
A doboz tartalma
1 léghajó

6 “Kalandozó” bábu

6 “Kalandozó” lapka

9 ovális “Város” lapka 

4 esemény kocka

1 játékszabály

2 – 6 játékos

8 +

30 perc 

78 “Kincs” kártya
a következő módon szétosztva a városok között:

U    tazásai során, Gulliver ezidáig mindhiába küzdött, hogy eljusson 
Celestia álomszép birodalmába. Csatlakozz a híres kalandorhoz és 
juss el vele te is távoli, égi városokba, melyek oly rejtélyesek, mint 
a mesés kincsek amiket rejtegetnek! Utazásaid során, tomboló 
viharokon, vérszomjas kalózokon, vészmadarak raján kell 
átküzdened magad. Vajon ki lesz a legravaszabb pilóta? Vajon 
jutalmazzák-e majd a bátorságod?

x5 x3 x2 x1

x5 x3 x2 x1

x5 x3 x1 x1

x5 x3 x1 x1

x6 x3

x6

x6

x6

x6 x3

68 “Felszerelés” kártya: 

20 kék iránytű, 

18 sárga villámhárító 

16 piros ködkürt

14 fekete ágyú

8 “Turbó” kártya 

4 x 2 “Erő” kártya



 Előkészületek
Tedd a 9 “Város” lapkát egymás 

mellé, növekvő sorrendben (kezdve a 
legkisebbtől (1) a legnagyobbig (25))!

Minden “Város” lapka mellé 
keverd meg a hozzá tartozó, számozott 
“Kincs” kártyákat és helyezd őket egy 
pakliba, képpel lefelé a “Város” kártyák 
mellé!

Helyezd a léghajót az első “Város” 
lapkára! 

Minden játékos kiválaszt egy 
“Kalandozó” lapkát, amit maga elé tesz, 
és a vele megegyező színű “Kalandozó” 
bábut, amit a léghajóba tesz.

Keverd az összes “Felszerelés”, 
“Erő” és “Turbó” kártyát egy pakliba! 
Minden játékos kap egy kezdő lapot.
• 8 kártya (2 vagy 3 játékos)
• 6 kártya (4 vagy több játékos)

A játékosok megnézhetik a saját 
kártyáikat. Helyezd a húzópaklit 
mindenki számára elérhető helyre!
A legviccesebb utazó történettel 
rendelkező játékos lesz a léghajó első 
kapitánya.

Előkészületek 3 fős játékhoz:
“Amália, Ottó és Ambrus egyenként 
8 kártyát tart a kezében. A léghajót 
Szél városra helyezik és a bábukat a 
léghajóra.”
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Dobott lapok



  A játék célja
Minden játékos a távoli Celestia városába szeretne eljutni, hogy 
hihetetlen kincsekkel térjen vissza onnan. A legértékesebb 
kincsgyűjteményt összeszedő játékos nyeri meg a játékot.

  Játékmenet
A Celestia játék számos utazásból áll, amikor léghajónkkal szeljük 
a felhők országútját városról-városra, Meiji, a Fény Városa (25) 
felé. Minden utazás több lépésből áll.

A játék alatt, a játékosok különböző szerepeket 
töltenek be:
Kapitány: Ő irányítja a léghajót a követekező körben. Neki kell 
leküzdenie az akadályokat, hogy eljussatok a következő városba.
Utasok: Ők a többi játékos, aki a léghajón utazik a kapitány 
mellett.

Minden körben más lesz a kapitány. 
A kapitány a felelős azért, hogy eljuttassa a léghajót a következő 
városig. Ahhoz, hogy ezt megtegye, le kell küzdje az összes veszélyt, 
ami az utazók útjába kerül. Az utasoknak el kell dönteniük, hogy 
folytatják-e az utazást, vagy inkább kiszállnának a biztonságos 

terepen egy helyi kincsért.

Ha a kapitány a “Felszerelés” kártyák 
használatával le tudja küzdeni az 
akadályokat, az utazás folytatódik. 
Ha nem, a léghajó lezuhan.

  Egy utazás menete
Egy utazás öt lépésből áll:

1. A kapitány dob a kockákkal, hogy kiderüljön mi vár rá. 
2. Minden utas választ, hogy marad a hajón, vagy kiszáll.
3. A kapitány szembenéz a veszélyekkel.
4. A kapitány lép a léghajóval.
5. A kapitány átadja a léghajó kormányát és státuszát a 
következő játékosnak.

A kapitány meghatározza, hogy milyen kihívás vár rá. Ehhez 
annyi kockával kell dobnia, amennyi a következő “Város” 
lapkán látható.

Az utazás folytatásához a kapitánynak annyi és olyan jelölésű 
“Felszerelés” kártyát kell eldobnia, amik a kockákon szerepelnek.

A 4. oldalon az “Események & Felszerelések” című bekezdésben 
részletes leírást találsz a “Felszerelés” kártyákról.

Fontos: A kapitánynak nem szabad a dobás után azonnal kijátszania 
a “Felszerelés” kártyákat. Előbb meg kell várnia, hogy az utasok 
leszállnak-e, vagy inkább maradnak.

 MEGJEGYZÉS A különleges eseteket kivételével (lásd a 7. oldalon) 
a kapitány sosem hagyja el a léghajót.

 MEGJEGYZÉS

1 A kapitány dob a kockákkal, hogy kiderüljön mi vár rá.

Ottó a kapitány az első 
fordulóban. Ekkor a léghajó 
az első városban van. Két 
kockával dob és az 
eredmény egy “Villám” 
és egy “Köd”. Miután 
minden utas eldöntötte, 
hogy marad, vagy 

elhagyja a 
fedélzetet, ki kell játszania a kezéből 
egy “Villámhárító” és egy “Iránytű” 

lapot, hogy leküzdje az akadályokat, hogy 
tájékozódhasson a ködben.
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A kapitánytól balra ülő játékossal kezdve, az összes eddig 
fennmaradt utas eldönti, hogy a fedélzeten marad, vagy inkább 
leszáll.

Az utasoknak két választási lehetősége van:

Ha egy utas úgy érzi, a kapitány képes lesz megbirkózni az 
elé táruló kihívásokkal, akkor be kell jelentse, hogy “Maradok” 
és a léghajón kell hagynia a bábuját.

Ha viszont úgy gondolja az akadály meghaladja a kapitány 
képességeit, akkor be kell jelentse, hogy “Leszállok”.
Ebben az esetben le kell vennie a “Kalandozó” bábuját a 
léghajóról és átraknia a “Kalandozó” lapkájára. Ezek után fel kell 
vennie a megfelelő “Város” pakli legfelső lapját és beillesztenie 
a gyűjteményébe.

Ezek után ő már nem vesz részt az utazás további részében.

Ilyenkor a kapitány nem hagyhatja el a hajóját 
(lásd a 7. oldalon).

Miután minden utas bejelentette a szándékát, a kapitány 
kijátssza - vagy bejelenti, hogy nem képes kijátszani - a 
megfelelő kártyákat. Előkerülhetnek az “Erő” kártyák. A 
további részletekért, lásd a “Kártyák” bekezdést a 6. oldalon.

A Kapitánnyal együtt az összes játékos játszhat ki “Erő” 
kártyákat, és annyit, amennyit akarnak.

2 Minden utas választ, hogy marad a hajón, vagy kiszáll.

 MEGJEGYZÉS

Események és Felszerelések
Ez az utazás eseménytelen
       Nem kell kártyát kijátszani.

A léghajó a felhők sűrűjébe emelkedik. Nem 
lehet látni, hogy merre tartotok. Szükség lesz, 
valamilyen navigációs berendezésre.
      Játssz ki, egy
“Iránytű” felszerelés kártyát!
“Egy felhőcske nem állíthat meg minket! 
Az iránytű nem hazudik! Irány előre!”

A hajót villámok fenyegetik, a kapitánynak el 
kéne vezetnie a mennykőcsapásokat, hogy a 
léghajó megmeneküljön.
       Játssz ki egy
“Villámhárító” felszerelés kártyát!  
“Végre, egy vihar! Újra feltölthetem az 
elemeket!”

Egy seregnyi vészmadár vette körül a léghajót 
és éles csőreikkel és karmaikkal zaklatják az 
utasokat.
      Játssz ki egy
“Ködkürt”  felszerelés kártyát!
“A rikácsolásuk semmi a kürtöm zengő 
hangjához képest. Truuuuuuuuuuump!”

Kalózlobogók jelentek meg a horizonton. Ezek az 
égi zsiványok mindenkit kizsebelnek, hacsak el 
nem viszik az egész léghajót.
     Játssz ki egy
“Ágyú” felszerelés kártyát!
“Mi lehetne veszélyesebb egy kalóznál?
Az ágyú, amivel rájuk célzok!”

Amália megbízik Ottóban: Úgy dönt, fennmarad a 
léghajón. Ambrus viszont úgy dönt, hogy inkább partra 
szállna. Leveszi a “Kalandozó” bábuját a léghajóról 
és ráteszi a saját “Kaladozó” lapkájára, majd felhúzza 
Szél város legfelső 
“Kincs” kártyáját.
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A kapitánynak ki kell játszania a megfelelő számú és típusú 
“Felszerelés” kártyát, amit a dobókockák meghatároztak.

 MEGJEGYZÉS Ha több kocka is ugyanolyan kihívást mutat, akkor 
abból a típusból, annyi kártyát kell kijátszani, hogy leküzdjük ezt a 
veszélyt. Üres oldal dobása esetén, nem kell kártyát kijátszani.

Ha a kapitánynak a megfelelő “Felszerelés” (vagy “Turbó”) kártya 
kijátszásával sikerült az összes elé táruló kihívással megküzdenie, 
átlép a léghajóval a következő “Város” lapkára. Az összes 
kijátszott lap, a dobópakliba kerül.

 
Ha a kapitány nem tud megbirkózni az akadályokkal, mert nincs 
megfelelő lapja, a léghajó lezuhan benne az összes utasával. Ebben 
az esetben egyik lezuhant játékos sem húzhat “Kincs” kártyát. A 
jelenlegi utazás véget ér, és egy új veszi kezdetét.

Bármi is lett az előző kör kimenetele, a kapitánytól balra ülő 
játékos lesz a következő kapitány.

A hajót elhagyó játékosok természetesen nem 
lehetnek kapitányok sem.

 

Amikor egy új utazás kezdődik:
Tegyétek a léghajót az első város lapkára!
Tegyétek vissza az összes “Kalandozó” bábut a léghajóra! 
Minden játékos húz egy kártyát a “Felszerelés” kártyapakliból.  

 A játék vége
Mielőtt új utazás kezdődne, ha 
bármelyik játékos 50 pontnyi 
kincset gyűjtött, a játék azonnal 
véget ér. 

A legtöbb pontot összegyűjtő 
játékos megnyeri a játékot.

3  A kapitány szembenéz a veszélyekkel.

4 A kapitány lép a léghajóval.

Ottó egy páratlan kapitány. Van egy “Iránytű” és egy 
“Villámhárító” kártyája. Kijátsza őket és így ő és Amália 
folytathatják útjukat a 
következő városba. Mivel  
Ambrus leszállt, már csak 
a tekintetével követheti az 
eltűnő hajót.

Később, az utazás alatt, Amália a kapitány. Két kockával kell 
dobnia, hogy továbbléphessen a következő városba. Ottó 
bízik a kapitányában, 
de Amáliának nincsenek 
megfelelő felszerelései 
az akadályok 
leküzdéséhez. A léghajó 
lezuhan, sem Amália, 
sem Ottó nem húzhat fel 
“Kincs” kártyát.

5 A kapitány átadja a léghajó kormányát és státuszát a 
következő játékosnak.

 MEGJEGYZÉS

A zuhanás után Ambrus 
lesz az új kapitány, mert 
ő ül Amáliától, az előző 
kapitánytól balra, és újra 
fent van a fedélzeten, 
hisz egy új utazás 
kezdődöt.

 Új utazás
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Minden “Turbó” kártyát felhasználhat a kapitány egy 
kihívás (egy kocka eredményének) megoldására. 
A kapitány dönthet úgy, hogy nem játsza ki az 
ilyen típusú kártyát (ellentétben a “Felszerelés” 
kártyákkal). Egyszerre akármennyi “Turbó” kártyát 
ki lehet játszani.

  “Erő” kártya: Kilakoltatás (2 db) 

Kijátszási feltételek: 
• Csak a Kapitány, vagy a fedélzeten tartózkodó 
utasok játszhatják ki.
• Kijátszása előtt minden utasnak be kell jelentenie 
maradási szándékát.
• Mielőtt még a Kapitány kijátszottaná a 
“Felszerelés” kártyáit. 

Hatás: A játékos azonnal lekényszerít a léghajóról egy másik utast 
(sosem a kapitányt) a hajóról. A célpont utas leveszi bábuját a 
léghajóról és a saját “Kalandozó” lapjára teszi, majd felhúzza a 
legfelső “Kincs” kártyát az adott városon és számára véget ért az 
utazás.

   “Erő” kártya: Hátrakéta (2 db) 

Kijátszási feltételek: 
• Csak a Kapitány vagy a még fedélzeten tartózkodó 
utasok játszhatják ki. 
• A “Hátrakéta” kártya csak akkor játszható ki, ha a 
léghajó zuhanni kezd. 

Hatás: A kijátszó játékos, használja a Hátrakétáit és 
biztonságosan leereszkedik a földre.

Felhúzza a legfelső “Kincs” kártyát csak úgy, mintha korábban 
leszállt volna.

 

Kijátszási feltételek:  
• Csak a Kapitány, vagy a le nem szállt utasok 
játszhatják ki ezt a kártyát. 
• Miután minden utas bejelentette már a 
szándékát.  

Hatás: Az “Alternatív” kártya hatására, a 
Kapitány újradobhatja valamelyik általa 
választott “Esemény” kockát. 

Azután is ki lehet játszani, hogy a kapitány 
bejelentette, hogy nem tudja megoldani a problémát. Újradobás 
után az utasok nem változtathatják meg korábbi bejelentésüket.

   “Erő” kártya: Széllökés (2 db) 

Kijátszási feltételek:  
• Bárki kijátszhatja, még az is, aki már elhagyta a 
léghajó fedélzetét.
• Miután minden utas bejelentette a szándékát.

Hatás:  A kártya hatására a Kapitánynak újra kell 
dobnia az összes eseménytelen (üres) kockát.

Az Utasok nem változtathatják meg döntésüket 
az újradobás után. Ezt a kártyát még azután is ki lehet 
játszani, hogy a kapitány bejelentette, hogy képes megoldani a 
problémákat.

   “Kincs” kártya: Delejes távleső (4 db) 

Figyelem: Ezt a kártyát csak az első négy város 
kincsei között lehet megtalálni.

Kijátszási feltételek: 
• Csak a kapitány és a léghajón tartózkodó utasok játszhatják ki. 
• Miután minden utas bejelentette a maradási szándékát. 
• Azután lehet kijátszani, hogy a kapitány bejelentette, hogy nem 
tudja megoldani a veszélyt. 

Hatás: A “Delejes Távleső” hatására a kapitány azonnal talál egy 
biztonságos utat a bajokon keresztül. Semmibe veheted az összes 
“Esemény” kockát. Az összes el nem használt “Delejes Távleső” 
két-két pontot ér a játék végén.

 Kártyák
   “Turbó” kártyák (8 db)

   “Erő” kártya: Alternetív út (2 db)

 MEGJEGYZÉS

 MEGJEGYZÉS
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Mi történik, ha egyedül marad a Kapitány a hajón, mikor 
eléri a következő várost? 
Ha már minden utas elhagyta a hajót, de a kapitány átjutott az 
összes akadályon és eljutott a következő városig, döntenie kell. 
Felhúzhat magának egy “Kincs” lapot az adott városon, vagy 
tovább szállhat önmagában. Addig mehet így tovább a Kapitány, 
amíg meg meri kockáztatni.

Mi van akkor, ha elfogy a húzópakli?
Keverjétek össze a dobópaklit, és alkossatok belőle új paklit!

Mi történik, ha egy városból elfogynak a kincsek? 
Ez a város a továbbiakban már nem lesz célállomás, a léghajó nem 
áll meg többé a város felett. Ha egy utas leszáll és felveszi az utolsó 
kártyát, akkor abban a körben más már nem is szállhat le ott.

Mi történik akkor, ha egy hajó eléri az utolsó (25-ös 
számmal jelölt) várost? 
Ebben az esetben a kapitánnyal kezdve, az összes játékos 
sorban húz egy “Kincs” kártyát. Előfordulhat olyan eset is, hogy 
valamelyik játékosnak nem marad “Kincs”. Neki nincs szerencséje. 
Egy új utazás kezdődik az első várostól. Megjegyzés: Bármikor 
leszámolhatod, hogy mennyi “Kincs” kártya maradt még egy 
“Város” lapka mellett. 

Köteles a Kapitány kijátszani minden “Felszerelés” kártyát, 
ha van neki? 
Igen! Viszont a “Turbó” kártyák használatára semmi sem 
kényszeríti. 

A Kapitány és az utasok beszélgethetnek az utasok 
döntéshozatala előtt? 
 Igen! A Celestia sokkal viccesebb, ha megpróbáltok hatni 
egymásra. 
    

 Részletek

Amália a kapitány és Ottó az egyetlen utasa. Miután Amália 
dobott a kockákkal Ottó úgy dönt, hogy elhagyja a fedélzetet. 
Amália most még nem szállhat ki, mivel a kör elején még 
legalább ketten voltak a hajón.
Amália sikeresen elér a következő városig és egyedül van a 
kör elején. Úgy dönt, hogy nem kockáztat tovább. Leszáll ő is 
a léghajóról és felhúzza a város legfelső “Kincs” lapját, még 
azelőtt, hogy dobna a kockákkal.

Vegyétek ki a húzópakliból az “Erő” kártyákat!

A “Delejes távleső” kártyákat szintén vegyétek ki!

Mindazonáltal, a “Turbó” kártyák benne 
maradhatnak. 

A játék vége különbözik: 
A játék addig tart, amíg valaki össze nem szed öt 
különböző fajtájú “Kincs” kártyát.

Ezek után pontszámítás következik, csakúgy mint az 
alapjáték esetén. 

Variáció 
Kezdeti Kalandok

Tódor, Lukács és Bendegúz a “Kezdeti Kalandok” 
verzióval játszik. 

Minden új utazás kezdete előtt leellenőrzik a 
kincseiket. 

Bár Tódornak 7 “Kincs” kártyája van és úgy érzi, 
nagyon jól áll a szénája, mégsem tudja befejezni a 
játékot, mert csak 4 különböző fajtájú kincse van. 

Később a játék folyamán összegyűjt egy ötödik 
típusú kincset, ezzel be is fejezve a játékot. 

Bár csak négy kártyája van összesen, de 
pontértékben a többiek fölé emelkedett, ezért 
Bendegúz nyeri a játékot. 
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Aaron Weissblum < Tervező

Gaétan Noir < Illusztráció

Philippe Christin < Léghajó alkotója

Importálja és forgalmazza:
Reflexshop Kft.
1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/5.
Tel.: +36 1 688 1858
Fax: +36 1 688 1859
office@reflexshop.hu
www.reflexshop.hu

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindenkinek aki hitt bennünk,
és segített abban, hogy a Celestia létrejöhessen! 

Játék összefoglaló
1 - Ha a Kapitány egyedül van, elhagyhatja a hajót. (  9)
                   

2 - A Kapitány dob a kockával.

3 - Az utasok döntenek, hogy
leszállnak, vagy maradnak.

4 -Bármelyik léghajón
tartózkodó kijátszhatja a
“Kilakoltatás” kártyát. 

5- A Kapitány bejelenti, hogy
képes-e megoldani a kihívásokat. 

6- Ki lehet játszani a
“Hátrakéta” valamint a
“Széllökés” kártyákat.

7 - A Kapitány leteszi a megfelelő 
“Felszerelés” kártyáit, VAGY a a 
Kapitány, vagy bármelyik utas 
kijátszhatja a “Delejes Távleső” 

kártyát.

8 - Ha az utazás folytatódik változik a 
Kapitány személye. (  1) 

9 - Ha egy új utazás kezdődik, minden játékos húz egy 
“Felszerelés” kártyát, ráteszi bábuját a léghajóra, amit 
visszateszünk az első “Város” lapkára.
Más lesz a Kapitány. (  2)  
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“Erő" kártyák
Ki > Kapitány / Utasok
Mikor > Ha a léghajó zuhan.
Hatás > A játékosok húzhatnak egy “Kincs” kártyát.

Ki > Mindenki
Mikor > Mielőtt a Kapitány kijátszana egy kártyát.
Hatás > A Kapitánynak újra kell dobnia minden 
eseménytelen (üres) kockát.

Ki > Kapitány / Utasok
Mikor > Ha a léghajó zuhan.
Hatás > A Kapitány újradobhat egy vagy több 
választott kockával.

Ki > Kapitány / Utasok
Mikor > Mielőtt minden utas bejelentené maradási 
szándékát. 
Hatás > Lekényszerít egy utast a léghajóról és fel kell 
vennie a legfelső “Kincs” kártyát.

Ki > Kapitány / Utasok
Mikor > Ha a léghajó zuhan.
Hatás > “Felszerelés” kártya kijátszása nélkül 
mehet tovább a hajó a következő városig.


