
A kis sárkánylovag

Építs utat! Fel a sárkányhoz!

Lovagi játék 2-től 4 játékos számára, 5 éves kortól

Nils, a leggaládabb sárkány az összes kincset elcsente és egy szikla tetejére telepedett velük. Ezt persze a 
kis sárkánylovagok nem hagyhatják annyiban!

Nehéz dolga lesz a sárkánylovagoknak, hiszen a szikla tetejére csak úgy juthat fel, ha létrát építesz neki  
különböző tárgyakból, ráadásul a sárkány sosem hagyja őrizetlenül ragyogó zsákmányát, sőt még 

szikladarabokat is dobál elszánt kis hőseinkre. 
Vagy olyan ügyes és bátor, hogy belevágj egy ilyen nagy küzdelembe?

Tartalom:

1 db 3-dimenziós játéktábla (sárkányszikla)
50 db tárgyfigura 5 színben (10X sárga, 10X piros, 10X zöld, 10X kék, 10X barna)
4 db kis sárkánylovag
1 db szürke fakorong (szikladarab)
1 db dobókocka színes oldalakkal

Játékelőkészületek

Állítsátok fel a sárkánysziklát és helyezzétek az asztal közepére mindenki számára elérhető távolságra. 
Ha ez megvan, egymással szemben üljetek le. 

Minden játékos választ magának egy kis sárkánylovagot, és leteszi maga elé. A kockát és a szikladarabot 
(szürke fakorong) tegyétek a sárkányszikla mellé elérhető helyre. Ide rakjátok a tárgy figurákat is, miután 
színek szerint szétválogattátok őket. Ebből a kupacból építhettek majd létrát a kis sárkánylovagnak. 

A játék célja

Építs felfelé utat a tárgyfigurákból olyan ügyesen, 
hogy kis sárkánylovagod felmászhasson a sárkány-
szikla tetejére, ráadásul olyan magasra, hogy a szik-
la pereméről mindkét szemével kikandikáljon, így Nils sárkányt el is riasztottad.  Akinek ez legelőször sikerül, 
az nyeri a játékot és az összes elcsent kincset is visszaszerzi.

A játék menete

A legfiatalabb játékos kezd, majd haladjatok az óramutató 
járásával megegyező irányban. Mikor rajtad a sor, fogd meg 
a dobókockát, és dobj! Válassz ki a szikla mellé helyezett ku- 
pacból egy olyan tárgyat, ami egyezik a dobott színnel, majd 
kezdd el építeni lovagodnak a sárkányhoz felfelé vezető utat 
a te sziklarészeden! Miután tárgyadat a sziklára helyezted, 
engedd el!  Az teljesen mindegy, hogy a tárgyak hol állnak. 
Például a hintalovat egy koronára is rakod, vagy ferdén is a 
rakás tetejére illesztheted. Vigyázz, azt a tárgyat, amit már a
sárkánysziklára helyeztek, többé már nem szabad 
elmozdítani!



Figyelj, fontos!

Az egész játék alatt  csak a saját sziklarészeteken építkezhettek a tárgyakból.  Sem a gyalogútra,  sem a 
másik sziklarészre nem nyúlhat át egyetlen tárgy sem! Ha már elfogyott dobott színednek megfelelő tárgy a 
kupacból, választhatsz tetszés szerint egy tárgyat magadnak.

Vigyázat, csúszásveszély!

Ha a játék alatt bármikor lecsúszik egy vagy több tárgy a sárkányszikláról, legyen az a te sziklarészeden 
vagy ellenfeled sziklarészén, az asztalra leesett tárgyat vissza kell helyeznetek a gyűjtő kupacba.
Ha a  tárgyak valamelyike  lecsúszik  a  sárkányszikláról,  ám nem esik  le  az asztalra,  hanem a sziklán a 
gyalogút területére csúszik, akkor hagyjátok ott ezt a tárgyat és folytathatjátok a játékot. 
Fontos! A későbbiekben ezután sem szabad több tárggyal a gyalogútra építkeznetek!

Vigyázat, sziklaomlás!

Ha  szürkét  dobtál,  Nils  sárkány  egy  szikladarabot  ejt  le  rátok! 
Ilyenkor ellen- 
feled, aki veled szemben ül, kezébe veszi a szürke fakorongot, és 
sárkány- 
szikla  felső  részéről,  egy  általa  választott  tetszőleges  helyről 
sziklarészedre 
ejti azt. 
Fontos! Ellenfeled nem láthatja sziklarészedet mikor a szikladarabot rád ejti,
 "vakon" kell kiválasztania azt a helyet, ahonnan a szikladarabot elengedi. 

Szikladarab

Szerencse: a sziklaomlás után minden tárgyad a helyén maradt, egy sem esett le
Pech: a sziklaomlás után egy vagy akár több tárgy is leesett az asztalra a te sziklarészedről vagy ellenfeled 
térfeléről. Ilyenkor tegyétek vissza a leesett tárgyakat a kupacba. A sárkánysziklán maradt tárgyakkal tovább 
folytathatjátok  az  építkezést.  Ne  feledd!  Ha  a  gyalogútra  csúszik  egy  tárgya,  akkor  azt  nem  kell  
elmozdítanotok, viszont a későbbiekben nem építkezhettek erre a tárgyra. 

Kezdőlökés
Ha  a  játék  kezdetén  akkor  dobsz  szürkét,  mikor  még  nincs  egy  tárgy  sem  a  sárkánysziklán,  akkor 
sziklaomlás  helyett  vegyél  fel  egy  neked  legjobban  tetsző  tárgyat  a  kupacból  és  helyezd  fel  a 
sárkánysziklára!

A játék vége

Mikor úgy gondolod, hogy kis sárkánylovagod a szikla tetejéről (a felső peremről) ki tudna nézni mindkét 
szemével, ha a te köröd van, próbáld ki! Tedd sárkánylovagodat lovaglétrád tetejére (azaz a legmagasabban 
lévő tárgyra), és számolj el ötig! A gyalogútra nem támaszkodhat kis sárkánylovagod!
Ha sárkánylovagod ez idő alatt fennmaradt, és mindkét szemével kikandikált a szikla mögül, megnyerted a 
játékot! 

Ha nem mindkét szemével nézett rád lovagod, vagy amíg számoltál, leesett a legfelső tárgyról, akkor sajnos 
vissza  kell  venned  magadhoz  kis  lovag  bábudat.  Amennyiben  próbálkozásod  alatt  leesnek  tárgyak  a 
sárkányszikláról, ezeket vissza kell helyezned a kupacba. 
A játék addig folytatódik, míg valakinek nem sikerül a fent leírt módon kis sárkánylovagjával a szikláról két  
szemmel kinéznie.

Játék három személynek

Ha valamelyik játékostárs szürkét dobott, engedjétek a harmadik játékost egyedül ülni a sárkányszikla egyik 
felére, hogy leejthesse a szikladarabot. Ő is ugyanúgy kipróbálhatja, hogy a sárkányszikla tetejéről ki tud-e 
nézni vagy sem kis lovagja, míg ötig számol.


