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Hozzávalók

A játék célja
A játék győztese a játék végére a legtöbb kukacot
megkaparintó játékos.

Helyezzük a 16 adag roston sült kukacot növekvő sorrend szerint egymás mellé az asztal közepére. Ez a 
sor adja a grillsütőt.

Előkészítés porció értékebarbecue kukac adagok

   Egy étvágygerjesztő
kockajáték 2 - 7

szerencsemadár részére.

Roston sült kukacok a madarak nagy örömére. Egyfelől ezek a kukacok a szárnyasok kedvenc eledele,
másfelől nézve viszont ezeket eleddig még senki sem készítette el roston sütve, kivéve talán Johnny Rooster
Roastert. Nagybácsikájának Samnak, egy Csirkefalvi őslakosnak Kentuckyból volt az az ötlete, hogy a
település minden sarkán létesüljenek kukacsütödék.. Johnny nem volt rest megvalósítani ezen ötletet, s az
első naptól kezdve, mint a roston sült kukacok mestere, a grillezett falatkái nem hiányozhattak a mohó és
kiéhezett ügyfelei asztaláról. És az ügyfelek folyamatosan jöttek. A csirke népség pedig elkezdte mindenütt
Johnny számára a kukacokat gy jteni Akár Currys Kukac, Roston sült Kukac vagy akár Frankfurter Kukac:
a szárnyasok összes rendje ott sorakozott megízlelni ezen specialitások egyikét. Johnnyt és az új üzletét a
következő szlogen jelképezi: a kukac vadásztól a milliomosig!

• 16 adag roston sült kukac, 21-től 36-os értékkel
•8 dobókocka 6 szimbólummal (1 – 5 valamint 1 kukac)
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A legfiatalabb játékos magához veszi a 8 kockát és megkezdi a játékot. A 8 kockával egyszerre dob, majd 
kiválasztja az egyik dobott értéket, és az összes megegyező kockát félrerakja, például minden 2-es értékű 
kockát, vagy az összes kukacot. Az összegyűjtött szimbólumokat össze kell adni. Minden begyűjtött kukac 5 
pontot ér.

A játékos a többi megmaradt kockával újra dobhat. Azonban csak azon szimbólumokat teheti maga elé, 
amelyeket előtte még nem gyűjtött be. (A példánál maradva, ha a 2-es értékű kockákat vette el, akkor 
most már nem választhatja a 2-eseket.)

A játékos folytathatja a kockadobást és a kockák begyűjtését, mindaddig, míg:

Játékmenet

A) Befejezi a körét önszántából. vagy BBB))) SSSiiikkkeeerrrttteeellleeennn nem lesz a köre.

A játékos önszántából akármikor befejezheti a
saját körét.
Az összegyűjtött szimbólumokat össze kell adni.
Ezeknek legalább egy kukacot kell tartalmaznia
- máskülönben a játékkör sikertelen (lásd a jobb
oldali dobozt).
Ha a kockák ö a grill-
sütőn látható e rtékét,
vagy valamely lévőt
(ld. a 3. oldal ti azt.
Minden újabb
azelőtt össze
ezáltal egy p
előtt mindig cs

Az alábbi esetekben fordul elő:

• A játékos játékköre végén nem tud kukaco(ka)t
begyűjteni, mert az összesített pontszáma
nem elég nagy, hogy elérje az egyik látható 
kukac porciójának értékét.

•A kockadobás csak olyan szimbólumokat
eredményez, amelyeket előtte már begyűjtött.

A játékos köre sikertelen, és nem vehet el
sszértéke pontosan kiteszi
gyik roston sült kukac porció é
ik játékos előtt képpel felfelé
on), a játékos magához vehe
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begyűjtött porciót képpel felfelé az
gyűjtött porciók tetejére kell rakni,
orció kupac épül. Minden játékos
ak egy porció kupac található.

semmit. Sőt, (amennyiben van) vissza kell tennie 
az előzőleg megszerzettet kukac porciót is a 
grillsütőre.
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A) B)
Ezután a grillen található legnagyobb értékű kukac 
porciót megfordítja (képpel lefelé). Ezt a porciót a játék 
folyamán már nem lehet megszerezni.

Azonban amennyiben a visszakerül  porció bír a grillen 
a legmagasabb értékkel, akkor azt képpel
felfelé fordítva hagyjuk. Ebben az esetben egyik ad-
agot sem kell lefordítani.

Ha a játékosnak nincsen kukac adagja, és ezért nem 
tud visszarakni semmit, akkor nem kell megfordítani 
egyik kukac adagot sem a grillen.

Különleges esetek
Ha a kockák összértéke pontosan azzal a kukac 
porció értékével egyezik meg, amelyik felfedve 
fekszik a játékos saját kupacában vagy éppen 
nem található a grillsütőn, vagy egy másik 
játékos kupacán, akkor a játékos egy elveheti a 
következő, alacsonyabb értékű kukac porciót a 
grillsütőről. Ha nincs alacsonyabb értékű adag, 
akkor a játékos köre sikertelen (lásd B).

A(z óramutató járása szerinti) következő játékos köre jön.

A játéknak azonnal vége, amikor egyetlen egy kukac porció sem 
marad képpel felfelé fordítva a grillsütőn.
Ekkor minden játékos összeadja a roston sült kukac porción talál-
ható kukacokat. Az a játékos nyer, akinek a legtöbb kukacot siker-
ült megszereznie. Döntetlen esetén az a játékos nyer, aki a 
legmagasabb értékű kukacporcióval (a legnagyobb számmal bíró
kukaclapka) rendelkezik.

Játék vége és a végső pontozás

Kukac porció ellopása
Ha az összegyűjtött kockák értékének összege
pontosan megegyezik egy másik játékos
kupacának tetején lévő, látható rostonsült kukac
porciójának értékével, akkor azt a saját kupacának
a tetejére teheti, képpel felfelé.
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Példa:

Tamás nyolc kockával dob. A három darab 4 értékű kockát
választja.
Ezek összértéke: 3x4=12.

A maradék kockákkal dob. A 4-es értékűeket nem választhatja,
hiszen az első körben már azt választotta. A második dobásából
az egyetlen kukacot veszi el. A kukac értéke 5 pont. Tamás
ezzel együtt 17 pontot gyűjtött össze (12+5).

A négy megmaradt kockával dob két 5-öst és 2 kukacot. Mivel
egy kukacot már begyűjtött, ezért csak a két 5-öst választhatja:
17+10=27 pont.

Tamás, Brigi és Anna játszik, már mindannyijuk előtt van egy-egy kukac porció kupac.
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Tamás befejezhetné a körét és elvehetné a grillről az ott látható
27-es kukac porció. Azonban ő vállalva a rizikót dob még
egyszer a két megmaradt kockával, hogy egy nagyobb értékű
kukac porciót szerezzen.

Egy 1-est és egy 3-ast dob a kockákkal. A 3-ast választja, így a
kockái összértéke most eléri a 30 pontot. Ám az ennek
megfelelő kukac porció nincs  se a grillen, se egy másik játékos
kupacának tetején. Tamás az ennél kisebb értékű porciót vehetné
el a grillről

Ezért Tamás azt a kokcázatos alternatívát választja, hogy dob
a megmaradt kockával: 2-es. Szerencsével jár, mert korábban
még nem szerzett 2-est. Most már nem folytathatja a kocka-
dobást, mert már nincs kockája.

Tamás végül 32 pontot gyűjtött. A 32-es porció nem található
a grillsütőn, de Anna kupacának tetején ott van, így Tamás el-
lopja Anna kukac porcióját és a saját kupacának tetejére teszi
azt.

Tamás köre véget ér, Brigi kapja meg a kockákat.
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Brigi az első kockadobását követően a két 3-ast választja.
A második kockadobása után a három 5-öst választja.
Harmadjára egy kukacot és két 1-est dob. Brigi a kukacot
választja. Így mindent összegezve 26 ponja van már, de
ez nem elég neki.
Még egyszer dob a két megmaradt kockával, ami két
3-ast és egy kukacot eredményez. Sajnos már mind a
3-asokat, mind a kukacot begyűjtötte korábban. Ez egy
sikertelen kör. Brigi nem veheti el egyiket sem és a kukac
kupacának a tetejéről vissza kell tennie kukac porcióját a
grillsütőre. Aztán a grillsütő lévő legnagyobb értékű kukac
porciót lefordítja.

Anna köre következik...
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