
Forbidden Island - játékszabály összefoglaló

A JÁTÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

- Építsétek fel a szigetet a sziget lapkákból az ábrának megfelelően! Minden lapkát a színes felével 
felfelé helyezzétek el!
- Keverjétek meg az árvíz kátyákat és csapjátok fel a 6 legfelső kártyát. A 6 kártyának megfelelő 
szigetlapkákat fordítsátok az elárasztott (kék) oldalára! Ezek a kártyák alkotják majd az árvízkártya 
dobópaklit.
- Mindenki kap egy-egy kalandorkártyát, és a kalandorát tegye a megfelelő induló mezőre!
- Keverjétek össze a kincskártyákat és osszatok mindenkinek 2 kincskártyát! Ha ilyen módon 
valaki árvízkártyát kap, húzzon másikat helyette és az árvíz kártyákat keverjük vissza a 
kincskártyák közé!
- A nehézségi szintnek megfelelően állítsátok be a vízszint mérő kezdő állását. A legalsó jelzésre 
állítsátok, ha a legkönnyebb szinten akartok játszani.

A JÁTÉK MENETE:
1. hajts végre 3 akciót (akciókat lásd lentebb)
2. húzz 2 kincskártyát
3. húzz árvíz kártyát (a vízállás mutatja meg, hogy mennyit)

Lehetséges akciók:
- lépés a szomszédos mezőre (átlósan NEM lehet lépni)
- lecsapolhatod a bábúddal szomszédos szigetlapkát, vagy azt a lapkát, amin a bábúd áll. 
(lecsapolni = visszafordítani a színes felére.)
- átadhatod az egyik kincskártyádat annak a játékostársadnak (a kettőtök bábúja ugyanazon a 
szigetlapkán kell álljon.)
- kincs felvétele: a kincs egyik lellőhelyén kell állnod, és be kell dobnod 4 megfelelő kincskártyát.

KALANDOROK TULAJDONSÁGAI
Navigator (navigátor, sárga):
1 akcióért mozgathat egy másik bábút 2 lépéssel vagy 2 másik bábut 1-1 lépéssel.

Taucher (búvár, fekete):
1 akcióért akárhány elöntött illetve teljesen elsüllyedt területen
haladhat át. Útközben kanyarodhat is, de átlósan nem léphet. Az útját
csak még el nem süllyedt szigetlapkán fejezheti be.

Ingenieur (mérnök, piros):
1 akcióba kerül neki 2 szomszédos mezőt lecsapolni.

Forscher (kutató, zöld):
Átlósan is tud lépni és lecsapolni.

Bote (hírnök, szürke):
Akkor is tud kincskártyát adni játékostársának, ha nem ugyanazon a mezőn állnak.

Pilot (pilóta, kék):
A körében egy alkalommal 1 akcióért cserébe egy tetszőleges
szigetlapra repülhet.

KÜLÖNLEGES KÁRTYÁK:
Homokzsák:
Egy tetszőleges szigetlapkát lecsapolhatunk vele. Ez a lap akkor is
kijátszható, ha nem rajtam van a sor, és nem is kerül akcióba.



Helikopter kártya:
Egy tetszőleges játékost egy tetszőleges szigetlapkára tudunk vele
repíteni. Ez a lap akkor is kijátszható, ha nem rajtam van a sor, és
nem is kerül akcióba.

ÁRVÍZ KÁRTYA:
1. Emeld egyel a vízszint jelzőt!
2. Az árvíz kártya dobópaklit keverd meg, és tedd vissza a húzópakli tetejére!
3. Tedd az árvíz kártyát a kincskártyák dobópaklijára!

Forditás: Szunyi
Szerkesztés: Artax


