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Színes és vidám lerakó játék. 2-4 játékos részére. 7 éves kortól

Figyelj, mert jönnek a dinoszauruszok! A pimasz dinoszauruszok nem tudnak betelni a szaftos leve-
lekkel és az ízletes gombákkal. Ezek adnak nekik erőt és kitartást ahhoz, hogy villámgyorsan sza-
ladjanak. Amikor ügyesen illeszted le a lapkádat a játékfelületre, előreléphetsz a dinoszauruszoddal! 
Ha olyan szerencsés vagy, hogy sárkánygyümölcsöt tudsz letenni, akkor a te dinoszauruszod lesz a 
leggyorsabb! Melyik dinoszaurusz lesz a játék végén a leggyorsabb?

Tartalom
    1 játéktábla
108 lapka
    4 fi gura
    1 ív matrica a fi gurákra
    1 játékleírás

A játékosok célja
A célunk, hogy a lapkák ügyes lehelyezésével minél több pontot szerezzünk, és amikor elérkezik a 
játék vége, a mi dinoszauruszunk álljon az első helyen!

A játék alkatrészei részletesen

A játéktábla:
A játéktábla közepén egy10x10-es négyhálós mező van.
A szélén körbefutó számozott mezőkön lépünk majd a 
dinoszauruszokkal a kapott pontok mértékében.

A lapkák:
- A játékban 100 olyan lapka van, amiken eltérő 
  megoszlásban van a 4 szimbólum a hozzájuk 
  tartozó színekkel. 

- 8 sárkánygyümölcs lapka van a játékban. Ezek 
  jokerlapkák, amik bármelyik szimbólumhoz 
  hozzáilleszthetőek.
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Előkészületek
Az első játék előtt:
- óvatosan nyomjuk ki a lapkákat a karto-
   nokból és
- ragasszuk fel a megfelelő színű matricákat 
  a dinoszaurusz fi gurákra.
Helyezzük a játéktáblát az asztal közepére.
Minden játékos válasszon egy fi gurát, és 
állítsa az 1. mező előtti nagy üres mezőre!
Keverjük meg a lapkákat, majd rendezzük 
őket lefordítva, tornyokba a játéktábla mel-
lé.   
Válasszunk egy kezdő játékost. Őt köve-
tően az óramutató járásával megegyező 
irányban következünk majd.
A kezdő játékossal kezdve mindannyian 
3-3 lapkát húzunk az általunk választott 
tornyokból a kezünkbe. Aztán az első já-
tékos további 4 lapkát húz, amelyeket fel-
fordítva letesz a játéktáblán színessel jelölt 
mezőkre. 
Kezdődhet a játék!

Hogyan kell játszani:
Amikor soron vagyunk, akkor a kezünkben 
lévő lapkák közül leteszünk egyet a játék-
felület egy tetszés szerinti mezőjére. Ha 
a lapkát egy játékfelületen fekvő lapkához 
fektetjük, akkor a lapkák szimbólumainak 
meg kell egyezniük azon az oldalon, ahol 
egymással találkoznak. Nem illeszthetünk 
különböző szimbólumokat egymáshoz. 
Ugyanez vonatkozik a későbbi játékme-
netre is, amikor már úgy illesztünk lapkát, 
hogy az már több, már a játékfelületen 
fekvő lapka oldalával érintkezik.

Példák:

Helyes:     

vagy

Hibás:     

vagy

Miután lehelyeztünk egy lapkát, lépünk a 
dinoszauruszunkkal. Annyit léphetünk elő-
re, amennyi oldalával illeszkedik a lehelye-
zett lapkánk.  

- A lapkánk egy oldalával illeszkedik. Dino-
  szauruszunkkal 1 mezőt léphetünk előre.
- A lapkánk két oldalával illeszkedik. Dino-
  szauruszunkkal 2 mezőt léphetünk előre.
- A lapkánk három oldalával illeszkedik. 
  Dinoszauruszunkkal 3 mezőt léphetünk
  előre.
- A lapkánk négy oldalával illeszkedik. 
  Dinoszauruszunkkal 4 mezőt léphetünk
  előre.

                                        

                                        

                        

                        



Megjegyzés:  Abban az esetben, ha olyan 
gyorsan szaladtál a dinoszaurusz fi guráddal, 
hogy elérted a 49. játékmezőt, akkor a dino-
szauruszoddal egyszerűen lépj tovább. Eb-
ben az esetben a kezdőmező 50. mezőnek 
számít. A játék végi értékeléskor az elért pont-
jaidhoz (amelyik mezőn a dinoszauruszod áll) 
50 pontot hozzá kell adnod, hogy megkap-
hasd a végső pontszámod.

Játékvariáció
Ha azt szeretnénk, hogy a sárkánygyümöl-
csök egyenlően legyenek elosztva és minden 
játékos kihasználhassa az erejüket, akkor 
válogassátok ki a sárkánygyümölcs-lapká-
kat.  Minden játékos kapjon 2 sárkánygyü-
mölcs-lapkát, amit felfordítva maga elé tehet. 
A többi sárkánygyümölcs-lapkát tegyétek 
vissza a játék dobozába. Amikor egy játékos 
sorra kerül, akkor dönthet, hogy a kezeiben 
lévő lapkák közül tesz le egyet, vagy pedig 
az előtte fekvő két sárkánygyümölcs egyikét 
használja-e fel. Ha úgy dönt, hogy egy sár-
kánygyümölcs-lapkát tesz le, akkor nem húz 
új lapkát, mert senkinek sem lehet a kezében 
háromnál több lapka.

Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható! Apró alkatrészeket tartalmaz! 
Fulladásveszély! Őrizze meg a címet. A változtatás jogát fenntartjuk

A játékhoz jó szórakozást és kellemes időtöltést kíván a Piatnik Budapest Kft!
Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.

1034 Budapest, Bécsi út 100.
e-mail: piatnik@piatnik.hu

www.piatnikbp.hu
https://www.facebook.com/PiatnikBudapest

Például:
Mária a bekarikázott lapkát helyezi le, ami 
három oldalával illeszkedik. Dinoszau-
ruszával 3 mezőt léphet előre.

Ugyanez érvényes egy sárkánygyümölcs-
lapka lehelyezésére is.

Végül húzunk egy új lapkát az egyik álta-
lunk választott pakliról. A játékot a követke-
ző játékos folytatja.

A játék vége
A játék akkor ér véget, amikor már senki sem 
tud több lapkát letenni a játékfelületre. Amikor 
ez még csak egy játékost érint, akkor ő kiesik 
a játékból, de a játékostársai tovább játsza-
nak egészen addig, míg tudnak lapkát letenni. 
A játékot az a játékos nyeri, aki a legtöbb pon-
tot gyűjtötte (akinek a dinoszaurusza a játék 
végén az első helyen áll). Egyezőség esetén 
a játéknak több nyertese van.
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