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Vízilovas banángyűjtés
von Anna Oppolzer & Stefan Kloß
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Játékszabály
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A kíváncsi majmok felfedezték, hogy a folyó túloldalán banánnal teli rekeszekkel
van tele a part. Szerencsére a vízilovak épp délutáni pihenőt tartanak a vízben,
és úgy helyezkednek el, hogy hidat alkotnak a két part között. A majmok a
vízilovak csúszós hátán ugrálva megpróbálnak átkelni a folyón, de a vízilovak
időről időre elmerülnek, és néhány majom beleesik a vízbe. Talán meg akarják
mosni a banánokat?... Melyik majomcsalád szerzi meg a legtöbb banánt a játék
végére?

A doboz tartalma:
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16 Majomfigura
(4 majomcsalád, egy család
tagjai: 1 anyamajom a
bébivel és 3 majom)

16 banános rekesz

1 dobókocka

1 színes kocka

2

1 játéktábla
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A játék célja

A majmokkal a lehető leggyorsabban át kell kelni a folyón, és meg kell
szerezni minél több banánnal teli rekeszt. A játék győztese az lesz, aki a
legtöbb banánt gyűjti össze.

Előkészületek

Az első játék előtt, nyomkodjuk ki a kinyomótáblából a vízilókártyákat és a
banános rekeszeket.
A játéktáblából távolítsuk el a fehér kartonlapokat, ezek csak szállításvédelmi szempontból vannak a táblában, a játékhoz nincs rájuk szükség.
Hajtsuk szét a táblát és tegyük az asztal közepére. A banános rekeszeket
pedig banánokkal lefelé helyezzük a játéktábla 16 megjelölt helyére.
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Keverjük meg a vízilókártyákat, és helyezzünk a játéktábla mind az öt
sorába 4-4 darabot, amíg a sorok meg nem töltődnek. Ügyeljünk rá, hogy
a vízilovak mindig a banános part felé nézzenek. Így a játéktáblán 5
vízilóból álló sor lesz látható, amit hídként használnak a majmok. A
megmaradt vízilókártyát tegyük a játéktábla mellé.
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Példa a kártyák elhelyezésére
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Készítsük elő a két dobókockát.
Minden játékos választ egy majomcsaládot (egy színt) , és mindenki felrakja
mind a 4 majmát a kezdőmezőre, ami a banános parttal szemben van.
Kezdő felállás 3 játékos esetén

Megjegyzés: Négy játékos esetén csak
3 majomból álljon egy család, az egyik
majmot tegyük vissza a dobozba (az
anyamajom a bébivel maradjon
játékban).

A játék

C

Aki utoljára evett banánt, az kezdi a játékot. A játékosok az óramutató
járásával megegyező irányban, egymás után következnek.
A soron következő játékos mindig 2 akciót hajt végre az alábbi sorrendben:

M

Y

CM

MY

1. Dob a számozott kockával és lép az egyik majmával.
2. Dob a színes kockával, a dobott színnek megfelelő sorba becsúsztatja a
vízilókártyát, ezzel megváltoztatja a víziló látható részeit.
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1. Dob a számozott kockával és lép az egyik majmával.

A számozott dobókocka megmutatja, hogy mennyi mezőt léphetsz a
majmoddal – 2, 3 vagy 4 mezőt előre. Szabadon eldöntheted, hogy
melyik majmoddal lépsz, de a dobott értéknek megfelelő mennyiségű
mezőt kell lépned. A lépések nem oszthatóak szét több majom között.
Csak a víziló fejére vagy hátára lehet lépni, ami a
vízfelszín felett van, ezek a szürke hátterű, fehér keretes
mezők. Más majmok által elfoglalt mezők nem
számítanak, azokat át kell ugrani.
Nem kell a pontos számot dobni ahhoz, hogy egy majommal átérj a banános
partra, a megmaradt lépések elvesznek.
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Példa: Emma a fekete majmokkal játszik és 3 -at dobott. Most két
lehetősége van:
A Vagy lép az anyamajommal, aki már egy víziló hátán van, 3 szabad
mezőt előre,
B vagy elindul egy másik majommal a startmezőről, és lép 3 szabad
mezőt előre.
B
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Szerezd meg a banánokat!
Mikor egy majmod átjutott a folyón, elérted a célod, azonnal vegyél el egy
banános rekeszt. Nézd meg, hány banán van benne, anélkül, hogy a
többieknek megmutatnád – 1, 2, 3, 4 vagy akár 5 is lehet. Helyezd a dobozt
magad elé, banános oldalával lefelé.
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Figyelem: Ha az anyamajommal érsz célba, 2
banános rekeszt vegyél el, mert a bébimajmok
nagyon szeretik a banánt!

2. Dob a színes kockával és elmozdít egy vízilovat.

Miután léptél a majmoddal, dobj a színes kockával. A dobott szín
megmutatja, hogy melyik sorban fog elmozdulni a víziló. Vedd el a
vízilókártyát a tábla mellől és csúsztasd be a dobott színnek megfelelő
sorba – piros, lila, kék, sárga vagy zöld.
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Ha vízilovat dobtál, bármelyik sorba becsúsztathatod a kártyát.

Egy kis tipp: Ha vízilovat dobtál, választhatsz olyan sort, ahol a
játékostársaid majmai vannak, így nem a saját majmod fog vízbe esni.

A vízilókártya elhelyezése:
Figyelj arra, hogy a víziló mindig a banános rekeszek felé nézzen.
A kártyát be kell tolni teljesen a játéktáblába, hogy a táblán mindig egész
vízilókártyák látszódjanak. Minden alkalommal, mikor elhelyezünk egy
vízilókártyát, a sor másik végén megjelenik egy kártya, ez lesz a következő
játékos részére a szabad kártya.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6

-Hipp_Hopp_Hippo_Anleitung_FINAL_12.12.2019.pdf 7 12/12/2019 12:31:06

Jaj, a majom beesett a vízbe!
A vízilovakon különböző mennyiségű hely van – 1, 2 vagy 3. A sorok
mozgatásával a víziló egyik-másik része néha alámerül, máskor teljesen
kilátszik a vízből. Előfordul, hogy a víziló mozgatása után 1 vagy 2 majom
már nem a vízilovon áll, hanem a vízbe pottyant. Ezek a majmok
visszaúsznak a kiindulási ponthoz, és a következő körben újra nekilátnak
az átkelésnek.
Példa: Emma már lépett a majmával, most dob a színes kockával. A kocka
pirosat mutat. A szabad vízilókártyát elhelyezi a piros sorban. A víziló
részben elmerül, és a fekete majom a vízbe esik.
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A banános rekeszek titka
Vízbeesés után vigasztalásként meg lehet nézni egy banános rekesz tartalmát.
Vegyél el egy rekeszt, és úgy nézd meg, hogy a többiek ne lássák, mennyi
banán van rajta, aztán tedd vissza a helyére. Ha két majmod is beleesett a
vízbe, két rekeszt nézhetsz meg. Ha az anyamajom esik a vízbe, akkor is két
rekeszt nézhetsz meg, elvégre a majombébi is vizes lett.

Egy másik kis tipp: Jegyezd meg, hány
banán van a rekeszekben, amit megnéztél.
Ez az ismeret később hasznos lehet, mikor
a játék során meg tudsz szerezni egy
rekeszt.
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Az összes akció végrehajtása után az óramutató járásának megfelelően a
következő játékos folytatja a játékot.

A játék vége

A játék akkor ér véget, mikor valaki átért a banános partra a teljes
majomcsaládjával. Minden játékos megfordítja a begyűjtött banános
rekeszeit, és megszámolja hány banánja van összesen. Aki a legtöbb
banánt gyűjtötte, megnyeri a játékot. Döntetlen esetén több nyertes van.

Art.-Nr.: 40594

Egy kis technikai tipp a végén:
A játéktábla hátulján lévő lyukak felhasználásával
könnyen eltávolíthatóak a vízilókártyák a táblából.
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