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     A történetünk…
       A sötét barlang mélyén egy veszedelmes sárkány egy 
kinccsel teli ládát őriz. A koboldok nem félnek a sárkánytól, 
ezért bátran indulnak útnak a kincs megszerzéséért! 
Bújjatok a koboldok szerepébe, és együtt induljatok 
útnak, hogy megszerezzétek a kincset. Utatok a sárkány 
barlangjáig sűrű erdőn keresztül vezet, ahol meg kell 
találnotok 3 kulcsot is, hogy ki tudjátok nyitni a kincses 
ládát! 

Közösen kell rátalálnotok a kincses ládához vezető útra, 
még mielőtt a sárkány odaér! Vajon ki ér elsőként a 
kincses ládához – a koboldbanda, vagy pedig a sárkány? 
Ha a koboldbandának sikerül elsőként eljutni a kincshez és 
útközben sikerült a 3 kulcsot is megtalálni, akkor ti együtt 
megnyeritek a játékot. Ha viszont a sárkány éri el előbb a 
kincses ládát, akkor ő nyert!
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Az kezdhet, aki a legjobban tudja utánozni egy sárkány 
hangját. Őt követően az óramutató járásával megegyező 
irányban következtek a játékban.

Figyelem! A játékfelületen négy kulcs van, de csak 
hármat kell összegyűjtenetek ahhoz, hogy megnyerjétek 
a játékot. A negyedik kulcs megkönnyíti számotokra a 
döntést, hogy merre építsétek az erdőben az utat.

     Előkészületek
      Fektessétek a játéktáblát az asztal közepére. Az út- és 
sárkánylapkákat lefordítva keverjétek össze és terítsé-
tek a játéktábla köré. Ügyeljetek arra, hogy a lapkák ne 
fedjék egymást.
Az édességet és a kulcsokat az erdőben kell 
összegyűjtenetek, ezért gurítsátok ki a két dobókocká-
val azokat a helyeket, ahová ezeket a játék kezdetekor 
leteszitek.
 

Például, ha piros és négyzet látható a kockákon, akkor 
arra a mezőre kell fektetnetek a kulcsot, amelyiken a 
piros és a négyzet oszlopai keresztezik egymást. 

Egy mezőre maximum egy édesség vagy egy kulcs kerül-
het. Ha a dobás eredménye olyan mezőt mutat, ami már 
foglalt, akkor újra kell dobnotok. Miután minden kulcs és 
édesség helyét megtaláltátok, kezdődhet a játék!

    A játék
     Aki soron van, felfordít egy lapkát. 
Ha ez egy útlapka, akkor az erdőre teszi.
 

Ha ez egy sárkánylapka, akkor a sárkány barlangjára kell 
tenni, méghozzá a bal alsó sarokba.

Ezután a játékot a következő játékos folytatja egy másik 
lapka felfordításával. Minden lépésetekkel vagy a kincs-
hez vezető erdei utat hosszabbítjátok meg, vagy sárká-
nylapkát tesztek le.

Útlapkák
Új útlapkát mindig egy már lerakott útlapkához kell 
illeszteni. Az útlapkákat bármilyen irányba elforgatva 
letehetitek a már ott lévő egyik lapka mellé, egyetlen 
kikötéssel: a lapkákon látható utaknak összekapcsolódva 
folytatódniuk kell. Az a legjobb, ha közösen döntitek 
el azt, hogy az új lapkát hová és hogyan teszitek le. Ne 
felejtsétek el, hogy a célotok az, hogy gyorsabban érjetek 
a kincshez, mint a sárkány. Ezért mindig a legrövidebb 
utat kell kiépítenetek az erdőn át a kincsig. De a három 
kulcs és az édesség megszerzéséhez kitérő utat is kell épí-
tenetek. Minden erdei mezőn csak egy útlapka lehet. Az 
egyszer már lehelyezett lapkákat később már nem lehet 
áthelyezni. 

Így tehettek le útlapkát.

Így nem tehettek le útlapkát.



A kulcslapkák
Akkor értek el egy kulcsot, ha arra a mezőre fektettek le 
útlapkát, amelyiken a kulcs 
fekszik. A kulcsot vegyétek 
el és tegyétek az egyik 
üres, ovális lerakó mezőre. 
Gratulálunk, már csak két 
kulcsra van szükségetek 
ahhoz, hogy megnyerhes-
sétek a játékot. 

Az édességlapka
Ha azt a mezőt éritek el, amin az édességlapka van, akkor 
elvehetitek, és a kincses láda alatti kör alakú lerakó mezőre 
fektethetitek azt. Az édességgel el tudjátok csábítani a 
sárkányt a kincstől. Ez azt jelenti, hogy valamikor a játék 
folyamán levehetitek 
azt a sárkánylapkát a 
játékfelületről, ame-
lyik a legközelebb 
fekszik a kincshez 
és az édességlap-
kára tehetitek. Ez a 
sárkánylapka a játék 
végéig ott marad.      
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Ismeritek az                játékokat?

    A játék vége
      A játéknak akkor van vége, amikor letesztek egy 
lapkát a piros keretes kincsmezőre. Ha ezzel kialakult egy 
zárt, töretlen út a startmezőtől a kincses ládáig és három 
kulcs van a kulcsok lerakó mezőin, akkor megnyertétek a 
játékot.

Ha ez egy sárkánylapka, akkor a sárkány érte el elsőként 
a kincset és ezzel ő nyerte meg a játékot. Itt csak egy 
dolog segíthet: Induljatok el újból a kincsvadászatra!

ÖKO azt jelenti, hogy a játék 
minden fa és papír része újra-
hasznosított alapanyagból 
készült, a fedőfólia újrahasz-
nosítható.


