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A játékot minimum ketten játszhatják. 
Ajánlott: 10 éves kortól. 
 
A játék tartozékai: Színes játékpálya, 180 kérdéskártya, büntető- és jutalmazókártyák. Dobókockája 
és játékfigurája (ha más nem, hát bab, kavics, kukoricaszem stb.) bizonyára mindenkinek van. 
 
Játékszabály 
A startból a célba a Föld megkerülésével juthatunk el. A játék a startból indul, 6-os dobás a belépő,  
az azt követő dobás pedig a lépések számát határozza meg. Egy mezőben többen is állhatnak, kiütés 
szándékunk szerint nincs. A haladási irányt a játékmezőn színes nyilak jelzik, az alapmezőt fekete 
nyíl, a kitérőket piros nyíl. 
A pályán kérdés-, büntetés- és jutalommezők találhatók, valamint kitérők és egy büntetőkkel zsúfolt 
veszélyes út, melyet csak türelmetlen kalandvágyóknak ajánlunk. 
Az emblémás kártyák a kérdések nehézsége szerint 1, 2 vagy 3 lépést érnek. A kérdéskártyákat 
megkeverve hátoldalukkal felfelé fordítva az asztalra rakjuk. A büntető- és jutalomkártyákat szám 
szerint sorba rakva két oszlopban rakjuk az asztalra. 
Ha kérdésmezőre lépünk, a tőlünk jobbra ülő játékos (vagy ha van, a játékvezető) a legfelső 
kártyalapról felolvassa kérdést és a válaszokat. Ha a válasz helyes, a kártyán feltüntetett lépésszám 
szerint 1-3 lépést léphetünk előre. Ha a válasz rossz, akkor a kártyán feltüntetett lépésszám szerint 1-3 
lépést lépünk vissza. A felolvasott kártya a pakli aljára kerül. A jó választ a kártyán vastag A, B, C stb. 
betűjel jelzi. (Javasoljuk, hogy rossz válasz esetén a helyes választ ne ismertessétek, mert így a játék 
tovább érdekes marad.) 
Ha büntetés- vagy jutalommezőre kerülünk, a büntető- vagy jutalommező számával megegyező kártya 
szerint lépünk. 
Az győz, aki jó válaszaival és szerencséjével elsőként kerüli meg a Földet. Vitás esetben a játékosok 
többségének véleménye alakítja a szabályt. A játék évről évre bővíthető témák és korosztályok szerint.  
Kérdéskártyák nélkül kisebbek is játszhatják. Táborokban, nagyobb társaságban párba állva is 
játszható. 
 
Figyelem! Honlapunkon időről időre letölthető kérdésekkel, újabb büntető- és jutalomkártyákkal 
egészítjük ki a játékot. 
 
Javaslat: A pályát ragasszátok föl egy vastagabb nagy kartondobozból kivágott lapra, hogy sokáig 
használhassátok, és így a pálya később – ha a játékot már meguntátok – a falra téve képként is 
díszítheti szobátokat. 
 
Ötleteket, javaslatokat e-mail címünkön várunk: fna@t-online.hu 
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