
 

 

 

 

Szabályok 

A Palagónia egy kreatív játék, mely stratégia és kooperáció keveréke. Legalább három játékos, 48 Palago 
lapka, két Palagónia dobókocka, továbbá az eredmények rögzítéséhez toll, illetve papír szükséges. Ha ötnél 
több játékos szeretne játszani, akkor célszerű még egy Palago készletet felhasználni bővítésként. 

A játék célja 

A játékosok úgy kaphatnak pontokat, hogy palántákat hoznak létre. A nagyobbak - alakjuktól függően - 
több pontot érhetnek. A legjobb módja egy magas pontértékű palánta létrehozásának, hogy együttműködsz 
valamely szomszédos (a közvetlen előtted vagy utánad következő) játékossal, mivel a pontokat általában 
két játékos kapja. Több milliárd különböző palánta létezik. 

A játék kezdete 

Minden játékos dob egy kockával. A legnagyobb számot dobó játékos kezdi a játékot úgy, hogy a 
dobásának megfelelő számú lapkát elhelyez - egymást színhelyesen érintve - az asztalon. Ha kettő vagy 
több játékos is ugyanazt a legnagyobb számot dobja, akkor ezen játékosok újra dobnak, és közülük a 
nagyobbat dobó kezd. Ha senki nem dob számot a kockával, akkor mindenki újra próbálkozik. A játékosok 
az óramutató járásának megfelelően következnek egymás után. 

A játék menete 

1. Dobj mindkét kockával! 
2. Válaszd ki az egyik kockát! 
3. Hajtsd végre a választott kocka szerint a lépésedet! 

A kockák alapján háromféle lépés lehetséges: 

 

Elvétel: Vegyél el egy külső (max. öt oldalról határolt) lapkát és tedd az eddig fel nem használtak 
közé!  

 
Forgatás: Forgass el egy belső (mind a hat oldalról határolt) lapkát színhelyesen - ha van ilyen!  

 
Helyezz el annyi lapkát, amennyi a kockán szerepel!  

 



 

 

Alapszabályok 

1. Az elhelyezendő lapkáknak érintkezniük kell egymással. Ez alól kivétel, ha mindegyik lapka egy 
éppen kialakított palánta (zárt alakzat) részévé válik. 

2. Ahhoz, hogy pontot kaphass a lépésed után, egy palántát kell létrehoznod, mégpedig úgy, hogy az 
ezen lépés során elhelyezett összes lapkának a palánta részének kell lennie. 

3. Ha egy játékos duplát dob (mindkét kocka azonos oldalát mutatja), kap egy extra lépést. 
4. Ha az egyik dobott kocka szerinti lépés nem hajtható végre szabályosan, a másik szerint kell lépni. 

Ha egyik kocka szerint sem lehet szabályosan lépni, akkor a játékos Elvétel szerint lép. 

Pontozás 

Ha egy játékos pontot szerez (bezár egy palántát), akkor az őt megelőző játékos is ugyanannyi pontot kap. 
E szabály alól egy kivétel van, ha egy játékos duplát dob: ekkor az extra lépése(i) során elért pontokat csak 
ő kapja meg. 

Egy palánta pontértékét úgy kapod meg, hogy megszámolod hány - külső és belső - hurok található benne 
és hány külső lába van. Mindegyikért 1-1 pont jár az alábbiak szerint. 

Összefoglalva: 

• 1 pont a palántádért (hiszen van külső hurka) 
• 1 pont minden belső alakzatért (belső hurok) 
• 1 pont a palántád minden külső lábáért 

Nézzünk egy példát! 

A sárga palánta a lenti ábrán: 1 pont a külső hurokért + 4 pont a belső hurkokért (a két "szem", a "csont" és 
a Palacsiga mind 1-1 pontot érnek) + 2 pont a külső lábakért = 7 pont. 

 



 

 

Fogalmak 

Mik a hurkok? 

A hurok fogalma tartalmazza a palánta körüli nagy hurkot (külső hurok) és mindegyik belső hurkot. 
Minden belső alakzat, mint például "szemek", "csontok", Palacsiga rendelkezik hurokkal, továbbá a 
"belső-belső", azaz a belső alakzaton belüli alakzatoknak is van hurka. 

Mik a külső lábak? 

Külső lábnak nevezzük a palánta minden olyan kinyúló ágát a külső hurok vonalán, ami egy egyenesben és 
két sarokban végződik. 

 

Stratégia 

• A játék korai szakaszában a lapka Elvétele és Forgatása kevésbé hasznos, azonban gyorsan 
értékessé válnak, amint a palago már tartalmaz egy-két palántát. 

• A lapka Elvétele sokszor a leghasznosabb lépés, mivel ezzel egy palánta (zárt alakzat) megbontható 
és a következő játékos számára még több pont elérése válik lehetővé. 

• Forgatással akár két közeli palánta is összekapcsolható annak érdekében, hogy a játék további 
szakaszában magasabb pontszámot lehessen elérni (például az alakzat megbontásával majd 
zárásával). 

• Előfordulhat akár az is, hogy Forgatással egy palánta megbontható és ezzel a következő játékos 
számára egy nagyobb értékű palánta létrehozása készíthető elő. 

• Ha duplát dobsz, törekedj arra, hogy olyan helyzetet alakíts ki, melyből extra lépésed során sok 
pontot gyűjtesz, amit nem kell senkivel megosztanod. 

• A játék során létrehozott első palánta színe általában meghatározza a további palánták színét is. 
Ennek ellenére érdemes a másik színből kialakítható lehetőségekre is odafigyelned. 



 

 

A játék vége 

A játék csak akkor érhet véget, ha valamelyik kocka pont akkora számot mutat, mint amennyi lapka még 
felhasználatlanul maradt. 

• Ha mindkét kocka szerinti lépés lehetséges és ezek közül az egyik a még megmaradt lapkák 
számával egyezik meg, akkor a játékos eldöntheti, hogy befejezi-e a játékot vagy a másik 
lehetőséget választja és a játék folytatódik. 

• Ha a szabályok szerint csak az egyik kocka szerinti lépésre van lehetőség, akkor azt meg kell lépni. 
Például: ha 3, 5 a két dobás és már csak 4 lapka maradt, akkor 3 lapkát kell a lépés során 
elhelyezni. 

• Ha egyik kocka szerinti lépésre sincs lehetőség (például kevesebb lapka van, mint a dobott 
számok), akkor Elvétel szerint kell lépni és a játék folytatódik. 

• Ha minden lapkát elhelyeztünk, akkor a játék véget ér és a legtöbb pontot gyűjtő játékos nyer. 

Palagónia Solitaire 

A Palagónia egyedül is játszható követve a fenti szabályokat - kivéve a pontok megosztását. Ha a játék 
során sikerül Palagónia valamely barátságos palántáját kialakítanod, adj érte magadnak dupla pontszámot! 

Egy másik érdekes kihívás lehet az összes lapka felhasználásával kialakítani a legtöbb pontot érő palántát. 
Ne kérdezd, hogyan is nézhet ki! :-) 

Kérdések és válaszok 

K:  Ki kell osztani a lapkákat a játékosok között az elején? 
V:  Nem, mindenki a közös zsákból vesz ki annyit, amennyire éppen szüksége van. 

K:  Mi történik, ha egy játékos kétszer (vagy többször) duplát dob egymást követően? 
V:  A játékos annyiszor kap extra lépésre lehetőséget, ahányszor duplát dob. 

K:  Lehet-e egy lépést kihagyni (passzolni)? 
V:  Nem, kötelező lépni valamelyik dobásnak megfelelő módon. Ha nem lehet szabályosan lépni egyik 
kocka szerint sem, akkor Elvétel szerint kell lépni. 

K:  Mit kell tenni, ha mindkét kocka Forgatást mutat és nincs belső lapka? 
V:  Ha nem lehet a kockák szerint lépni, akkor Elvétel szerint kell lépni. 

K:  Lehetséges-e nem mind a hat oldaláról körbevett lapka Forgatása? 
V:  Nem. 

K:  Lapka Forgatása során lehet-e addig forgatni, míg a lapka eredeti pozíciójába visszatér? 
V:  Nem. 

K:  Hogyan lehet lapkát úgy forgatni, hogy a palago többi lapkáját ne keverjük össze? 
V:  Emeld ki a lapkát az egyik szélének lenyomásával és forgatás után helyezd vissza. 



 

 

K:  Történhet-e Elvétel a palagoból úgy, hogy egy lyukat hagyjon maga után? 
V:  Soha! 

K:  Lehet-e egyáltalán lyukat létrehozni? 
V:  A Palagóniában semmilyen esetben sem, a Palagoban igen. 

K:  Azok a lapkák, melyeket öt másik határol, külső lapkának számítanak? 
V:  Igen. 

K:  Egy lapka Elvételével lehetséges a palagot két különálló részre bontani? 
V:  Nem, a lapkáknak összefüggő alakzatban kell maradniuk minden esetben. 

K:  Elvétel esetén az elvett lapkákat vissza kell tenni a még fel nem használtak közé? 
V:  Igen, mindig. 

K:  Lehet-e palántát létrehozni úgy, hogy nem használod fel az összes - a dobott szám szerint - 
elhelyezendő lapkát? 
V:  Igen, de a palántához fel nem használt lapkákat is el kell helyezni máshova és a palántáért ebben az 
esetben nem kapsz pontot. 

K:  A belső hurkok külső lábai is érnek pontot? 
V:  Nem, csak a palánta külső lábai után jár pont. 

K:  A "szemek" és "csontok" után jár-e pont? 
V:  Nem, ha magukban állnak, csak akkor, ha belső alakzatai egy nagyobb palántának. 

K:  Jár-e pont, ha a Forgatás eredményeként egy új palánta jön létre? 
V:  Nem. Csak azon palánták után jár pont, melyeket egy szám dobását követően elhelyezett lapkákkal 
hozol létre. 

K:  A játékosok megváltoztathatják a sorrendjüket, ahogy következnek? 
V:  A játék kezdete után nem. 

K:  Mit lehet kezdeni azzal a játékossal, aki nem akar együttműködni? 
V:  Fogjatok össze ellene, és úgy gyorsan megtanulja, hogy megéri együttműködni :-) 

K:  Mi történik, ha a játékosok sorozatosan Elvételt lépnek és elfogy minden lapka az asztalról? 
V:  Kezdjétek újra a játékot! 


