
 

 
 
 
 
 
 
 
Egy étvágygerjesztő kockajáték 2 - 7 szerencsemadár részére. 
Roston sült  kukacok a madarak nagy örömére. Egyfelől ezek a kukacok a szárnyasok  
kedvenc eledele, másfelől nézve viszont ezeket eleddig még senki sem készítette el roston 
sütve, kivéve talán Johnny Rooster Roastert. Nagybácsikájának  Samnak, egy  Csirkefalvi 
őslakosnak Kentuckyből volt az az ötlete, hogy a település minden sarkán létesüljenek  kukac-
sütődék.. Johnny nem volt rest megvalósítani ezen ötletet , s az első naptól kezdve, mint a 
roston sült kukacok mestere,  a grillezett falatkái  nem hiányozhattak a mohó és kiéhezett 
ügyfelei asztaláról. .És az ügyfelek folyamatosan jöttek. A csirke népség pedig  elkezdte 
mindenütt Johnny számára a kukacokat gyűjteni  Akár Currys Kukac, Roston sült Kukac vagy 
akár Frankfurter Kukac: a szárnyasok összes rendje ott sorakozott megízlelni ezen 
specialitások egyikét. Johnnyt és az ő új üzletét a következő szlogen jelképezi: a kukac 
vadásztól a milliomosig!  
 

Hozzávalók:     1. ábra:  

 - 16 adag roston sült kukac 21-től  36-os értékkel 

 - 8 dobókocka 6 szimbólummal 
   (1 – 5 valamint 1 kukac) 

 -  Ez a játékszabály 
 

A játék célja: 
 
A játék győztese a játék végére a legtöbb kukacot megkaparintó játékos. 
 
Előkészítés: 
     Helyezzük a 16 adag roston sült kukacot növekvő 
sorrend szerint egymás mellé az asztal közepére. Ez a sor adja a grillsütőt.   
A legfiatalabb játékos dob a kockákkal és elkezdődik a játék..  
 
2. ábra: 
 
 
 
       A roston sült kukac porción található érték mutatja, 
      hogy a játékosnak mennyi pontot (az összegyűjtött 
      kockák értékének összege) kell elérnie a játékköre  
      végén, hogy  a porciót elvihesse.  
       Minden kukac porcióra egy vagy több kukac van  
       felfestve.  
A játékmenet:  
A kezdő játékos elkezdi a játékot és a játék az óramutató járásával megegyező irányban 
folyik.. 
A soron levő játékos a grillsütőről vagy egy másik játékostól megpróbál egy roston sült 
kukacot megszerezni. Mégpedig úgy, hogy a 8 kockával egyszerre dob. Ezután kiválaszt egy 
számot a kockáról, és az összes olyan kockát, amivel ezt a számot (vagy az összes kukacot)  
dobta, maga elé helyezi. Azonban csak azon szimbólumokat teheti maga elé, amelyeket előtte 
még nem gyűjtött . Az összegyűjtött szimbólumokat egymással össze kell adni, így ezt az 
összeget az összes játékos ismeri. Minden begyűjtött kukac 5 pontot ér 
. 



 

. 
3.ábra: 
 
1. dobás:      Az első dobásból  Jonathan  a 2 kukacot  
       választja ki, és helyezi maga elé.. 
     1. dobás 
     utáni kupac A maradék 6 kockával dobhat tovább. 
       Ekkor a 2 darab 4-est választja és az első 
       dobásból kiválasztott 2 kukac mellé  
       helyezi azokat.  
       Most 18 pontja van ( 2*kukac + 2*4 = 18) 
       Nem választhatja az éppen most dobott 3 
2. dobás      kukacot, mivel az előző dobásból már 
:       vannak kukacai 
     2. dobás .  
     utáni kupac      
         
 
       Jonathan a megmaradt 4 kockával tovább  
       dobhat. Ekkor dob két 4-est, egy 5-öst és 
3. dobás:      egy kukacot. Nincs más választása, mint
     3. dobás elvinni az 5-öst, minthogy a többi  
     utáni kupac szimbólumból már előzőleg   
       gyűjtött néhányat. Most 23 pontja van. 
       Ha tovább szeretne dobni, legalább egy  
       1-est, 2-est vagy 3-ast kell kihoznia a 
       kockadobásból, mivel 4-essel, 5-össel és 
       kukaccal rendelkezik már.  
 
 
Ha az összegyűjtött kockák legalább egy kukacot tartalmaznak, és a kockák értéke kiteszi az 
egyik látható roston sült kukac porciót, a játékos magához veheti azt.  
Ha ez a porció a grillsütőn található , akkor onnét veszi el (lásd a 4a ábrát). 
Azonban, ha a roston sült kukac valamelyik játékosnál fekszik és látható, akkor elveheti onnét 
(lásd 4b ábrát). Csak akkor lehet más játékostól megkaparintani a kukac porciót, ha az 
összegyűjtött kockák értékének összege pontosan megegyezik annak értékével.  
Ha az összegyűjtött kockák értékének összege pontosan avval a kukac porcióéval egyezik 
meg, amelyik felfedve fekszik a játékos saját kupacában vagy  éppen nem található a 
grillsütőn, a játékos egy alacsonyabb értékű kukac porciót vesz el a grillsütőről, amennyiben 
ez lehetséges (lásd a 4c és b ábrát) 
Szintén ezt alkalmazzuk abban az esetben, amikor nem veszzük észre, hogy ez a roston sült 
kukac porció egy másik játékos előtt fekszik látható módon (lásd 4e ábra).  
 
 
4a ábra:      Jonathan a három 2-est választja a 3. 
       dobásából, mivel a 4-eseket már előzőleg 
       választotta. 24 ponttal fejezi be a kört, 
       és evvel a grillsütőről elviszi a 24-es 
       roston sült kukac porciót. 
 
 
 
  Jonathan   
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
4b ábra:      István  befejezi körét és elviszi a Bence 
       előtt látható módon fekvő 21-es porciót.  
 
 
 
 
 
 István        Bence 
 
 
 
4c ábra:       Dorkának 23 pontja van és  
        befejezi körét. Elviszi a 23-hoz 
        legközelebb eső alacsonyabb 
        értékű porciót, mivel a 23-as  
        előtte fekszik látható módon, a 
        22-est pedig már elvitték, és az egy 
  Dorka      másik játékosnál leledzik. 
  
 
 
 
4d ábra:       Tamás 31-el fejezi be körét, és 
        elviszi a 28-as porciót a grillsütől. 
        Ezt azért teszi, mert a 31-es, 30-as 
        és 29-es porció nem látható ebben 
        a pillanatban. 
 
  Tamás 
 
 
 
4e ábra:       Bencének  26 pontja van, amikor 
        befejezi körét. Nem veszi észre 
        Jonathan előtt a  26-os porciót, 
        ezért  a 25-ös porciót veszi  
        magához a grillsütőről. 
 
  Bence 
               Jonathan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Sült kukac porció elvétele és a kupac építése: 
 
Amikor az egyik játékos elvisz egy roston sült kukac porciót, képpel felfelé maga elé helyezi 
azt. Minden újabb begyűjtött porciót képpel felfelé az azelőtt összegyűjtött porciók tetejére 
kell rakni, ezáltal egy porció kupac épül.. Ez azt eredményezi, hogy minden játékos előtt 
mindig csak egy látható porció található. Ez a látható porció az az egy porció, amelyet egy 
másik                játékos megkaparinthat. A takart kukac 
5. ábra:             porciók „biztonságban” vannak (lásd 5. ábra). 
 
    
       Dorka megszerzi a 28-as porciót. Ezt 
       képpel felfelé a saját kupacára helyezi. 
       Ebben a pillanatban az összes alatta levő 
       porció „biztonságba” kerül.  
 
 
 
Sikertelen játékkör: 
 
Egy játékkör sikertelen, amennyiben a játékos olyan szimbólumokat dob, amelyeket előtte 
már gyűjtött (lásd 6a ábrát) A játékos ebben a körben befejezi a kockadobálást. 
 
A kísérlet szintén hibás, ha a játékos játékköre végén nem tud kukaco(ka)t begyűjteni  
(lásd 6b ábra). Ugyanolyan hibás kísérletnek számít az, amikor a játékos pontszáma nem éri el 
egyik látható kukac porciójának értékét sem (lásd 6c ábra). 
 
A hibás kísérlet után nemcsak, hogy nem tud a játékos kukac porciót szerezni, hanem az 
előzőleg megszerzettet is, a saját kupac tetején találhatót (amennyiben van), vissza kell 
szolgáltatnia, és vissza kell tennie a grillsütőre (lásd „A roston sült kukac porció 
visszaszolgáltatása” c. fejezetet). A következő játékos következik a játékban. 
 
 
 6a ábra: Dorka    A 4. kockadobás. Dorka csak olyan  
       szimbólumot dobott, amelyet már előzőleg 
       gyűjtött.  
 
       Bence a 3. dobására két 5-öst dob. Ezáltal 
 6b ábra: Bence    31 pontja van és bár a 31-es porció  
       látható,  mégsem vihet el kukac porciót, 
       mivel egyetlen egy kukacot sem gyűjtött 
       össze dobásaival. 
  
 6c ábra:     Tamás az utolsó dobásával  két 1-est 
       dobott, amellyel 25 pontot ért el. A 25-ös 
       kukac porció már nála van, és a grillsütőn 
 Tamás      nincs. ennél alacsonyabb értékű porció. 
       Nincs szerencséje Tamásnak.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
A roston sült kukac porció visszaszolgáltatása 
 
Amikor a játékosnak vissza kell adnia egy kukac porciót, képpel felfelé visszahelyezi azt a 
grillsütőre.  Ezután megfordítja  (képpel lefelé) a grillsütőn található legmagasabb értékű 
kukac porciót. Ezt a porciót a játék folyamán már nem lehet megszerezni, végig lefelé 
fordítva marad (lásd 7a ábra). 
 
Azonban amennyiben a visszakerülő porció bír a legmagasabb értékkel, akkor azt képpel 
felfelé fordítva hagyjuk (lásd 7b ábra) 
 
 
 
7a ábra:       Tamásnak vissza kell adnia a 
        látható kukac porcióját. Ekkor a 
        grillsütőben 34-es a legmagasabb 
        értékű porció, amelyet Tamás 
   Tamás     lefele fordít. 
 
7b ábra:        Bencének vissza kell raknia 
         a 30-as porciót a rillsütőbe. 
         Mivel ez a porció a  
        legmagasabb értékű a grillsütőn, 
        ezért ez képpel felfelé fordítva 
        marad. Ebben az esetben egyik 
     Bence   kukac adag sem kerül  
        megfordításra. 
 
Játék vége és a végő pontszám: 
 
A játéknak azonnal vége, amikor egyetlen egy látható kukac porció sem marad a grillsütőn.  
 
Ekkor minden játékos összeadja a roston sült kukac porción található kukacokat.  
Az a játékos nyer, akinek a legtöbb kukacot sikerült megszereznie. Döntetlen esetén az a 
játékos nyer, aki a legmagasabb értékű kukacporcióval rendelkezik.  
 
 
           Alternatíva 
     Egy rövidebb játék érdekében a következő 
     variáció alkalmazható: minden a grillsütőre  
     visszakerülő porciót le kell fordítani,  
     függetlenül, hogy az e a legmagasabb értékű 
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