
Sok gyerek álmodik arról, hogy ha felnő, régész lesz, és kincsek után fog kutatni a világ minden szegleté-
ben. Elképzelik, hogy Indiana Jonesként, ostorukkal csapkodva jutnak el céljukig, ahol meglelik az értékes 
leleteket. Most eljött az idő, hiszen ebben a játékban mindenki kipróbálhatja magát kincskeresés közben.

A Fáraó kód nem a kalandos utak és a küzdelmek játéka. Pontosan a kincs megtalálása előtti pillanatról szól, 
azon belül is a titkos kód megtalálásáról. A játéknak igen egyszerű a szabálya, de ezzel párhuzamosan sok 
fejtörést okoz a játékosoknak. Egy egyiptomi piramisban járunk, ahol négy szinten vannak elhelyezve szám-
lapkák. Ezek a számok jelképezik a kincsekhez vezető megoldások kódjait.

Induljon a kincsvadászat! 
A játék megkezdése előtt a négy különböző színű lapkát 
színenként szétválogatjuk, majd azokat az azonos színű 
sorok mellé halmozzuk. Az alsó sorba 4, a fölötte lévő-
be 3, majd 2, és végül a tetejére 1 lapkát teszünk. Az 
egyik játékos dob a 3 dobókockával, és innentől kezdve 
mindenki átalakul számológéppé. A feladat az, hogy a 
három kocka dobási eredményeit felhasználva, a ma-
tematikai alapműveletek segítségével a táblán látható 
bármelyik számot pontosan megalkossuk. Akinek ez a 
leggyorsabban sikerül, az elveszi az érintett lapkát, és 
elindítja a homokórát, aminek lepergéséig mindenki-
nek lehetősége van egy- egy lapka elvételére. Ezután 
a elmondjuk, hogyan számoltunk, ez alapján elle-
nőrizzük az értékeket, és ha minden rendben van, 
akkor a lapkát elnyerjük. Ha viszont a számolás nem 
stimmel, akkor is elnyerjük a lapkát, de ennek a játék 
végén nem fogunk örülni. Ezután feltöltjük az üres 
helyeket, és jön a következő kör. Ezt addig folytatjuk, 
míg valamelyik sort nem tudjuk kiegészíteni, amikor 
is jön a pontok összeszámolása.

Na de milyen babra megy a játék?
A megszerzett lapkák önmagukban 1 pontot érnek, a hibás tippel megszerzett lapkák -1 pontot. Ezen kívül 
minden lapka túloldalán találhatunk 1-8 db szkarabeuszbogarat, amiket megszámolunk, és hozzáadunk a lap-
káink darabszámával szerzett pontokhoz. Ugye mondanom se kell, hogy az nyer, akinek a legtöbb pontja van.

Hogy is kéne ezt megnyerni?
Az első feladat, hogy tudjunk fejben összeadni, kivonni, szorozni és osztani. Akik ezeket a műveleteket maga-
biztosan tudják használni, már fél lábbal a siker kapujában állnak. Az eddig játszott partik alatt azt a taktikát 
követtem, hogy elsőként gyorsan összeadtam a kockák értékeit, majd használtam a kivonást és az összeadást 
mindenféle sorrendben. Aztán jött a szorzás, az összeadás és a kivonás. A legutolsó pillanatban az osztást is 
kirántottam a tarsolyomból. Szinte minden alkalommal találtam helyes számot, így a megszerzett lapka biztos 
egy pontot eredményezett. Egy másik taktika szerint igyekeztem minél magasabbról megszerezni a lapká-
kat, mivel ezek számértéke és szkarabeuszjutalma jóval magasabb, mint a lejjebb lévő sorok lapkáinak. Akad 
olyan, amivel azonnal nyerhetünk kilenc pontot (8 szkarabeusz és 1 pont a lapkáért). A lejjebb lévő sorokból 
átlagosan 2-3 pontot szerezhetünk, így csak 3 kör alatt tudunk kilenc pontot gyűjteni. Ebben a játékban a sze-
rencsének nem sok keresnivalója van, még akkor sem, ha ezt gondoljuk a sokadik egybogaras lapkánk után. 
A szkarabeuszok száma nem csak a szintektől függ, hanem a számtól is, ami a lapkán van, mivel vannak olyan 
számok, amik sokféleképpen és egyszerűen előállíthatók, és természetesen vannak olyanok, amiket csak ke-
serves munka árán tudunk összehozni. Az utóbbit több szkarabeusszal jutalmazza a játék. 
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Már megint a matek
Joggal vethetjük fel a kérdést, hogy mi szükség van már megint egy olyan játékra, amivel elsősorban nem 
játszani kell, hanem számolni? Szegény gyereket még játék közben sem hagyják nyugton. Erre csak annyit 
tudok mondani, hogy a gyerek ennél egyszerűbben meg sem tudja tanulni a szorzótáblát és a fejben számo-
lást. Aztán amikor a gyermek már minket is legyőzött, mert annyira gyorsan és pontosan számol, újból 
tegyük fel a kérdést. Nem csak a számolást kell észrevenni, hanem azt a feszültséget és izgalmas 
játékköröket, amitől igazán jó játéknak mondható. 

Alternatív megoldás
Ha nincs kivel leülni kódokat fejteni, ne essünk kétségbe, mivel a dobozban 
minden megvan ahhoz, hogy egyedül is tudjuk játszani. Erre egy igen egysze-
rű szabályt találtam ki, miszerint miután elhelyeztük a lapkákat és dobtunk a 
kockákkal, elindítjuk a homokórát, és igyekszünk minél több lapkát megszerez-
ni. Ha sikerült, akkor több lehetőség is van a folytatáshoz:

 » Kipótoljuk a lapkákat, és jöhet a következő kör. 
 » Nem pótlunk, hanem folytatjuk kevesebb lapkával, és számoljuk a köröket, és igye-

kezzünk minél kevesebb kör alatt lepucolni a táblát. 
 » A homokóra ideje alatt mind a négy sorból szerezzünk egy-egy lapkát. Ha sikerül, a 

megszerzett pontokat felírjuk, és próbáljunk meg még többet gyűjteni. 

Amennyiben ezek a szabályok nem megfelelőek, bár-
ki kitalálhat másfajta szabályt, a lényeg az, hogy ne 
unatkozzon.

Nekem kellemes szórakozást nyújt a játék, mindamel-
lett az agytekervényeimet is jól megmozgatja, még fá-
radtan is élvezetes vele a játék. Ajánlom gyerekeknek 
10 éves kortól, habár kisebbek is megpróbálhatják, és 
természetesen mindenkinek, aki szereti a kihívásokat 
és a számokat. 

Jó játékot!

drcsaba
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