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Köszöntünk Tölgypontban!
Pont ma kezdődik a Fánkfesztivál! 

Ez az ország legnagyobb rendezvénye.

Viszont van egy fánklogisztikai bökkenő. Nem érkeztek 
meg a szállítmányok! Gyűjtsd össze elsőként 

az alapanyagokat, és csillapítsd a látogatók egyre növekvő 
éhségét! Nasira vágynak… add meg hát nekik!

Kellemes, meleg idő fogad Neo-Tokióban, és pont most 
kezdődik a cseresznyefa-virágzás szezonja. 

Boldogsággal lepte el a város a tavaszt, de sajnos semmi 
nem tart örökké: a rettegett Robo-Szamuráj el akarja 

rabolni az összes virágot, hogy borzalmas mechanikus 
cseresznyefákat építsen belőlük. Be kell járnod a város 

minden zugát, hogy megmentsd a japán cseresznyefákat!

Ma 1685. június 21., a nyári napforduló napja van. 
Alexander Goodtimes a király első számú komornyikja, és 
most kapott Őfelségétől egy levelet: „Terror a palotában! 
Ellopták a szökőkutak aktiválásához kellő lírakulcsokat! 

A szökőkút felelősei nem tudnak tovább készülni az 
esti ünnepélyre. A rendezvény csúfos kudarc lesz!” 

A király forr a dühtől… Indítsd hát be a 
szökőkutakat, és kezdődjék az ünneplés!

Közhírré tétetik!
Merlin király megnyitotta a Tekereg Asztal Olimpiáját! 
Rönkhajítás, békalöttypárolás, Rézmakk-erdei el nem 
tévelyedés, ez mind-mind versenyszám lesz, amiben 

megmérethettek. Vajon ki lesz a Tekereg Asztal új Bajnoka?

A Dianaka park területén Afrika minden 
vad csodájával találkozhatsz. 

De miután egy egész napot, sőt éjszakát töltesz 
fotózással a parkban, észreveszed, hogy az 

oroszlánok és az elefántok egyszerűen eltűntek. 
Clayton újra lecsapott! Meg kell állítanod, mielőtt 

felébresztené a haragvó oroszlánsörényes 
elefántisten, ZICAMYGOT szellemét!

Ugyanaz megy nap-nap után…  
Míg egyszer csak el nem határozod, hogy ettől kezdve 

úgy fogod élni az életed, mintha egy videójátékban 
lennél! A pontszámláló máris tombolva pörög 

fel, pláne, amikor te üríted ki a kávés küblit! 

A hajnali nap épp csak felderengett a had-
színtér fölött, de már láttuk az ellenséges 
színek masírozó seregeit. Közelednek!
Jobban teszed, ha előveszed a legmohóbb 
énedet, mert kezdődik a harc! 

KÖSZÖNTÜNK TÖLGYPONTBAN!
Kisteherautók parkolnak a városka körül, 
várva, hogy megkezdjék az őrült versenyt: 
a  fesztivál megmentését. De sajnos zöld-
ségrajongók szervezetten menetelő csapatai 
tönkre akarják tenni a bulit az ellenfesztivál-
jukkal, amit „VADULÓ BROKKOLIK! Ne tömd 
túl magad!” szlogennek futtatnak az álnokok! 
Ne hagyd nekik! 

A TEKEREG ASZTAL 
Vágj át az erdőn, és szedj annyi makkot, ameny-
nyit csak tudsz, és gyűjtsd a tallérokat és szütyő-
ket is, amikre az ösvény mentén bukkanhatsz, 
hogy teli zsebbel folytathasd kalandjaid! 

Vívj meg a rettegett Robo-Szamurájjal, vegyél 
részt Amerika szívében a Fánkfesztiválon, 
vagy tarolj a Tekereg Asztal Olimpiáján. 
Hódítsd meg a Combo Color összes univerzu-
mát, és légy te a színtaktikák bajnoka!

A KASTÉLY ÉS KERTJE
Kövesd a kerti ösvényeket, és találd 
meg a lírakulcsokat. 

VÁLASSZ EGY UNIVERZUMOT, ÉS VESD BELE MAGAD 
A 36 KALAND EGYIKÉBE! 

Kalandban nem lesz hiány: seregeid 
csak a parancsodra várnak, vezesd hát 
őket a színpompás győzelembe!

DRUIDAKUNYHÓ  
Kencefix, a Druida meghívott magához minden 
bajnokot, hogy egy jóleső, energetizáló fiolával 
segítse felkészülésüket. 

HERCEGNŐMENTÉS 
Mentsd meg a király legszebb leányát, 
akit egy toronyba zártak, hogy ott rabos-
kodjon mindörökké… Hagyd el az erdőt, 
mászd meg a torony falát, és szabadítsd ki 
a hercegnőt! 

ZSIVÁNYTANYA
Ebben a boltban mindig van idő egy röpke szü-
netre... csak bele ne pottyanj a mocsárba futó 
kanálisba! Eljött az idő, hogy kicsit magaddal is 
törődj… Rabold hát ki jól a rablókat! 

A KIRÁLYI VÁRKASTÉLY  
Végre elértél a királyi várhoz! Kelj át a fel-
vonóhídon, szökellj fel a lépcsőkön, majd 
mászd meg a falnak támasztott ostrom-
létrákat, és kövesd a gyilokjárót egészen az 
udvar közepéig!

LOVAGI TORNA A KIRÁLYI ARÉNÁBAN 
Eljött a végső összecsapás! Juss le a főlép-
csősoron az arénába, és győzedelmeskedj 
a versenyben, hogy te légy a Tekereg Asztal 
dicső Bajnoka!

A FÁNKGYÁRBAN
Örökmozgóként nyüzsög a gyár! Teherautószám 
rakodják be a tojásokat a meg nem álló, óriás 
keverőkbe, majd billenőplatós kamionokról szi-
tálják a lisztet, végül bocikopterrel szállítják be a 
több hektoliter tejet. Micsoda őrültek háza!

A FUTÓSZALAG MELLETT 
Megkezdődött az alapanyagok össze-
keverése. Az üzem megállíthatatlanul 
önti magából a fánkokat, csak legyen, 
aki a kiszállítókhoz juttatja az ínycsik-
landó finomságokat! 

FÁNKFUTÁRKODÁS 
Eljött a fánkok kiszállításának ideje! Ess túl rajta 
mihamarább! A fesztiválhoz viszont egyedül 
egy út vezet… Úgy fest, nagy türelemre lesz 
szükséged! 

KEZDŐDJÉK A FESZTIVÁL! 
Nagy csinnadrattával nyitja meg a rendezvény 
a kapuit, és árusok egész sora várja a vendége-
ket. A standokon mindenféle finomság vár: sült 
krumpli, vattacukor, kávé, és persze fánkok… 
fánkok, amik szinte hegyekben állnak! Köszönjük, 
a fesztivál megmenekült! 

A TÓPARTON 
Gyönyörű szélmalmok integetnek, amerre 
csak pillantasz, végig a tóparton, és bel-
jebb, az erdőben is. A kémek elmenekül-
tek ugyan, de elejtettek pár lírakulcsot. Ha 
ezeket követed, biztos nyomukra bukkansz 
még akár a fák sűrűjében is! A FÖLD ALATT

Kelj át a kanálison, a csatornákon, a cső-
rendszereken, és próbáld meg újraindí-
tani a szökőkutakat! Utad során hódokba, 
hárpiákba, vasálarcos fiatalemberekbe is 
botolhatsz. Úgyhogy érdemes jól körbe-
nézni, és kiismerni az alagutak rejtelmeit! 

A CSATORNAHÍD 
Elértél az erdőbe, de vigyázz, mert 
minden bokorból haramiák figyelik 
az ösvényeket! Mássz fel a csator-
nahíd tetejére, és engedd, hogy a 
vízesés újratöltse medencéit! Las-
san dél, sietned kell, ha időben újra 
akarod indítani a szökőkutakat!

A MARLY VÍZKEREKEI
A híres Marly vízkerekekhez jutottál, 
amik a lankás lejtőket tarkítják végig a 
folyó mentén. Hatalmas forgantyúi és 
csőhálózata igazi technológiai csodája 
ennek a korszaknak! Kösd össze a víz-
tározó medencéket a vízesésekkel, és 
akkor talán mégsem kell lefújni a ma 
esti partit!  

KIRÁLYI KERTI PARTI
Lassan besötétedik Versailles-ban. 
Az apró lampionok és díszes lámpá-
sok mégis meleg fénnyel árasztják 
el a palota udvarát. A Grand Cana-
lon gondolák keringőznek, színpadi 
díszletként Dionüszosz emlékeztet 
kacsintva a parti hangulatára, és az 
éjszakai égboltot tűzijáték patto-
gása festi aranysárgára. De te most 
ne ezekkel törődj! Egy dolgod van: 
a szökőkút nem állhat le! A víznek, 
bármi áron, de táncot kell járnia!

A JOJOGI PARK 
Minden oly békés a Jojogi parkban. Biciklisták kerekeznek mosolyogva a hidakon, és 
végig a mesés tavak körül… de valami nincs rendjén… Hol vannak a cseresznyefák?! 
Nézd, ott menekülnek a Robo-Szamuráj szolgái Kövesd őket! Üres hassal nem lehet 
harcolni, pár szusit dobj be előtte!

EGÉSZ NAPOS FOTÓSZAFARI 
Üdvözöllek a Dianaka parkban! Az oroszlánok, a bölé-
nyek, az elefántok, a leopárdok, a rinocéroszok, és 
az összes többi állat, mind nyugodtan nyújtózkodva 
köszönti a park felett tündöklő napfényt. Egyszerűen 
hihetetlen, milyen változatos a szafari növény- és 
állatvilága! Elhagytad a táborod, és nem is vittél 
magaddal mást, csak a kamerád… Ismerd hát meg, 
milyen is a vad Afrika! 

ÉBREDÉS: A ZOKNIK HÁBORÚJA
Kávébab kell ehhez a melóhoz… 
sok kávébab. Illetve elkezdhet-
néd összepárosítani végre a 
zoknijaidat! Borzasztó ez a rumli!

FORGALMI DUGÓ: EL AZ UTAMBÓL!  
Csomópont ide, egérút oda, az autópálya járhatatlan. 
A  majomszállító teherautókról banánhéjak potyognak az 
úttestre, és neked mégis totyogó autók között kell szlalo-
moznod, hogy a GPS-ed a legerősebb jelű wi-fire tudjon 
csatlakozni. Lehet ennél is bosszantóbb?! 

AZ IRODÁBAN: 
HOL VAN A KÁVÉM?!  
A kávéhordó hapsi késik. Per-
sze… mikor máskor? És eleve, 
aki ilyen sürgősségi feladatot 
lát el, miért nem helikopterrel 
jár? Szedd össze a konyhapult 
összes ide-oda pattant, régi 
kávébabszemét, hogy vala-
hogy el tudd kezdeni ezt a 
csodás napot! 

EBÉDSZÜNET
Már nagyon éhes vagy! Vár a 
kantin és a hotdogok! Találkozz 
itt a kollégáiddal, vagy csat-
lakozzatok fel a SnapDogra, a 
legújabb netes őrületre, bár 
ehhez azért elég erős wi-fi jelre 
lesz szükséged… 
Megérdemelted ezt a kis pihe-
nőt: jó étvágyat! 

KIMENŐ LEVELEK
Fel kell adni a leveleket. A posta 
dugig van emberekkel, hangosan 
csivitelnek a nyomtatók, és minden 
maradék helyet kartondobozokkal 
töltöttek ki. Ráadásul már mindenki 
kapkodik, hisz lassan négyet üt 
az óra!

VÁR AZ ÁGY, ÉS A 
BÁRÁNYSZÁMLÁLÁS!
Hazaértél, és csak egy kis pihenésre 
vágysz, de valahogy mégsem jön álom 
a szemedre… Jé, épp egy Fánkfesz-
tiválról tudósítanak! Kapcsold be a 
tabletet, és hallgasd meg, milyen volt! 

TIÉD A VÁROS!
Ugorj épületről épületre, és kösd össze az ősök kapuit, pont 
ahogy egy igazi yamakasi tenné! Mássz fel a neon fényreklá-
mokon, és találd meg a nindzsákat, a Robo-Szamuráj ügy-
nökeit, és ne veszítsd szem elől a cseresznyefákat! 

ÓVD MEG A SZENTÉLYT!  
Leszállt az éj Neo-Tokióra, de a nindzsák soha nem pihennek. Át akarják venni az 
irányítást a lépcsősor tetején álló szentély felett. Siess! Irány a buddhista templom, 
hogy összeszedd minden energiád, és folytasd a harcot! 

VONATÁLLOMÁSON 
Vonattal gördültél be, és már folytatod is az őrült hajszádat Shinjuku 
felé! Most nem adhatod fel! Lassan megtalálod a Robo-Szamurájt! 

NINDZSANEGYED 
Megérkeztél a félelmetes nindzsák köz-
pontjába. Fedezd fel a Zozo-ji buddhista 
templomot, és szedj össze minél több 
cseresznyefavirágot, mielőtt szembenéz-
nél a Robo-Szamurájjal!

A ROBO-CSERESZNYEFA GYÁRBAN  
Végre itt a nagy csata! Előtted a Robo-Szamuráj, 
aki ördögi terve részeként a gyönyörű virágokat 
borzasztó robo-cseresznyefákká változtatta. 
Ez véglegesen felboríthatja a természet egyen-
súlyát. Vedd át az irányítást a gyár felett, és hozd 
vissza Neo-Tokióba a tavaszt! 

ÉJSZAKAI FOLYTATÁS…
A sötétedés nem szegi kedvedet, és folytatod tovább! 
Állatok rejtőznek a bokrok között és a magas fű rejtekén. 
Megborzongsz, ahogy megcsillan figyelő tekintetük a 
sötétben. Indulhat a fotóvadászat! De ekkor puskalövést 
hallasz! Bújj el az oszlopok mögé, hogy ne essen bajod… 
Hosszú lesz így az éjszaka. Legalább pár ananászt vegyél 
magadhoz, hogy maradjon erőd a holnapi napra is! 

AZ OROSZLÁN BARLANGJA
Az oroszlán barlangjától és a csupasz sziklákról belát-
ható az egész völgy. Onnan uralkodik az afrikai vadon 
felett az állatok királya, de ő most mégis rab a saját 
„palotájában”… Szabadítsd ki a ketrecéből, majd 
kövesd a terepjáró nyomait, amik elvezetnek a hírhedt 
csempészhez, John Claytonhoz. 

HOVÁ LETTEK AZ ELEFÁNTOK?
Jó volt a megérzésed! Clayton el akarja lopni az összes csontot az ősi 
elefánttemetőből, amit ZICAMYGOT, az oroszlánsörényes elefántis-
ten őriz. Gigászi elefántcsontvázak fekszenek itt békés halomban. 
Meg kell őrizni a hely szentségét bármi áron! Verj tábort, hogy ezzel 
kényszerítsd a gazfickót, hogy előbújjon, majd idézd meg a szellemet, 
hogy megsegíthessen téged!

LE AZ ELEFÁNTCSONTCSEMPÉSSZEL! 
A Dianaka parktól a Viktória-vízesésig, ha kell, a Zarándokpihenőn át, akárhol is, de 
meg kell állítanod Claytont és elefántcsont-szállítmányát. Nem kelhet át a határon! Itt 
a tábora! És ne feledd, a nagy szellem, ZICAMYGOT mindig óvón figyel! Jó szerencsét! 

A DZSUNGEL VISSZAVESZI, AMI AZ ÖVÉ!  
Megkaptad, amit akartál. Az álnok Claytont és 
csempészhálózatát lesittelték, és az elefánt-
csont visszakerült a helyére. A természet gyö-
nyörű! Élvezd hát a látványt, amit ZIGAMYGOT 
köszönetképpen nyújt, hogy kiheverd az elmúlt 
nap izgalmait! 
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JÁTÉKMENETPONTOK ÖSSZESÍTÉSE

A JÁTÉK VÉGE
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Szorozd össze 
az összegyűjtött 
(beszínezett) 
szimbólumaid számát. 
Az így számított érték 
a kapott pontjaid száma 

Minden összegyűjtött 
(beszínezett) szimbólum 
után 1 pontot kapsz.

Amikor összekötsz 
szimbólumokat az 
általad kiszínezett 
mezőkkel, 1 pontot kapsz 
minden rajtuk található 
csillag után.

Minden mezőért, 
amit beszíneztél, 
és vagy közvetlenül, 
vagy közvetetten, de 
csatlakozik valamelyik 
szimbólumhoz, 
1 pontot kapsz.

Minél több ilyen 
szimbólumot színezel 
be, annál több pontot 
kapsz értük a következő 
módon: 
1 szimbólum  =   1 pont 
2 szimbólum  =   3 pont
3 szimbólum  =   6 pont
4 szimbólum  = 10 pont
5 szimbólum  = 15 pont
6 szimbólum  = 20 pont
7 szimbólum  = 25 pont
8 szimbólum  = 30 pont

Hogy megnyerd 
a szimbólumon 
feltüntetett pontot, 
neked kell körülötte 
a legtöbb mezőt 
kiszínezned.

Döntetlen esetén az 
összes érintett játékos 
megkapja a pontot. 

Minden ilyen 
összegyűjtött szimbólum 
után 1 pontot veszítesz.
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Pontszámítási 
példa a Neo-
Tokió univerzum 
szimbólumaival.

Szimbólumok 
magyarázata

A különböző univerzumok szimbólumai

= 6 pont= -3 pont = 3 pont= 5 pont = 5 pont = 10 pont= 6 pont

Színezz ki a körödben 1 mezőt. Választhatsz…

JÁTÉKSZABÁLY

SZERZŐK ÉS ILLUSZTRÁTOROK SARKA

TARTALOM
• 4 szárazon törölhető filctoll
• 18 kétoldalas játéktábla 

(36 kaland 6 univerzumban) 
• 1 törlőszivacs
• 1 játékszabály

A JÁTÉK CÉLJA
Az a játékos, aki a játék végén összességében a legtöbb 
ponttal rendelkezik, megnyeri a játékot. Döntetlen esetén 
mindenki nyer!

ELŐKÉSZÜLETEK
• Minden játékos vegyen magához egy filctollat.
• Tegyünk egy táblát mindenki számára kényelmesen elérhető helyre. (Minden univerzum 3db kétoldalas, folyamatosan nehezedő táblából áll. Az 

első játékalkalomhoz azt javasoljuk, hogy válasszátok ki a legvonzóbb univerzumot, és kezdjétek annak az 1-es számmal jelölt oldalával, és pályáról 
pályára haladva jussatok el a 6. pályáig.) 

Tanuló szint 
36 mező – 2-4 játékos részére

Bajnok szint 
48 mező – 2-4 játékos részére

Legenda szint 
60 mező – 3-4 játékos részére

• Minden játékos színezze ki a választott pontozósávján a karakterét.

• A legszínesebb játékos kezdi a játékot.

SZERZŐK
Amikor Laurent és Charles az eredeti Colorage játék koncepcióján dolgoztak (a Combo Color ennek lett az egyik változata), hamar rájöttek, hogy számos mechanikát 
bele tudnak csempészni a játékukba, és ettől lett a különböző univerzumok (táblák) meghódítása ennyire szórakoztató, és ettől nyújt kihívásaiban folyton újszerű 
játékélményt.

Charles Chevallier már több mint harminc játékon dolgozott, köztük olyan sikerjátékokon, mint az Intrigo (NYC, 2010) az Abyss (Double 6, 2015) vagy a Kanagawa 
(Jocul anului, 2016). Charles jelenleg mérnöki karrierjét építi Yvelines-ben. Behatását fel lehet ismerni a játékokba csempészett, könnyed mechanizmusokban, 
valamint a rejtett popkulturális utalásokban.

Laurent Escoffier már több mint 20 éve dolgozik játékfejlesztőként. A legismertebb játéka a Firkaland (Cannes 2015, zsűri különdíjazottja). Játékaiban sokszor 
megjelenik a rajzolás vagy a képi alkotó művészet. Nem meglepő, hogy művészeti rendezőként is dolgozik Párizsban. 

ILLUSZTRÁTOROK
MINTE: NEO-TOKIÓ + SZAFARI + FÁNKFESZTIVÁL
A MINTE egy kreatív stúdió az indiai Pune városában. 2014 szeptemberében alapították, és gyártás-előkészítéssel, 2D-s animációval, képregényekkel foglalkoznak. 
Alapítói Brice Poisson és Josselin Azorin-Lara. A stúdió munkáiban egyszerre jelenik meg a nemzetközi menedzsment szemlélete és a kor legkiválóbb indiai 
művészeinek a lelkesedése. Még többet megtudhatsz róluk weboldalukon: www.minte.co 

BISHOP PARIGO: MÓKUSERÉK
Valódi nevén Nicolas Poirier, párizsi művész, aki a modern urbánus kortárs művészetekre szakosodott, és aki egy olyan színes világban él, ahol egy mosoly királlyá 
tesz, a gondtalanság meg mesterré. A kis madarai lettek a védjegye, ezzel igyekszik a nézőket arra ösztönözni, hogy találják meg újra gyermekkoruk ártatlanságát. 
Sokoldalú alkotóként Bishop Pargio mindenhol és mindent felhasználva szeret alkotni. Az elmúlt 10 évben használt már vásznat, papírt, fát, betont, textilt, művészi 
játékszereket… és folyton fejlődött anélkül, hogy bármikor is megváltozott volna. Olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Posca, Casio G-Shock, Eastpack, Molitor, 
Les Enfoires és Pullin, csak hogy egy párat megemlítsünk.

ADRIEN GIROD: A TEKEREG ASZTAL OLIMPIÁJA
Adrien konceptuális művész és videójáték-dizájner. Dolgozott mobilra, konzolokra és PC-re is. Miután eltöltött pár évet Csehországban és a németeknél, most 
Párizsban él, és az UBISOFT-nál dolgozik a következő projektjein. Az, hogy részt vett a játék megalkotásában, nagy lehetőség volt számára, hogy egy másfajta 
közösségi munkaprojektben is kipróbálhassa magát. 

INKIE: VERSAILLES XIV. LAJOS KORÁBAN
Delphine mindig is valamilyen művészeti munkát keresett magának, de nem igazán tudta, hogy pontosan mit is. Építőmérnöki és reklámügyi alkotói munkái 
között a szíve folyton ide-oda húzott. 18 évesen jelentkezett egy művészeti iskolába, és itt reklámtervezést tanult. A BETC-nél volt az első munkahelye, majd a 
PUBLICIS-nél lett művészeti vezető. Megállás nélkül rajzolt tovább. Csatlakozott a Marie Bastille ügynökséghez, és felvette az Inkie művésznevet. Kliensei közt 
található többek között: Uniqlo, Chase Pay, Stylist és Beaux-arts Magazin, Gallimard, Crédit Agricole, CNAM, Emmaus Soliditaré, Théâtre Point Virgule, Dacia… stb.

PÁR SZÓ A FŐNÖKTŐL
Ez a játék (túl hosszú lesz a lista, és a grafikai tervezők nem hagytak helyet, így a teljesség igénye nélkül) 100 000 kávébabszem, 
kb.  999  rendes csésze eszpresszó és 1 fekete hosszúkávé (sajnálatos félreértés miatt), 1 koreai grillparti, a versailles-i palota 
meglátogatása, egy szöuli karaokeparti, nagyszerű (és türelmes) szerzőkkel, kiadókkal, illusztris illusztrátorokkal való találkozás, 
300 prototípus-kötőanyagszpré, 2345 tesztelt filctoll, egy brokkoli, 843 órányi újrarajzolás, 8 liter jégkrém, lehengerlő projektmenedzserek 
– akik nélkül az ötlet mit sem ér –, bátor tesztelők és hirtelen haragú grafikai tervező/mezőszámláló a Talent-sur-Loire-i Breton munkája 
után született meg. 
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Miután minden mező ki lett színezve, a játékosok számolják össze a pontjaikat. 

A profi Combo Color játékosoknak azt ajánljuk, hogy bajnokságokban mérkőzzenek meg barátaikkal! 
Ebben a játékmódban mindig egy teljes univerzumot játszol végig. Ha szeretnétek, itt vezethetitek is 

a szerzett pontjaitokat!

…egy mezőt, amire nyíl mutat ...egy már kiszínezett mezővel szomszédosat (bárki 
– saját vagy ellenfél – színével kiszínezett mező 

megfelel ehhez).

VAGY

Miután minden mező ki lett színezve, a játék véget ér és a játékosok, 
az alábbi táblázat szerint számolhatják ki a pontjaikat.


