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A mászás igazán nem probléma a majmoknak, de vajon ki érkezik elsőként a hegycsúcsra? Aki a legjobb
stratégiát választja, és szerencséje is van, jutalmul banánt kap!
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Cél
Minden játékosnak az a célja, hogy az 5 kártyájának kijátszása után a Monte Banana legmagasabb pontján
álljon. Az első helyezett banánkorongot kap. Az nyer, aki a szükséges mennyiségű banánkorongot összegyűjti
(ez a játékosok számától függően eltérő mennyiségű).

Előkészületek
• A játéktáblát fektessük az asztal közepére, annak a középpontján álljon a Monte Banana.
• Mindenki válasszon egy majmot és állítsa a Monte Banana első szintjére.
• Mindenki a kezébe veszi a választott majom színével megegyező színű kártyakészletet, 1-5 értékkel.
• A banánkorongokat a játéktábla mellé halmozzuk.
• Az kezdhet, aki a legjobban tud utánozni egy majmot. Őt követően az óramutató járásával megegyező irányban 

következünk.

A játék menete
• A játék több fordulóból áll.
• Aki éppen soron van, az kiválaszt egy kártyát, amit felfordítva letesz maga elé. 
• Aztán a majmát annyi mezővel lépteti felfelé, vagy lefelé a Monte Banana területén,

amennyi a kijátszott lap értéke.
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A lépésre a következő szabályok érvényesek:
– Játékostársunk majma által elfoglalt mezőt átugorjuk, és

nem számoljuk bele lépésünkbe. 
– Szabadnak kell lennie annak a területnek, amire a lépésünk

végén érkezünk.
– Az első lépésben csak felfelé tudunk lépni a majommal.

A második lépésünktől kezdve viszont mindig
dönthetünk, hogy a majmot felfelé vagy lefelé léptetjük.

– A majomnak mindig pontosan annyi mezőt kell lépnie,
amennyi a kijátszott kártyán áll. 

– Nem lehet egy lépés során megváltoztatni a lépés irányát!
– Amennyiben a lépés egy irányban nem lehetséges, mert a szabad mezők száma ebben az irányban alacso-

nyabb, mint a kijátszott lapon álló szám, a majmot az ellenkező irányba kell léptetni.

• Ezután a következő játékos köre következik. A játékos kiválaszt egy lapot, felfordítva leteszi maga elé, majd 
kilépi a majmával a kijátszott lap értékének megfelelő mezőt a Monte Banana mezőin felfelé, vagy lefelé.

Figyelem: Nem szabad kijátszani ugyanolyan értékű kártyát, amilyen értékűt a közvetlenül előttünk lévő
játékos kijátszott. Kivéve, ha az a kártya az utolsó. Ezért a lapokat mindig úgy kell kijátszani, hogy jól látható 
legyen, hogy melyik éppen az utoljára kijátszott lap.

Példa: Aladár van a soron. Őt követi Béla és Cecil. Minden játékosnak két lap van a kezében. Aladár kijátszik 
egy 2-es lapot. Bélának is a kezében van még a 2-es lap, de a másikat kell választania, ezért kijátssza a 4-es 
lapját. Cecilnek a kezében van egy 2-es és egy 3-as lap. Kijátssza a 2-es lapot. Ez így lehetséges, hiszen
Aladár 2-es lapja és az Ő 2-es lapja között Béla is kijátszott egy lapot.

A fordulónak akkor van vége, amikor minden játékos kijátszotta az 5. lapját. A játékosok számától és helyze-
tétől függően a játékosok a következőket kapják: 
– Két játékos esetén az a játékos, akinek a legmagasabb helyen áll a majma a Monte Banana  mezőin, az

banánkorongot kap. A másik játékos nem kap semmit.
– Három, vagy négy játékos esetén az a játékos, akinek a majma a legmagasabb helyen áll a  Monte Banana   

mezőin, az 2 banánkorongot kap, a második helyen álló 1 banánkorongot kap. A többi játékos nem kap semmit.
• A banánkorongok kiosztása után a játékosok visszaveszik kezükbe lapjaikat, a majmok a helyükön maradnak 

és kezdetét veszi az újabb forduló. Az kezd, akinek a majma a legmagasabb mezőn áll.

A játék vége
A játék 2 játékos esetén addig folytatódik, míg az egyik játékosnak sikerül legalább 3 banánkorongot megszereznie.
3-4 játékos esetén a játék addig folytatódik, míg egy játékos legalább 5 banánkorongot szerez. 
Egyezőség esetén a játéknak több nyertese van.

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.
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