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Bátrak vagytok? Persze, hogy bátrak vagytok! És pontosan erre a bátorságra lesz szükségetek, hogy kiálljátok a 
bátorságpróbát a négy baráttal, Poppyval, Krackoval, Duffyval, Hanjaval és kutyájukkal, Szimattal.  
Az öreg kísértetjárta házban szellemek és különféle veszélyek leselkednek rátok. Ahogy az öt barát egyre 
beljebb merészkedik a házba, minden kör egyre rémisztőbb, ahogy közelednek az ijesztő padlás felé! 
 
A játék célja: 
Aki a játék végére a legtöbb kísértetpénzt gyűjti, az nyer. Kísértetpénzt kapunk, amikor bemerészkedünk a 
kísértetházba vagy felmázunk egy szintre. Minél magasabbra jutunk, annál több pénzt gyűjthetünk.  
De ha túl nagy kockázatot vállalunk, akár veszíthetünk is.  
 
A játék tartalma: 5 figura: Kracko, Szimat, Hanja, Duffy és Poppy 

1 barátkocka 
4 számkocka 
75 kísértetpénz 

 
Előkészületek: 
Helyezzük a játéktáblát az asztal közepére és állítsuk az 5 figurát a kertkapu elé.  
4-nél kevesebb játékos esetén nem lesz szükség az összes kísértetpénzre:  
2 játékosnál: 50 kísértet-pénz 
3 játékosnál: 60 kísértet-pénz 
4 vagy 5 játékosnál: 75 kísértetpénz 
 
Lefelé fordítva számoljuk össze a szükséges pénzt és tegyük bele a dobozba. A felesleges darabokat tegyük 
félre. A legbátrabb játékos kezd. Fogja a barátkockát és a 4 számkockát. 
 
A játék menete: 
Először a barátkockával kell dobni, amely eldönti, melyik figurával kell lépni a körben.  
Az 5 barátfigura nem az egyes játékosokhoz tartozik! 
 
Minden kört a következőképp kell játszani: 

1. Meghatározzuk melyik figurával lépünk (dobunk a barátkockával) 
2. Kiválasztjuk, hány számkockával dobunk (2, 3 vagy 4), majd dobunk velük. 
3. a.  A figurával feljebb lépünk egy szintet (ha a dobás eredménye elég magas), vagy 

b.  A figurával egy szinttel lejjebb lépünk (ha a dobásunk eredménye túl alacsony), vagy 
c.  A figurával egyhelyben maradunk (ha a dobás eredménye ugyanaz, mint az aktuális mező) 

 
1. A figura meghatározása 

Minden kör elején a soron következő játékos dob a barátkockával. A kocka meghatározza, melyik figurával 
lépünk abban a körben. Ha kérdőjelet dobunk, választhatunk, melyik figurával lépjünk.  
 

2. Kockák kiválasztása és dobás 
Ahhoz, hogy egy szinttel feljebb lépjünk, legalább akkorát kell dobnunk, mint a felettünk lévő szint száma. 
Például, ha a 7-es szinten állunk, legalább 8-ast kell dobni, hogy feljebb léphessünk. 
Csak a két legnagyobb értékű számkocka összege számít. 
 
Példa: Két kockával dobva: 2 + 3 = 5 

Három kockával dobva: 1 + 3 + 5 = 8 
Négy kockával dobva: 5 + 4 + 5 + 2 = 10 

Akkor van a legnagyobb esélyünk elérni a szükséges pontot, ha négy kockával dobunk. Három kockával 
közepes az esély, két kockával a legkockázatosabb. Viszont ha két kockával dobunk, akkor szerezhetjük 
jutalmul a legtöbb kísértetpénzt! Döntenünk kell: 2, 3 vagy 4 kockával dobjunk? 
 
3.a. Sikerült! A figura feljebb léphet egy szintet 
Ha legalább akkorát dobunk, mint a következő szint száma, úgy a figurával egy szinttel feljebb léphetünk.   
Hogy milyen magas a jutalom, azt a tábla jobb oldalán lévő táblázat mutatja. A kapott kísértetek száma a 
felhasznált dobókockák számától függ. Aki többet kockáztat, többet nyerhet! 
 
2 kocka: bal oldali oszlop 
3 kocka: középső oszlop 
4 kocka: jobb oldali oszlop 
 
Vegyük ki a kísértetpénzeket a dobozból anélkül, hogy megnéznénk a számokat, majd fordítsuk le magunk elé.  
 
Példa: Tamás ebben a körben Szimat figuráját dobta. Szimat a kertben áll az 5-ös szám mellett. Tamás úgy 
dönt, hogy most két számkockával dob, 3 + 4 = 7-et. Mivel sikerült legalább 6-ot vagy annál nagyobb számot 
dobnia, a kutyával a 6-os számú szintre léphet. Rátekintve a táblázatra látja, hogy a 6-os mezőnél két kocka 
használata 2 kísértetpénzt jelent. Tehát kivesz a dobozból két pénzt és lefordítva maga elé teszi. Ezután, ha úgy 
dönt, folytathatja a játékot. 
 
Tovább dobni vagy önként megállni? 
Minden sikeres dobás után eldönthetjük, hogy tovább dobunk vagy inkább megállunk. 
- Ha tovább dobunk, újra eldönthetjük, hány számkockával dobunk. Viszont ugyanazzal a figurával kell 

lépnünk, mint az előző lépénél. 
- Ha úgy döntünk, hogy megállunk, úgy a kapott pénzt megtarthatjuk.  

Ezután a következő játékos jön. 
 
Ha a figuránk a padlásra ért, akkor 12-est kell dobnunk, hogy kísértetpénzt kapjunk.  
Ha sikerült, úgy a jutalmazást a 11-es szint melletti táblázat mutatja. Mivel feljebb nem léphetünk, hagyjuk a 
figurát a 11-es szinten. Ezután újra próbálkozhatunk, de csak addig, míg önként megállunk egy 12-es után, 
vagy míg el nem hibázzuk a következő 12-es dobást.  
Ha az a figura, amelyet a barátkockával dobtunk, már a 11-es mezőn áll, úgy legalább egyszer próbálkoznunk 
kell. 
 

3.b Nem sikerült! A figurának lejjebb kell lépni egy szintet 
Ha kevesebbet dobunk, mint a következő szint száma, úgy a figurával a dobott értéknek megfelelő mezőre kell 
visszalépnünk (ha kevesebbet dobunk, mint 5, lépjünk vissza a figurával a kertkapu elé), majd a következő 
játékos jön. A kísértetpénzünkből büntetést kell fizetnünk: minden egyes mezőért egy-egy kísértetpénzt, 
amennyivel a figurának lejjebb kellett lépnie. Tegyük a büntetést lefelé fordítva amellé a mező mellé, ahol 
eredetileg a figura állt. Ha nincs elegendő pénzünk, úgy annyit fizetünk, amennyi van. 
 
Példa: Péter a Hanja figurát dobta, és a 9-es mezőn áll. Négy számkockával dob, a dobott számok: 3, 1, 1, 1. Az 
eredmény 4 (a két legnagyobb szám összege: 3 + 1 = 4). Először 5 kísértetpénzt tesz a 9-es mező mellé, majd a 
9-es mezőről 5 szinttel visszalép a Hanja figurával a kertkapu elé (9 – 5 = 4). 
 
Büntetőpénzek 
A büntetőpénzeket bárki megkaphatja, aki csak két számkockát használ fel ahhoz, hogy arra a mezőre lépjen, 
ahol a büntetőpénzek vannak. A táblázat szerinti jutalmazáson felül ebben az esetben megkapja az ott lévő 
büntetőpénzeket is, melyet tegyen szintén lefordítva maga elé. Ezután tovább játszhat.  
Ha a mezőt, melyen a büntetőpénzek vannak, 3 vagy 4 számkocka felhasználásával érjük el, úgy a 
büntetőpénzeket nem kaphatjuk meg. 



 
3.c  Dobás eredménye = mező száma: a figura a helyén marad 
Ha pont annyit dobtunk, mint amelyik mezőn a figuránk áll, úgy nem kapunk jutalmat. A figurával nem 
léphetünk és a következő játékos jön. 
 
A játék vége: 
A játék véget ér, amint a készletből az utolsó kísértetpénz is elfogyott. A játékmezőn maradt büntetőpénzek 
nem számítanak. Fordítsuk meg a pénzeket és számoljuk össze a rajtuk lévő számokat. Akinek a legtöbb 
kísértetpontja van, az nyert.  
 
 
 

„Szabad választás” variáció 
Taktikázóknak még izgalmasabb a játék, ha a barátkocka nélkül folyik a játék. Ebben a variációban a 
barátkockát hagyjuk a dobozban. Amikor ránk kerül a sor, válasszunk egy figurát. Amíg az adott körben 
játszunk, ezzel a figurával kell lépnünk. Új figurát csak a következő körben választhatunk. Természetesen 
választhatjuk ismét ugyanazt a figurát. 
 
Példa: Zoli Szimattal szeretne lépni. Tehát Szimatot választja, dob és ebben a körben végig Szimattal lép. 
Azután Dávid következik, aki szintén Szimattal szeretne lenni. Ebben a körben ő is a kutyával lép. Harmadikként 
Mia jön, ő Poppy-t választja és vele lép. Ezután új kör kezdődik, újra Zoli jön, aki most Kroco-t választja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forgalmazza: DIONÉ Kft. 
Kreatív játékok kicsiknek és nagyoknak 

www.dione.hu, www.haba.hu 

 


