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A játék
Kártyáról kártyára nő az asztalra lerakott színes sárkánykártyákkal kirakott terület. 
A játékban piros, sárga, kék és zöld sárkánykártyák vannak. A sárkánykártyákat színüknek 
megfelelően kell egymás mellé illeszteni. Akinek sikerül hét azonos színű sárkányt egymással 
összekötnie és nála van a megfelelő színű célkártya, az megnyeri a játékot. 
Figyelem! A célkártyákat az akciókártyák egy pillanat alatt megváltoztathatják!

Előkészítés
Az ezüstsárkányt, mint kiinduló kártyát fektessük az asztal közepére, és egészen a játék végé- 
ig hagyjuk ott. Az ezüstsárkány a játék kezdetekor a joker szerepét tölti be, mind az öt szín-
ben illeszthetünk mellé sárkánykártyát. A célkártyákat válogassuk ki a sárkánykártyák közül.  

A sárkány-és az akciókártyákat összekeverjük egymással, majd megkeverés után egy 
lefordított húzó-paklit alakítunk ki az asztalon. A pakliból sorban egymás után mindenki 
húz egy-egy kártyát egészen addig, míg mindenki kezében 3 kártya lesz.  

A célkártyákat lefordítva megkeverjük, majd mindenki elvesz egyet, amit titokban 
megnéz és lefordítva letesz maga elé. A játék folyamán bármikor megnézhetjük a saját 
célkártyánkat, de csak óvatosan, hogy a játékostársaink ne tudják meg annak színét. 
Ha öt főnél kevesebben vagyunk a játékban, akkor a felesleges célkártyákat egyesével, 
lefordítva letesszük két játékos közé, mintha ott ülnének láthatatlan játékosok. Az ő 
szerepüknek a játékban később a játékosok közötti csere folyamán lesz jelentősége. 

Játékkezdés három játékossal

A játék
A legidősebb kezd, majd őt az óramutató járásával megegyező irányban követjük. 
Amikor rajtunk a sor, a következő két lépést kell tennünk:

1. Húzunk egy lapot a húzó-pakliból. Ha a húzó-pakli lapjai elfogytak, akkor 
ez a lépésünk kimarad. 

2. Kiválasztunk egyet a kezünkben tartott lapokból (sárkány, vagy akciókártya) 
és azt kijátsszuk. 

Sárkánykártya kijátszás
Ha egy sárkánykártyát fektetünk az asztalon fekvő lapokhoz, akkor két illesztésre 
vonatkozó szabályt kell betartanunk: 

• A lerakott lap rövid oldalának teljes egészében illeszkednie kell egy már az asztalon 
fekvő kártya rövid oldalához, vagy a hosszú oldalának kell illeszkednie egy már az 
asztalon fekvő kártya hosszú oldalához.

• A lerakott lapon legalább egy sárkány színének közvetlenül illeszkednie kell egy már 
az asztalon fekvő sárkánylap színével. 

Az éppen lerakni kívánt sárkánylapot leillesztésekor 180°-al elforgathatjuk. Amikor egy 
sárkánykártyát több lappal határosan akarunk letenni, akkor elegendő, ha az éppen letett 
lap egyik sárkánya közvetlenül illeszkedik egy már az asztalon fekvő lap egyik sárkányával.

 Helyes lehelyezés 
5 sárkánylap 
kijátszása után.

A második kártya 
lehelyezése hibás.

A második kártya 
helyes lehelyezése 
180°-os elforgatás után.
 

A 3. a  és 3. b ábrákon hibás 
a lehelyezés annak ellenére, 
hogy a színek illeszkednek.

András

Béla

Cecil

1. Ábra

2. a Ábra

2. b Ábra

3. a Ábra 3. b Ábra

Húzó-pakli

Célkártya

Célkártya Célkártya
Célkártya

Célkártya

Ezüstsárkány



AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach
www.amigo-spiele.de, E-Mail: hotline@amigo-spiele.de

Szivárvány sárkánykártya
Bármilyenszínű sárkány (kék, piros, sárga, fekete, zöld) mellé letehető, 
és hozzá is bármilyen színű sárkánykártya illeszthető.
 

Az ezüstsárkány 
Az ezüstsárkány a játék kezdetekor a joker szerepét tölti be, mind az öt színben 
illeszthetünk mellé sárkánykártyát. Az első akciókártya kijátszásakor megváltozik 
az ezüstsárkány színe.  

Több színért jutalom jár
Ha olyan sárkánykártyát illesztünk az asztalon fekvő lapokhoz, ami több mint egy sárkány 
színével közvetlenül illeszkedik, akkor jutalmat kapunk. A jutalom két sárkány egyezésekor 
+1 lap a húzó-pakliból, három sárkány egyezésekor +2 lap a húzó-pakliból, négy sárkány egyezé-
sekor +3 lap a pakliból. A jutalomkártyákkal a kezünkben nagyobb lesz a kártyaválasztékunk. 
Figyelem! A szivárvány sárkánykártya után nem jár jutalom, sem pedig az ezüstsárkány 
után, míg az mind az öt színt magában foglalja. 
 

 

Akciókártyák kijátszása
Sárkánykártya helyett akciókártyát is kijátszhatunk. Az akciókártyával egy lerakó-paklit 
képezünk az ezüstsárkányon. Minden akciókártyának két funkciója van, melyek közül 
legalább egyet a használnunk kell. 
A kártyák funkciói:

• Egy akció, amit a kártyán lévő szimbólum határoz meg. 
• Az akciókártya színére változtatja az ezüstsárkány színét.

Az akciók:

Lerakó-pakli az ezüstsárkányon
A játék folyamán egy lerakó-paklit alakítunk ki az ezüstsárkányon. Egy akciókártya kiját-
szásakor dönthetünk arról, hogy az akciókártyát a lerakó-pakli aljára, vagy tetejére fektetjük. 

• Ha az akciókártyát a pakli tetejére fektetjük, akkor azzal megváltoztatjuk 
az ezüstsárkány színét és még a kártya akcióját is használhatjuk.  

• Ha az akciókártyát a pakli aljára csúsztatjuk, akkor a kártyán lévő akciót kell 
végrehajtanunk.   

A játék vége
A játéknak azonnal vége, amikor valamelyikünknek sikerül a célkártyájához tartozó szín-
ben  7 sárkányt összekapcsolni. A 7 összekapcsolt sárkányban az ezüstsárkány is benne 
lehet, ha éppen az adott színű akciókártyát mutatja. Az összekapcsolt sárkányoknak nem 
kell egymás mellett feküdniük. Egy belőlük kialakított elágazó láncolat is megfelel, ha 

összefüggően egymáshoz kapcsoltuk őket. Egy játékos akkor 
is nyer, ha a célkártyájához tartozó 7 sárkány egy játékostársa 
lépése során kapcsolódik össze egy láncolattá. 
Ha lépésünkben sikerül összekapcsolnunk a célkártyánkhoz 
tartozó 7 sárkányt, de a lehelyezésünkkel egy játékostársunk-
nak is kialakul a 7 sárkányból álló láncolata, akkor a kört mi 
nyerjük, mert ilyen esetben az aktuális játékos nyer. 

Különleges eset: Abban a különleges esetben, ha mindenki 
kezéből elfogynak a lapok és még egyikünknek sem sikerült
7 sárkányt összekapcsolnia, akkor az nyer, akinek a legtöbb 
összekapcsolt sárkánya van.
A játékhoz jó szórakozást kíván a Piatnik Budapest Kft.
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A kék-piros sárkánykártya leillesztésekor 
egy piros (fent) és egy kék (baloldalt) 
sárkánnyal is határos lesz. 
Ezért +1 jutalomkártya jár. Az ezüstsárkány 
után nem jár jutalom, mivel az még mind 
az öt színt birtokolja.

A kék-piros sárkánykártya leillesztésekor 
egy piros (fent) és két kék (lent) sárkánnyal 
is határos lesz. Ezért csak +1 jutalomkártya 
jár, mivel a kék sárkány kétszer határos.
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Játékbemutató német nyelven!

Körkörösen célkártyát cserélünk (Kék): Amikor kijátszunk egy 
ilyen lapot, meghatározzuk a csere irányát. 
Ha kevesebb, mint öt játékos van, akkor a láthatatlan játékos(ok) 
lapjait is belevonjuk a cserébe.

Célkártyát cserélünk egy játékostársunkkal (Sárga): Amikor kiját-
szunk egy ilyen lapot, kiválasztjuk az egyik játékostársunkat (lehet 
a láthatatlan játékos is) akivel lefordítva kicseréljük a célkártyáinkat.

Kicseréljük a kezünkben tartott lapjainkat egy játékos-
társunkkal (Fekete): Amikor kijátszunk egy ilyen lapot, 
kiválasztjuk az egyik játékostársunkat, akivel lefordítva 
kicseréljük a kezünkben tartott lapjainkat.

Egy sárkányt felveszünk az asztalról (Piros): Felveszünk az 
asztalra kirakott lapokból egy sárkányt (kivéve az ezüstsárkányt). 
Így egy sárkánykártyával több lesz a kezünkben. 

Egy sárkányt áthelyezünk (Zöld): Elveszünk egy sárkányt (kivéve az 
ezüstsárkányt) és az eddig megismert szabályok betartásával áthelyezzük 
egy másik helyre, vagy a saját helyére 180°-al elforgatva visszatesszük.

CE szabványnak megfelel. Figyelem! 3 éves kor alatti 
gyermeknek nem adható! Az éles sarkok és hegyek sérülést 
okozhatnak. Őrizze meg a címet. A változtatás jogát fenntartjuk. 
Amennyiben a termékkel kapcsolatban további kérdése merülne 
fel, úgy forduljon hozzánk bizalommal.

Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100. Tel: 388-4122

email: piatnik@piatnik.hu
Származási hely: EU


