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1 játéktábla

1 királykorong (korona)

4 csótánykorong

4 tippkő (3 zöld,
1 piros)



Tippelő

Tippelő

Blöffölő
A játék menete

Aki közületek legutoljára látott csótányt,
az lesz a blöffölő, ő kapja meg a négy 
tippkövet. Ezeket képpel lefelé lerak-
ja a játéktábla hozzá legközelebbi 
részére, a piros mezőkre. Az a célja, 
hogy ellenfele előbb fordítsa fel a piros 
x-szes követ, mint teszi azt a zöld körös 
kövekkel.

Ellenfele megzavarása érdemes látszó-
lag összevissza kevergetnie a köveket.

Miután a blöffölő lerakta a négy követ, 
a tippelőn a sor. Egymás után felfor-
dítja a tippköveket, lehetőleg úgy, 
hogy egymás után három zöld követ
fordítson fel. Amikor sikerül zöld kö-
vet felfordítania, az abban az oszlop-
ban lévő csótányával egy mezőt lép
saját maga felé      (l. a következő 
oldalon).

A piros x-ek
Ha a tippelő a piros x-szes követ
forgatja fel, a köre azonnal véget
is ér      - az abban az oszlopban lévő 
csótányával már nem lép. Ha még van-
nak olyan tippkövek, amelyeket nem
forgatott fel, azoknak az oszlopában a
tippelő lép egy mezőt az ottani csó-
tányokkal saját maga felé.

Megjegyzés: Ha a tippelőnek sikerül
mind a három zöld követ felfordítania, a
negyedik (nyilvánvalóan piros x-szes) 
követ nem forgatja fel - az abban az osz-
lopban lévő csótány nem mozog.

Ezután a játékosok szepet cserélnek. Az
eddigi tippelő lesz a blöffölő, meg is kap-
ja a négy tippkövet; az eddigi blöffölő
pedig tippelő lesz a következő körben.

A játék vége, győzelem
Az győz, akinek először sikerült egy csó-
tányával az oszlop felé eső részén a na-
rancssárga mezőről átlépnie a piros 
blöffmezőre. Ezzel a játék véget is ér.

Játékötlet
Aki a legjobban blöfföl a tippkövek lera-
kásakor és aki a legtöbb zöld tippkövet 
forgatja fel, hogy magához csalogassa 
a csótányokat, azé lesz a győzelem.

Előkészületek
Rakjátok ki a játéktáblát az asztal köze-
pére és rakjátok rá a négy csótányt kö-
zépre, a világossárga mezőkre. A koro-
nás korongot egyelőre rakjátok félre.

Egymással szemben üljetek le; felvált-
va lesztek “blöffölők” és “tippelők”.

Blöffölő
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Csótánykirálypárbaj
A csótánykirály párbajánál a blöffölő
a királykorongot is megkapja. Köre 
elején rárakja azt egy tetszése szerin-
ti csótánykorongra, királlyá koronázva
az adott csótányt. Az ő dolga, hogy 
a koronázásra a tippkövek lerakása
előtt vagy után kerít-e sort. 
Amikor a tippelő a csótánykirály osz-
lopában forgatja át a tippkövet, az
alábbiak történhetnek:

Zöld kő: A csótánykirály két
mezőt lép a tippelő felé.

Piros x: A csótánykirály egy
mezőt lép a blöffölő felé. Ha
még vannak fel nem fordított

tippkövek, azok oszlopaiban a csótá-
nyok egy mezőt lépnek a blöffölő
felé.

Megjegyzés: Ha a tippelő felfordítja 
a piros x-szes követ, és a csótánykirály
oszlopában még felfordítatlan tippkő 
van, a csótánykirály két mezőt lép a 
blöffölő felé.

Nyert a 

játékos!

Példa a csótánykirány párbajára 
az      és a      játékos között.
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