készítők

"Nem azért felejtünk el játszani, mert
megöregszünk, hanem attól öregszünk meg,
hogy elfelejtünk játszani."

köszönjük!
Játékötlet: Ken Gruhl és Quentin Weir
Fejlesztés: Edoardo Kulp és Apinya Ramakomud
Grafika: Linda DeSantis
Szörnyek: Linda DeSantis és Ben Goldman
Partnerek: Kristen Rahman, Dominic Crapuchettes,
Rick Butler, Bruce Voge Ill, Matt Mariani,
Satish Pillalamarri

Ken és Quentin a “Ki ette meg az utolsó fánkot?”
ősrégi kérdésből indult ki, és együttműködésük
eredményeképpen megszületett a Szörnykereső,
az édesszájú falánk szörnyek játéka.

Külön köszönet a nagyszerű tesztelőinknek:
The Kulp, Crapuchettes, Kotecha, Higday, Marlin,
Hirsch és Fernandez család, Jennifer, Sam, Ellie és
Bridget Robinson, DJ Mouyard, Linnea Hultman,
Aaron Krucoff, Joey Flynn, Luke Rose, Kevin Canha
és Maya Bonovich.

/George Bernard Shaw/

kövess minket!
Értesülj elsőként a legizgalmasabb újdonságokról,
legyen az akár társasjáték, logikai és fejlesztő játék,
vagy egyéb kreatív szabadidős tipp!

légy a barátunk!
Importálja és forgalmazza:
Reflexshop Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/5.
Tel.: +36 1 688 1858
Fax: +36 1 688 1859
E-mail: office@reflexshop.hu
www.reflexshop.hu

SZABÁLYOK

A többi kártyát helyezzétek egy képpel lefelé fordított
húzópakliként a játéktér mellé!
Az a játékos, aki legutóbb evett fánkot, magához veszi a
dobókockákat. Ő lesz az első Cukrász.

Játékelemek:
55 szörnykártya, 2 dobókocka, 1 Haspók korong

A játék célja:

Helyezzétek a Haspók korongot a játéktér közepére!
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“3 kar”
Keress három karral
rendelkező szörnyet!
“4 szem”
Keress négy szemmel
rendelkező szörnyet!

1. Dobj a dobókockákkal!

kapd el a keresett szörnyeket!

2. Kapd el a keresett szörnyet!

Ha olyan szörnyet látsz, amilyet a dobókockák kijelölnek,
rakd egy ujjad arra a szörnykártyára, ezt már más nem
választhatja!

3. Nincs kit elkapni?
Kapd el Haspókot, és fordíts fel 10 új kártyát!

4. Tévedésből kaptad el?
haspók

“0 láb”
Keress láb
nélküli szörnyet!

Az asztalon maradt szörnykártyákat hagyjátok ott, ne
húzzatok új kártyákat a húzópakliból!
A Cukrász adja tovább a dobókockákat a tőle balra ülő
játékosnak, ő lesz a következő kör Cukrásza.

nincs mit elkapni?
haspók
Ha a kockadobás után nincs olyan
szörnykártya, ami megfelelne a kockán
látható feltételnek, legyél te az első, aki
elkapja a Haspók korongot! Nem
dít
s fel
rt
10 új k á
kaphatod el a Haspók korongot, ha a
kockadobás után bárki a kockán látható feltételeknek
megfelelő szörnyre tette az ujját.
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ELőKÉSZÜLETEK

A Cukrász dobjon a dobókockákkal! Minden játékos (a
Cukrászt is beleértve) azonnal olyan szörnyet próbál találni,
amilyet a kockák mutatnak.

Ha a dobókockák alapján jó szörnykártyát választottál,
vedd el azt, és helyezd magad elé képpel lefelé a
szörnygyűjteményed tetejére! Az itt lévő szörnykártyák
annyi pontot érnek a játék végén, amennyi fánk látható
rajtuk.
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Gyűjts minél több szörnykártyát, és a végén legyen
neked a legtöbb pontod!

JÁTÉKMENET

Dobj a dobókockákkal!

5. Gyűjts pontokat, és add tovább
a kockákat!

Körönként csak 1 szörnyet választhatsz, amint megérintesz
egy szörnykártyát, már nem válthatsz másikra!
Azok a játékosok, akik még nem találtak megfelelő
szörnyet, tovább keresgélhetnek.
A kör akkor ér véget, amikor minden játékos választott
egy-egy szörnykártyát, vagy már nincs több megfelelő
szörnykártya.
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Keverjétek meg a szörnykártyákat, és helyezzetek 10
kártyát képpel felfelé véletlenszerűen elrendezve a
Haspók korong köré!
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Üdvözlünk Cukormázházán,
a fánkok fővárosában! Van
egy kis problémánk, a
városunkat ellepték az
éhes szörnyek, és az összes
fánkunkat felfalják. Segíts
nekünk elkapni ezeket az
édesszájú falánk szörnyeket,
hogy újra békességben
nassolhassunk!

Ha valóban jogos volt, hogy elkaptad a Haspók korongot,
vedd el a húzópakli felső lapját, ünnepélyes keretek között
megnézheted, hogy mi van rajta, majd rakd képpel lefelé
magad elé a szörnygyűjteményed tetejére!
Az asztalon lévő szörnykártyákat hagyd ott, és fordíts fel
10 új szörnykártyát a húzópakliból! A Cukrász adja tovább
a dobókockákat a tőle balra ülő játékosnak, ő lesz az új
Cukrász, és kezdődhet is az új kör.

Tévedésből kaptad el?
Kétféle hiba fordulhat elő:
Véletlenül olyan szörnykártyára rakod az ujjad, ami nem
felel meg a kockák feltételeinek.
Elkapod a Haspók korongot, pedig lett volna a kockák
feltételeinek megfelelő szörnykártya.
Egyik esetben sem vehetsz el szörnykártyát. Ehelyett
fordítsd meg a szörnygyűjteményed legfelső lapját (ha van),
és helyezd újra játékba (tedd a többi, asztalon lévő
szörnykártya közé képpel felfelé)!

A játék vége
Amikor a húzópakli teljesen elfogy, a játéknak azonnal
vége. Ne folytassátok a játékot az asztalon maradt
kártyákkal, a pontozás következik.
Mindenki adja össze a szörnygyűjteménye kártyáin
látható fánkok számát! A kártyákon 1-3 fánk látható.
A legtöbb fánkkal (ponttal) rendelkező
játékos a győztes. Döntetlen esetén a
döntetlenben részt vevők közül az nyer,
aki több kártyát gyűjtött. Ha még így
is holtverseny állna fenn, egyetek egy
kis fánkot, és játsszatok újra!

