
Dragons
A sárkányok nem egyformák. Számos különböző színű él világunkban. Tűzokádó vörösek, 
égszínű kékek, erdei zöldek, az éjszaka feketéi és a ragyogó aranysárkányok. Néhanapján 
ritkább példányokat is látni, melyek ezüstök vagy akár a szivárvány minden színében is 
pompázhatnak. Vajon nektek sikerül felfedeznetek és irányítanotok őket?

Szín kavalkád
A Dragons egy könnyebb kártyajáték, melyben sárkányok színeivel játszotok. Célotok elérni egy 
hét sárkányból álló sort a saját célkártyátokat követve.
A játék kezdetekor az asztal közepére ki kell helyeznetek az ezüstsárkányt. Ez a sárkány 
bármilyen színt felvehet, és ez fogja alkotni a játék kiindulópontját.

Ezt követően mindenki kap egy célkártyát. Ezen szerepel, hogy a sorba milyen színű 
sárkányokat kell lehelyezni a győzelemhez.
Utolsó lépésként minden játékosnak ki kell osztani három-három kártyát a pakliból.
A játékosok egymás után következnek. Mikor rajtad a sor, húzol egy kártyát a pakliból, majd 
kijátszol egy kártyát a kezedből.

Két különböző típusú kártya lehet a kezedben.
Sárkányok és akciókártyák.
A sárkánykártyákkal építed a sorodat. Ezeken a
kártyákon egy, kettő vagy négy különböző színű
sárkány képe szerepel. Úgy kell lehelyezned az
asztalra a lapot, hogy egy már korábban kirakott
sárkánnyal illeszkedjen. Piros mellé piros kártya
kell, zöldhöz zöld és így tovább. Ha sikerül úgy
kijátszanod a lapodat, hogy egyszerre több
sárkánnyal is illeszkedjen, bonusz kártyákat
kapsz, amik a későbbiekben jól jönnek majd.

Az akciókártyák egyszer használatosak és öt különböző típusú van. Ezek segítségével 
elcserélheted a győzelmi kártyádat egy másik játékossal, vagy áthelyezhetsz egy sárkányt egy 
másik helyre, esetleg felvehetsz egy kártyát az asztalról. Ezek igazán meg tudják bolygatni a 
játék állását, ha jókor használjátok őket.
Amint valaki elérte a hét sárkányból álló sort, ami a célkártyáján szerepel, a játék véget ért.

A doboz tartalma
Összesen 72 kártya szerepel a dobozban: 5 célkártya, 1 ezüstsárkány, 51 sárkánykártya és 15 
akciólap.

Értékelés
A Dragons egy remek családi játék, esetleg jó belépő lehet a társasjátékok világába. Egyszerű 
szabályok, rövid játékidő és gyönyörű kártyák jellemzik. A könnyű szabályok ellenére a játékban
számos csavar lesz, nagyon egyszerűen megváltoztathatjátok a játék menetét néhány ügyes 
lépéssel. Érdemes kipróbálniuk azoknak is, akik két hosszabb játék között szeretnék elütni az 
időt.
Sajnos a különböző sárkányoknak nincs különböző képességük, csak a színek számítanak. Az 



viszont mindenképp’ pozitívum, hogy az illusztrációkat maga Larry Elmore készítette, akit jól 
ismerhetnek a szerepjátékosok.
A sárkányok már szállnak, az ég színes. Eljött az időd!

 


