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Kedves Vásárlónk!
Játékainkat mindig gondosan állítjuk össze, 
de ha mégis hiányozna valami (amiért előre elnézést 
kérünk), kérjük, küldje vissza kitöltve ezt a reklamációs 
szelvényt címünkre: GRANNA Sp. z o.o.
ul. Księcia Ziemowita 47, PL-03-788 Warszawa, Lengyelország.

A vásárlás helye:

A vásárlás ideje:

Hiányzó elemek:

A vásárló neve, 
címe:



Családi társasjáték 7-99 éves korig, 2-4  fő részére

Adam Kałuża játéka
Piotr Socha rajzaival és grafikai tervével

Breki hopp, breki hopp! A békák levélről levélre ugrálnak. Sietnek minél előbb vetélytársaik 

levélházikójára jutni. Minden ugrás után fel kell szedni a pallót, amely a két levelet összekötötte, 

ezzel a többi béka  dolga megnehezedik. Az a játékos nyer, aki először juttatja az összes békáját 

más békák levélházikójára. Jó játékot, jó ugrálást, brekik!

A doboz tartalma:
1 kétoldalú tábla, 50 palló, 12 (3x4) színes műanyag béka,

4 levélházikó, 16 speciális lap, játékszabály

2 11

19. ábra A kék játékos minden békáját ellenfelei 

levélházikóira juttatta.

Jó ugrálást! Adam (folko) Kałuża 2009

A játékot lányaimnak, Klaudiának és Veronikának ajánlom.

18. ábra A kék játékos egyik  békáját a felső levélházikóra, 

két békáját pedig a jobb oldali levélházikóra, juttatta.
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A játék célja
A játékosoknak el kell juttatniuk összes békájukat saját levélházikójukról a többi játékos 
levélházikójára. Ha 4 játékos játszik, akkor 1-1 békát kell mindhárom játékos levélházikó-
jára juttatni. 3 játékos esetén először 1-1 békát kell eljuttatni a másik két játékos levélházi-
kójára, a harmadikat pedig e két levélházikó egyikére kell juttatni. Ha 2 játékos játszik, 
akkor nekik mindhárom békájukat a szemben levő levélházikóra kell juttatniuk.

A játék előkészítése
A játék elemeit az ábrákon látható módon kell kirakni.
1. ábra A tábla kialakítása 2 játékos számára.

Különleges pallók

Pallók

Startmező-levélházikók
10

A játék befejezése
Az a játékos nyer, aki elsőként juttatja az összes békáját más békák levélházikóira. 
Az alábbi ábrák bemutatják, hogy néz ki a befejező tábla 2, 3 vagy 4 játékos részvétele 
esetén.

17. ábra A rózsaszín játékos mindhárom békáját átjuttatta a másik játékos levélházikójára. 

A kék játékos egy lépéssel lemaradt.



2. ábra A tábla kialakítása 3 játékos számára.
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3. ábra A tábla kialakítása 4 játékos számára.
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13. ábra Pluszugrás
A játékos az egyik békájával egymás után kétszer 
ugorhat.

14 ábra Deszant
A játékos olyan szomszédos levélre 
is ugorhat békájával, amelyre nem vezet 
palló.

15 ábra Pluszpalló
A játékos két pallót is lefektethet tetszőleges helyekre.

16 ábra Palló felszedése
A játékos ugrás után egy szabadon választott pallót 
is felszedhet.



8

12 ábra Az ugrássorozat befejezése: a rózsaszín béka 
átugrik a jobboldali levélre.

Ha a béka az ellenfél levélházikójára ugrik, onnan már nem jöhet ki, 
és nem szoríthatja ki onnan a rajta talált békákat.

Pallófektetés
A játékos ugrás helyett pallót is fektethet olyan levelek közé, ahol hiányzik a palló. 
Két levél között csak egy pallót lehet elhelyezni.

Speciális lapok
Minden játékos 4 speciális lappal rendelkezik. Bármikor felhasználhatja őket, 
amikor ő van soron. Minden lapot csak egyszer lehet felhasználni a játék során. 
A már felhasznált lapokat félre kell tenni.

A játék elején minden játékos 4 speciális lapot (13-16. ábra) kap. 
A lapok sarkában koronás jel található. A jelek színének meg kell 
egyeznie a játékos  békáinak színével.

5

A pallókat úgy helyezzük el, hogy valamennyi levél között legyen átjáró.
A legfiatalabb játékos kezd.
A játékosok az óramutató járásával megegyezően követik egymást.

Lépések
A sorra kerülő játékos a következő lépések közül választhat:
- békája átugrik a szomszéd levélre,
- letesz egy pallót.

A békák mozgatása
A játékos csak ugorhat a békájával egy szomszédos levélre, ha a két levél közt palló van. 
Az ugrás után a pallót fel kell szedni.

FIGYELEM! A levélházikókhoz tartozó pallókat tilos felszedni!

4. ábra Engedélyezett ugrás: 
a levelek közt palló van.

6. ábra Nem engedélyezett ugrás: 
a levelek közt nincs palló.

5. ábra Az ugrás után felszedjük 
a pallót.
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Ha a béka olyan levélre ugrik, ahol már ül egy másik béka, akkor azt egy szomszédos 
levélre kell tennie. Ha a szomszéd levélen is ül már egy béka, akkor azt is át kell tenni 
egy másik levélre. Ha erre nincs lehetőség, például azért, mert ott nincsenek már pallók, 
akkor az ilyen ugrás nem hajtható végre.
A következő ábrasor egy ilyen ugrás nyomán lehetséges ugrásokat mutat be.

7. ábra Kiindulóhelyzet.

8. ábra A játékos piros békája kiugrik a levélházikóból 
a legközelebbi levélre. Így a levélen két piros béka ül. 
A békának, amelyik előbb ugrott a levélre, el kell 
menekülnie, vagyis tovább kell ugrania.

7

9. ábra A piros béka továbbugrik a következő levélre, 
ahol egy kék béka ül. A pallót, amely a két levelet 
összekötötte, fel kell szedni.
A kék béka három irányban mehetne tovább: 
- balra ugrik egy üres levélre,
- hátraugrik a levélre, ahol egy rózsaszín béka ül, 
- előreugrik a levélre, ahol egy zöld béka ül.
A következő ábra azt szemlélteti, hogy az előreugrás 
itt miért nem engedélyezett.

10. ábra Ha a kék béka előreugrik, akkor a levélen 
ketten lesznek a zöld békával, de az palló 
hiányában nem tud továbbugrani. 
Így ez a lépés nem engedélyezett.

11. ábra A játékos hátraugott a levélre, ahol a rózsaszín 
béka ül. Az ugrás után felszedi a pallót.
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