
Kozmikus baklövés

A Kozmikus baklövés eredetileg Amerika békés északnyugati erdejeiből származik. Két 
utazó találkozott ott a játékkal, és annyira megtetszett nekik, hogy elhatározták, 
mindenhol megosztják az emberekkel, amerre járnak. Akikkel megismertették a játékot, 
azok közül sokak megszerették, és elkezdték rendszeresen játszani, és azon 
gondolkoztak, hogy ezt ők vajon hogyhogy nem találták ki.

Ez az útmutató segítséget nyújt abban, hogy mi magunk is felfedezzük a Kozmikus 
baklövés által nyújtott felejthetetlen élményt. Ezek a kicsiny kockák rengeteg órányi 
vidámságot fognak biztosítani, miután már tudjuk, hogy hogyan is kell használni őket.

A Kozmikus baklövés olyan, mint az élet. A bátor kockáztatás és a következetes 
stratégia összefonódása része a játéknak. Minél többet játszunk a játékkal, annál 
inkább belátjuk ezt. A Kozmikus baklövés tényleg olyan, mint az élet: néha úgy érezzük, 
hogy a Kozmoszban szárnyalunk, néha meg baklövést követünk el. Szóval jókedvű, 
vidám játékot, és ne feledjük, a Kozmikus baklövés több, mint egy egyszerű játék!

A játék
A játék elején döntsük el, hogy hány pontig szeretnénk játszani. Egy rövid játéknál 
általában 300 pont a cél, egy normál játék általában 500 pontig tart. Aki először eléri ezt 
a célt, megnyerheti a játékot, hacsak nem sikerül valakinek Az utolsó esélyét jól 
kihasználnia (lásd lentebb).

Ezután döntsük el, hogy ki legyen a kezdőjátékos. Ezt megtehetjük például úgy, hogy 
minden játékos dob egy fehér kockával, és aki a legnagyobbat dobta, az kezdhet. A 
kezdőjátékos mind az öt kockával dob, majd összeszámolja, hogy hány pontot ér a 
dobása.

Minden és   5 illetve 10 pontot ér, kivéve, ha egyszerre három 
vagy öt egyforma is lett dobva (lásd lentebb).



Ha egy dobás eredményében három egyforma szimbólum van, az Villanásnak számít. 
Egy villanás értéke:

 = 20 pont

 = 30 pont

 

 = 40 pont

 = 50 pont

 = 60 pont

 = 100 pont

A fekete kockán a Lángoló Nap  szimbólum joker-nek számít. 
Elszámolható 5 vagy 10 pontnak, de lehet akár pontot nem érő szimbólumként is 
felhasználni azért, hogy majd újra lehessen dobni (lásd lentebb). A következő 
helyzetekben viszont csak meghatározott módon használható fel a Lángoló Nap:

• A Lángoló Nap szabály értelmében ha egy dobásban van két egyforma 
szimbólum és a Nap, akkor a három kocka együtt egy Villanásnak számít.

• Ha egy dobásban van Nap, de nincs más, ami pontot érne, akkor a Napot 5 
vagy 10 pontnak kell beszámítani azért, hogy elkerülhessük a Baklövést 
(lásd lentebb).



Ha egy dobásban öt egyforma szimbólum van, az Áruszállító űrhajónak számít. Egy 
Áruszállító űrhajó értéke:

 = 200 pont

 = 400 pont

 = 500 pont

 = Azonnali győzelem!

Egy

 -ekből álló Áruszállító űrhajó egész

egyszerűen túl sok pontot jelentene. Ezért ez valójában egy Szupernóvának fog 
számítani. Ha valaki dob egy Szupernóvát, az azonnal kiesett a játékból!

Baklövés
Bármikor, ha egy dobásnál nincs sem pontot érő szám, sem Villanás, sem Áruszállító 
űrhajó, azaz a dobás nulla pontot ér, az Baklövésnek számít. Minden, ebben a körben 
gyűjtött pont elvész, és a következő játékos köre következik. Abban az esetben, ha a 
Baklövést öt kockával sikerült dobni, azt Űrszemétnek hívjuk.

Az éppen soron lévő játékos tehát úgy kezdi a körét, hogy mind az öt kockával dob. A 
pontot érő kockákat félreteszi, a maradék pontot nem érő kockákkal pedig újra dobhat. 
Az újradobott kockákkal is kell pontot szereznie azért, hogy elkerülhesse a Baklövést. 
Az újradobások során tehát a pontok folyamatosan gyűlnek, egészen addig, amíg a 
játékos úgy dönt, hogy megáll, és felírja az ebben a körben összegyűjtött pontjait, vagy 
amíg az újradobott kockákkal nem dob Baklövést, amivel elveszti ezeket a pontokat. 
Bármelyik dobás után meg lehet állni, kivéve a három következő esetet:

• Nyitó dobás. Ha egy játékosnak nincs még felírt pontja, legalább 35 pontot kell 
összegyűjtenie ahhoz, hogy lehessen felírt pontja, és ezáltal beszállhasson a 
játékba.



• Nem szeretnéd, de muszáj. Ha bármennyi dobás után mind az öt kocka pontot 
ér, folytatni kell a kört, újra kell dobni mind az öt kockával, és újabb pontokat kell 
szerezni (különben Baklövés).

• Az idegesítő szabály. Egy Villanás dobása után újra kell dobni minden nem 
pontot érő kockával (vagy mind az öt kockával abban az esetben, ha mind az öt 
kocka pontot ér), és újabb pontokat kell szerezni (különben Baklövés). Ráadásul 
az Újradobás kitétel értelmében a Villanást tisztázni kell. Ez azt jelenti, hogy a 
Villanás után következő dobásban nem lehet olyan szimbólum, ami megegyezik 
a Villanással. Ha mégis van, akkor meg kell ismételni az újradobást 
ugyanazokkal a kockákkal. Ha még mindig van, akkor még egyszer, és így 
tovább, egészen addig, amíg a megismételt újradobásban csak a Villanás 
szimbólumától különböző szimbólumok lesznek, aminek az eredménye vagy 
pontot fog érni, vagy baklövésnek fog számítani.

Bármikor, amikor ez a három eset nem áll fenn (azaz a játékos már játékban van vagy 
összegyűlt legalább 35 pont, van még legalább egy pontot nem érő kocka, és az utolsó 
dobásban nincs Villanás) és az utolsó dobás nem Baklövés volt, akkor meg lehet állni, 
és ebben a körben összegyűjtött pontokat fel lehet írni, amit már nem lehet elveszíteni.

Megjegyzés: A Villanást és az Áruszállító űrhajót minden esetben egyszerre kell 
kidobni. Azaz nem lehet a korábban félre rakott és az újradobott kockákból összerakni.

Példa kör
Az első dobás eredménye a következő: 

A Villanás 30 pontot ér, ehhez még hozzájön, 

az összesen 35 pont. A negyedik megegyező szimbólum nem ér pontot. Ez a 35 pont 
már elég lenne arra, hogy Nyitó dobás legyen.

Azonban az Idegesítő szabály miatt ebben a helyzetben nem lehet megállni, újra kell 
dobni a pontot nem érő kockát. A dobás eredménye:

Életbe lép az Újradobás kitétel, a Villanást tisztázni kell, azaz meg kell ismételni az 
újradobást ezzel az egy kockával. 



Ennek eredménye,

ami 5 pontot ér. A korábbi 35 ponttal együtt összesen már 40 pont gyűlt össze.

Azonban most sem lehet megállni a Nem szeretnéd, de muszáj szabály miatt, hiszen 
mind az öt kocka pontot ér. Dobni kell mind az öt kockával, aminek az eredménye:

Ez a dobás 5+10=15 pontot ér, ehhez még hozzájön a korábbi 40 pont, ami összesen 
55 pont. Ebben az esetben már meg lehetne állni, és az eddig összegyűjtött 55 pontot 
fel lehetne írni. De természetesen tovább is lehet menni annak reményében, hogy még 
több pontot sikerül összegyűjteni. Tegyük fel, hogy az utóbbi lehetőségre esett a 
választás.

A legutolsó dobásnál két kocka ért pontot (5, illetve 10 pontot), azaz a maradék három 
kockával lehet újra dobni, aminek az eredménye:

A Lángoló Nap szabály miatt ez 20 pontos Villanásnak számít. A korábbi 55 ponttal 
együtt összesen 75 pont gyűlt össze.

Viszont újra kell dobni (az Idegesítő szabály és a Nem szeretnéd, de muszáj szabály 
miatt), mind az öt kockával. A dobás eredménye:

Az egyik kocka szimbóluma megegyezik az előző dobásban szereplő Villanással, azaz 
az Újradobás kitétel miatt a dobást meg kell ismételni ugyanazokkal a kockákkal, jelen 
esetben mind az öt kockával, aminek az eredménye:



Ez egy Kozmikus Baklövés, ami egyben Űrszemét is: öt kockával nem sikerült pontot 
szerezni, így az eddig összegyűjtött 75 pont elvész, és a következő játékos köre 
következik. Már e példában is jól látszik, hogy akár egy körön belül is megtapasztalható 
a sikeres kockáztatás után érzett elégedettség és a letaglózó csalódottság is.

Az utolsó esély
Amikor valamelyik játékos eléri az előre meghatározott mennyiségű pontot (500 pont a 
javasolt), elkezdődik az Utolsó esély. Minden játékos kap még egy esélyt, hogy utolérje 
a vezető játékost. Akinek még így sem sikerült több pontot elérnie, mint a vezető 
játékosnak, az kiesett a játékból. Ha valakinek sikerül több pontot elérnie, akkor a régi 
vezető kap egy utolsó esélyt, hogy több pontot érjen el, mint az új vezető, különben 
kiesik. Ez addig folytatódik, amíg egy kivételével minden játékos kiesik. A játékot a bent 
maradt, legtöbb pontot elért játékos nyeri.

Magyar fordítás: centaur
Fotók, szerkesztés: Artax

A játék megvásárolható a Játékmester 
társasjátékboltban:http://www.jatekmester.com/
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