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ÖSSZETEVŐK 

 
  12 tenger kártya, mindkét felén egy-egy képpel a fenti 1 hajó 25  5 figura 5 színjelző 
 négy közül (minden kártyán két különböző kép)  mentőöv 

 

ELŐKÉSZÜLETEK 
• Keverjük meg a 12 kártyát és kör alakban tegyük le 

őket az asztalra. 
• Minden játékos elvesz egy figurát és egy annak 

megfelelő színű jelzőt. 
• Mindenki tegye maga elé a színjelzőt, hogy jelezze, 

ki melyik színnel játszik. 
• Tegyük a csónakot az egyik tenger kártya mellé.  
• Állítsuk a játékos figurákat erre a tenger kártyára. 
• Helyezzük a 25 mentőövet a csónakra. 
 

A JÁTÉK CÉLJA 
A verseny során tengeri állatról tengeri állatra kell 
ugrálnod. Próbálj megtenni 6 kört minél gyorsabban 
és végül a csónakhoz eljutni. 
 

A JÁTÉK MENETE 
A játékosok az óra járásának megfelelően 
következnek egymás után, és a figuráikat is az óra 
járásának megfelelően mozgatják a körben lerakott 
kártyákon. A legjobban úszó játékos kezd. Minden kör 
két részre van osztva. 
 

1. rész: egy kártya megfordítása 
Amikor te következel, meg kell fordítanod egy 
kártyát, hogy mindenki a másik felét lássa. A 
kártyának, amit megfordítasz, mögötted kell lennie, 
közted és a mögötted lévő játékos között. 
A kártyát nem fordíthatod vissza, tehát az új képpel 
felfelé fordítva az asztalon kell hagynod. 
Az első lépés előtt minden figura ugyanazon a kártyán 
áll, tehát az első játékos bármelyik kártyát 
megfordíthatja, kivéve azt, amin a figurák állnak. 
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Játékosok száma: 2-5 
Életkor: 5-105 

Játékidő: 30 perc 

 
1. példa 

Egy lehetséges 
kezdés 4 játékos 

esetén. 

 
  2a. példa 

Kornél következik, tehát fel 
kell fordítania egyet a közte 

és a mögötte lévő játékos 
közti 2 kártya közül. 



Ha egy játékos közvetlenül mögötted áll, akkor nincs 
kártya, amit meg tudnál fordítani. Ebben az esetben 
kimaradsz ebből a körből (mint Petinek a bálnán a 
3. példában). 
 

2. rész: figura mozgatása 
Mozgasd a figurádat előre (az óramutató járásával 
megegyezően) az első olyan kártyára, amelyen 
ugyanaz az állat szerepel, mint amit megfordítottál. 
(Előfordulhat, hogy az első ilyen kártya maga az a 
kártya, amit megfordítottál. Ebben az esetben erre a 
kártyára kell lépned.) 
Megtörténhet, hogy elhaladsz egy másik figura 
mellett, vagy egy olyan kártyára lépsz, amin már egy 
másik figura áll. Akár 11 lépést is megtehetsz egy 
körben, ha a közvetlenül mögötted lévő kártyát 
fordítod fel, és semelyik másik kártyán sem szerepel 
az az állat. 
 

A CSÓNAK 
Minden alkalommal, amikor elhaladsz a 
csónak mellett (minden megtett kör 
után), kapsz egy mentőövet. Ezt a 
mentőövet tedd a figurádra (maximum 
5-öt). 
 

A JÁTÉK VÉGE 
Először össze kell gyűjtened 5 mentőövet 5 kör 
megtételével. A 6. körben pontosan arra a kártyára 
kell lépned, amelyik mellett a csónak áll. Ha túlhaladsz 
ezen, újra és újra meg kell tenned egy kört, amíg 
pontosan oda nem lépsz. 
 
 
 

 

Einsteinstraat 4H 
6227 BX Maastricht 
Netherlands 
tel: 0031-43-3612014 
info@cwali.com 
www.cwali.com 
 

 

Fordította: kokix 

 

 
2b. példa 

Kornél megfordította a 
közvetlenül mögötte lévő 

kártyát. Ez egy delfin. 
Tehát előrelép 3 kártyát a 

következő delfinre. 
 

 
3. példa 

Jani megfordított a 
mögötte lévő kártyát, ami 
ezúttal egy teknős. Mivel 
a lépése közben elhalad a 
csónak mellett, kap egy 

mentőövet. 
 

 

 


