
Régészeti ásatások mélyen a homok alatt egy eltemetett ókori templomot tártak
fel. A szóbeszéd szerint a templom mélyén hatalmas kincs nyugszik. Kincs,
melyet termek rejtenek és csak változatos rejtvények megoldásával lehet felfedni.
Erről kapta a templom nevét is: Enigma. Minden játékos egy régészcsoportot
irányít, akik megpróbálják felfedezni a templomot és megoldani a rejtélyeket.
Elfogadod a kihívást? Képes vagy megfejteni az Enigma rejtélyeit?

S
zabályok

Előkészületek

Helyezzük le a kiinduló Templom

lapkát az asztal közepére.

Rendezzük a Templom lapkákat 4

pakliba a rajtuk lévő puzzle típu-

sok alapján, majd helyezzük őket

a Készlet tábla megfelelő helye-

ire, Templom oldalukkal felfelé.

Helyezzük a puzzle elemeket a

Készlet tábla megfelelő helyeire.

.

Minden játékos választ egy színt,

lehelyez az adott színben egy

Régészt a pontozósáv elejére, a

többi Régészt pedig személyes

készletként maga előtt tartja.

Végül, a legfiatalabb játékosnak

odaadjuk a Kezdőjátékos jelzőt. 
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Rövid leírás
Ebben a játékban a játékosok rejtélyek

megoldásával és Templom lapkák lehe-

lyezésével a templom új részeit tárják fel. A

lapkák lehelyezése után a játékosok elhe-

lyezhetik régészeiket a templom újonnan

felfedezett termeiben. Amikor egy olyan terü-

letet zárunk le, ahol régészek is vannak,

régészenként 1 pont jár minden, azonos

színű terem után. A játék akkor ér véget,

amikor valamely játékos eléri, vagy átlépi a

15 pontot, és a legtöbb ponttal rendelkező

játékos lesz a győztes.



A játék menete
A játék több körön át tart. Minden kör a

következő fázisokból áll:

1) Egy lapka kiválasztása

2) Puzzle feladatok megoldása

3) A megoldások ellenőrzése és a lapka lehe-

lyezése a táblára

4) A kör vége

1) Egy lapka kiválasztása
A kezdőjátékostól kezdve és az óramu-

tató járása szerint haladva minden játékos

választ egy lapkát a készlet tábláról és

lehelyezi maga elé a Templom oldalával felfelé. 

A lapka Templom oldala egy átjárókkal és

színes termekkel rendelkező templomrészt

ábrázol. A lapka másik oldala egy puzzle-t

tartalmaz. A játékosok egyelőre nem nézhe-

tik meg a saját puzzle-jaikat.

Attól függően, hogy a játékos melyik pak-

liból választ lapkát, megkapja a megfelelő

puzzle elemeket a Készlet tábláról. Ezek a

következő fázisban esedékes puzzle feladat

megoldásához lesznek szükségesek.

Fontos: csak olyan lapkát lehet válasz-

tani, amelyhez még elérhetőek a puzzle

elemek, így minden körben egy adott puzzle

típus csak egy játékos által használható.

2) Puzzle feladatok megoldása
Miután minden játékos választott egy

Templom lapkát és elvette a megfelelő

puzzle elemeket is, mindenki megfordítja a

saját lapkáját a puzzle oldalára és egyszerre

elkezdik megoldani a feladatot. 

Minden játékos addig folytatja a puzzle kira-

kását, amíg valamely játékos át nem fordítja 

a Homokórát, ezzel elkezdődik a vissza-

számlálás. A Homokórát egyszer lehet

átfordítani, így minden játékosnak van egy

Homokórányi ideje, hogy megoldja saját

puzzle feladványát. Amikor elfogy az idő,

minden játékos azonnal abbahagyja a puzzle

kirakását és folytatják a következő fázissal.

3) A megoldások ellenőrzése és a lapka lehelyezése

Minden játékos, aki helyesen oldotta meg

feladatát, egymás után elvégzi az a)-c)

lépést, kezdve a kezdőjátékos jelzőt birtokló

játékossal.

Megjegyzés: Nem
szükséges a puzzle-t

mindenképpen a
Homokóra lejárta előtt
befejezni. A Homokóra

minden körben egy
alakalommal
átfordítható.

Terem

Átjáró

A puzzle típusát jelző szimbó-
lum a lapka hátoldalán látható
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A játékosok most ellenőrzik, kinek sikerült

megoldania a saját puzzle feladványát. Akinek

sikerült a feladat, lehelyezheti a lapkáját az

asztalra, akinek viszont nem sikerült időben

megoldani feladatát, a lapkáját eldobja a

játékdobozba.



A fekete játékos sikeresen megoldotta
puzzle feladatát, így lehelyezheti
Templom lapkáját az asztalra.

Miután lehelyezte a lapkát, a fekete
játékos elvesz egy Régészt készletéből
és lerakja azt az éppen lehelyezett
lapka egyik termére.

Az újonnan lehelyezett lapka miatt egy
hálózat lezárásra került. A lezárt háló-
zaton lévő Régészek visszakerülnek 
tulajdonosukhoz és pontozásra kerülnek:
a fehér játékos 1 pontot kap az 1 kék
teremért. A fekete játékos 2 pontot kap a
2 piros teremért. A zöld játékos Régészei
maradnak a lapkákon, mivel azok olyan
hálózatokon vannak, melyek még nin-
csenek lezárva.

A Templom lapkát a templom

oldalával felfelé kell lehelyezni

egy olyan szabad helyre, hogy az

szomszédos legyen legalább egy,

már korábban lehelyezett Tem-

plom lapkával (a lehelyezendő

lapkának legalább egy közös

oldala kell, hogy legyen egy lent

lévő lapkával).

Minden lehelyezett Templom

lapka bővíti a meglévő há-

lózato(ka)t. Egy hálózat ter-

mekből áll, melyek átjárók segít-

ségével vannak összeköttetés-

ben. Egy hálózat nyitottnak

tekinthető, ha tartalmaz lega-

lább egy olyan átjárót, ami

még nincs lezárva, lezártnak

pedig akkor tekinthető, ha minden

átjárója le van zárva.

Amint a lapka lehelyezésre ke-

rült, a játékos megteheti, hogy

azonnal elvesz egy Régészt a

készletéből és leteszi azt az

általa éppen lehelyezett

lapka valamelyik termére, HA

az adott hálózaton belül (akár

más lapkán is), azonos színű

teremre még nincs lehelyezve

másik Régész. 

Megjegyzés 1: A fentebb említett lehe-
lyezési szabály miatt általában egy há-
lózat csak 1 Régészt tartalmazhat a
termek színeiben, de előfordulhat, hogy
két, már létező hálózatot kötünk össze
egy lehelyezett lapkával, így megeshet,
hogy több Régész is lesz egy hálózaton
belül, ugyanolyan színű termeken.

Megjegyzés 2: Ha már nincs Régész a
játékos készletében, amikor lehelyez
egy lapkát, akkor nem tud lehelyezni
rá Régészt.

Most minden lezárt hálózatot

pontozni szükséges. Minden

játékos, akinek van legalább

egy Régésze a pontozás alatt

álló hálózat termein, visszateszi

Régészeit a készletébe és pon-

tokat kap értük.

Minden Régész után annyi

pontot kap a játékos, amennyi

terem van a hálózaton olyan

színben, amelyen a Régész állt.

Minden játékos, aki pontokat

kap, a pontok számának meg-

felelően lépteti pontjelzőjét a

pontozósávon.

4) A kör vége
Ellenőrizzük, hogy valamely játékos a pon-

tozósáv szerint elérte-e már a 15 pontot. Ha

igen, a játék azonnal véget ér és a legtöbb

ponttal rendelkező játékos nyer. Döntetlen

esetén az érintett játékosok közül az nyer,

akinek a legtöbb Régésze van a lehelyezett

lapkákon. Ha még ezután is döntetlen az

állás, akkor az érintett játékosok megosztott

győzelmet aratnak.

Ha minden játékosnak 15-nél kevesebb

pontja van, a játék folytatódik. A játékosok

visszateszik a puzzle elemeket a Készlet tábla

megfelelő helyeire. A kezdőjátékos jelzőt át

kell adni az óramutató járása szerinti

következő játékos részére. Ezután egy új kör

kezdődik.

Lapka lehelyezése Régész lehelyezése Lezárt hálózatok pontozása



Kőtömb puzzle
Használni kell az összes geometriai kőtömb elemet egy forma 

megalkotásához, amely felülnézetben pontosan úgy néz ki, mint 

a Puzzle lapkán lévő kép.

Minden kőtömb elem teljesen fel kell, hogy feküdjön az asztalra, 

vagy egy másik kőtömbre. Ha van lyuk bármely kötömb elem alatt, 

akkor a megoldás nem fogadható el.

Tangram Puzzle
Le kell helyezni mind a 7 Tangram puzzle elemet a lapkára úgy, 

hogy azok pontosan lefedjék a lapkán lévő képet.

A megépített kőtömb formának 
felülnézetben egyeznie kell a Puzzle 
lapkán lévő képpel. 

Puzzle típusok
Lentebb egy rövid leírás található a játékban elérhető puzzle

típusokról:

Szabályterv: Paul Laane (www.designaqua.com)

Vízvezeték puzzle
A kis Vízvezeték lapkákat kell a Puzzle lapkára lehelyezni úgy, hogy 
minden csatorna egy alagútban végződjön. A helyes megoldás több, 
egymástól független vízvezeték hálózatot eredményez.

Megjegyzés: Összesen 9 kis Vízvezeték lapka van. Néhány Templom lapkán bizonyos 
Vízvezeték lapka piros X megjelöléssel látható. Ez azt jelenti, hogy ezek a megjelölt 
kis Vízvezeték lapkák a feladat megoldásához nem használhatóak fel, tehát nem 
helyezhetőek le a Templom lapkára!

Vízvezeték

Ezek a lapkák 
nnneeemmm használ-
hatóak a feladat 
megoldásához!

Példa egy helyes megoldásra: 
Minden vízvezeték egy 
alagútban végződik.

Példa egy helytelen megoldásra. 
Habár a a kőtömb forma 
felülnézetben megegyezik a 
Puzzle lapkán lévő képpel, a 
közbenső lyuk miatt a feladat 
nem tekinthető elfogadhatónak.

Példa egy helyes 
megoldásra.

A közbenső lyukak 
nem megengedettek.

Egyensúly puzzle
A súlykorongok csészébe helyezésével próbáljuk kiegyensúlyozni a 

mérleget. A kis szám a csésze alatt jelzi, mekkora a súlya a csészébe 

helyezett korongnak. Úgy kell a korongokat elhelyezni a csészékben, 

hogy a súlyok összege a mérleg mindkét oldalán egyenlő legyen. A 

felhasználható korongok száma a lapka jobb alsó

sarkában látható. A lapka által megadott minden

korongok használni kell!

Példa: A lapkán látható, 
hogy a játékosnak 5 
korongot kell használnia a 
feladat megoldásához. A 
mérleg bal oldalán lévő 
mindkét csészébe 1-1 
korongot helyezve a bal 
oldali súly 19 (13+6=19).
A mérleg jobb oldalán lévő 
első csészébe 1, a másodikba 
2 korongot helyezve a jobb 
oldali súly szintén 19 
(5+7+7=19). A mérleg most 
tökéletesen egyensúlyban 
van, így a feladatot sikerült 
megoldani.
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