
torpedó kezdôknek

Télen-nyáron gond van a családdal... Amikor Te indulnál hazafelé a strandról vagy a jégpályáról,

sehol sincsenek! Elillantak a nagyiék... Köddé vált apa, anya, az öcsi meg a többiek! Rád vár a

feladat, hogy az elkeveredett családtagokat

és tárgyakat megtaláld!

Taktikai játék 6 éves kortól, 2 játékos részére

A játék idôtartama: kb. 20 perc

A játék célja: megtalálni a másik játékos által eldugott (elcsatangolt) családtagokat.

A játék elôkészülete: Válasszatok játéktáblát! Helyezzétek magatok elé úgy, hogy a másik

játékos ne láthassa (pl. üljetek egymásnak háttal, vagy tegyétek magatok közé az asztalra fel-

állítva a dobozt)! Osszátok el a családtagokat az évszaknak megfelelôen! A nyári táblához a

strandoláshoz öltözött családot, a télihez pedig a jégpálya szereplôit vegyétek magatokhoz! A

játékhoz szükségetek lesz még egy-egy játéktáblát ábrázoló kis kártyára és ceruzára. A család-

tagok figuráit mindketten helyezzétek el a saját táblátokon oda és olyan irányban, ahogyan

szeretnétek (úgy, hogy a másik játékos ne láthassa). A figurák 1, 2, illetve 3 kockát foglalnak el,

ezért pontosan illesszétek a családtagokat a négyzetekre, mert 1, 2, illetve 3 találattal tudja a

másik játékos megtalálni. A figurák összeérhetnek, de átlósan elhelyezni ôket nem szabad!

A játék menete: A fiatalabb játékos kezdjen! Kérdeznie kell, meghatározva az oszlop betûjét és

a sor számát, ahol eldugott családtagot sejt. Pl. – A B oszlop 3. sorában bújkál valaki? (vagy

egyszerûbben: a B3-ason bújkál valaki?). Ha a válasz: – Nincs ott senki! –, akkor az adott

négyzeten senki sem áll, tegyél oda egy pontot a saját kártyádon, hogy késôbb emlékezz rá,

hogy azt a helyet már kérdezted! Ha a válasz: – Megtaláltad! –, akkor olyan valakit találtál meg,

aki csak egy négyzetet foglal el, mint pl. a papírhajó, vagy öcsi. Jelöld a kártyádon X-szel! Az

ellenfelednek akkor a megtalált tárgyat, illetve családtagot le kell vennie a tábláról! Ha az a

válasz: – Igen, részben megtaláltad! –, akkor tudni fogod, hogy olyan családtagra leltél, aki több

mezôt foglal el. Jelöld a kis kártyádon a találatot egy X-szel! Az ellenfelednek is jelölnie kell a

találatot a saját kis kártyáján egy körrel, hogy a késôbbiekben ne legyen félreértés.

Miután feltetted a kérdést és megkaptad rá a választ, amit mindketten jelöltetek a kártyáitokon,

a másik játékos következik. Ô is hasonlóképpen kérdez, mint Te korábban. Te pedig válaszolsz

ugyanúgy, mint az ellenfeled korábban: “Nincs ott senki!”, vagy: “Megtaláltad!”, illetve:

“Részben megtaláltad!” 

Még egy apróság: Ha olyan családtagot talál meg az ellenfeled, aki több négyzetet foglal el,

nem kell elárulnod, hogy pontosan hány mezôn áll!

A játék vége: Az a játékos nyer, aki hamarabb megtalálja az ellenfél területén eldugott család-

tagokat.

A játék tartalma: 2x6 db kartonfigura, 1 db téli és 1 db nyári játéktábla, 20 db kis kártya

Hol van?




