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Tartalom: 
  1 játéktábla
  6 kocka – mindegyiken öt szín plusz 1 úszómester
64 törölköző - 16 lapka minden játékos színében
20 fürdőző - 5 figura minden játékos színében
16 strandlabda korong
  1 úszómester talppal

Vakáció, egy csodálatos nap a medence partján!
A medence mellett álló napágyak a legkeresettebbek, mindenki 
ezeket szeretné megszerezni. A fürdőzők már kora reggel lefog-
lalják a napágyakat a törölközőikkel, de vannak olyanok, akik 
csak a saját kényelmüket tartják a szemük előtt és pimaszul ráte-
lepszenek a foglalt napágyakra is... ha az adott napágyon fekvő 
törölköző tulajdonosa még nem érkezett meg. A játékosoknak 
okos taktikával és egy kis szerencsével el kell zavarniuk a pimasz 
ágyfoglalókat azért, hogy visszaszerezhessék a napágyaikat.

A játék célja
A játékosok célja, hogy fürdőzőikkel a lehető legtöbb és legértéke-
sebb napágyat (minél közelebb a medencéhez) elfoglalják.

A játék előkészítése
•  A játéktáblát tegyük az asztal közepére. A játéktáblán a medence 

és a medence előtt álló napozóágyak láthatóak. A 16 strandlabdát 
helyezzük a medencébe. Az úszómestert állítsuk az ugródeszka 
melletti mezőre.

• Minden játékos vegye magához a törölközőket és a fürdőzőket  a  
 választott színében. 

•  Foglaljuk el a napozóágyakat:  kezdve a legfiatalabb játékossal 
(kezdőjátékos), az óramutató járásával megegyező irányban egymás 
után helyezzünk   le egy-egy törölközőt a medence melletti napo-
zóágyakra – fürdőző nélküli oldalukkal felfelé. A két 5-ös napágyat 
kezdetben nem lehet elfoglalni. A játékkezdéskor lehelyezhető 
törölközők száma a játékosok számától függ: játékosonként 12 
törölköző 2 játékos esetén, játékosonként 8 törölköző 3 játékos ese-
tén, valamint játékosonként 6 törölköző 4 játékos esetén.

•  Ezután az első játékos magához veszi a 6 kockát és kezdődik a játék 
– a játék további menete az óramutató járásával megegyező irányú.

A játék
Aki soron van, annak következő három akciót a megadott sorrend-
ben végre kell hajtania:

1. Dobás a kockákkal - többször is, ha szükséges
2. Az úszómester léptetése - ha szükséges
3. Egy napágy elfoglalása egy fürdőzővel - ha lehetséges

Dobás a kockákkal
A játékos dob mind a hat kockával. Megpróbál minél több az azo-
nos színt dobni, hogy fürdőzőjével elfoglaljon a megfelelő sorban 
egy napágyat. Többször is dobhat azért, hogy a legoptimálisabb 
eredményt kapja. 

Egy kocka félrerakása. A játékosnak minden dobása után legalább 
egy színes pontot mutató kockát félre kell tennie. Minden kidobott 
úszómesterért egy mezővel tovább kell léptetnie (az óramutató 
járásával megegyező irányban) az úton az úszómester figurát. 
Az úszómestert mutató kockát szintén félre kell tenni.

A kockadobás eredményének optimalizálása. A játékos a fenti 
szabályok betartásával újradobhat a maradék kockákkal, de 
bármikor megállhat és használhatja az addig dobott eredményét.

Strandlabda használata. Aki strandlabdát szerez, az a játék során 
bármikor használhatja azt. Egy strandlabda beadásával érvénytele-
nítheti az aktuális dobását és újradobhat. Csak az utoljára dobott 
kockákra érvényes, a korábban félretett kockák érintetlenül marad-
nak. A játékos közvetlen egymás után több strandlabdát is használ-
hat, egészen addig, míg van neki. A használt strandlabdákat vissza 
kell tenni a medencébe.

Az úszómester léptetése
Ha egy játékos úszómestert dob, akkor az úszómester figurát egy mező-
vel tovább kell léptetnie (az óramutató járásával megegyező irányban) 
a napágyakat körülvevő úton. Az úszómester útját színes pontokkal és 
számokkal jelölték. Az a mező, ahol az úszómester megáll, 
meghatározza azt a területet, ahol a játékosok nem 
foglalhatják el a napozóágyakat.
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Saját napozóágy elfoglalása: A játékos csak átfordítja az egyik 
törölközőjét a fürdőző oldalára. Ez a napágy már biztosan az övé, 
más játékos nem szerezheti meg tőle.

Idegen napozóágy elfoglalása: A játékos leteszi az egyik fürdőzőjét 
az egyik játékostársa szabadon fekvő törölközőjére, azzal a mottó-
val, hogy „Aki kapja marja!” A pimasz ágyfoglaló még két strand-
labdát is kap a medencéből. Figyelem: Minden játékosnál maxi-
mum négy strandlabda lehet egyszerre!

Saját napozóágy visszaszerzése: Egy játékostársa fürdőzője fekszik 
a játékos törölközőjén. Ha a játékos vissza szeretné szerezni azt a 
napágyat, akkor elveszi onnan a játékostársa fürdőzőjét, visszaadja 
a tulajdonosának, majd az ott fekvő törölközőjét átfordítja a für-
dőző oldalára.

Idegen napozóágy végleges elfoglalása: Akinek a fürdőzője már 
egy játékostársa törölközőjén fekszik, annak ugyanarra a 
dobáseredményre lesz szüksége ahhoz, hogy véglegesen megsze-
rezze azt a napágyat. A játékos leveszi onnan a játékostársa töröl-
közőjét és a fürdőzőt, majd visszateszi a helyére a saját törölközőjét 
fürdőzővel felfelé. 

5-ös napozóágy elfoglalása: Ahhoz, hogy egy játékos 5-ös értékű 
napágyat foglaljon el, 5 azonos színű kockára van szüksége- nem 
számít, hogy melyik színből. A játékos leteszi a saját törölközőjét 
fürdőzővel felfelé.  Ez a napágy már biztosan az övé, más játékos 
nem szerezheti meg tőle.

A játék vége
A játék véget ér, ha már csak 4 olyan üres illetve törölközővel elfog-
lalt napágy van, amelyiken nem fekszik fürdőző. A kört a játékosok 
még végigjátsszák. Ez azt jelenti, hogy a kezdőjátékostól jobbra ülő 
játékosok még egyszer következnek. Őket követi a játék értékelése.

Értékelés:  Minden fürdőző a saját törölközőjén annyi pontot ér, 
amennyit a napágya mutat. Ez könnyen leolvasható az adott sor szá-
mozásáról. A két 5-ös napozóágy 5-5 pontot ér. Minden fürdőző aki 
idegen törölközőn fekszik, 1 pontot ér. A megmaradt strandlabdákért 
is kapnak pontot a tulajdonosaik: 2 strandlabdánként 1 pont jár.

A győztes az a játékos, aki a legtöbb pontot gyűjtötte. Pontegyen-
lőség esetén a fürdőzők száma dönt.
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Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható! 
Apró alkatrészeket tartalmaz! 

Fulladásveszély! Őrizze meg a játékszabályt, mert a 
szabályban szereplő adatokra, címre még szüksége lehet.
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Példa: 
Ha az úszómester egy zöld mezőn áll, akkor nem szabad elfoglalni 
egy fürdőzővel sem a két zöld mező közötti napágyakat.  

Ha az úszómester egy 2-es mezőn áll, akkor nem szabad elfoglalni 
egy fürdőzővel sem a két 2-es mező közötti napágyakat.  

 

Egy napágy elfoglalása egy fürdozovel
Ahhoz, hogy egy játékos egy fürdőzőjével elfoglaljon egy napágyat, 
rendelkeznie kell a szükséges eredménnyel a kockadobásaiból: A 
kockák színe határozza meg a függőleges területet, a kockák száma 
pedig a sort. A játékos az adott területen választhat alacsonyabb 
számhoz tartozó sort. De egy lépésben maximum egy napágyat 
foglalhat el, illetve szerezhet vissza.

Példa:  
Három piros kockával a játékos ezek 
közül a napágyak közül foglalhatja el 
az egyiket.
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