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A játék tartalma

DIG MARS

A játék ötlete

#A kapitány naplója, 37. naplóbejegyzés 
Nem voltam túl bizakodó, amikor elindultunk, de most, hogy már olyan közel 
járunk, kezdem elhinni, hogy tényleg megérte az a rengeteg befektetés, amit 
a Vállalat tett. Nézegettem a képeket, amiket a szonda küldött a kanyonból 
és el kell ismernem, tényleg van ott valami a felszin alatt. Örülök, hogy a 
Vállalat engem bízott meg ezzel a feladattal. A legénység kicsit nyűgös, de hát 
érthető, hogy aggódnak, senki nem járt még a Marson kincset keresni. Néhány nap 
múlva landolunk, ha minden igaz, már alig várom, hogy elkezdjünk ásni. Sajnos 
nem leszünk egyedül, másoknak is sikerült összeszedniük annyi pénzt, hogy 
elindítsák az expediciót, úgyhogy kemény versenyre számithatunk. De nincsenek 
kétségeim arról, hogy a kincset mi találjuk meg először.
#37. bejegyzés vége.

Az emberiség az eddigi legnagyobb felfedezés küszöbén áll. A Marsra 
küldött szonda az egyik kanyonban olyan jeleket talált, amelyek arra 
mutatnak, hogy a bolygó felszíne alatt ismeretlen eredetű különleges 
tárgyak rejlenek. A Földön csak néhány olyan vállalkozás létezik, amely 
rendelkezik az ahhoz szükséges forrásokkal, hogy ténylegesen küldjön 
valakit, aki felkutatja ezeket a tárgyakat, és elhozza őket. Te vagy az 
egyik ilyen vállalkozás vezetője. Cselezd ki a versenytársaidat, tégy 
szert a legnagyobb nyereményre és szerezz hírnevet! A “Kincskereső 
a Marson” társasjátékban a Mars egyik kanyonját tárod fel, felásod a 
földet és elhozod a talált kincset, amivel nyereménypontokat szerzel. A 
nyereménypontokat felhasználva bővítheted és fejlesztheted a felszerelésed, 
amivel aztán a nehezebb terepen is tudsz majd ásni, ki tudod ásni az 
eldugottabb kincseket is és bővítheted az expedíciós flottádat. A cél az, 
hogy elsőként szerezz meg bizonyos pontszámot.

6o db kártya, ebből 48 felfedezés- és 12 felszerelés-
kártya

16 db állomáskorong,
4 színben

12 db felszerelésjelző,
4 színben

1o db nyereménykorong

Kincskereső a Marson
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A játék előkésztése

Felszerelés-kártyák

Minden játékos magához vesz 4 db állomáskorongot és 3 db felszerelésjelzőt 
(megegyező színűeket), valamint 3 db felszereléskártyát (1 ásót, 1 
szállítót és 1 expedíciós flottát). Keverd össze a felfedezőkártyákat és 
helyezd őket mintával lefelé 4x4-es sorban, ami a játéktáblát alkotja 
majd úgy, hogy egy-egy sor mellé 3 felszereléskártyát teszel le. Helyezd 
a felszereléskártyáidat magad elé és tedd a felszerelésjelzőket az első 
kártya mellé egy sorba, ahogyan az ábra mutatja! Tedd a nyereménykorongokat 
a játéktáblához közel, hogy minden játékos könnyen elérhesse őket 
(ezeket fogod pénzként használni). Tetszőlegesen döntsétek el, ki kezdi a 
játékot. Egy játékos kezd, majd az óramutató járásával megegyező irányban 
haladva minden játékos elhelyezi az egyik állomáskorongját a tábla 
bármelyik mezőjén (még akkor is, ha azt már elfoglalta egy másik játékos 
állomáskorongja). Kezdődhet a játék!

Felfedezés-kártyák

Még felfedezetlen 
terület

Ásás nehézségi 
szintje

Bónuszművelet

Szállítás nehézségi 
szintje

Nyereménypontok

Felfedezett 
terület

Talaj
Kincs

Ásófelszerelés Szállítófelszerelés Expedíciós flotta

Felszerelés 
szintje



4

A játék menete
A játékosok körbe mennek, az óramutató járásával megegyező irányban haladva mindig 
más és más lesz a kezdő játékos. Az egyes játékosok körönként legfeljebb 3 műveletet 
végezhetnek el. A műveletek elvégzésének sorrendje tetszőleges, és minden egyes 
művelet többször is elvégezhető. A lehetséges műveletek a következők:

Válassz ki egy olyan mezőt, aminek a tetején „felfedezett” kártya van, és 
azon legalább egy állomáskorongod. Ha a szállítási felszerelésed szintje 
megegyezik vagy magasabb a kártyán feltüntetett szállítási nehézség 
szintjénél, elveheted a kártyát, és lehelyezheted magad elé, mintával 
lefelé. A nyereménypontjaidat mindig tartsd rejtve a többi játékos előtt! 
Az összes állomáskorong, ami korábban a kártyán volt, ott marad az adott 
mezőn (vagy annak helyén, ha nincs több kártya az adott helyen és az üres 
marad). 
Ha egy „felfedezett” kártyán több állomáskorong is áll, az „Együttműködés” 
keretében magasabb nehézségi szintű kincs elszállítása is lehetséges. 

A kék játékos áshat a bal oldali területen, mivel ásófelszerelésének szintje 
ezt lehetővé teszi. Ugyanakkor a jobb oldalon nem áshat, mivel ehhez nem elég 
magas a szintje.

A kék játékos elszállíthatja a bal oldali kincset, a jobb oldalihoz viszont 
nincs elég kapacitása.

Válassz ki egy olyan kártyamezőt, aminek a tetején egy „még felfedezetlen” kártya 
van, és rajta legalább egy állomáskorongod. Ha az ásófelszerelésed szintje megegyezik 
vagy magasabb, mint a kártyán jelzett ásási nehézségi szint, felfordíthatod a kártyát 
ezzel jelezve, hogy „felfedezted” a területet. Az összes többi állomáskorong, ami 
a „felfedezetlen” kártyán volt az ásás előtt, ott is marad, az immár “felfedezett” 
kártyán. 
Ha olyan kártyát fordítasz fel, amelyen bónuszművelet van, a kör folyamán 
elvégezheted (lásd a „Bónuszművelet” leírását). 
Olyan területen is áshatsz, aminek a nehézségi szintje magasabb, mint a 
felszerelésedé, ha a „felfedezetlen” kártyán több állomáskorong is van (lásd az 
„Együttműködés” fejezetet). 

SZÁLLÍTÁS

ÁSÁS



5

Mozgasd az egyik állomáskorongodat egy vízszintesen vagy függőlegesen 
szomszédos mezőre. Ha olyan irányba akarsz mozogni, ahol a szomszédos mező 
üres, vagyis nincs rajta kártya, átugorhatod (adott esetben többet is), 
és az ugyanabban az irányban levő következő, legközelebbi olyan mezőre 
ugorhatsz, ahol van kártya. Ha viszont később egy másik irányba akarsz 
mozogni, ugorhatsz üres mezőre is. 

MOZGATÁS

Válaszd ki az egyik felszereléskártyádat és a nyereménypontjaiddal fizetve 
a következő módon fejlessz a felszereléseden (ekkor az alacsonyabb szintű 
felszereléskártyádat, illetve nyereménykorongodat vissza kell adnod): 
 
1. szintről 2. szintre  — 1 nyereménypont;
2. szintről 3. szintre  — 2 nyereménypont;
3. szintről 4. szintre  — 3 nyereménypont.
 
Szükség esetén használd a nyereménykorongjaidat vagy a már elhasznált 
kártyáidat, mint váltópénzt. A felszerelésjelzőt pedig vidd a kiválasztott 
felszereléskártyán a következő szintre (pl. 2-ről 3-as szintre).

Minden alkalommal, amikor az expediciós flottádat magasabb szintre 
fejleszted, jogosult vagy egy további állomáskorongot a játéktáblára 
helyezni. A flotta fejlesztésekor az érintett játékosnak az új 
állomáskorongot azonnal le kell tennie a játéktábla valamelyik mezőjére, 
még akkor is, ha az éppen üres. 

FEJLESZTÉS

Ha a kék játékos 2-es 
szintről 3-as szintre akarja 
fejleszteni ásófelszerelését, 
2 nyereménypontot kell 
fizetnie. Ezután visszaad 
egy 3-as értékű kártyát 
és visszavesz egy 
nyereménykorongot (vagy egy 
1-es értékű felfedezéskártyát), 
majd az ásófelszerelésénél a 
felszerelésjelzőt 2-ről 3-ra 
viszi fel. 

Ha egy játékos egyszer már lépett, a következő játékoson a sor.

A kék, illetve a piros 
állomáskorongok mozgási 
lehetőségei. empty 

space

empty 
space

empty 
space
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A játékos egy további ásást végezhet, az alapszabályoknak 
megfelelően.

A játékos egy további szállítást végezhet, az alapszabályoknak 
megfelelően.

A játékos magához vehet egy nyereménykorongot vagy egy 1-es értékű 
felfedezőkártyát, amitől valaki már megvált.

a játéktábla bármely mezején a mező tetején levő kártya alá nézve a 
játékos megnézheti, hogy milyen, még “felfedezetlen” kártya rejlik 
alatta, anélkül, hogy a többi játékosnak megmutatná. Ezután vissza 
kell raknia a meglesett kártyát, irással lefelé, ugyanarra a mezőre.

A játékos bármely állomáskorongot (legyen az a sajátja vagy az 
egyik ellenfélé) áthelyezheti a játéktábla bármelyik másik mezőjére, 
feltéve, hogy az nem üres.

2 játékos esetén — 40 pont;
3 játékos esetén — 30 pont;
4 játékos esetén — 20 pont.

EXTRA ÁSÁS

EXTRA SZÁLLÍTÁS

EXTRA NYERESÉSPONT

TEREPFELMÉRÉS

ÁLLOMÁS ÁTHELYEZÉSE

A lehetséges bónuszműveletek a következők:

Bónuszműveletek

A játék vége

Sok kártyán szerepel speciális bónuszművelet, aminek a lehetőségével 
egyszer lehet élni. Ha egy játékos „ásás” közben olyan kártyát fed fel, 
amelyen bónusz szerepel, az adott körben egyszeri alkalommal élhet a 
lehetőséggel. A bónuszművelet csak az adott körben érvényesíthető, és 
csak azáltal a játékos által, aki az ásóműveletet végezte és a kártyát 
felfordította. 

Egy játékos győztesnek kiálthatja ki magát, ha legalább az alábbi 
nyereménypontokkal rendelkezik:

Egy játékos csak a saját körében kiálthatja ki magának a győzelmet. Az 
adott játékos azonnal nyer, még ha valamelyik másik játékosnak több pontja 
is van. 
 
Ha senki sem kiáltotta ki magát győztesnek az utolsó kártya felemeléséig, 
az a játékos nyer, aki a legtöbb nyereménypontot gyűjtötte össze.

Ha egy kicsit érdekesebbé akarjátok tenni a játékot, válasszátok ezt a 
variációt, amely szerint a játékosok a megszerzett felfedezőkártyákat 
kiteszik maguk elé, irással felfelé. A játék az utolsó kártya felvételéig 
tart, és az nyer, akinek a legtöbb pontja van (holtverseny esetén a 
játékosok osztoznak a győzelmen).  

Alternatív játéklezárás
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Ha egy felfedezőkártyán egynél több állomáskorong van, a játékosok 
együttműködhetnek egymással az ásásban és a nagyobb nehézségi fokú kincs 
elszállításában, méghozzá az alábbi szabályok szerint: minden további 
állomáskorong (akár a tied, akár az ellenfeledé), ami ugyanazon a kártyán 
van, egy szinttel emeli az aktuális ásó- és szállítófelszerelésed szintjét. 
Az együttműködés nem opcionális: ha egy kártyán egynél több állomáskorong 
áll, alapértelmezetten együtt kell működnie a játékosoknak. Fontos, hogy az 
együttműködés nem befolyásolja a felszerelésjelzőidet!

Együttműködés

A piros játékos nem áshat ezen a területen, mivel 
ásófelszerelése 1-es szintű, és bár kap +1 pontot a kék állomás 
után, de ez még mindig nem elég. A kék játékos ugyanakkor 
elvégezheti az ásást, mivel ásófelszerelése 2-es szintű és kap 
+1 pontot a piros állomás után, ami már összesen 3, vagyis elég 
ahhoz, hogy ásson ezen a területen.

A piros játékos eldöntheti, hogy elvégzi-e a szállítási 
műveletet, ugyanis szállítófelszerelése 2-es szintű, és kap +1 
pontot minden további állomáskorong után, ami összesen 4-et ad 
ki, vagyis elég ahhoz, hogy elszállítsa a kincset. Ha megteszi, 
3 nyereménypontot kap, a kék játékos pedig 2 nyereménypontot 
(a nyereménypontokat egyenlően elosztják a játékosok között, 
oszthatlan számú nyereménypont esetén a fennmaradó pontot 
az a játékos kapja, aki elszállította a kincset, ez esetben 
tehát a piros játékos). Megjegyzendő, hogy a kék játékosnak 
nem volt lehetősége arra, hogy elszállítsa a kincset, mivel 
szállítófelszerelése csak 1-es szintű, és mégha kap is +2 pontot 
a kártyán levő két másik állomáskorong után, az még akkor is 
csak 3, ami sajnos nem elég, mivel ezen a kártyán a szállítás 
nehézségi szinje 4-es.

Ha bármelyik játékos úgy dönt, hogy elvégzi a szállítási 
műveletet, kap 2 nyereménypontot. Ez fennmaradó összegnek 
minősül, mivel 2 nyereménypontot nem lehet három játékos között 
szétosztani. 

Ha egy játékos szállítási művelet keretében olyan kártyát akar elvenni, 
amelyen már rajta áll egy másik játékos állomáskorongja, akkor a 
nyereménypontokat egyenlően kell elosztani a játékosok között (a kártyát 
elvevő játékos cserébe ad a másik játékosnak a már elhasznált kártyái közül 
vagy a nyereménykorongjaiból). Minden fennmaradó nyereménypontot, amit már 
nem lehet egyenlően elosztani, a szállítási műveletet elvégző játékos kap.

Fontos! A pontok elosztásakor a játékosok száma számít, és nem az 
állomáskorongok száma!

Megosztás

Szabályok: Filip Wiltgren
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