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Frido zsákmánya

Nr. 304165

Izgalmas memóriajáték 2-4 játékos részére 5 éves kortól. 

Játékidő:       10-15 perc

Frido, a mosómedve miután visszatért egy sikeres 
kincskeresésből, jól elrejtette a kincseit (serlegeket, ékszereket, 
aranyérméket és arany szappanadagolókat). De jaj, már nem 
emlékszik, hova is rejtette őket.

Segítesz Frido-nak megkeresni a kincseket?                          
Minél többféle kincset sikerül megtalálnod a kincsvadászatod 
során, annál több drágakövet kaphatsz jutalmul.                                                 
Kinek sikerül a legtöbb drágakövet gyűjtenie? 

A játék tartalma
1 Frido mosómedve figura, 16 kincskártya,                                   
1 jutalomelosztó kártya, 50 drágakő (jutalom), 1 dobókocka

Előkészületek
Keverjétek meg a 16 kincskártyát, majd lefelé fordítva kör 
alakban az ábrán látható módon helyezzétek el az asztalon. 
Állítsátok Frido-t az egyik tetszőleges kincskártya mellé a körön 
belülre. A drágaköveket halmozzátok a kör közepébe. A 
jutalomelosztó kártyát szintén tegyétek a kör közepébe, hogy 
mindenki jól láthassa. Készítsétek elő a dobókockát.
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A játék menete
Az óramutató járásával megegyező irányban folyik a játék. A 
legfiatalabb játékos kezdhet. Dobj a kockával. A dobott értéknek 
megfelelően lépj a figurával az óramutató járásával 
megegyezően körbe a kártyák mentén, majd fordítsd fel azt a 
kártyát, amelyik mellé érkeztél.
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Kezdődik a kincsvadászat!
Minden egyes kincsvadászat során, akár három további 
kártyát is felfordíthatsz.

Újabb kincskártya felfordítása

Ez a kártya ugyanazt a kincset rejti, mint az elsőre 
felfordított kártya?
•  Nem, ez egy másik kincs.
Sajnos Frido nem találta meg a
kincsét. A kör számodra véget
ér és jutalmat sem kapsz.

• Igen,  ez ugyanaz a kincs,
mint ami az előző kártyán volt.

Nagyszerű, most két lehetőséged van:
1) Dönthetsz úgy, hogy abbahagyod a kincsvadászatot.

Ebben az esetben jutalmul vedd fel a megfelelő számú
drágakövet a jutalomelosztó kártya szerint.
Vagy

2) folytasd a kincsvadászatot és húzz fel egy újabb tetszőleges
kártyát, remélve hogy még több drágakövet gyűjthetsz.

Ez a kártya ugyanazt a kincset rejti, mint az elsőre, majd 
másodikra felfordított kártya?
Ebben az esetben ismét két lehetőséged van az előzőekben 
leírtak szerint.
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A drágakövek kiosztása a jutalomelosztó kártya 
alapján történik:
2 azonos kincs = 1 drágakő
3 azonos kincs = 3 drágakő 
4 azonos kincs = 6 drágakő 

De légy óvatos! Ha más kincset rejtő kártyát fordítasz fel, 
úgy a kincsvadászatod azonnal véget ér és egy drágakövet 
sem kapsz.

Ezután a következő játékos jön. Minden felfordított kártyát 
fordítson vissza, dobjon, majd lépjen Frido-val a dobott értéknek 
megfelelően tovább, körbe a kártyák mentén. Kezdődik a 
kincsvadászat, így fordítsa fel azt a kártyát, amelyik mellé 
érkezett.

A játék vége
Az a játékos nyer, akinek elsőként sikerül 13 drágakövet 
gyűjtenie.

Importálja és forgalmazza: DIONÉ Kft.                             
HABA Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak       
www.dione.hu, dione@dione.hu




