
Gyerekjáték ‹ hazai megjelenés előtt

A sötét barlang mélyén éldegél egy veszedelmes 
sárkány, aki egy kincses ládikára vigyáz. Bátor ko-
boldjaink felkerekednek, hogy megszerezzék az 
értékes csecsebecséket. Sűrű erdőn át vezet a ve-
szélyes út, és vándorlásuk során meg kell találniuk 
a kincses ládika 3 kulcsát, amivel azt kitudják nyit-
ni. Összefogással a koboldok sikerrel járhatnak, 
de vigyázniuk kell, nehogy a sárkány előbb érjen a 
ládikához, mert akkor elbukják küldetésüket. 

Az utóbbi időben egyre több kooperatív játék jele-
nik meg, és ezt a trendet a gyerekjáték-készítők is 
igyekeznek követni. Az idei Kinderspiel des Jahres 

győztes játék után itt a következő, 
gyerekeknek készült kooperatív já-
ték, a Koboldbanda. A játékosok-
nak közösen kell megépíteniük azt 
az ösvényt, ami elvezeti a kobol-
dokat a kincshez. A játéktábla 6x8 mezőből áll, és ide kell a játékosoknak elhelyezniük 
a felhúzott lapkákat. A játék elején 2 speciális dobókocka segítségével elhelyezzük a 
kulcsokat és egy édességkupacot az erdő üres mezőire. A sorokat színek, az oszlopo-
kat formák jelölik, így a két kockadobás eredménye, egy szín és egy forma határozza 
meg a speciális elemek pozícióját. A lapkákon különféle útszakaszok és némelyiken 
sárkány található. Amikor egy utat húzunk, azt elhelyezzük egy már korábban lehe-
lyezett lapka mellé úgy, hogy az utat ne szakítsuk meg. Amennyiben ez nem lehet-

séges, vagy éppen az első lap-
kát tesszük a táblára, akkor 
az erdő széléről kell elindítani 
egy újabb utat. Amikor valaki 
egy sárkánylapkát húz, azt a 
sárkány útjára kell tenni, ami 
7 mezőből áll. Igyekezni kell 
minél gyorsabban elkészíteni 
az ösvényt, és így összeszed-
ni a kulcsokat, majd elérni a 
kincses ládikához, nehogy a 
sárkány érjen oda előbb. »
Ha sikerül menet közben az 

édességeket ábrázoló lapot 
is begyűjteni, akkor azt a kin-

csesláda alatt található helyre kell tenni. Ez akkor fog jó szolgálatot tenni, 
amikor a sárkány már nagyon közel van a ládikához – ilyenkor odadobjuk 
a sárkány elé, aki nekiesik a sok finomságnak, és ezzel időt nyerhetünk. 
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Gyerekjáték

Ha mi érünk előbb a ládikához, és a három kulcsot is be-
gyűjtöttük, akkor nyertünk, viszont ha a sárkány ér oda 
előbb, akkor elveszítettük a játékot. Aggodalomra viszont 
ilyenkor sincs okunk, mivel a következő partiban még van 
esélyünk.

A kiadó és a szerző a játé-
kot 4 éves kortól ajánlja. 
Habár 2-4 játékos van fel-
tüntetve a dobozon, ezt a 
játékot is, mint általában 
a kooperatív játékokat, 1 
személy is játszhatja, de 
akár8 gyerek is leülhet 
elé. A kicsiknek komoly 
feladat, hogy csapatban 
dolgozzanak. A játék alatt lehetőség van arra is, hogy 
megbeszéljék, melyik lapkát hová és hogyan tegyék le, 
mikor dobják oda az édességeket a sárkánynak, egyszóval 
együtt izgulhatnak a sikerért. Nagyon jól fejleszti a tak-
tikai készséget, a csapatmunkát, a kooperációt. Ajánlom 
kicsiknek, nagyoknak egyaránt, mivel nagyon kedves gra-
fikával látták el, és aranyos a játékmenet is.

Jó játékot!
drcsaba
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