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Helló kedves barátaim!

Amivel eddig csak a nagy gyerekek tudtak játszani, mostantól már te is tudsz!
Kitaláltam egy furfangot, ami csak neked szól (de azért a nagyobb gyerekek és a
szüleid is játszhatnak veled). A furfang az, hogy ebben a játékban nem kell
tudni számolni. Helyette csak nyisd ki a szemed, légy merész és már csak egy
kis szerencse kell.

A játék tartalma:

• 1 játéktábla
• 5 lapkatábla 25 Benjamin-lapkával
• 5 dobókocka
• 5x6 matrica
• 1 dobópohár

A játék célja:

A játék célja az, hogy elsőként rakd tele a gyűjtőtábládat Benjamin-lapkákkal.
Amikor rád kerül a sor, kockadobásokkal igyekezz minél több egyforma fejet
kirakni.

A játék előkészítése:

Az első játék előtt ragaszd fel a matricákat a dobókockákra. Minden kockán
hat különböző fej legyen. Hat különböző fej fog még maradni tartaléknak.
Nyomkodd ki a táblákból óvatosan a Benjamin lapkákat, ha szükséges, kérd
felnőtt segítségét.

Figyelem! Az üres táblákra még szükség lesz, a játék során ezekbe gyűjtöd majd
a Benjamin-lapkákat, így ne dobd ki őket! Ezek lesznek a gyűjtőtáblák.
  
A játék elején mindenki kap egy üres gyűjtőtáblát. Helyezd a játéktáblát 
középre, a Benjamin-lapkákat pedig egy kupacba a játéktábla mellé.

Kezdjük el!

A legfiatalabb játékos kezd, a többi játékos az óramutató járásával megegyező
irányban következik.

Amikor rajtad a sor, dobj mind az öt kockával, majd válaszd ki
azokat a kockákat, amiket fel szeretnél tenni a játéktáblára. Ne felejtsd el, 
a cél az egyforma fejek gyűjtése! A maradék kockákkal újra dobhatsz, amiket
szintén elhelyezhetsz a táblára. Végül harmadszor is dobhatsz.

Ha szeretnéd, bármikor - a három dobáson belül -
elvehetsz kockákat a tábláról is és dobhatsz azokkal is.

Legkésőbb a harmadik dobás után a táblát értékelni kell az alábbiak szerint:
- Három (vagy négy, vagy öt) egyforma kockáért kapsz három (vagy négy, vagy öt) 
Benjamin-lapkát, amiket a gyűjtőtábládba helyezhetsz.
- Két egyforma kockáért csak akkor kapsz két lapkát, ha egy másik sorban van
három egyforma kocka is.
- Egy kockáért nem jár lapka.

1. képaláírás:
Jó elhelyezés:
Ezért három + kettő = öt Benjamin lapka jár

2. képaláírás:
Balszerencse: ezekért nem kapsz egyetlen lapkát sem
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Szuper-furfang:

A játéktábla alján egymás mellett láthatod mind a hat fejet. Ha egyetlen
dobással sikerül 5 különböző fejet dobnod a kockákkal, akkor ide rakhatod őket.
Ezután már nem dobsz újra, azonnal kapsz 6 Benjamin lapkát.
Az eredeti szabályban nem szerepel, de szerintem szintén kaphatsz 6 lapkát, ha
mind az 5 kockán azonos fej van. 
Az 5 különböző (vagy egyfomra) fejet csak egyetlen dobással lehet kidobni,
egyszerre mind az 5 kockát használva!

A játék vége:

A játék akkor ér véget, ha az egyik játékosnak sikerül telerakni a
gyűjtőtábláját Benjamin-lapkákkal. A táblába már nem férő lapkákat tegyük a 
tábla mellé, ezek is számítanak. Ezután még az aktuális kört a többi játékos
is befejezheti. 
A játék végén az lesz a győztes, akinek a legtöbb lapkája van a tábla
mellettieket is beleértve.
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