
Tülekedő lovagok 
H. 4461 

 
Lovagi játék 2–4 dalia részére 4–99 éves korig nagy, felállítható vártoronnyal. 
 
Játékidő: kb.10 perc 
 
A környéken mindenki erről beszél: Benjámin király várában gyülekeznek a legbátrabb és legügyesebb lovagok, 
hogy részt vegyenek minden idők legnagyobb lovagi tornáján. 
A mai feladat az, hogy megtalálják a szögletes vártorony titkos ajtaját: a vártorony nagyon veszélyesen inog, 
mert a lovagok egymás hegyén-hátán kiáltozva rohanják meg a vártornyot. Mindenki elsőként akar a 
várudvarba érni… 
 
A játék tartalma:  32 lovag (4 színben) 

1 játékmező vártoronnyal és titkos ajtóval 
   8 tallér 
   1 pöttyökkel és jelekkel ellátott dobókocka 
  
A játék célja: 
Aki megnyeri a fordulót, a királytól ajándékba kap egy ritka tallért. Az nyeri a játékot, akinek két tallérja van és 
Benjámin király minden idők leghírnevesebb lovagjává „üti”. 
 
Előkészületek: 
Tegyük az összes lovagot a doboz tetejébe. Készítsük elő a tallérokat és a dobókockát. 
A doboz aljában folyik a játék. Tegyük bele a játék mezőt (1).  Hajtogassuk össze a tornyot, és tegyük a 
játékmező megfelelő helyére (2). Toljuk be a titkos ajtót a vártoronyba (3). 
Tegyük a doboz alját az asztal közepére. 
Mindenki válasszon egy színt, és az annak megfelelő lovagokat tegye maga elé. 
Ha kevesebb mint négy gyerek játszik, a fölösleges lovagokat hagyjuk a doboztetőben. 
 
A játék menete: 
Az óramutató járásával megegyező irányban haladjunk. A legfiatalabb gyerek kezdjen: dobjon egyszer. 
 
Mit mutat a kocka? 
- Egy vagy két pöttyöt? 

Kezdődik a torna: küldjünk lovagokat a toronyba. A lovagoknak meg kell próbálni a lehető leghamarabb 
megtalálni az onnan kivezető utat. Vegyük ki a készletünkből a megfelelő számú lovagot és ejtsük őket a 
toronyba anélkül, hogy odanéznénk. A játék során előfordulhat, hogy más színű lovagok is lesznek 
előttünk. Őket is beküldhetjük a toronyba. 

 
- A titkos ajtót? 

Megtaláltuk a titkos ajtót! Minden lovag ezen akar átjutni, ezért inog annyira… 
Óvatosan húzzuk ki a titkos ajtót a várból. Így az összes lovag kigurul a várkapun. 

 
A kiguruló lovagokkal a következő történik: 
 -  A várárokba eső lovagok az árokban maradnak és a forduló hátralévő részéből kimaradnak. 
 -  Az a gyerek, aki kihúzta a titkos ajtót, ossza szét a játékmezőn fekvő lovagokat: vegye el a saját színével 
megegyező lovagokat. Ezen kívül vehet még egy más színű lovagot is. Az összes többi lovagot ossza ki a 
színeknek megfelelő tulajdonosoknak. 
 
 

 
 
 
 
Figyelem: Lovag kiszabadítás! 
Ha a titkos ajtót dobtuk és tudjuk, hogy a toronyban nincs lovag, kiáltsuk hangosan: „Egy, két, há: egy lovagom 
szabad már!” 
A többiek ellenőrizzék, hogy helyes volt–e a feltételezésünk: fentről nézzenek bele a toronyba. 
Ha igazunk volt, bármelyik játékostól elvehetünk egy, a színünknek megfelelő lovagot – ezzel egy lovagunk 
kiszabadult. Persze csak akkor, valamelyik játékosnak van ilyen színű lovagja. 
Ha nem volt igazunk, nem szabadíthatunk ki lovagot, és a nem húzhatjuk ki az ajtót sem. 
Ezután a következő gyerek kerül sorra és dob. 
 
A forduló vége: 
Mi történik, ha valamelyik gyereknek nincs már annyi lovagja, amennyit dobott? 
Ilyenkor az összes lovagját dobja a várba. A fordulónak vége. 
 
A forduló értékelése 
A játékosok számolják meg a maradék lovagjaikat (a más színűeket is).  
Az nyeri a fordulót, akinek a legtöbb lovagja van, ezért kap egy tallért. 
Több játékosnak is ugyanannyi lovagja van? Akkor az nyer, akinek a legtöbb saját színű lovagja van. Ha így is 
egyenlő az állás, mindegyik játékos kap egy-egy tallért. 
 
Új forduló kezdődik 
Az értékelés után emeljük fel a játékmezőt és vegyük ki az alatta levő lovagokat. 
Mindenki kapja meg a színének megfelelő nyolc lovagot és kezdődhet az új forduló. 
 
A játék vége: 
A játéknak vége, amint valamelyik játékos két tallért nyert. Benjámin király minden idők leghíresebb lovagjává 
„üti”. 
Ha több játékosnak is két tallérja van, közösen nyernek. 
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