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 TARTALOM

A JÁTÉK
Lemmingek - ki ugrik elsőként? Ez a mottója ennek a vidám versenynek. A játékosok egy nagy 
ugrással a csúcsról a hideg vízbe ugranak. A csúcsra vezető úton néhány kisebb - nagyobb akadályt is 
le kell küzdeniük… amiket épp a játékostársak helyeztek el! De vigyázat! Aki megáll az úton, azt vagy 
eltolják az útból, vagy megelőzik.

ELŐKÉSZÍTÉS
Fektessük az asztal közepére a játéktáblát. Mindenki válasszon egy színt, majd a kiválasztott színben 
vegyen magához 2 lemminget és 1 lemmingkártyát. A kártyáját mindenki tegye le maga elé az asztalra 
úgy, hogy az mindenki számára jól látható legyen. A játékosok kártyái megmutatják, hogy ki melyik 
színnel játszik. A lemmingeket állítsuk a játéktáblán bekerített start területre.
 
Az öt különböző tájtípushoz (erdő, mocsár, sivatag, hegyek, víz) tartozó tájkártyákból egy-egy 2-es 
értékűt fektessünk a játéktábla mellé (lásd a fenti ábrát). Ezek a lapok lesznek az öt tájkártya-pakli 
kezdőlapjai. A bónusz-lapkákat készítsük a játékfelület mellé. A fennmaradó tájkártyákat megkeverjük, 
majd a játékosok számától függően a következők szerint kiosztjuk:

 2 játékosnál a kezdőjátékos 5 lapot és a második játékos 6 lapot kap.

 3 játékosnál a kezdőjátékos 4 lapot, a bal szomszédja 5 lapot a harmadik játékos pedig 6 lapot kap.

 4 játékosnál a kezdőjátékos 3 lapot, a bal szomszédja 4, az ő bal szomszédja 5, a negyedik játékos 
pedig 6 lapot kap.

 5 játékosnál a kezdőjátékos 2 lapot, a bal szomszédja 3, az ő bal szomszédja 4, az ő bal szomszédja 
5 az ötödik játékos pedig 6 lapot kap.

Az kezdi a játékot, aki a legmesszebbre tud ugrani.

55 tájkártya

21 bónusz-lapka
10 lemming  
(5 színben, színenként 2)

1 játéktábla

5 lemmingkártya

Ki ugrik elsőkÉnt?



A JÁTÉK
Kezdve a kezdő játékossal az óramutató járásával megegyező irányban következnek a játékosok.  
Aki a soron van, az a következő két akció közül választhat:

 LÉPÉS EGY LEMMINGGEL
 A KÉZBEN TARTOTT LAPOK FELTÖLTÉSE

 LÉPÉS EGY LEMMINGGEL
A kártyák különböző értékeket (0 - 4 között) és az öt táj valamelyikét mutatják. 
Válassz egy lapot a kezedből és értékét hasonlítsd össze annak a tájkártya-
pakli legfelső lapjának értékével, amelyiknek a tájegysége a választott lappal 
megegyezik. Két lehetőség áll fenn:

1. Ha a kiválasztott lapod értéke kisebb, vagy egyenlő a megfelelő tájkártya-pakli legfelső lapjának 
értékével. Ebben az esetben tedd rá a lapodat elcsúsztatva a paklira. Fontos, hogy az összes alatta 
fekvő lap értéke látható maradjon. Ezután lépj az egyik lemmingeddel maximum annyi mezőt, 
amennyit a pakli lapjainak összege megenged.

Példa: Aladár (kék) kijátszik egy 
vízkártyát 1-es értékkel. Mivel  
a vízkártyákból álló pakli legfelső 
lapja 2, ezért ráteheti kártyáját  
a paklira. Ebben a körben 3 lépés-
pontja van, 3 mezőt léphet.

MINDEN, AMIT A LEMMINGEK LÉPÉSÉVEL KAPCSOLATBAN TUDNOD KELL
A lemmingek a zöld rajtvonalon átlépve lépnek a játékfelületre, 
majd a későbbiekben a zöld célvonalon átlépve hagyják el azt. 
Lépésük során a lemmingek mindig a világos zöld rétek mezőire 
léphetnek, valamint azokra a mezőkre, amik megfelelnek a kiját-
szott tájkártyáknak. Amikor egy lemming ellép egy tájmezőről, 
például egy sivatagi területről átlép egy másik mezőre, akkor tulajdonosának nem kell 
sivatag tájkártyát kijátszania. A játékfelület minden egyes mezőjén egyszerre csak egy 
lemming állhat. Nem megengedett másik lemming átugrása, de el lehet tolni az útban 
álló lemminget (lásd a „Lemming eltolása” címszó alatt).
Egy körben csak egy lemminggel léphetünk. Azonban az engedélyezett, hogy kevesebb 
mezőt lépjünk, mint amennyit a tájkártyák megengednek.

üres mező
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2. Ha a kiválasztott kártyád értéke nagyobb, mint a megfelelő tájkártya-pakli legfelső lapjának értéke, 
akkor a pakli lapjait dobd a lerakópaklira, a kijátszott lapoddal pedig kezdj egy új paklit. Továbbá 
elvehetsz egy bónusz-lapkát a kijátszott kártyának megfelelő tájfajtában. Ezt azonnal le kell tenned  
a játékfelület egy általad választott mezőjére. A lapkával megváltoztatod annak a mezőnek a fajtáját, 
amelyikre leteszed. Ez segíthet téged a lépéseid során, vagy akadályozhatja játékostársaid lépéseit. 
Ezután léphetsz az egyik lemmingeddel maximum annyi mezőt, amennyit a kijátszott lapod értéke 
megenged.

Példa: Béla (piros) kijátszik egy víz-
kártyát 4-es értékkel. Mivel a vízkár-
tyákból álló pakli legfelső lapja 1, ezért 
a pakli lapjait a lerakópaklira dobja, a 
lapjával pedig új paklit kezd.
Ezek után elvesz egy víz bónusz lapkát, 
amit elhelyez a játékfelület egy számára 
kedvező mezőjére. Ebben a körben  
4 lépésre van lehetősége, amit kilépve 
ki is használja az éppen letett bónusz-
lapkát. 

MINDEN, AMIT A BÓnusz-LAPKÁKKAL KAPCSOLATBAN TUDNI KELL
Bónusz-lapkákat akkor kapnak a játékosok, amikor új területkártya-paklit kezdenek. 
A lapkát azonnal le kell tenni, még azelőtt, hogy a játékos a lemminggel lép.  
Ha elfogynak egy területfajta bónusz-lapkái, akkor egy világoszöld mezőlapkát kap  
a játékos helyette. Ha a világoszöld mezőlapkák is elfogynak, akkor már nem kapnak 
a játékosok bónusz-lapkákat.
Ha egy bónusz-lapkát egy játékos letakar egy új bónusz-lapkával, akkor a letakart 
lapkát ki kell tenni a játékból, az nem kerülhet vissza a készletbe sem. Bónusz-lapka 
tehető lemming alá is.

LEMMING ELTOLÁSA
Amikor lépsz a lemmingeddel, a lépésed során eltolhatsz egy olyan lemminget, 
amelyik az utadban áll. Csak akkor tolhatod el, ha elegendő lépéspont áll  
a rendelkezésedre arra, hogy a saját lemmingedet a foglalt mezőre léptesd 
és a foglalt mezőről a másik lemminget egy mezővel eltold. 
Egy lemming egy másik lemminget tol el  úgy, hogy belép a másik lemming 
mezőjére és a lépés irányával megegyezően egyenes vonalban a következő 
mezőre tolja a másikat. Egy lemminget sem szabad letolni a játékfelületről. 
Ha több lemming is áll a lépésed irányában egyvonalban, akkor mindet eltolod, de egyiket sem 
tolhatod le a játékfelületről. Viszont áttolhatsz lemminget a zöld célvonalon, akár a saját második 
lemmingedet is áttolhatod rajta.

Egy lemming akkor ér 
célba, amikor áthalad 
a zöld célvonalon.
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Példa: Aladár (kék) kijátszik egy vízkártyát 3-as értékkel. Mivel a vízkártyákból álló pakli legfelső  
lapja 4, ezért ráteheti kártyáját a paklira. Ebben a körben 7 lépéspontja van. 3 pontot lép Aladár 
lemmingje mögött, majd letolja azt a víz mezőről és belép a helyére. Ez 2 lépéspontjába kerül.  
A maradék 2 pontért továbblép a cél irányában.

 A KÉZBEN TARTOTT LAPOK FELTÖLTÉSE
Amikor rád kerül a sor, választhatod „A kézben tartott lapok feltöltése” akciót. Ez azt jelenti, hogy 
ahelyett, hogy kijátszanál egy kártyát és lépnél egy lemmingeddel, feltöltöd a kezedben tartott 
lapokat. Mielőtt kártyát húznál, tetszőleges számú kártyát eldobhatsz a kezedből, majd húzz annyi 
lapot, hogy 6 lap legyen a kezedben. Ezzel a lépésed véget ér.

ELFOGYTAK A HÚZÓPAKLI LAPJAI?
Amikor a húzó-pakli lapjai elfogytak, akkor a dobott lapokból megkeverés után egy új paklit alakítunk 
ki. Ha ekkor egy tájkártya mindkét 0-ás lapja felfordítva fekszik, akkor az összes ehhez a tájhoz tartozó 
kártyát, beleértve az egyik 0-ás lapot is a lerakó-paklira kell tenni. A fennmaradó 0-ás kártya lesz az új 
pakli első lapja. Csak ezután keverjük meg a pakli lapjait és alakítjuk ki az új húzó-paklit.

A JÁTÉK VÉGE
Az a játékos nyer, akinek elsőként sikerül áthaladnia a zöld célvonalon mindkét lemmingjével.
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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
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