
                        cikkszám: DJ05213 

 

DJECO társasjáték klasszikus: Szoliter vagy remetejáték (Solitaire) – kombináció és logika

      
Ajánlott életkor: 6-99 éves korig 
Játékosok száma:  1 fő (de versenyezhetsz játékostársaddal, hogy egymást követő 

játszmákban ki tud kevesebb golyót elérni a tábláján) 
A játék tartalma:  1 játéktábla, 32 fagolyó 
 
A játék célja:   Érd el, hogy a játék végére csak 1 golyó maradjon a táblán!  
 
A játék előkészítése: Helyezd fel az összes golyót a táblára, úgy hogy csak egy üres hely 
maradjon a tábla közepén (pirossal jelölt golyóhely). 
 
Játékszabály: Válasz egy golyót és ugorj át vele egy másikat. Azt a golyót, amit átugrottál 
vedd le a tábláról. Egyszerre egy golyót ugorhatsz át, ha üres helyre tudsz lépni mögötte. 
Csak vízszintesen és függőlegesen léphetsz. Ha már nem tudsz golyót átugrani vége a 
játéknak. Számold meg hány golyó maradt fenn a táblán és próbálkozz újra. Csak látszólag 
könnyű a legjobb kombinációban leszedni a golyókat.  
 
Büszke lehetsz, ha sikerült elérned, hogy egy golyó maradjon a játszmád végére. 
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