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Entdecker
Játékszabály

Játék tartalma:

4 Település – (Siedlung)
8 Barakk – Támaszpont (Stützpunkte)
67 Felfedező (Kundschafter)
180 db Entdecker kártya
Aranyérmék 1 és 5 értékben
9 Fűszer (Pflenzenchips)
7 Bambuszkunyhó (Hauplingshütten)
1 Entdecker hajó
1 dobókocka

Játék előkészítés

A játéktábla 4 részből áll.
1 A középső négyzethálós rész a felfedezetlen terület.
Ide kell majd letenni az Entdecker kártyákat
2.Tengerikígyó
A tetején a tengerikígyó az értékelő sáv
3. Őserdő
Itt 7 ösvény vezeti a Felfedező-t az új világ értékeit-Fűszereit felfedezni
4. Peremmezők, Perem karikák
A még ismert világ széle, innen indulhatnak a Felfedezők hajóútra.

Az Őserdő felfedezendő értékei a Fűszerek, amiből 9 fajta van, 3 különböző értékben,
mindegyikből 3-3 db. (5-10-15) Ez a fekete zsákba kerül, és a tábla mellé helyezzük.

A többi elem elhelyezése, szétosztása

A bambuszkunyhót össze kell rakni – 2 elemből áll-, majd a 7 őserdei út végére kell őket
helyezni.

Az Entdecker kártyák kétfélék lehetnek:
1. Számozottak
2. Üres hátuljúak + a ?-esek

A számozottakat szét kell válogatni, egy oszlopba az azonos értékűeket, majd az oszlopokat
képpel felfele a tábla mellé kell állítani.
A nem számozottakat össze kell keverni, és 6 egyenlő magas oszlopba osztani őket és a tábla
másik oldalára helyezni

A bábuk elosztása:

2 személyes játék esetén a Vörös és Fehér bábuk játszanak. Minden játékos kap 20 db
Felfedezőt, 2 Barakkot, 1 Települést
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3 személyes játék esetén a Vörös, Fehér és Sárga színek játszanak. Minden játékos kap 15 db
Felfedezőt, 2 Barakkot, 1 Települést

4 személyes játék esetén minden szín játszik és minden játékos kap 12 db Felfedezőt, 2
Barakkot, 1 Települést.

Minden játékos 1 Felfedezőt a tengerikígyó 0 értékű pikkelyére tesz.

Minden játékos kap 7 arany kezdeti pénzt.

Alapbeállítása a Játéktáblának

Lásd a képet hozzá a német leírás 3. hasábján
A 5-t és 10-t érő Bonusz kártyák a 7-es hátuljúak. Ami kell a táblára, azt fel kell tenni, a többi
nem játszik ezek közül. Ezek akkor kellhetnek, ha nem ezt az alapjátékot játszuk, hanem a
német leírás utolsóelőtti oldalán (12. hasáb) található variációk valamelyikét.

A Játékmenete

-A legfiatalabb játékos kezd
- A soron levő játékos megkapja a Hajót és felfedezőútra indul. A felfedezett földre telepíthet
Felfedezőt, Barakkot v Települést.
-A játékos köre végén a teljesen beépített szigetet értékelni kell, és a megfelelő pontokat
lelépni a Tengerikígyón.
- Ezután az óramutató járása szerint következő játékos lesz a soron.
- A játéknak akkor van vége, amikor minden felfedezetlen terület felfedezetté válik.

1 játékos körének lezajlása:

1. Aranyak dobása
Csak akkor, ha a pénze kevesebb, mint 4 arany
2. Start mező kiválasztása
A kiválasztott mezőre kell helyezni az Entdecker hajót,
3. Kezdeti költségek megfizetése
Starthely vagy egyéb okokból fizetendő költségek
4. Entdecker kártya bemondása és befizetése
Meg kell mondani mennyi kártyát tervezünk venni, ennél többet nem vehetünk majd később.
5. Az Entdecker út
A kártya elhelyezése a még ismeretlen területek vmelyikére
6. Egység elhelyezése
Ha az Entdecker úton föld található, akkor elhelyezhetünk rá egységet
7. Definiált mező feltöltése
Ha egy mező 1értelműen meghatározható. Hézagok kitöltése



3

1. Aranyak dobása
A játékos, amikor rákerül a sor, és 4-nél kevesebb aranya van dob egyet a kockával.
Amennyit dob, annyi aranyat kap. És mindenki más eggyel többet kap, mint a dobó játékos. A
kockán 2-6 közti számok szerepelnek, és egy kormánykerék ábra. Ha ez utóbbit dobja a
játékos, akkor Ő döntheti el, h mennyit dobott.

2. Start mező kiválasztása
A Játékos a Hajót vagy egy peremmezőre teheti vagy egy már felfedezett területre az alábbiak
betartásával:
- A kezdeti mezőből legalább egy tengeri útnak kell még fel nem fedezett területre mutatnia
- A kezdeti mező nem lehet távol a többi mezőtől, hanem valahogy el kell tudni jutni oda a
Peremmezőkről már letett Kártyákon át.
/Lásd képes magyarázat a német leírás 3. oldalán/
Fontos: Nem lehet olyan mező a Startmező, aminek nincs üres szomszédja és persze a fenti
szabályoknak is érvényesnek kell lenniük

3. Kezdeti költségek megfizetése
A. Peremmező ára.
Ha a Peremmezőben arany van, akkor annyi aranyat kell befizetni a Banknak, amennyi a
Peremmezőben látható. Ez vagy 1 vagy 2 arany. Alulról indulva nem kell fizetni a
Peremmező miatt.
B. Útadó
Ha a starthelyre úgy jut el a játékos, h a tengeri út olyan szárazfölddarab mellett halad el,
amin más játékos Barakkja vagy Települése áll, de ugyanazon a kártyán, amin az út vezet el,
akkor annak az adott játékosnak 2 aranyat kell fizetnie.
/Lásd magyarázó ábrák a német leírás 4. oldalán/

4. Entdecker kártya bemondása és befizetése

Két dolgot kell megmondanunk:
- hány darabot szeretnénk maximum húzni
- és h ismeretlen Entdecker kártyát szeretnénk húzni, vagy a láthatóak közül veszünk olyat,
ami beillik a tervünkbe.

Az első esetnél az ismeretlen kártyák darabja 1 aranyba kerül, a második esetnél az ismert
kártyáknak 4 aranyba kerül darabja.

Fontos: A játékosnak legalább 1 kártyát vennie kell! Nem lehet passzolni.

5. Az Entdecker út

A. Kártya húzása valamelyik pakli tetejéről
B. Le kell helyezni és passzintani a Startmezőnkhöz /illetve ahhoz a mezőhöz, amin

éppen állunk/ és
C. A Hajót áttoljuk az épp lerakott kártyára
Ezt a 3 lépést annyiszor ismételhetjük, ahány lapot bevállaltunk az elején.

Fontos: a bevállalt kártyákat csak egyesével lehet felhúzni, majd lerakni és nem lehet
egyszerre felhúzni az összeset, aztán a nekünk jó sorrendben letenni.
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A. 6 db ismeretlen pakli bármelyikéről húzhatunk és ha van kérdőjeles a tetején akár azt
is választhatjuk, de akkor meglepetés is lehet alatta. /Meglepetésekről bővebben a
szabály végén/ Vagy az ismert esetén azt válasszuk, amelyikre szükségünk van

Fontos: nem lehet az ismert és az ismeretlen kártyákból is húzni egyszerre!

B. Kártya lehelyezése
- a tengeri útnak folytatódnia kell, nem futhat szigetbe, azaz az újonnan letett kártyának

a tengeri részhez kell csatlakoznia.
- a szigetnek is illeszkedni kell (ha van szomszéd lap), azaz a letett lapnak a körülötte

levő már letett összes laphoz is passzolnia kell.

Néha van h sehogy nem illeszkedik a kártya, akkor ezt a talonba kell dobni és folytatni a
következő lappal, ha van még lap abból, amit az elején bevállaltunk. Azaz nem lehet
pótolni az így kiesett lapot.

C. Hajót áttoljuk a letett lapra

Fontos!: Ha egy lapot le lehet tenni, akkor kötelező letenni, nem lehet elpasszolni. (Lásd
német leírás 7. hasáb elején az ábra, ahol a Játékos az A helyre szeretne húzni, de nem jó oda
a lap, és nem jó a B helyre sem, de a C-re jó s bár nem oda akart tenni a játékos, de oda jó:
kötelező letenni a kártyát és arra menni tovább.)

A hajóútnak 3 esetben van vége:
- Ha annyiszor ismételte a lépéseket /ABC/, amíg annyi kártyát nem húzott amennyit

megnevezett a játékos
- Ha a hajó zsákutcába nem jutott
- Ha egy Egységet /Felfedező, Barakk, Település/ lerak a játékos

Fontos: Ha valaki valamiért előbb fejezi be a Hajóútját, mint ahány lapot bevállalt, akkor a
pénzt már nem kapja vissza! Mindegy, h zsákutca miatt, vagy azért mert úgy dönt, h megáll és
lerak egységet.
Fontos 2: Ezekből következik, h nem kötelező az összes vállalt lapot felhúzni, ha közben már
úgy döntünk, h tudunk Egységet lerakni és inkább megállnánk.

6. Egység lehelyezése

A Felfedező a felfedezőútja során az épp utoljára felfedezett területre helyezhet el Egységeket
pénzért, ha ott van szárazföld. Ez 3 féle lehet: Felfedező (1 arany), Barakk (3 arany),
Település (6 arany).
De ezzel a köre befejeződött, és a még hátralévő lapjai elvesztek.
Nem lehet a legelső Kezdőlapra letenni egységet, hisz azt a lapot nem most rakta le.

Ha a lehelyezett lapon 2 önálló szigetrész is van, akkor nem rakhat mindkét szigetrészre,
választania kell a játékosnak, h melyik felére akar tenni. Csak olyan lapra lehet Egységeket
elhelyezni, amit az adott játékos helyezett le.

Ha valaki pl 3 lapot vállalt be az elején, és mind3 lapot sikerült letenni, de az utolsó lapon
nincs szigetrész, akkor nem mehet vissza, és nem tehet az utolsó olyan lapra, ahol van sziget.
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Volt választási lehetősége mielőtt felhúzta volna az utolsó lapot, h tesz Egységet vagy újabbat
húz. (lásd német leírás 8. hasáb teteje, 1. példa)
De meg lehet állni előbb is, lásd német leírás 8 hasáb 2. példa. Ahol szintén 3 lapot vállalt be
a játékos, és az A-ról indult, de a második lap után a harmadikat már nem kérte, hanem
inkább 1 egységet helyezett el a másodjára lerakott lapjára, a C-re

Egységek eltávolítása:

Barakk és Település csak akkor vehető le egy szigetről, ha a sziget teljes lesz, és ki lett
értékelve. A Felfedező bármikor visszavehető a Kártyáról vagy az Őserdőből és a következő
körben újra felhasználható.

7. Definiált mező feltöltése
Ha olyan terület alakul ki, ami teljesen körbe van véve és egyértelműen ki lehet tölteni, akkor
azt automatikusan meg kell tenni, nem kerül külön aranyba.
Lásd német leírás 8.hasáb alja.
A példa: a piros játékos leteszi lapját, és tesz rá egy Felfedezőt. Így két olyan terület is ki
alakul (A és B), amik egyértelműen meghatározhatók. A helyre csak egy fajta lap tehető, a B
helyekre pedig mindkét helyre teljes sziget. Ekkor ezeket fel kell tölteni a látható lapokból.
Így persze ebben az esetben 2 teljes sziget is kialakul, de csak az egyiken vannak Egységek.
Ezt a szigetet értékelni kell.

Az értékelés

Értékelés akkor történik, ha egy sziget teljesen megépül. Egy sziget értéke annyi, ahány
kártyából áll, plusz a Bonusz pontok.
Kiértékeléskor a szigeten álló Egységeket kel figyelembe venni. Az nyer, akinek a
legnagyobb Egysége van rajta. Az egységek sorrendje: Legnagyobb a Település, Legkisebb a
Felfedező. Ha a legnagyobb egység ugyanaz 2 v több játékosnak is, akkor meg kell nézni, h a
kinek van több belőle, ha az is azonos, akkor meg kell nézni, h a sorba következő egységből
kinek van több. És így tovább, ha szükséges. Döntetlen esetén mindkét játékos megkapja a
pontokat.
Az első a sziget értékét kapja. A második a sziget értékének a felét kerekítve /Pl 17 értékű
sziget esetén a második 8,5 pontot, azaz kerekítve 9-et kap/. A harmadik a második által
kapott pont felét kapja, kerekítve. A negyedik a 3. által kapott pont felét kapja, kerekítve.
Ezt a Tengerikígyón kell lelépni. Ha a Tengerikígyó végére ér vki /50 pont/, akkor újra a
nulláról folytatja, persze az 50 pontja megmarad.

Értékelés után a Barakkok és a Települések visszakerülnek a Játékosaikhoz, a Felfedezők
azonban kerülhetnek máshova is: az Őserdőben található ösvények valamelyikére. Ezt a
játékosuk dönti el. A döntési sorrend: előbb a győztes dönt 1 Felfedezőjéről, aztán a második,
aztán … így az utolsóig. Majd újra a győztes dönthet, ha van még Felfedezője, és így tovább,
míg minden Felfedező vagy visszakerül gazdájához, vagy az Őserdei csapásra kerül.

Felfedező a Bambuszkunyhóban

Minden Bambuszkunyhóhoz vezet egy csapás. A csapás első eleme ponttal van jelölve. Aki
először rak ide, az húzhat a zsákból egy Fűszert és eldugja Bambuszkunyhóban, úgy, h a
többiek ne lássak, h mi az, és mennyit ér.
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A szem

Aki a szemmel jelölt helyre tesz majd, az megnézheti, h az Ő csapása végén levő Kunyhó mit
rejt. Persze a szemre csak akkor lehet tenni, ha az előtte levő mezők már teli vannak.

Játék vége

A játéknak akkor van vége, ha minden ismeretlen mező felfedezetté vált.

Ekkor már az összes sziget ki van értékelve. Már csak a Bambuszkunyhók értékelése marad
hátra.

A Bambuszkunyhóban található Fűszer értéke azt illeti meg akinek a legtöbb Felfedezője áll,
az előtte levő csapáson. Ha egyenlő a bábuk száma, akkor azé a pont, akinek az első bábuja
közelebb van a kunyhóhoz.
Az a játék győztese, aki a végső értékelés után a legtöbb ponttal áll.

A kérdőjeles kártyák

Az ismeretlen kártyák közt lehet kérdőjeles is. Ezek meglepetés kártyák. 2 jó és 2 rossz típus
van.
Aranybánya (6 db): ha valaki ezt húzza és le tudja tenni, akkor kap 3 aranyat a banktól
Kalóz ( 5 db): ha valaki ezt húzza és le tudja tenni, akkor elveszti aranya felét
Őserdei kunyhó (6db): ha valaki ezt húzza és le tudja tenni, akkor, akkor letehet 1 Felfedezőt
az őserdei csapások bármelyikére
Vihar (5 db): ha valaki ezt húzza és le tudja tenni, akkor rögtön be kell fejezni a kört,
mindegy, h hány lap van még hátra és nem lehet Egységet lehelyezni.


