
ICE FLOW, ... avagy a „jeges menet”
2-4 játékos számára, 11 éves kortól

BEVEZETÉS
Kelj át a jégtáblákon 3 felfedeződdel Alaszka és Szibéria között a Berring-szoroson – 
gyalogosan!
Ugrálj a jégtáblákon keletről nyugat felé. Mászd meg a jéghegyek gerinceit kötél segítségével, 
és kerüld el a jegesmedvéket. De vigyázz, mert a többi játékos megpróbálja majd lelassítani a 
haladásodat.

A JÁTÉK CÉLJA
Az a játékos, akinek elsőként vezeti át mindhárom felfedezőjét Szibériába, megnyeri a játékot.

TARTOZÉKOK
•Szabályfüzetek (angol, német, 
francia)
• 1 db játéktábla
•24 db jégtábla lapka
•1 db vászonzsák
•4x3 db felfedező figura
•15 db kötél (vörös rudacska)

•15 db barna hal
•5 db fehér jegesmedve
•2 db „Diomede” sziget kártya
•14 db jégtábla kártya
•4 db játékost segítő kártya
•4 db hátizsák kártya

ELŐKÉSZÜLETEK
•Helyezd a játéktáblát az asztal közepére.
•Helyezd a 24 db jégtábla lapkát a vászonzsákba, és óvatosan rázd össze azokat.
•Keverd össze a 14 db jégtábla kártyát, a „Diomede” sziget kártyákkal, és a paklit helyezd 
Alaszkába a kártyacsomag mezőre.
•Tedd 15 db kötél, 15 db hal, és az 5 db jegesmedve (továbbiakban, mint elemek) figurát 
Szibériába, a megfelelő mezőkre.

MINDEN JÁTÉKOS ELVESZ…
3 db felfedezőt a saját színében
1 db játékost segítő kártyát a saját színében
1 db hátizsák kártyát a saját színében
1 db kötelet a készletből
1 db halat a készletből

KEZDETI ELŐKÉSZÜLETI FÁZIS
1.Válassz egy kezdőjátékost  

Az a játékos, aki rátermettségben – a többi játékos beleegyezésével – a leginkább kelti egy 
jegesmedve benyomását, lesz a játék kezdőjátékosa. Ha a játékosok ebben nem jutnak közös 
véleményre, akkor használjanak más módszert a kezdőjátékos kijelölésére.

2.Helyezd le a felfedezőket   (mind a hármat)
Kezdve a kezdőjátékostól az óramutató járásával ellenkező irányba – a kezdőjátékostól 
jobbra – ülő játékossal, helyezd le az egyik felfedeződet az alaszkai partvidék 6 db lehetséges 
táborhelyeinek egyikére. 
Egyik táborhelyen sem tartózkodhat két felfedezőnél több. 



Azonban egy táborhelyen lehet két azonos színű felfedező, ellenben Szibériában nem lehet  
majd egy táborhelyen két azonos színű felfedező!
Tovább folytatva az óramutató járásával ellenkező irányba a játékos sorrendet, minden játékos 
lehelyezi mind a három felfedezőjét (így a kezdőjátékos fogja lehelyezni utoljára az utolsó 
felfedezőjét!).

3.Helyezd le a kezdeti jégtáblákat   (12 db)
Minden játékos kivesz a vászonzsákból (4 játékos esetén = 3 db, 3 játékos esetén = 4 db, 
2 játékos esetén = 6 db) jégtábla lapkákat.

Kezdve a kezdőjátékossal, a játékos felfordít egy jégtábla kártyát. Bármilyen elem 
(kötél, hal, jegesmedve) is látható a felhúzott kártyán – egyszerre több is lehet -, azt a 
jégtábla lapkára kell helyezni. A jégtábla lapkát a rajta levő elemekkel együtt a Berring-
szoros egyik tenger mezőjére kell helyezni.

Megjegyzés: a jégtábla lapka alaposan átgondolt elhelyezése nagyon fontos a 
játékban.
A felhasznált jégtábla kártyát tedd az Alaszkában levő húzó pakli melletti dobott lapok 
paklijára.

Folytatva mindezt az óramutató járásával ellenkező irányba a játéktábla körül 
mindaddig, amíg mind a 12 db kezdeti jégtábla lapka le lett helyezve a játéktáblára.

Az alábbi szabály csak   a kezdeti jégtáblák lehelyezésére   vonatkozik  :
A jégtábla lapkát nem lehet lehelyezni a 8 db belépő mező egyikére sem, mely mezők a 
szoros kezdeténél – a játéktábla alsó és felső szélén – jelölve vannak.
A jégtábla lapkákat nem lehet egymás mellé helyezni.

A játék előkészülete befejeződött. A kezdőjátékos elkezdi a játékot...

A JÁTÉKOS FORDULÓJA
A játékos fordulója két lehetséges akcióra van osztva:

1.Jégtábla akció
2.Felfedezés akció

1.Jégtábla akció  
A fordulód alatt végre kell hajtanod a három jégtábla akciót egyikét (1.1., / 1.2., / 1.3.). 

1.1. Mozgass egy jégtáblát
Válassz ki egy, már a szorosban levő jégtáblát. Ez a jégtábla vihet kötelet, halat, jegesmedvét,  
egy, vagy akár több felfedezőt is. Azonban nem választhatsz olyan jégtáblát, amelyik csak 
más játékos(ok) felfedezőjét viszi!

Mozgasd a választott jégtáblát a tengeri áramlatnak megfelelően. Minden tengeri áramlat 
irányát, és haladásának távolságát a nyilak jelzik. Egy adott jégtábla a helyzetétől függően 
legalább egy, és legfeljebb három mezőt úszhat, a nyilaknak megfelelően.

Egy jégtábla nem mozoghat egy másik jégtábla alatt, felett, vagy azt megkerülve.
Azok a jégtáblák melyek kisodródnak a Berring-szorosból, visszatérnek a vászonzsákba. 
A rajtuk úszó elemek (kötél, hal, jegesmedve) pedig a közös készletbe.
Ha a kisodródó jégtábla vitt felfedezőket is, azok nem lépnek ki a szorosból; addig 
sodródnak, amíg lehet, majd megállnak a játéktábla szélén.



1.2. Forgass el egy jégtáblát
Válassz ki egy, már a szorosban levő jégtáblát. Ez a jégtábla vihet kötelet, halat, jegesmedvét,  
egy, vagy akár több felfedezőt is. Azonban nem választhatsz olyan jégtáblát, amelyik csak 
más játékos(ok) felfedezőjét viszi!

Forgass el 60 fokkal egy választott jégtáblát (1 oldalnyival) az óramutató járásának irányába, 
vagy azzal ellentétesen.

1.3. Fedezz fel egy új jégtáblát
Vegyél el a zsákból egy véletlenszerűen kihúzott jégtábla lapkát. Fordíts fel egy még fel nem 
használt jégtábla kártyát, hogy kerül-e bármilyen elem (kötél, hal, jegesmedve) az újonnan 
felfedezett jégtáblára. Amennyiben kerül, akkor tedd azokat rá, majd a jégtáblát helyezd el a 
szorosba belépő jégtábla mezők bármelyikére. A felhasznált jégtábla kártyát tedd a dobott 
kártyák paklijába.

Ha egy „Diomede” sziget kártyát sikerül felfordítanod, akkor helyezd a kártya által 
jelzett tételeket a szigetre, és az üres jégtábla lapkát tedd a szorosba belépő jégtábla mezők 
bármelyikére.
Ha a húzó zsák kiürült, akkor (csak akkor!) azonnal kiúsztathatsz egy jégtábla lapkát a 
Berring-szorosból – betartva az 1.1. pont alatt leírtakat. Így egy új jégtáblát tudsz 
felhasználni a „Fedezz fel egy új jégtáblát” fordulódban. Ezt a szabály csak akkor engedi 
meg, ha a húzó zsák üres. Amennyiben nem lehetséges szabályosan kiúsztatnod egy 
jégtáblát a szorosból, akkor nem választhatod ezt az akciót.

      2.   Felfedezés akció
A fordulód alatt végrehajthatod a két felfedezés akció egyikét. (2.1., / 2.2.)
Ezt végrehajthatod a jégtábla akciód előtt, vagy az után.

2.1. Mozgass egy felfedezőt, és gyűjts be egy elemet
Mozgathatod a felfedezőid egyikét, hogy az átérjen a szoroson.
Mozgasd a felfedezőidet a jégtáblák között, szabadon használva a sima, nem töredezett 
éleket; azonban a töredezett éleken át való mozgáskor, a tengeri mezőkön való átkeléskor, 
vagy egy jegesmedve melletti elhaladáskor kötelet, vagy halat kell a hátizsákodból 
felhasználnod.

A mozgás befejezésekor begyűjthetsz egy elemet arról a mezőről, ahol a felfedeződ 
megállt (beleértve a „Diomede” szigetet is a szoros közepén).
A begyűjtött elemet tedd a hátizsákod egy szabad helyére, hogy a későbbi fordulóid 
egyikében majd fel tudd azt használni (egy adott fordulóban begyűjtött elemet, 
ugyanabban a fordulóban további mozgásra nem lehet felhasználni!). 

A hátizsákodba legfeljebb 3 db elem fér el. (Jegesmedvéből egy sem! - A fordító)
Ha egyik felfedeződdel sem mozogsz, akkor bármelyik olyan jégtábláról begyűjthetsz 
egy elemet, amelyiken az egyik felfedeződ áll.
Egy mozgás befejezésekor egyik jégtábla lapkán sem állhat két felfedezőnél több. 

Egy felfedező mozgása során áthaladhat egy olyan jégtábla lapkán, ahol már két 
felfedező áll, de ott nem állhat meg.

A felfedezők mozoghatnak az alaszkai táborhelyek között, egy normál, folyamatos 
mozgás részeként, de nem keresztezhetik a zászlós mezőt (azaz csak az északi, vagy a déli 
állomáshely táborai között mozoghatnak!) 

Azonban egy kötél befizetése esetén átléphetnek egy másik táborhelyre.
A felfedezők Szibériában nem sétálgathatnak a táborhelyek között”!
Szibériában egy mezőn nem állhat két azonos színű felfedező!



2.2. Menj horgászni (dobj el a közös készletbe egy kötelet)
A mozgás és/vagy egy elem begyűjtése helyett, egy felfedező kötelet lógathat egy jégtábla  
széléről a vízbe, így horgászni tud. 
Elcserélhetsz a hátizsákodból 1 db kötelet, a közös készletből 2 db halra. Ezzel az akciód 
véget is ért.

Kérdések a felfedezőkkel kapcsolatban:
K: Tudok mozogni az egyik felfedezőmmel, és egy elemet begyűjteni egy másikkal?
V: Sajnos nem!

K: Tudok mozogni egy másik játékos felfedezőjével a saját Felfedezés akciómban?
V: Nem! Csak a „Mozgass egy jégtáblát”, és a „Forgass el egy jégtáblát” akciód alatt  
mozgathatod egy másik játékos felfedezőjét, de azt is csak akkor, ha azon a jégtáblán a Te 
felfedeződ is ott van!

K: Tudom mozgatni egy felfedezőmet egy tétel begyűjtése után?
V: Nem! Egy tétel begyűjtése után a Felfedezés akciód befejeződik. 
Várnod kell a következő Felfedezés akciódra, hogy újra mozgathasd az egyik felfedeződet.

K: Lehet két saját felfedezőm ugyanazon a mezőn?
V: Igen, kivéve Szibériában.

K: Nincs szabad helyem a hátizsákban. Ennek ellenére mehetek horgászni?
V: Igen, de csak egy halat tarthatsz meg!

AZ ELEMEK HASZNÁLATA MOZGÁSKOR
A felfedezőid szabadon átkelhetnek a jégtábla lapkák sima élein, a töredezetlen élű jégtábláról 
jégtáblára. Azonban segíteni tudsz a felfedezőidnek a hátizsákodban levő kötelekkel, és 
halakkal a töredezett élű jégtáblák között, a tengeri mezőkön való átkeléskor, és egy 
jegesmedve melletti elhaladáskor. 
A rendelkezésre álló készleted közül mozgáskor bármennyit felhasználhatsz.

1. Egy kötél felhasználása

1.1. Átkelés egy jégtorlasz vonulaton (hagyd a kötelet a jégtábla lapkán)
Minden jégtábla lapka 2-3 db jégtorlasz vonulatot tartalmaz – melyeket a töredezett élek 
jelölnek. Egy felfedezővel átkelni egy ilyen jégtorlasz vonulaton, a hátizsákból 1 db kötél 
felhasználásával lehetséges. A hátizsákodból elővett kötelet rögzítsd a kiinduló jégtábla 
lapkán, majd a felfedeződdel lépj keresztül a jégtorlasz vonulaton egy másik szomszédos 
jégtáblára.
Hagyd a felhasznált kötelet a kiinduló jégtábla lapkán, hogy a kötél segítségére legyen majd 
egy következő, arra járó felfedezőnek

Folytathatod a mozgásodat ugyanezzel a felfedeződdel az átkelés után is, de meg is 
állhatsz az új jégtábla lapkán.
Két szomszédos jégtorlasz vonulaton való átkeléshez 2 db kötelet kell felhasználnod a 
hátizsákodból. Helyezd azokat használat után a kiinduló jégtábla lapkákra.



1.2. Menj horgászni (dobd el a kötelet a közös készletbe)
A mozgás és/vagy egy elem begyűjtése helyett, egy felfedező egy kötelet lógathat a jégtábla 
széléről a vízbe, és horgászhat. 
Elcserélhetsz a hátizsákodból 1 db kötelet, a közös készletből 2 db halra. 
Ezzel az akciód be is fejeződött.

2. Egy hal felhasználása

2.1. Ússz egy tenger mezőt (dobd el a halat a közös készletbe)
A kaland részeként egy felfedező halat ehet, hogy elég energiát gyűjtsön a Berring-szoros 
nyílt vízfelületein való úszáshoz. Ez a cselekedet egy mozgás része. 
A hátizsákodból fizess egy halat a közös készletbe, és mozgasd egy felfedeződet 1 tengeri  
mezőn keresztül egy jégtábláról egy másik jégtáblára.

Egy felfedező nem úszhat két egymást követő tengeri mezőt; azonban úszhat egy tengeri 
mezőt, majd átkelhet egy jégtábla lapkán, és újra úszhat egy tengeri mezőt – minden 
úszásáért 1 db halat kell fizetnie.
A felfedező a mozgását nem fejezheti be tengeri mezőn!
Ha a felfedező belép, vagy elhagy egy tengeri mezőt miközben átkel egy jégtorlasz 
vonulaton, akkor szintén be kell fizetnie egy kötelet, követve a fentebb leírt szabályt.

A tengerbe való belépéskor használt kötél a jégtábla lapkán marad, a tengerből való 
kilépéskor használt kötél elveszik, és az a közös készletbe kerül.

Kérdések tárgyakkal kapcsolatban:
K: El tudok dobni a hátizsákomból egy elemet, ha arra nincs szükségem, vagy nem akarom 
azt használni?
V: Igen! A hátizsákodból bármikor eldobhatsz egy elemet, hogy helyet csinálj más tárgyaknak 
(mielőtt begyűjtöd a tárgyat, vagy mielőtt horgászni mész kell ezt megcselekedned!). 
Az eldobott elemet hagyd a jelenlegi jégtáblán (ahol éppen állsz), hogy mások azt esetleg 
begyűjthessék!

K: Mi történik, ha nincsenek elemek a közös készletben?
V: Ez meglehetősen ritkán fordul elő, de ha ez történik, akkor nem tudod a megfelelő  
mennyiségű elemet letenni az újonnan felfedezett jégtábla lapkára.

2.2. Zavarj el egy jegesmedvét (dobd el a halat a közös készletbe)
A felfedezőid nem léphetnek egy olyan jégtábla lapkára, amin egy, vagy több jegesmedve 
tartózkodik – hacsak ők nem fizetnek 1 hal/jegesmedve, hogy elkergessék azokat.
(csak úgy, mint a felfedezők esetében egy jégtábla lapkán egy időben legfeljebb két 
jegesmedve tartózkodhat)
A felfedező megérkezik egy, vagy két jegesmedve által elfoglalt jégtábla lapkára és befizet 1, 
vagy 2 db halat a közös készletbe. 
Majd ezt követően az alábbiak egyikét végre kell hajtania:

Folytatja a mozgását egy másik jégtábla lapkára – magára hagyja a jegesmedvét.
Megáll ezen a jégtáblán – elzavarja a jegesmedvét a jégtábla lapkáról.

Amikor egy jegesmedvét mozgatsz, az bármennyi tengeri mezőt képes úszni az általad 
választott irányba, amíg eléri a következő jégtábla lapkát, vagy amíg el nem hagyja a szorost.

A jegesmedve nem érhet partot sem Alaszkában, sem Szibériában, ezért azokba az 
irányokba nem lehet küldeni.
A jegesmedvék, amelyek kiúsznak a szorosból, visszakerülnek a közös készletbe.



Legfeljebb 2 jegesmedve osztozhat egy jégtábla lapkán.
Ha egy jegesmedvét egy jégtábla lapkára mozgatsz (vagy a Diomede szigetre), amely 1, 
vagy több felfedezőt tartalmaz, az ott levő felfedezőknek azonnal egy szomszédos jégtábla 
lapkára kell mozogniuk (vagy legfeljebb 1 tengeri mezőt úszva a következő biztonságos 
helyig).
A jegesmedve érkezése által érintett játékosoknak azonnal el kell mozgatniuk a jégtábla 
lapkán (a Diomede szigeten) álló felfedezőiket, vagy tovább kell zavarniuk a jegesmedvét 
az óramutató járásának irányába történő játékos sorrendben, az aktív játékostól indulva. 
Kötelet és halat kell használniuk, fizetve a biztonságos helyre való menekülésüket, vagy a 
jegesmedve elűzését, a fentebb leírtak szerint.
Életerős jegesmedve: A veszélyeztetett felfedezők felhasználhatnak halat, hogy tovább 
zavarják a jegesmedvét egy másik jégtábla lapkára. Minden eddigi szabály érvényes egy 
jegesmedve mozgatására, kivéve: a jegesmedve nem küldhető egy olyan jégtábla  
lapkára, amelyen a mozgása során már járt.
A „Jeges menet” játékban nem hal meg senki. Ha a menekülés a jegesmedve elől nem 
lehetséges, akkor a veszélyeztetett felfedezőért azonnal légi segítség érkezik, amely 
visszaszállítja Alaszka bármelyik, a bajba jutott játékos által választott táborhelyére.
Amikor minden játékos feje fölül elmúlt a veszély, akkor a cselekvés sora visszatér az 
aktív játékoshoz.

Kérdések a jegesmedvével kapcsolatban:
K: Ha egy másik játékos (a játékos sorrendben hamarabb cselekvő játékos) elzavarja az 
érkező jegesmedvét arról a jégtábláról, ahol nekem egy felfedezőm van, akkor a 
felfedezőmnek még el kell mennie a jégtábláról?
V: Nem! Te szerencsés vagy – a felfedeződ már nincs veszélyben.

K: El tudnék menekülni a jegesmedve elől, vagy azonnal választhatom az Alaszkába történő 
visszaszállítást?
V: Légi segítség nagyon drága, és a várakozás veszélyes. Neked menekülnöd kell – ha tudsz.

K: Ha viszek halat a hátizsákomban, meg tudok állni egy olyan jégtáblán, amin jegesmedve 
van?
V: Akár meg is állhatsz, de a mozgás fázisod nem érhet véget. Egy felfedező, mozgás fázisa 
végén nem maradhat együtt egy jégtáblán egy jegesmedvével. Neked onnan vagy tovább kell  
menned, vagy a jegesmedvét kell elzavarnod.

A JÁTÉK VÉGE
Amint az egyik játékos mindhárom felfedezője megérkezik Szibéria KÜLÖNBÖZŐ 
táborhelyeire, a játék befejeződik, és az a játékos a játék győztese.

Szibéria táborhelyein 2 felfedezőnél is többen lehetnek egy időben., azonban egyik 
táborhelyen sem lehet két azonos színű felfedező!
A felfedezőknek Szibéria táborhelyein keresztül való mozgásuk nem lehetséges!

Fordította: barbate
2008. 07. 06.
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