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A nagy zabls 
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2 jtkos 
9 ves kortl 
jtkid kb. 20 perc 

A jtk tartalmaz
egy jtktblt 
	48 szrnyet (kt klnbz httrsznnel 24-24) 
egy szrnyfnkt 
egy jtkszablyt

Jtktlet
A jtkosoknak - ngyfajta - szrnyeiket a jtktbla legjobb helyeire kell letennik, hogy azok egyrszt minl tbb pontot r szrnyhordkat alkossanak, msrszt s fleg pedig felzabljk az ellensges szrnyeket. 

Jtkelkszletek
Az els jtk eltt a szrnyeket s a jtktbla kt fldarabjt vatosan - s a megfelel eszkzzel - ki kell vgni. A kt fl jtktblt ezutn valamilyen mdon egyms mell lehet rgzteni. 
Ajnlott mg a kivgs eltt a jtkelemeket tartalmaz lapokat vastag (legalbb 2 mm-es) kartonra ragasztani, s csak azutn kivgni s darabolni. 
A jtktblt az asztal kzepre kell kirakni. A jtktbla 36 mezbl ll, amelyek hromflk lehetnek: vz, rt s hegy. 
Mindkt jtkos megkapja a vlasztott sznnek megfelel 24 szrnyet (a szrnyek a htlapok alapjn is megklnbztethetek). Mindkettjk sszekeveri a sajt szrnyeit, s, kppel lefel, egy hzoszlopot alkot bellk. 
Ezutn mindkettjk elveszi a sajt oszlopa tetejrl a legfels ngy szrnyet, s kppel felfel lerakja a jtktbla mell, a sajt oldalra - ez lesz a szrnykszlete. A szrnykszleteket gy kell lerakni, hogy mindkt jtkos jl lthassa. 


A vrs szrnyekkel jtsz jtkos kapja meg a szrnyfnkt. 

A jtk menete
A jtk krkbl, minden kr pedig kt lpsbl ll: 
1) leraks (a jtkosok felvltva cselekszenek) 
2) zabls (a jtkosok felvltva cselekszenek) 
vgl mindkt jtkos feltlti ngyre a szrnykszlett; a szrnyfnk tkerl a msik jtkoshoz, s j kr kezddik 

A jtk menete - rszletesen
1) Leraks 
Az a jtkos kezd, akinl a szrnyfnk van; vlaszt egy szrnyet a kszletbl, s lerakja a jtktbla egy res mezjre. Fontos: minden szrny az egyik terlettpushoz (vz, rt, hegy) tartozik, s csak ilyen mezre rakhat le. Ezutn a msik jtkos rak le egy szrnyet. A jtkosok felvltva addig raknak le szrnyeket, amg mindketten le nem raktak legalbb 2 szrnyet. A jtkosnak legalbb 2 szrnyet le kell raknia egy krben, akkor is, ha nem valjban nem szeretn megtenni. (Ha nem tud lerakni, termszetesen nem kell leraknia.) 
Ha egy jtkos mr lerakott kt szrnyet, de tbbet mr nem szeretne, ezt ki kell jelentenie, s ezutn mr ebben a krben nem rakhat le szrnyet. A msik jtkos addig folytathatja a szrnyek lerakst, amg a kedve tartja, illetve amg a kszlete ki nem fogy. 

2) Zabls 
A zablst is az a jtkos indtja, akinl a szrnyfnk van, azzal, hogy a jtktbln az egyik szrnye felzabl egy ellensges szrnyet - amennyiben erre lehetsge van. Ezutn a msik jtkos egy szrnye zablhat, s gy tovbb, felvltva, amg csak van lehetsg a zablsra. 
Egy szrnynek, ha zablni tud, zablnia is kell. 
Egy szrny akkor zablhat fel egy msikat, ha
	a msik szrny vele (fgglegesen vagy vzszintesen) szomszdos mezn tartzkodik, s 
	a msik szrny nem ugyanezen jtkoshoz tartozik, s 

a msik szrnyn kisebb szm lthat (a jobb fels sarokban).
Ha egy szrny felzabl egy msikat, maga nem mozog, a helyn marad; a felzablt szrnyet viszont le kell venni a jtktblrl, az vgleg kikerl a jtkbl. 
Az olyan szrnyeknek, amelyeken egy 1-es szm lthat, klnleges kpessgk van: noha a rajtuk lthat szm kisebb, mgis kpesek felzablni az olyan szrnyeket, amelyeken egy 5-s szm tallhat. 
Ha egy jtkosnak mr nincsen olyan szrnye, amely zablni kpes, gy a msik jtkos szrnyei mg addig folytatjk a zablst, amg csak kpesek r. 

Vgl mindkt jtkos annyit hz a sajt oszlopbl, hogy a kszletben megint 4 szrny legyen. Ekkor a szrnyfnk tkerl a msik jtkoshoz, s j kr kezddik. 

A jtk vge
A jtk utols kre akkor kezddik, amikor valamelyik jtkosnak kifogy az oszlopa. Erre az utols krre akkor is sor kerl, ha a kszlett mr nem tudja teljesen feltlteni. 
E kr vgn a jtk is vgetr, s kvetkezik a pontozs. 
A jtkot az a jtkos nyeri, akinek tbb pontja van. 

Pontozs
Csak a jtktbln lv szrnyek szmtanak. 
Alapesetben minden szrny 1 pontot r. 
Minden olyan szrny, amely - fgglegesen vagy vzszintesen - szomszdos egy msik, ugyanilyen fajtj szrnnyel ("Ez a szrny egy horda tagja!") 2 pontot r. (A kt szrnynek nem kell ugyanazon jtkoshoz tartoznia - az angol fordt megjegyzse) 

1-1 a vrs jtkos ngyfajta szrnybl
Az 1-es szrnyekrt +2 pont jr. 
A 2-es szrnyekrt +1 pont jr. 
(E bnuszpontokat a szrnyek jobb als sarkban tallhat fekete pontocskk is jelzik - lsd fentebb a 2-es szrnyet) 

Az esetleges krdseket s javaslatokat a fentrt cmekre lehet kldeni.

Thaur 
2004.06.17.


