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Maradj Talpon!

Szerintem kevesen vannak, akik ne hallottak volna még 
a nagy sikerű Maradj talpon! vetélkedőről, ami sokáig a 
legnépszerűbb tévés vetélkedő volt. Ezt a sikert csak a 
műsor megszűnése törte meg. A rajongók sokáig bíztak 
benne, hogy folytatják kedvenc műsorukat, de egyre biz-
tosabb volt, hogy ez nem fog bekövetkezni. Aztán jött a 
megoldás a Piatnik jóvoltából, társasjáték formájában. 
Sok hasonló próbálkozást láttam már, ahol megpróbál-
ták a tévében látott hangulatot egy játékkal visszaadni, 
de ez nem mindig sikerült. A Maradj talpon! társasjáték 
az eddigi legjobb a tévés vetélkedők klónjai közül, és 
egyúttal egy nagyszerű hiánypótló családi és partijáték.

A játék egy olyan táblán zajlik, ami a vetélkedő játékterét szimbolizálja.                
A tábla közepén áll a játékos, körülötte pedig a kihívói. A játékosok igyekeznek 
a középen tartózkodó játékost a mélybe küldeni, és elnyerni a hozzá rendelt 
pénzösszeget. Ezt egy elmés szerkezettel oldották meg, amely egy henger, és 
ennek oldalában egy nyíláson keresztül kell átdugnunk egy kártyát, amin a 
rejtett pénzösszeg van. Na de hogyan lesz az összeg a miénk?

A 10 játékos közül, akiket korongokon jelenít meg a játék, az egyiket kiválaszt-
juk, és a hozzá tartozó összeget tartalmazó kártyát beledugjuk a hengerbe, 
majd rátesszük erre a korongot. Ezután a soron következő játékos húz egy kér-
déskártyát, és a tőle balra ülő következő játékosnak felolvassa az első kérdést. 
Ha a válasz helyes, a válaszoló húz kártyát és olvas fel a szomszédjának, és így 
tovább. A baj akkor van, ha nem tud helyes választ adni valamelyik játékos. 
Ilyenkor, a kérdést felolvasó játékos megnyeri a középen lévő játékos alatt lévő összeget, kihúzza a kár-
tyát a hengerből, és a fölötte tartózkodó játékoskorong lepottyan. A kiejtő játékos választ egy újabb 
karaktert, elhelyezi az előbbi módon, és a korongot is ráteszi, majd folytatódik az összecsapás. Az a já-
tékos, aki helytelen választ adott, nem esik ki; folytathatja a játékot, és még mindig esélyes a győzelem-
re. A játék végeredménye a tizedik játékos korong mélybe juttatása után kezdődő végső értékelésnél 
derül ki. Az a játékos nyeri a játékot, aki a legtöbb pénzt gyűjtötte össze. 

A kérdéskártyákon 3-3, egyre 
növekvő nehézségi fokú kérdés 
található. A játékosok egyre ne-
hezebb kérdéseket tesznek fel 
szomszédaiknak, akiket ez egy-
re jobban megizzaszt. A kártyák 
mindkét oldalán van szöveg: az 
egyiken a kérdést feltevőnek 
vannak információk, a másik a 
válaszolónak ad némi segítsé-
get. A segítség a tévés vetél-
kedőben megszokott zöld be-
tűhelyek és a helyes válaszból 
néhány előre megadott betű, 
amik vagy segítik, vagy nem a 
válaszolót. Ha valaki nem tud-
ja azonnal a helyes választ, ak-
kor indul a visszaszámlálás. Ezt 
egy homokóra megfordításával 
oldjuk meg, amely pontosan 20 
másodpercet ad a válaszolónak.                   
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Minden játékosnak körönként egyszer lehetősé-
ge van passzolni. Ha nincs több passzolási lehe-
tősége, és az idő is lejárt, akkor veszített, és a 
kérdező megnyeri a fordulót. Minden esetben, 
amikor valaki nem tud válaszolni, megkapja a le-
eső játékoskorongot, ami a játék végén 150.000 
pont levonását eredményezi.

A játék egyszerű, mint a tévében; a szabályok 2 
oldalon elférnek, és a játék kellemes, izgalmas 
vetélkedést nyújt a játékosoknak. A szabály 2-4 
játékosnak ad lehetőséget a játékra, de mi hatan 
is játszottuk már egy apró változtatás segítségé-
vel. A partik során azt a házi szabályt vezettük be, 
hogy mindenki 1-1 kérdést kap az első és máso-
dik kérdésből, majd ezután csak a legnehezebb, a 
harmadik kérdéseket olvassuk fel.

A játék mindenkinek nagyszerű szórakozást nyújt, és 
nem mellesleg még tanulhatunk is belőle, mivel a 300 
kártya 900 kérdése ritkán kerül vissza egy játékoshoz.

Jó játékot!
drcsaba

A Maradj Talpon! c. műsor képeinek forrása: MTVA
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