
3–8 Játékos részére 8 éves kortól
Szerz k: Alan R. Moon & Bruno Faidutti

Kaland és blöff a bányában

Tartalom
1 játéktér az alaptáborral és 5 bányabejárattal
30 bányakártya:  15 drágak kártya: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 9, 11, 11, 13, 14, 15, 17

15 veszélykártya: 3 minden típusból: Kígyó, Skorpió, Földomlás, Gázfelh
és Robbanás

90 drágak :   60 Rubin értéke:1
30 Gyémánt értéke: 5

8 kalandor 8 különböz  színben
8 kincsesláda a  8 Játékos színében
5 bányabejáratot Lezárótömb értéke 1-töl 5-ig

A legels  expedíció el tt a kincsesládákat és a lezárótömböket
óvatosan szedjük ki a tartókartonból. Minden ládához 3 ugyanolyan
szín  karton rész tartozik. Ezeket egymásba kell helyezni, ahogy az
1. ábra mutatja. A játék végén ezek a ládák a tartó dobozban
szétszedés nélkül elférnek.

A játék célja
1 ábra

Mindenki a legszebb rubinokkal és gyémántokkal akar visszatérni az expedícióról. A
játékosok mind az 5 bányát felfedezik, és mindet gyorsan megpróbálják elhagyni, a lehet
legjobban meggazdagodva. Az a játékos lesz a nyertes, akinek a legtöbbet érnek
a kincsesládájában található drágakövei.

El készületek
Tegyük a játéktáblát az asztal szélére, úgy 
hogy a bányák bejárata az asztal közepe felé 
nézzen. Tegyük oldalra egy halomba, talonként
a drágaköveket. Minden játékos válasszon 1 
szint, és vegye el a megfelel  kalandozót és 
kincsesládát Mindenki tegye a ládáját maga elé, 
a kalandozóját pedig tartsa a kezében. Te-
gyük a lezárótömböket a megfelel  sorrend-
ben a bányák bejáratához. Keverjük meg a 
bányakártyákat, és tegyük képpel lefelé a já-
téktáblára. Ez lesz a húzópakli.

 2. ábra:Játéktér
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Az expedíció
A kalandozók együtt fedezik fel a bányákat!
Természetesen k a drágaköveket keresik, de
közben rengeteg veszélynek teszik ki magukat.
Miel tt valaki körének vége lenne egy új kártya
húzásával, minden játékosnak mindig el kell
döntenie, hogy vállalva a rizikót mélyebbre hatol 
a bányába, keresve a köveket vagy visszatér a
zsákmánnyal a bázisra, megvédve azt. Amikor
egy veszély másodszor is felt nik, minden
kalandozó félelemmel telve rohan vissza a
bázisra – s üres kézzel.

Az a játékos, aki a legközelebb ül a 
húzópaklihoz, a legfels  lapot felfordítja, és az 
egyes bánya bejáratához teszi /lásd 3. ábra/. 
A föld alatti folyosó a jöv ben majd tovább lesz 
építve újabb kártyákkal.  3.ábra

Minden játékos elindul az els  bányába, és az 1-es számú lezárótömböt oldalra tesszük.
A Kalandorok a játékosaik kezében maradnak, amíg el nem hagyják a bányát, 
hogy visszatérjenek a bázisra, akkor majd az alaptáborra kell tenni a Kalandort.

A lerakott kártya drágakövet vagy veszélyt tartalmaz, leírásuk lásd alább:

Drágakövek

Amíg ezek jönnek, addig minden jól megy! Az expedíció b velkedik szerencsében, sorra
találják a kincseket.
A drágak kártyát a bánya meghosszabbításaként kell letenni. Azok a játékosok, akik a
bányában vannak, a kártyán jelzett köveket egyenl en szétosztják maguk közt. Minden
játékosnak ugyanannyi követ kell elvennie a talonból. Amennyiben marad k  –a legtöbb
esetben így van- a megmaradt köveket a kártyára kell tenni.

Példa:
– Ezen a kártya 11 követ jelez, ha 5 játékos van a bányában, akkor

mindegyikük 2 Rubint vesz el a talonból, és 1 Rubin a kártyára kerül. 
(5 Játékos X 2 Rubin = 10,  1 marad

– Ez a kártya 17 követ jelez, ha 3 játékos van épp a bányában, akkor
mindegyik kap a talonból 5 Rubint /vagy 1 db Gyémántot/. 2 Rubint a
kártyára kell helyezni.

Fontos: A játékosok a megkapott köveket a kincsesládájuk mellé kell hogy tegyék. Ez 
addig nem lesz teljesen az övék, amíg lent vannak a bányában. Ha id ben feljönnek a 
felszínre, akkor tehetik a drágaköveket bele a kincsesládájukba, és meg is tartják azt a 
játék végéig.

Bármikor be lehet váltani a játék során 5 Rubintot 1 Gyémántra.
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Veszélyek

Kígyó, Skorpió, Földomlás, Gázfelh  és Robbanás: ezen veszélyes helyzetek várnak a
Kalandozókra. A veszélykártyát arccal felfele a bánya folytatásaként kell letenni. A ve-
szélykártyán mindig útkanyar található, azaz a föld alatti folyosó mindig fordul, amikor egy 
veszély keletkezik. Tegyük a kártyát oly módon, hogy a következ  kártyát le lehessen
tenni anélkül, hogy ütközzön az Alaptáborral vagy a folyosó útvonala túl hosszú legyen.
Amikor a kalandorok el ször találják maguk szembe valamilyen veszéllyel, akkor
képesek legy zni azt, és az expedíció normális módon folytatódik. De vigyázzunk, ha
ugyanaz a veszély újra el kerül ebben a bányában, nem feltétlenül közvetlenül az els
után, az expedíció azonnal véget ér.
Minden játékos, aki a bányában tartózkodik, sarkon fordul és menekül, visszatérnek az
alaptáborba. Ezek a játékosok az összes drágakövüket elveszítik, ami a kincsesládájuk
mellett volt, amit ebben a bányában gy jtöttek. Természetesen ami már a kincseslá-
dában van, az megmarad.

A Dilemma: mélyebbre hatolni vagy elhagyni a bányát?

Minden körben, miel tt vége a körnek egy új kártya húzásával –és lerakásával-, minden a
bányában tartózkodó Kalandornak el kell döntenie titokban, de egyszerre, a következ
lehet ségek közül melyiket választja: Tovább akar menni, még mélyebbre a bányába, fel-
vállalva a kockázatot az újabb kincsekért vagy biztonságba viszi a már megszerzetteket?
Ha meghozták a döntést, akkor minden játékos valamelyik öklébe teszi a Kalandorát, és
aztán minden játékos egyszerre azt az öklét nyitja ki, amelyik megfelel a döntésének.

– Üres kéz: az út folytatása:: ezen játékosok vállalják a ve-
szélyt, és tovább mennek a bánya mélye felé. k megtartják 
a Kalandorukat, és folytatják az expedíciót.

– Kalandor a kézben: a bánya elhagyása: ezen játékosok
minden a bányában szerzett kincsüket beteszik a kincseslá-
dájukba, ez a drágak mennyiség már a játék végéig az övék. 
Valamint a kifelé vezet  útjuk során az összes, a kártyán hagyott 
Drágakövet összegy jtik, és egyenl en elosztják maguk közt. 
A maradékot – ami az egyenl elosztás után marad- azt va-
lamelyik kártyára teszik. Az elosztást az összes a bányában 
található drágakövön együtt kell elvégezni, nem kártyánként.
/Elképzelhet , hogy nem lehet elosztani egyenl en, ekkor
minden Drágak  a bányában marad, illetve ha egy játékos
dönt csak a kimenetel mellett:  mindet megkapja./
A Játékosok a Kalandorukat az alaptáborba helyezik, szá-
mukra ez az expedíció véget ért.

Amikor már minden játékos elhagyta a bányát, vagy az 5 különböz  veszély valamelyike
másodszor is el kerül, akkor az expedíciónak vége.
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Új expedíció
Ha minden játékos úgy döntött már, hogy elhagyja a bányát, vagy az 5 különböz
veszély valamelyike másodszor is el kerül, akkor az adott expedíciónak vége.
Ha az expedíciónak azért lett vége, mert egy veszélykártya másodszor került el , akkor
ezen 2 kártya egyikét tegyük vissza a dobozba, az a játékból kikerül.

Ha maradt még drágak  a bányában, azokat vissza kell tenni a talonba.

A következ  expedíció el készítéseként szedjük össze az asztalról a letett kártyákat, keverjük
össze a húzópaklival ,és ez lesz majd az új húzópakli. Tegyük az Alaptábor mellé paklit,
képpel lefelé.

Minden Kalandozó a következ  bánya lejárathoz indul, félre teszik a lezárótömböt. Az a
játékos, aki a legközelebb ül a húzópaklihoz, a legfels  lapot felfordítja, és az aktuális
bánya bejáratához teszi.

Megjegyzés: A kincsesládákat mindenki által láthatóan kell tartani, de nem kell, hogy minden
benne lev  drágak  jól kivehet  legyen, azaz a ládába bedobálhatják a kincseiket a
Kalandorok, nem kell sorba rakni ket. Ha titkolni szeretnénk a játék során a megszerzett
Drágaköveket, akkor a játék kezdete el tt állapodjunk meg ebben.

A Játék vége
Amikor az 5. expedíciónak is vége, akkor minden játékos kiszámolja a gy jtött kincsei
értékét – Rubin 1 pont, Gyémánt 5 pont- Az a játékos nyer, akinek a legtöbb pontja van.

Szerz k: Alan R. Moon, Bruno Faidutti
Artikelnummer: 49076 8
Illusztráció & Grafika: Jörg Asselborn und Christof Tisch, az alapok

(Játékelemek és Szabály)
Claus Stephan (Cím illusztráció és a doboz)
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Rövid Összegzés
5 fordulóból /expedíció/ áll a játék
1 fordulón belül, amíg nincs vége, a következ ket kell tenni:
1. A Játékosok döntenek /tovább vagy vissza/
2. Akik tovább: 1 lap húzása:

A: Ha drágak lap: osztozkodás, majd újra egyes pont.
B: Ha veszélylap: els nél semmi, és újra egyes pont, ha másodszor ugyanaz
veszélylap: az e járatban gy jtött minden kincs odaveszik, és vége a fordulónak.

3. Akik visszafordulnak: az elhagyott drágaköveken megosztoznak, és a kincsesládájukba
mentik a gy jtött kincset. Ebben a fordulóban k már nem játszanak.
Ha 2/B vagy ha mindenki kijött a bányából: Új forduló kezd dik.
Az nyer, akinek a legtöbbet érnek a Drágakövei.

Variációk

Diamant Jones és a Tiltott Bálvány
(Michael Pearsall ötlete)

Ehhez kell 5 speciális "Bálvány" bábu – pl. a Carcassonne-ból a bábuk-. Ugyanúgy kell
játszani, mint az eredeti Diamantot, kivéve, ha a felfordított bányakártya az 1–es Drágak lap. 
Az egy Rubin kártyára tétele helyett 1 Bálványt helyezünk a kártyára. Ezt a kincset
sohasem lehet szétosztani. Az egyetlen módja a megszerzésének, ha egyedül vagy: azaz
vagy már csak egyedül van a Kalandor a bányában, amikor ezt a kártyát fordítják fel, vagy
amikor a bánya elhagyása mellett dönt a játékos, akkor csak egyedül megy vissza az alap-
táborba. A többi drágak  elosztása az alapszabály szerint történik. A játék végén minden 
megszerzett bálvány 10 ponttal gazdagítja a tulajdonosát.

Diamant 2 játékos esetén

Mindkét Játékos 2 bábut kap, így két különböz  felfedez t kezel a játék során. Ez azt jelenti,
hogy a kincsek szétosztása bábunként történik, nem játékosonként.
A döntéskor a játékos így 2 bábura hozza meg a döntését: akár mindkett t bent hagyhatja,
vagy mindkett vel kijöhet, de azt is megteheti, hogy csak az egyikkel jön ki a Bányából a másik
tovább gy jti a kincset lent. A játékosnak úgy kell kezelnie a 2 bábuját, mintha 2 játékosé
lenne, és mindegyik csak a saját kincsét gy jtögeti, amikor pedig valamelyik visszatér az
Alaptáborba, akkor csak az általa megszerzett drágaköveket teszi be a kincsesládába.

A Variációk a szerz  -Bruno Faidutti- weboldaláról származnak: http://www.faidutti.com
A weboldalon megtalálható a játéktér pdf-ben, annak akinek olyan verziója lenne, amiben nincs ez benne a
dobozban. (A Játéktér nélkül is teljes érték  a játék, csak szebb vele együtt. )

Fordította:
Dunda
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