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  Játékosok: 2-5 • Ajánlott: 10 éves kortól • Játékidő: 20 perc

iTartalomj
48 skarabeuszlapka (nehézségi szintenként eltérő 
színekben: sárga, kék, piros és fekete)

iA játékosok céljaj
Mindenki megpróbál a fáraó kincséből minél több értékes skarabeuszlapkát megszerezni. Aki az 
adott fordulóban a leggyorsabban számol, az biztosan kap egy skarabeuszlapkát. De vigyázat, aki 
hibázik, arra lesújt a fáraó átka, büntetésül mínuszpontokat kap! 

iElőkészületekj
A játéktábla minden mezőjére tegyünk egy-egy 
megfelelő színű skarabeuszlapkát. A maradék 
lapkákat szín szerint különválogatva, növekvő 
nehézségi szint szerint tegyük a játékfelület mellé. 
(Ahogy ezt az ábrán is látjuk.)

Szerző: James Lim

3 dobókocka  
(1 nyolc oldalú,  
1 tíz oldalú és  
1 tizenkét oldalú)

1 játéktábla

1 homokóra
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iA játék j

Dobás
A kör elején válasszunk egy kezdő játékost, aki mindhárom kockával dob.

Számolás
Mindenki egyszerre próbálja meg a három kocka eredménye közül legalább kettő eredményét  
a négy alapvető matematikai művelettel (összeadás, kivonás, szorzás vagy osztás) úgy kombinálni, 
hogy eredményül az egyik skarabeuszlapka értékét kapja. Egy kocka eredményét egy számításon 
belül csak egyszer szabad használnunk.

Skarabeuszlapka megszerzése
Aki úgy gondolja, hogy sikerült kiszámolnia az egyik lapka értékét, az magához veszi azt a lapkát. 
Ha elvettünk egy lapkát azt már nem rakhatjuk vissza, a kör végéig előttünk kell maradnia.

Homokóra indítása
Amikor az első lapkát elveszi egy játékos, azzal együtt megfordítja a homokórát. Ettől kezdve a 
többi játékosnak addig van ideje egy lapka megszerzésére, amíg a homokóra lepereg. Egy körben 
mindenki csak egy lapkát szerezhet.

Ellenőrzés
Miután a homokórában a homok lepergett, a dobó játékostól kiindulva mindenki elmondja, 
hogyan számolta ki az előtte fekvő lapka értékét. 
Ha a számítás helyes, akkor a lapkát előoldalával felfelé fordítva magunk elé tesszük.  
Ezek adják a játék végén a pontjainkat. 
Ha a számítás hibás, akkor a lapkát a hátoldalával felfelé fordítva tesszük magunk elé.  
Ezek adják a játék végén a mínuszpontjainkat.

Újabb kör
Az újabb kör kezdete előtt a játéktábla üres helyeit kiegészítjük a megfelelő színű lapkákkal.  
Az új kör számait a következő játékos (a dobó baloldali szomszédja) dobja ki.

iA játék végej
Nem kezdünk új kört, ha a játékfelületet nem tudjuk hiánytalanul kiegészíteni. A játéknak vége.

Értékelés
Megszámoljuk a skarabeuszlapkáinkat:

• Minden felfordítva fekvő lapka egy-egy pluszpontot ér.
• Minden lefordított lapka egy-egy mínuszpontot jelent.

Az nyer, aki a legtöbb pontot gyűjtötte. Egyezőség esetén több nyertes van!

Variáció profi játékosoknak
Mindenki annyi lapkát vehet el egy körben, amennyit csak tud! Ebben a variációban nem csak 
okosan, de gyorsan is kell tudni számolni!

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