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Kirsten Hiese

Üdvözlünk az indiai Kerala tartomány elefántfesztiválján! Színesre dekorált
elefántok parádéznak mindenfelé. Az ünneplés a színek és zene eleven
lüktetése. A fesztivál részeként te szeretnéd a legszebb fesztiválpódiumot
elkészíteni, annyi elefántjellel feldíszítve, amennyivel csak lehet. Fordulóról
fordulóra bővítheted a fesztiválpódiumodat lapkákkal, egy új lapkát
letéve körönként, és a két elefántod egyikével erre lépve egy szomszédos
lapkáról. A két elefánt figurád megszabja, hogy hova tehetsz új lapkát.
Egy lapkát akár egy másik lapka tetejére is lehet tenni. Figyeld a riválisaid
pódiumépítését. Ők megakadályozhatják a terveidet azzal, hogy a nagyon
keresett lapkát elveszik, mielőtt te hozzájuthatnál.

2-5 játékos részére, 8 éves kortól

100 játéklapka (20-20 mind az 5 színben)
               hátlap

10 elefántfigura (2-2 mind az 5 színben)  

Valamint szükség lesz tollra vagy ceruzára, nincs a játékhoz mellékelve.

-  Minden játékos 2 elefántfigurát és egy kezdőlapkát kap a
választott színéből. 5-nél kevesebb játékos esetén a nem használt
elefántokat és kezdőlapkákat tegyétek vissza a játék dobozába.

-  Minden játékos képpel felfelé tegye maga elé az elefántos
kezdőlapkáját. Ez a fesztiválpódiumjának a kezdő lapkája.

-  Minden játékos tegye a két elefántfiguráját a kezdőlapkájára.
-  A játékosok számától függően bizonyos mennyiségű lapkát el kell 

távolítani a játékból, vissza kell tenni azokat a dobozba:

- 2 játékos esetén 20 véletlenszerűen választott lapkát távolítsatok
el. Az eltávolított lapkák nem lehetnek azonos színűek egyik
játékos színével sem!

- 3 játékos esetén 10 véletlenszerűen választott lapkát távolítsatok
el. Az eltávolított lapkák nem lehetnek azonos színűek egyik
játékos színével sem!

- 4 játékos esetén 4 véletlenszerűen választott lapkát távolítsatok
el. Az eltávolított lapkák nem lehetnek azonos színűek egyik
játékos színével sem!

-  5 játékos esetén ne távolítsatok el egyetlen lapkát sem. Mind a 
100 lapkára szükség lesz.

- Tegyétek az összes játékban maradt lapkát a zsákba. A zsákot
tegyétek az asztal közepére.

- Tegyétek a pontozótömböt félre. Erre csak a játék végén 
lesz szükségetek.

ÁTTEKINTÉS

A JÁTÉK CÉLJA

A JÁTÉKELEMEK

ELŐKÉSZÜLETEK

5 kezdőlapka (1-1 mind az 5 színben)

Példa 3 játékos esetére: A kék, a fekete és a piros a játékos
színek, 10 véletlenszerűen választott nem kék, nem fekete
és nem piros lapkát kell kivenni a játékból.

Ez a 10 lap-
ka  kerül ki
a játékból.

Példa: Előkészületek 5 játékos esetén.
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előlap

hátlap

A játék végére csak egy összefüggő területet akarsz birtokolni minden
színből; ellenkező esetben pontokat veszítesz. (Megjegyzés: a saját
színedből lehet két területed is.) Valamint minden hiányzó színért
pontlevonás jár.
Pontokat a fesztiválpódiumodon megtalálható elefántjelekért kapsz.
Néhány lapkán egynél több jel is van. A játék akkor ér véget, ha a
lapkás zsák kiürül. A legtöbb pontot szerző játékos nyer.

         1 vászonzsák                  1 pontozótömb



A játék több fordulón keresztül tart. A legfiatalabb játékos kezdi, és
megkapja a zsák lapkát.
Először annyi lapkát húz a zsákból, amennyi a játékosok száma. Például 5
játékos esetén 5 lapkát húz a zsákból. A kihúzott lapkákat képpel felfelé
az asztal közepére teszi.
Az első játékosnak választania kell egy lapkát, amit lapszomszédosan
a kezdőlapkája mellé tesz úgy, hogy illeszkedjen az a kezdőlapka négy
oldalának valamelyikéhez. 
A lapszomszédosan azt jelenti, hogy egyik lapka a másik mellé vagy
vizszintesen, vagy függőlegesen szomszédosan illeszkedik, átlós illeszkedés
nem számít. 
A játékos ez után az elefántfigurái egyikével a kezdőlapkáról az új
lapkára lép. Ezzel vége a játékos körének. 
Most a kezdőjátékostól balra ülő játékoson a sor, aki a megmaradt
lapkákból választ egyet. Ő is a választott lapkát lapszomszédosan illeszti
a kezdőlapkájához, és az elefánt figurái egyikével a lapkára lép. 
Ez addig folytatódik míg a forduló utolsó játékosa elveszi az utolsó lapkát,
amit a pódiumához tesz. Ekkor ér véget a forduló. 
A következő forduló kezdődik, azzal, hogy a kezdőjátékos a lapkás zsákot
a tőle balra ülőnek adja.

További fordulók
A fordulók ugyanilyen módon folytatódnak. A játékos, akinél a lapkás zsák
van annyi lapkát húz, amennyi játékos játszik, és képpel felfelé az asztal
közepére teszi azokat. A játékosok választanak egy lapkát, amit egy másik
már lerakott lapkájuk mellé tesznek, és lépnek az egyik elefántjukkal.

Passzolás
A játék során kétszer a játékosnak lehetősége van passzolni (azaz kihagyni
a körét). Ha passzol, akkor nem vehet el egyetlen lapkát sem
az asztal közepéről. És az egyik álló elefántját az oldalára kell 
fektetnie. Ha mindkét elefántja az oldalán fekszik, akkor nem
passzolhat többször. A passzoláskor el nem vett lapka a forduló
végéig az asztal közepén marad. A forduló végén a megmaradt
lapká(ka)t vissza kell tenni a játék dobozába.

Fontos: Attól, hogy az elefánt az oldalán fekszik, a szokásos módon
lehet lapkáról lapkára lépni vele. Az elefánt elfektetése csak csak a
felhasznált passzokat segít számon tartani. 

A JÁTÉK MENETE

EGYÉB SZABÁLYOK

Példa: 5-en játszotok és a fentebbi lapkák kerülnek elő a zsákból.

Példa: A kék játékos a 3 elefántos fekete lapkát választja, amit a
kezdőlapkája mellé tesz. Majd az egyik elefánt figurájával rálép erre
a lapkára.

1 2 3

Lerakási szabályok
A játékos a körében választ 1 lapkát az asztal közepéről. A
lapkát azon két lapka valamelyikével kell lapszomszédosan
letenni, amelyiken az elefántfigurái állnak. Majd az
elefánttal rá kell lépnie az újonnan letett lapkára.

Példa: A játék során később a kék játékos egy két elefántjeles
zöld lapkát vett el. A két elefántjeles fekete lapka mellé
teszi, amin az egyik elefántja áll. Majd az elefántfigurájával
a fekete lapkáról az újonnan letett zöld lapkára lép.

Példa: A játék során később a kék játékos egy 3 elefántjeles zöld
lapkát választ. A két elefántjeles fekete lapkára tezsi azt. Majd az
egyik elefántjával az újonnan letett lapkára lép.

Megjegyzés: Egy lapkán csak egy elefánt állhat egy időben. Ez alól csak
a játék kezdete a kivétel, amikor 2 elefánt áll a játékos kezdőlapkáján.
Lapka másik lapka tetejére tételével a játékos összeköthet 2 különálló
területet, s így létrehozhat egy nagyobb, azonos színű területet.

Befedés
A játékos letehet lapkát egy már letett lapkája tetejére is. Ezt többször is
megteheti. Azonban a lapkának szomszédosnak kell lennie az egyik elefánt
figurával, és az elefántnak az újonnan letett lapkára kell lépnie.

1 2 3

Újonnan letett 
lapka



A lapkák

1, 2 vagy 3 elefántjeles lapkák
Az elefántjeles lapkák annyi pontot érnek, amennyi elefántjel 
van rajtuk; azaz 1, 2 vagy 3 pontot.

Speciális lapka színes oldallal
Ezeken a lapkánon egy második szín is van az egyik oldalon. 
A játék végén, ha ez az oldal egy, a második színnel egyező

lapkával szomszédos, a játékos 5 pontot kap. Nem jár büntetés azért, 
ha nem egyező színű lapkával szomszédos ez az oldal, és akkor sem, ha
nincs azon az oldalon szomszédos lapka. Azonban a lapka az elsődleges 
színének megfelelő lapkának számít, és a játékos pontot veszthet, ha 2 
különböző, de azonos színű területe van.

Példa: A fekete oldalú kék lapka ezen az 
oldalán egy fekete lapkával szomszédos. Így 
a játékos 5 pontot kap érte a játék végén.

Példa: A kék játékos egy speciális “lépj az elefánttal” lapkát tesz le a
fesztiválpódiuma jobb alsó sarkába. Majd rálép az egyik elefántjával. 
Ez után a második elefántjával a zöld lapkáról a lila lapkára lép.

Megjegyzés: Az erre a 
lapkára rajzolt elefántszim-
bólum nem számít elefánt-
jelnek, azaz ettől nem lesz 
elefántjeles a lapka, és így 
nem ér pontot a játék 
végén.

Speciális lapka: lépj az elefánttal
Ha egy “lépj az elefánttal” lapkát ad a játékos a fesztiválpódiumá-
hoz, és rálép az egyik elefántjával, akkor az egyik (bármelyik) 
elefántjával azonnal átléphet egy tetszőleges lapkára.
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Példa: A kék játékos egy speciális “mozgass lapkát” lapkát tesz le a
fesztiválpódiuma bal alsó sarkába. Majd rálép az egyik elefántjával. A
játékos ezután a lila lapkáját máshova teszi át. A játékos a fekete X
jellel jelölt helyekről nem vehet el lapkát, mert vagy a) teljesen körbe 
van véve lapkákkal, és lyuk keletkezne, b) vagy elefántfigura van a 
lapkán, vagy c) az elvett lapka két részre osztaná a pódiumát. A lila 
lapka úgy tehető át, hogy nem válik szét a pódium, nem lesz lyuk 
vagy csak átlós kapcsolódás.

Speciális lapka: mozgass lapkát
Ha a “mozgass lapkát” lapkát teszi a fesztiválpódiumához a 
játékos, majd rálép az egyik elefántjával, akkor az egyik lapkáját

(vagy egy lapkatornyát) azonnal egy másik szabad helyre teheti a 
pódiumán. Azonban egyik elefántja sem állhat az adott lapkán
vagy lapkatornyon. Olyan lapkát vagy lapkatornyot sem tehet át a 
játékos, aminek mind a négy oldalán áll másik lapka. Ha egy 
lapkatornyot tesz át, akkor a teljes tornyot át kell tennie (nem teheti át 
csak a felső lapkát), és a tornyot nem rendezheti át. A játékos at áttett
lapká(ka)t nem teheti másik lapka tetejére; csak egy üres helyre teheti, 
ahogy az a lapkalerekási szabályban szerepel. Nem oszthatja kettő vagy 
több részre sem a játékos az átmozgatott lapkával a pódiumát. Nem 
lehet lyuk vagy csak átlós kapcsolat a mozgatás után a lapkák közt.



A játék akkor ér véget, ha a zsák üres, és befejeztétek az utolsó fordulót. 
Ezt követi az értékelés. Az értékelés megkönnyítéseként a játékosok pontjait 
egy-egy oszlopba írjátok pontozólapon, majd összesítsétek.

Példa: A játék végén a kék játékos 3 piros területtel rendelkezik. Ezért 
2 területet le kell vennie. A kék játékos természetesen úgy dönt, hogy 
azokat a területeket veszi le, amelyikekkel a legkevesebb pontot veszti. 
A kék játékos által levett piros területeken összesen 3 lapka volt, amiket 
képpel lefelé fordítva félre tett, minden lapkáért -2 pontot kap. A kék 
lapkákból sem egy területe van, hanem kettő, de ez így rendben van, 
mert a kék a játékosszíne.

Értékelés
Minden játékos a saját fesztiválpódiumát értékeli. Legelőször mindenki 
vegye le a 2 elefántját a fesztiválpódiumáról. Az álló elefántot állva, az 
oldalára fektetetett az oldalára fektetve tároljátok. Ellenőrizzétek le, hogy
minden színből egy, folyamatos, összefüggő területetek van-e. (A
színes oldalú speciális lapkáknál az elsődleges színt vegyétek figyelembe 
a folyamatosságnál, ne a másodlagosat.) Ha valamelyik színből több 
területetek is van, akkor válasszátok ki az egyiket, a döntés a tiétek, hogy 
melyiket tartjátok meg. Az adott szín többi területének lapkáit és lapka-
tornyait vegyétek le, és fordítsátok képpel lefelé.  Minden olyan lapkáért, 
amit elvesztek a fesztiválpódiumotokról és képpel lefelé fordítotok -2 
pont jár. Az eltávolított lapkatornyokban található minden lapkáért
jár a -2 pont. A levett lapkák kerüljenek vissza a játék dobozába. Az nem 
probléma, ha ilyenkor a pódiumotok a lapka levételek miatt több részre
osztódik, minden rész értékelve lesz.

Kivétel: A játékos színetekből (ami az elefántjaitok színe is) két 
különböző, egymással nem összefüggő területetek is lehet! 

Megjegyzés: Néha nem tehettek az ellen semmit, hogy több 
területetek legyen egy adott színből. Ne aggódjatok, ez nem jelenti 
szükségszerűen azt, hogy veszítetek.

A JÁTÉK VÉGE

A szerző: Kirsten Hiese 1965-ben született, virágárus a munkája.
2004-ben készítette az első gyerekjátékát. Azóta 16 játékát adták ki 
különböző kiadók. Férjével és 3 gyerekével Porta Westfalica-ban él, 
Németországban. Kerala az első játéka a Kosmos kiadóval.
Illusztráció és grafika: Antje és Claus Stephan
Szerkesztő: Ralph Querfurth
Fordítás: Dunda
Kirsten Hiese és Kosmos köszönetet mond minden tesztjátékosnak, 
és szabályszerkesztőnek.

Példa (folyt.): A játék végén a kék játékos a 
következő pontokat kapja: 
-6 pont jár a levett piros lapkákért. 
Mind az 5 színből van a pódiumában,
így ezért nem veszít pontot. 
Az egyik elefántja maradt állva, ezért +1 
pontot kap. 
Kettő olyan színes oldalú speciális lapkája van, 
amihez a megfelelő színű lapka csatlakozik, ezért 
+10 pontot kap. 
Valamint +6 pontot kap a kék lapkákon lévő 
elefántjelekért, +11 pontot a lila lapkákért, +3 
pontot a fekete lapkákért, +8 pontot a zöld 
lapkákért, és +4 pontot a piros lapkáin látható 
elefántjelekért. 
A kék játékos összesen 37 pontot szerzett.
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Ellenőrizzétek le, hogy a pódiumotok tartalmaz-e legalább egy lapkát  
minden színből. Minden hiányzó szín miatt -5 pont jár. Minden olyan 
elefántotokért, amelyik NEM az oldalán fekszik, +1 pont jár. Minden 
olyan színes oldalú speciális lapkáért, amelyik mellett a megfelelő oldalon 
egyező színű lapka van, +5 pont jár. Minden színnél számoljátok meg, 
hogy mennyi elefántjel van a fesztiválpódiumotok lapkáin. Minden
elefántjelért +1 pont jár. A lapkatoronyban felülépített elefántjelért nem 
jár pont. Akinek a legtöbb pontja van, megnyeri a játékot. Holtverseny 
esetén megosztoznak a győzelmen.




