
‹ hazai megjelenés előtt 

Lemmingek

Az ember életét sokszor megkeserítik mindenféle rovarok, rágcsálók. Azon mesterkedünk, hogy ezek 
az élőlények ne zavarják köreinket, ha már mi se zavarjuk az övéket. Ez többé-kevésbé sikerül is, de 
vannak olyan esetek, amikor mi magunk keressük a bajt egy-egy házi kedvenc beszerzésével. Ebben 
a játékban mindezek ellenére rágcsálókként kell versenyeznünk rágcsáló versenytársaink ellen. 

A verseny célja, hogy mi legyünk az elsők, akik leugranak 
a szikláról a hideg vízbe. Igen, mindenki jól látja, szikláról 
kell leugranunk. Minden játékos két lemminget irányít, és 
igyekszik minél előbb eljuttatni őket a célba. A kötött pá-
lyán hat különféle tereptípus található (rét, erdő, mocsár, 
sivatag, hegy és víz), amelyeken kis rágógépeinket kell irá-
nyítanunk. Ehhez kártyákat és egy zseniális mechanizmust 
használunk. A rét kivételével a többi tereptípusból felfordí-
tunk egy-egy 2-es értékűt a játék elején, majd a soron kö-

vetkező játékos a kezében lévő lapok közül 
kiválaszt egyet, és azt a tereptípusnak meg-
felelő lapra teszi. Amennyiben a kijátszott 
lapja kisebb vagy azonos értékű, akkor azt 
úgy helyezi rá az előzőre, hogy mindkettő 
értéke látszódjon, majd a látható lapok ösz-
szértékének megfelelő lépést tehet meg a táblán. Ha a kijátszott lap nagyobb, mint a 
legfölső lap, akkor a lent lévő lapokat a dobópakliba tesszük, amiknek a helyére a kiját-
szott lapot kell letenni, majd húzhatunk egy bónuszlapkát az érintett színből, amit azon-
nal el kell helyezni a táblára, végezetül ennek a lapnak az értékével megegyező számú 
lépést tehet meg az egyik rágcsálónk. Ilyen egyszerű.

Mire képes egy ilyen kis izé?
A lemmingjeink szabadon mozoghatnak a réten, és ezt nagyon élvezik is. A gond 

akkor van, ha nincs lehetőségük a réten szaladgálni, mert a továbbjutáshoz például 
mocsárba kell lépniük. Ilyenkor jövünk mi, és a mocsárlapunkat játsszuk ki, már ha 
van ilyen a kezünkben. Amikor egy adott tereptípus lapját játsszuk ki az előzőekben 
leírtak alapján, akkor lemmingünk a rét mellett a kijátszott lapnak megfelelő tere-
pen is vígan bandukolhat. Aztán előfordul, hogy utunkban van egy másik lemming, 
ami akár a miénk is lehet – ilyenkor egyszerűen eltoljuk az útonállót, vagy ha töb-

A közönséges lemming az emlősök osztályába, a rágcsálók rendjébe, ezen belül a hörcsögfélék családjába és 
a pocokformák alcsaládjába tartozó faj.
Az állat hossza 10-15 centiméter, testtömege 40-115 gramm. A bunda színe vörösessárga fekete foltokkal. A 

feje felül fekete, és a szemei fölött vöröses foltok vannak. Hasi része és torka sárgásfehér.
Ezek az egérszerű rágcsálók megtalálhatók az északi kontinenseken, Alaszkában, Észak-Oroszországban. 

Előnyben részesítik a tundrát és a nyílt füves területeket.
A lemmingekkel kapcsolatban sok hiedelem terjedt el. Ezek egyike, hogy ezek az állatok előre jelzik a háború-

kat. Mások úgy tartották, hogy mérgezőek. Trondheim püspöke 1532-ben arról számolt be, hogy a lemmernek 
nevezett kicsi állatok némelyik évben, akárcsak a nehéz jégdarabok, az égből hullottak alá roppant mennyi-
ségben. Ez a furcsa elképzelés több mint 300 évig tartotta magát. 
A rágcsálók kollektív öngyilkosságáról szóló hiedelemre a legkönnyebb magyarázatot találni. A feltevések 

szerint a túlnépesedés éveiben túl nagy tömeg egyesül egy helyen, így belső kényszertől hajtva a tengerhez 
vonulnak, és ott a szirtekről halálba vetik magukat. A biológusok azonban mostanra már biztosak benne, hogy 
az ösztönszerű tömeges öngyilkosságról szóló elképzelés csak mese.
A legendás öngyilkos szirtleugrásnak azonban van igazságmagja, a lemmingek ugyanis nem félnek a víztől. 

A jó úszóknak számító állatokat vándorlásuk során sem a folyók, sem a tavak nem tartóztatják fel. A vízben 
akár 2-3 kilométert is könnyedén lapátolnak. Ha viszont feltámad a szél, és a hullámok nagyobbak lesznek, 
tömegével fulladhatnak vízbe a rágcsálók.

362014/08

Tervező: Sebastian Bleasdale Kiadók: Amigo Spiel, Piatnik Megjelenés: 2014

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eml%C5%91s%C3%B6k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oszt%C3%A1ly_(rendszertan)
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1gcs%C3%A1l%C3%B3k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rend_(rendszertan)
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rcs%C3%B6gf%C3%A9l%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(rendszertan)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pocokform%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(rendszertan)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Faj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gramm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szem


Bemutató20 éves a Piatnik Budapest Lemmingek

lépésünk is van, nem oszthatjuk meg rágcsálóink között. 
Amikor kijátsszuk egyik lapunkat, nem húzunk helyette 
másikat, így szépen lassan fogyogatnak a kezünkből. Aztán 
eljön a pillanat, amikor lapra lesz 
szükségünk vagy azért, mert a ke-
zünkben lévők nem alkalmasak a 
továbbhaladásra, vagy azért, mert 
egyszerűen nincs több lapunk. 
Ekkor jön a játékosok másik lehető-
sége, miszerint annyi lapot húzhat, 
hogy pontosan 6 db legyen a kezé-
ben. A laphúzás előtt megtehetjük, 
hogy ha még van a kezünkben lap, 
bármennyit eldobjunk közülük, és 
azok helyett is vehetünk újakat. 
Szóval úgy kell taktikáznunk, hogy a 
lehető legrövidebb úton jussunk a célba és minél gyorsab-

ban. Mivel a réten bármivel lehet 
közlekedni, arra kell törekedni, hogy 
a kijátszott lap a legtöbb lépéslehe-
tőséget adja. 

Fontos szerepe van a bónuszlap-
káknak, amikhez nagy értékű terep-
lap kijátszásával lehet hozzájutni. A 

megszerzett bónuszlapkát azonnal le kell tennünk a táb-
lára, módosítva egy mező típusát. Így ezekkel utat tudunk 
törni magunknak, kiiktatva egy számunkra nem megfelelő 
típusú mezőt, vagy akadályt tudunk építeni a többieknek, 
remélve, hogy ők az új tereptípuson nem tudnak majd to-
vábbmenni. Habár azt meg kell jegyeznem, hogy a bónusz-
lapkákból fajtánként 3 db van, és amint valamelyik elfogy, 
de lehetőségünk lenne elvenni abból egyet, akkor egy rét 
bónuszlapot kapunk, ami lényegében dzsókernek felel 
meg, mivel ezen a tereptípuson bármilyen lap kijátszásával 
lehet mozogni.

A játék 30 perc alatt lezavarható, még 5 játékossal is, 
és eközben sok vidám pillanatot szerez a játékosoknak. 
Egyszerű játékszabály, könnyed játékmenet, szórakoztató 
és cuki grafika jellemzi. A szerző és a kiadó 8 éves kortól 
ajánlja, de szerintem a gyerekek 6 éves kortól is tudják ját-
szani, ezért ajánlom kicsiknek, nagyoknak, családoknak és 
gyakorlott játékosoknak két kemény parti közti lazításnak.

Jó játékot!
drcsaba

ben vannak, akkor útonállókat. Természetesen az el-
tolt lemming lépése is a mi számlánk terhére történik, 
így a felhasználható lépéseink számát ez is ritkítja. 

Amire nem képesek ezek a kis szőrös 
pamacsok
Nem férnek el ketten egy mezőn, így egy helyen nem 

állhat egynél több lemming, továbbá nem tudnak ug-
rani, mivel pici a lábacskájuk. Na jól van, tudnak ug-
rani, de csak egy icipicit, ezért nem tudják átugrani 
fajtársukat.

Tervezett irányítás
A játékosoknak 6 db kártya áll a rendelkezésükre, 

amikkel irányíthatják kedvenceiket. Egyszerre csak 
egy lemming mozog, ennek értelmében még ha sok 
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