
A gyors meggazdagodás reményében az „Aranymosók” számára minden eszköz megengedett.
De vigyázat: Az óvatlanoktól könnyen elcsenhetik a patakok és folyók mélyéről nagy nehezen
összegyűjtött szikrázóan csillogó aranyrögöket! Szóval - soha ne veszítsük szem elől az értékes
aranyrögöket! 
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Cél
Az az Aranymosó nyer, aki a játék végéig a legtöbb aranyrögöt gyűjti.

Előkészítés
• Az aranyrögöket halmozzuk az asztal közepére.  
• A kockákat tegyük az aranyrögök mellé.
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B játékos

1. dobás
A játékos 3 darab 3-as értékű kockát és 3 darab 5-ös értékű
kockát tesz félre és nem dob tovább. Elvehet 8 aranyrögöt
az asztal közepén lévő készletből. Ezzel lépését befejezte.
Ha a játékos hatszor dobta volna ki a 3-as számot, akkor is csak
3 aranyrögöt vehetne magához a közös készletből. Tehát ilyen esetben hasznosabb ha 3 darab
3-as kockát teszünk félre és a többi kockával újra dobunk.

A játék vége
Amikor egy játékos az utolsó aranyrögöt veszi el az asztal közepén lévő közös készletből,
a játéknak vége. 
Ha nincs elegendő aranyrög a közös készletben, akkor a játékos csak annyi aranyrögöt kap,
amennyi még jut neki a közös készletből. Az a játékos, aki a legtöbb aranyrögöt gyűjtötte,
megnyeri a játékot.
Egyezőség esetén több nyertes is van.
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Figyelem! 3 éves kor alatti gyermeknek nem adható! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz!
Őrizze meg a címet. A változtatás jogát fenntartjuk. Amennyiben a termékkel kapcsolatban további kérdése merülne fel,
úgy forduljon hozzánk bizalommal.



A játék menete
• Válasszunk egy kezdő játékost. Őt követően az óramutató járásával megegyező irányban  

következünk majd a játékban. 
• Aki soron van, dob mind a hét kockával. 
• A dobás után legalább egy kockát félre kell tennie. 

Ez lehet
- egy vagy több kocka lasszóval és
- egy vagy több kocka aranyrögökkel és
- három vagy több kocka azonos számmal. Ha egy számhoz tartozó egy vagy több kockát 

félretesz a játékos, akkor a későbbi dobásai során ebből a számból bármennyit félretehet.
• Ezután a játékos dönt arról, hogy újra dob vagy aranyrögöket vesz el:

Újra dob: A játékos dob azokkal a kockákkal, amelyeket nem tett félre. Minden dobás után
legalább egy másik kockát félre kell tennie. A félretett kockákat nem lehet kicserélni. Ezután a
játékos ismét dönt arról, hogy újra dob vagy aranyrögöket vesz el. 
Ha a játékosnak sikerül dobása során mind a 7 kockát félretennie, akkor a dobott szám értékében
elvehet aranyrögöt. Közvetlenül ezután ismét ő következi. Még egyszer dob mind a 7 kockával stb.
Aranyrögöket vesz el: A játékos annyi aranyrögöt vesz el az asztal közepére halmozott
készletből, amennyi értéket a félretett kockák mutatnak:
A kockáknak az alábbi értékei vannak:
- Minden aranyrögöt mutató kocka értéke 1.
- Három vagy több kocka a 2-es számmal értéke 2.
- Három vagy több kocka, a 3-as számmal értéke 3.
- Három vagy több kockára a 4-es számmal értéke 4.
- Három vagy több kocka az 5-ös számmal értéke 5.
- Minden olyan kocka, amelyik lasszót mutat 0 értékű. Azonban ha a játékos összesen 3 vagy

több lasszót félretett és szeretné, akkor ahelyett, hogy az asztal közepéről venné el az
aranyrögöket, elveheti egy játékostársától, amennyiben annak már van aranyrög készlete.

• Miután a játékos magához vette az aranyrögöket, a következő játékoson a sor.
• Ha a játékos egy dobása után nem tud egy kockát sem félretenni, akkor pechje van. Lépése 

véget ér. Nem vehet el aranyrögöt és a következő játékoson a sor.

Példák
A Játékos

3. dobás
A játékos félreteszi a maradék 3 kockát, majd elvesz 5 aranyrögöt
az asztal közepén lévő készletből: a félretett aranyrögök után 1-1
a 3-as számért pedig 3 aranyrög jár. Mivel a játékos mind
a 7 kockát félre tudta tenni, így még egyszer ő következik:

1. dobás
A játékos egy
aranyrögös
kockát tesz
félre és újra
dob.

2. dobás
A játékos 3 darab
3-as értékű
kockát tesz
félre és újra
dob.

1. dobás
A játékos
egy lasszós
kockát tesz
félre és
újra dob.

2. dobás
A játékos 3 darab
4-es értékű koc-
kát, valamint egy
lasszót tesz félre
és újra dob.

3. dobás
A játékos egy lasszós kockát tesz félre és nem dob tovább.
Elvesz 4 aranyrögöt a 4-es számért. Mivel három lasszót is
félretett, így elveheti a 4 aranyrögöt az egyik általa választott
játékostársától.


