ehhez válaszd ki 
az egyiket a három hercegnőkártyából, és csúsztasd bele a toronyba. 
A másik két kártyát rejtsd el a doboz fedele alá. (ábra a 4. oldalon) 

Ezután el kell rejtsél egy kulcsot a táblán szereplő 12 zöld mező egyikén. 
Ehhez vegyél el egyet az öt kulcsos rejteklapkából, és tedd a választásod 
szerinti zöld mezőre a táblán (természetesen úgy, hogy a kulcsot fordítsd 
lefelé, és csak a korong zöld oldala látszódjon).  (ábra a 4. oldalon) 

A többi 11 zöld mezőt pedig takard le a sima, zöld rejteklapkákkal, 
ugyanúgy a zöld oldalukkal felfelé. Jól jegyezd meg, hová rejtetted 
a kulcsot! (Ebben segítenek az erdő állatai és növényei, akiket a mezők 
szélén láthatsz – kígyó, béka, falevél.) Most kinyithatják a szemüket 
a többiek, és kezdődhet a játék!

Mindenkinek az a feladata, még a varázslónak is, hogy a lehető 
leghamarabb megtalálja a kulcsot. A varázslót játszó játékos vegye 
magához a Robin–Hollócsőr korongot, Robin csapata pedig megkapja 
a dobókockát.

Robin csapatának tagjai felváltva dobnak a dobókockával, amit 
az óramutató járásának irányában adnak egymásnak tovább. A varázsló 
bal oldalán ülő Robin-játékos a négy, piros ponttal megjelölt 
kezdőpontok egyikre állítja a piros (Robin) bábut. Utána dob egyet 
a kockával. Ugyanakkor a varázslóval játszó játékos is feldobja 
a Robin–Hollócsőr korongot a levegőbe. Elsőnek az lép, akinek a képe 
a földet (asztalt) ért korong felső oldalán látható. Utána a másik bábu 
is léphet. Hogy hányat léphet a két bábu, a dobókocka mutatja: a kék 
szám adja meg, hány lépést tehet a varázsló, a piros szám pedig azt 
határozza meg, hányat léphet Robin. Ezután a következő Robin-játékos 
gurítja a kockát, és vele egy időben a varázsló is feldobja a korongot.
Pár megjegyzés: a varázsló ugyan pontosan tudja, melyik képecske 
(gomba, virág, farakás) mellett van a kulcs elrejtve, de Robin csapatának 
van pár lépés előnye. A varázslónak ugyanis hat lépést kell az erdőszéli 
ösvényen tennie, mielőtt belépne az erdőbe.
 
A bábuk csak a vonalakkal megrajzolt ösvényeken lépkedhetnek, ezekről 
letérve az utat levágni nem szabad. Ha egy mező foglalt, a rajta álló 
bábut át lehet ugrani a másik bábuval.

REJTEKLAPKÁK
Ha Robin csapatának tagjaként egy olyan mezőre lépsz, amelyen 
rejteklapka van, felfordíthatod és megnézheted. Utána rakd vissza 
a lapkát, ahonnan felvetted, zöld oldalával felfelé.

MEGVAN A KULCS
Ha a felfordított lapka túlsó oldalán kulcs van, megpróbálhatod 
kiszabadítani a hercegnőt. Ehhez annyit kell tenned, hogy a fémkulcsot 
az öt kulcsluk egyikébe dugod ütközésig, és �noman lefelé nyomod 
(forgatnod nem kell). Másik kezeddel próbáld meg kihúzni 
a hercegnőkártyát a toronyból.  (ábra az 5. oldalon) 

NEM TUDOD A HERCEGNŐT KIHÚZNI?
Sajnos nem ez a jó kulcsluk! Húzd ki a kulcsot, és jegyezzétek meg 
mindannyian, melyik volt az a zár, amelyikben a kulcs nem működött. 
A megtalált kulcslapka kikerül a játékból (tegyétek a dobozba), és egy 
új kulcskeresés kezdődik. Állítsátok vissza a mágust a kékcsillagos 
kezdőpontra, és vegyétek le Robin bábuját. Tegyetek mindent úgy, 
ahogy azt „A játék menete” címszó alatt olvastátok.

HOLLÓCSŐR TALÁLJA MEG ELŐBB A KULCSOT
Ha Hollócsőr eléri azt a mezőt, amelyiken a kulcs el van rejtve, felfordítja 
a rejteklapkát, és megmutatja a többieknek, hogy ő találta meg hama-
rabb a kulcsot. Ezzel egy kör véget ér. A kulcsos rejteklapkát vegyétek ki 
a játékból (tegyétek vissza a dobozba), és Hollócsőr elrejt egy másikat 
az erdőben. Minden alkalommal, amikor a varázslónak sikerül Robin 
csapata előtt elérni a kulcsot, csökkenti annak az esélyét, hogy 
a hercegnőt ki tudjátok szabadítani.

A JÁTÉK VÉGE
Hurrá, a hercegnő kiszabadult!
Ha Robin csapatának egyik tagja a kulcsot a jó kulcslyukba tette, ki 
tudjátok szabadítani a hercegnőt. A játék véget ér, és Robin csapata 
nyert.

A játéknak akkor is vége van, ha az összes kulcslapkát megtaláltátok, 
vagyis öt kör után. Ha a hercegnő még mindig a torony foglya, Hollócsőr 
varázsló nyert!

Te is szeretnél egyszer a varázsló szerepében játszani?
Akkor egyszerűen cseréljetek, és játszatok még egyet!
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a hercegnőt ki tudjátok szabadítani.

A JÁTÉK VÉGE
Hurrá, a hercegnő kiszabadult!
Ha Robin csapatának egyik tagja a kulcsot a jó kulcslyukba tette, ki 
tudjátok szabadítani a hercegnőt. A játék véget ér, és Robin csapata 
nyert.

A játéknak akkor is vége van, ha az összes kulcslapkát megtaláltátok, 
vagyis öt kör után. Ha a hercegnő még mindig a torony foglya, Hollócsőr 
varázsló nyert!

Te is szeretnél egyszer a varázsló szerepében játszani?
Akkor egyszerűen cseréljetek, és játszatok még egyet!

AZ ELVARÁZSOLT TORONY
fémdobozos kiadás

(A szabályban lévő hivatkozások ábrái az idegen nyelvű leírásban 
találhatók)

A JÁTÉK CÉLJA
Robin lovagot csapatként irányítva szabadítsátok ki a hercegnőt a 
toronyból. De vigyázzatok! Hollócsőr varázsló elvarázsolta a kulcs-
lyukakat, így az öt kulcslukból csak egyhez jó a kulcs! Siessetek, hogy 
még a varázsló előtt érjetek a hercegnőhöz!

TARTALOM (ábra a 3. oldalon)
A) 1 játéktábla négy részből
B) 1 torony
C) 3 hercegnőkártya
D) 1 dobókocka
E) 1 Robin–Hollócsőr korong
F) 2 bábu
G) 16 rejteklapka
 (ebből öt hátoldalán szerepel kulcs)
H) 1 kulcs
Az első játék előtt kapcsoljátok össze a torony két végét.

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
Illesszétek össze a táblát, és helyezzétek az asztal közepére, hogy 
mindenki könnyedén elérhesse. Ezután tegyétek Hollócsőr bábuját 
(a kéket) a kék csillaggal jelölt kezdőpontra. Robin bábuját egyelőre 
készítsétek a tábla mellé. Válogassátok ki a kulcsos rejteklapkákat, 
a többi lapkát pedig tegyétek zöld oldalukkal felfelé a tábla mellé.
Most döntsétek el, hogy ki játszik Hollócsőrrel és ki lesz Robin 
csapatában. Egyikőtök a gonosz varázsló bőrébe bújik a játék végéig, 
a többiek felváltva léphetnek Robinnal.

A JÁTÉK MENETE
Ha te játszol a varázslóval, az a legkényelmesebb, ha arra az oldalra ülsz, 
ahol a varázsló �gurája áll.  Ezután kérd meg a többieket, akik Robinnal 
játszanak, hogy csukják be a szemüket. Mindegyikőjük becsukta 
a szemét?

Jól van, akkor most zárd be a hercegnőt a toronyba. Ehhez válaszd ki 
az egyiket a három hercegnőkártyából, és csúsztasd bele a toronyba. 
A másik két kártyát rejtsd el a doboz fedele alá. (ábra a 4. oldalon) 

Ezután el kell rejtsél egy kulcsot a táblán szereplő 12 zöld mező egyikén. 
Ehhez vegyél el egyet az öt kulcsos rejteklapkából, és tedd a választásod 
szerinti zöld mezőre a táblán (természetesen úgy, hogy a kulcsot fordítsd 
lefelé, és csak a korong zöld oldala látszódjon).  (ábra a 4. oldalon) 

A többi 11 zöld mezőt pedig takard le a sima, zöld rejteklapkákkal, 
ugyanúgy a zöld oldalukkal felfelé. Jól jegyezd meg, hová rejtetted 
a kulcsot! (Ebben segítenek az erdő állatai és növényei, akiket a mezők 
szélén láthatsz – kígyó, béka, falevél.) Most kinyithatják a szemüket 
a többiek, és kezdődhet a játék!

Mindenkinek az a feladata, még a varázslónak is, hogy a lehető 
leghamarabb megtalálja a kulcsot. A varázslót játszó játékos vegye 
magához a Robin–Hollócsőr korongot, Robin csapata pedig megkapja 
a dobókockát.

Robin csapatának tagjai felváltva dobnak a dobókockával, amit 
az óramutató járásának irányában adnak egymásnak tovább. A varázsló 
bal oldalán ülő Robin-játékos a négy, piros ponttal megjelölt 
kezdőpontok egyikre állítja a piros (Robin) bábut. Utána dob egyet 
a kockával. Ugyanakkor a varázslóval játszó játékos is feldobja 
a Robin–Hollócsőr korongot a levegőbe. Elsőnek az lép, akinek a képe 
a földet (asztalt) ért korong felső oldalán látható. Utána a másik bábu 
is léphet. Hogy hányat léphet a két bábu, a dobókocka mutatja: a kék 
szám adja meg, hány lépést tehet a varázsló, a piros szám pedig azt 
határozza meg, hányat léphet Robin. Ezután a következő Robin-játékos 
gurítja a kockát, és vele egy időben a varázsló is feldobja a korongot.
Pár megjegyzés: a varázsló ugyan pontosan tudja, melyik képecske 
(gomba, virág, farakás) mellett van a kulcs elrejtve, de Robin csapatának 
van pár lépés előnye. A varázslónak ugyanis hat lépést kell az erdőszéli 
ösvényen tennie, mielőtt belépne az erdőbe.
 
A bábuk csak a vonalakkal megrajzolt ösvényeken lépkedhetnek, ezekről 
letérve az utat levágni nem szabad. Ha egy mező foglalt, a rajta álló 
bábut át lehet ugrani a másik bábuval.

REJTEKLAPKÁK
Ha Robin csapatának tagjaként egy olyan mezőre lépsz, amelyen 
rejteklapka van, felfordíthatod és megnézheted. Utána rakd vissza 
a lapkát, ahonnan felvetted, zöld oldalával felfelé.

MEGVAN A KULCS
Ha a felfordított lapka túlsó oldalán kulcs van, megpróbálhatod 
kiszabadítani a hercegnőt. Ehhez annyit kell tenned, hogy a fémkulcsot 
az öt kulcsluk egyikébe dugod ütközésig, és �noman lefelé nyomod 
(forgatnod nem kell). Másik kezeddel próbáld meg kihúzni 
a hercegnőkártyát a toronyból.  (ábra az 5. oldalon) 

NEM TUDOD A HERCEGNŐT KIHÚZNI?
Sajnos nem ez a jó kulcsluk! Húzd ki a kulcsot, és jegyezzétek meg 
mindannyian, melyik volt az a zár, amelyikben a kulcs nem működött. 
A megtalált kulcslapka kikerül a játékból (tegyétek a dobozba), és egy 
új kulcskeresés kezdődik. Állítsátok vissza a mágust a kékcsillagos 
kezdőpontra, és vegyétek le Robin bábuját. Tegyetek mindent úgy, 
ahogy azt „A játék menete” címszó alatt olvastátok.

HOLLÓCSŐR TALÁLJA MEG ELŐBB A KULCSOT
Ha Hollócsőr eléri azt a mezőt, amelyiken a kulcs el van rejtve, felfordítja 
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A megtalált kulcslapka kikerül a játékból (tegyétek a dobozba), és egy 
új kulcskeresés kezdődik. Állítsátok vissza a mágust a kékcsillagos 
kezdőpontra, és vegyétek le Robin bábuját. Tegyetek mindent úgy, 
ahogy azt „A játék menete” címszó alatt olvastátok.

HOLLÓCSŐR TALÁLJA MEG ELŐBB A KULCSOT
Ha Hollócsőr eléri azt a mezőt, amelyiken a kulcs el van rejtve, felfordítja 
a rejteklapkát, és megmutatja a többieknek, hogy ő találta meg hama-
rabb a kulcsot. Ezzel egy kör véget ér. A kulcsos rejteklapkát vegyétek ki 
a játékból (tegyétek vissza a dobozba), és Hollócsőr elrejt egy másikat 
az erdőben. Minden alkalommal, amikor a varázslónak sikerül Robin 
csapata előtt elérni a kulcsot, csökkenti annak az esélyét, hogy 
a hercegnőt ki tudjátok szabadítani.

A JÁTÉK VÉGE
Hurrá, a hercegnő kiszabadult!
Ha Robin csapatának egyik tagja a kulcsot a jó kulcslyukba tette, ki 
tudjátok szabadítani a hercegnőt. A játék véget ér, és Robin csapata 
nyert.

A játéknak akkor is vége van, ha az összes kulcslapkát megtaláltátok, 
vagyis öt kör után. Ha a hercegnő még mindig a torony foglya, Hollócsőr 
varázsló nyert!

Te is szeretnél egyszer a varázsló szerepében játszani?
Akkor egyszerűen cseréljetek, és játszatok még egyet!


