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A K2: Broad Peak a K2 társasjáték kiegészítője, amelynek két új szcenárióját a lengyel 
hegymászók eredményei ihlették.

1984-ben Krzysztof Wielicki történelemben először egy nap alatt hódította meg alpesi 
stílusban a 8000 méteres Broad Peaket. Sátor nélkül, mindössze egy könnyű csomag-
gal a hátán hagyta el a tábort és 21 és fél óra után tért vissza (16 óra fel és 6 óra le). A 
“Csúcstámadás” szcenárió ennek a teljesítménynek a tiszteletére született és a táblán 
szereplő útvonal alapját Wielicki mászása szolgáltatta.

Ugyanebben az évben a történelemben először Wojciech Kurtyka és Jerzy Kukuczka 
átkelt a 8000 méteres hegységen. A három Broad Peak csúcsot 1984. július 15-én,16-án 
és 17-én érték el. Ezt az expedíciót idézi meg az “Átkelés a Broad Peaken” szcenárió.

A kiegészítő csak a K2 alapjáték használatával játszható.

A DOBOZ TARTALMA:

kétoldalas játék tábla
Csúcstámadás                                                               Átkelés a Broad Peaken

12 hó barlang jelző

20 átkelés jelölő
 (hegymászónként 2)

30 győzelmi pont jelölő az elérhető 
csúcsokhoz (10 minden csúcshoz)

I. Csúcs: 2 db jelölő 3 Győzelmi Pont (GyP) értékben,
3 db 2 GyP értékben, és 5 db 1 GyP értékben;

II. Csúcs: 3 db jelölő 2 GyP értékben,7 db 1 GyP értékben;
III. Csúcs: 10 db jelölő 1 GyP értékben.

Az első játék előtt óvatosan nyomjkodjátok ki ezeket a 
darabokat.



1. SZCENÁRIÓ: CSÚCSTÁMADÁS

A JÁTÉK ELŐSZKÉSZÍTÉSE

Az előkészületek megegyeznek a K2 alapjátéknál megszokottal, az alábbi kivételekkel:
Fordítsátok a táblát a jelölt ikonnal ellátott oldalára, ahogy az ábra is mutatja.

A választott időjárás lapkák közül egyet távolítsatok el:
ha a nyári időjárással játszotok, vegyétek ki az ábrán 
látható lapkát, és ha a téli verzióval játszotok, akkor 
véletlenszerűen vegyetek ki egy lapkát, anélkül, hogy 
felfordítanátok. Ebben a szcenárióban csak 5 időjárás 
lapkát használunk. Keverjétek össze a kiválasztott 
lapkákat és a K2-ben megszokottnak megfelelően készítsétek elő. A hó barlang jelzőket 
tegyétek a tábla mellé, könnyen elérhető távolságba.

Minden játékos vegyen magához egy készletet a saját színének megfelelően, de az 
alábbi elemeket tegyétek félre, ezekre nem lesz szükség ebben a szcenárióban:
• a 3-as akklimatizációs kártya, 1 db 2-es akklimatizációs kártya, 1db 1-es mozgás kártya 
és a mentési kártya
• mindkét sátor

A JÁTÉK MENETE

A játékszabályok megegyeznek a K2 alapjáték szabályaival, az alábbi módosításokkal.

Hó barlangok
A hegymászóknak a sátor nem nyújt menedéket, de a hó barlangot megóvja őket. A 
hóbarlang építési költsége:
7.000 méter alatt 1 mozgáspont.
7.000 méter felett 2 mozgáspont.
A mezők  mozgáspontjai nem befolyásolják a hó barlang építési költségét.



   
   Amikor egy hegymászó  hó  barlangot ép ít, akkor egy képpel 

felfelé  ford ított hó  barlang jelzőt (ami egy lapáttal ásó
hegymászót ábrázol) kell tenni a megfelelő  mezőre.

A hó barlang 1 akklimatizációs pontot ad a benne levő hegymászónak (mint a sátor a 
K2-ben). Minden hegymászó bebújhat  egy üres barlangba, de egyszerre egy hó barlang
csak egy hegymászó számára nyújt menedéket.

A hó barlangok csak két napig használhatóak. Amikor az időjárás jelző a következő napra 
kerül a lapkán, akkor:
• el kell távolítani minden lefordított hó barlang jelzőt a tábláról
• minden felfordított hó barlang jelzőt le kell fordítani

Egy hegymászó a köre alatt kitisztíthatja a hó barlangját, ugyanannyi mozgáspontért, 
mint amennyiért egy hó barlangot tud építeni. A hó barlang kitisztítását követően aztán 
képpel felfelé lehet fordítani a jelzőt.

A hóbarlangok mindaddig az eredeti helyükön maradnak, amig az időjárás be nem temeti 
őket. Egy mezőn tetszőleges számú hóbarlang ásható.

ÖNÁLLÓ JÁTÉK

Az önálló játék szabályai megegyeznek a K2 alapjáték szabályaival, egy kivétellel. A 
téli időjárás lapkák használata esetén a lenti ábrán szereplő lapkát kell eltávolítani a
játékból. Az elért pontszámot a
mellékelt táblázattal összehason-
lítva lehet megállapítani, hogy a
játékos milyen szintet ért el.

Himalája 
mászó 20 GyP              17 - 20 GyP

16 - 17 GyP 15 - 16 GyP

11 - 15 GyP 10 - 14 GyP

< 11 GyP < 10 GyP

Alpinista

Túrázó

Kiránduló



JÁTÉK VÉGE

A játék úgy ér véget, mint a K2 esetében. Ne feledjétek, hogy a “Csúcstámadás” 3
fordulóval rövidebb ideig tart, mint a hagyományos K2. A győztest az alapjátékban 
megszokott módon határozzuk meg.

2. SZCENÁRIÓ: ÁTKELÉS A BROAD PEAKEN

A JÁTÉK ELŐSZKÉSZÍTÉSE

Az előkészületek megegyeznek a K2 alapjátéknál megszokottal, az alábbi kivételekkel:
Fordítsátok a táblát a jelölt ikonnal ellátott oldalára, ahogy az ábra is mutatja.

Minden játékos vegyen magához egy készletet a saját színének megfelelően, de az egyik 
sátrat tegye félre.
Mind a három (római számmal jelölt) csúcsra, a játékosok számának megfelelően, az
alábbi táblázat szerint, tegyétek fel a győzelmi pont jelölőket, csökkenő sorrendben (a 
legnagyobb kerüljön legfelülre). Öt játékos esetén használjátok az összes jelölőt.

A hegymászók 2-2 átkelő jelölőjét tegyétek a tábla mellé.



A JÁTÉK MENETE

A játékszabályok megegyeznek a K2 alapjáték szabályaival, az alábbi módosításokkal.

Sátor
Minden játékosnak csak egy sátra van. A játék kezdetén mindenki választ egy sátrat, 
amit a játékostábla megfelelő hegymászójára kell tennie, a másikat pedig vissza a 
dobozba. A sátorverés szabályai ugyanazok, mint a K2-ben, azonban itt csak az egyik
hegymászó rendelkezik sátorral. Miután egy játékos felállította a sátrát, a csapat 
bármely, a sátor mezőjén levő tagja 1 mozgáspontért elcsomagolhatja azt, hogy tovább-
vigye. Ekkor a sátrat rá kell tenni  a játékostáblán annak a hegymászónak a rajzára, aki 
elcsomagolta azt. Ez a hegymászó a szokásos K2 szabályoknak megfelelően fel tudja 
állítani a sátrat. A sátor tetszőleges alkalommal könnyen szétszerelhető és újra 
felállítható. Ha egy sátrat cipelő hegymászó meghal, akkor a sátor elveszik.

Átkelés
Amikor a hegymászók elhagyják az alaptábort, választhatnak, hogy bal 
oldalon indulnak felfelé és jobbra haladnak vagy jobb oldalon indulnak 
felfelé és balra haladva kellnek át a hegyen. Amikor egy hegymászó rálép 
az áthaladás első vagy utolsó mezejére (a hegymászó ikonnal jelölt mezőre), akkor elve-
heti a hegymászója átkelés jelölőjét és ezzel az átkelés véget ér (bal vagy jobb oldalon).
Példa: Az első sárga hegymászó átlép az első áthaladási ponton a tábla bal szélén. A 
sárga játékos elveszi a megfelelő átkelés jelölőt és a játékostábla hegymászó szim-
bólumára teszi azt.

     

Példa: A játék végén az első sárga hegymászó mindkét átkelési jelölőt birtokolja és 2 
győzelmi pont jelölőt szerez 2 csúcsról. Így további 4 győzelmi pontot gyűjt.

Ha a játék végén a hegymászó mindkét 
átkelési jelölőt birtokolja, akkor 2 extra 
győzelmi pontot kap minden győzelmi 
pont jelölő után (függetlenül a jelölők 
értékétől).



A JÁTÉK VÉGE

A játék úgy ér véget, mint a K2 esetében.

Pontozás
Mindenki összeadja a hegymászói által gyűjtött győzelmi pontokat. A hegymászók 
pontszerzési lehetőségei:
• legfeljebb 10 pont szerezhető a maximális magasság elérésével (pontozósávon jelölve, 
mint a K2 alapjátékban)
• győzelmi pontok minden begyűjtött győzelmi pont jelölőért
• 2 pont minden győzelmi pont jelölőért, ha a hegymászó begyűjti mindkét átkelés jelölőt.

A halott hegymászók csak 1 pontot szereznek, mint a K2 alapjátékban; a győzelmi pont 
jelölőik és az átkelési jelölőik elvesznek. Döntetlen esetén az a játékos nyer, aki először éri 
el az I. csúcsot.
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Győzelmi pontok a csúcsok eléréséért
Amikor egy hegymászó felér egy csúcsra, a játékos 
elveheti a csúcsról a legfeleső győzelmi pont jelölőt 
és  ráteheti azt a hegymászója átkelési jelölőjére. Egy 
hegymászó egy csúcsról csak 1 jelölőt gyűjthet be.
Ezért az elért csúcsokról a győzelmi pont jelölőket a 
hegymászók külön-külön gyűjtik.

Megjegyzés: Az északi oldalon (a tábla bal oldalán) 
2 olyan mező is található, ahol begyűjtkető átkelési 
jelölő.



    1984. 07. 14. - Egy nap az élet.
    Krzysztof Wielicki expedíciója a Broad Peak-en.

Idegesen nézek az órámra: már éjfél. A Broad Peak (8051 m) lábánál, a Godwin Austin gleccseren, 
egy apró sátorban. Nyár, 1984. 07. 14., telihold, hideg. Ideje indulni. Körülölel a szörnyű csend, 
gondol-e most bárki rám? Tudom, hogy fent vannak az emberek a hegyen. Janusz, Walek és Rysiek 
is ott vannak, a svájciak és az osztrákok szintén, így biztosan nem lesz olyan rossz. Elbúcsúztam 
Norwidtól: “Elbúcsúzom attól amit szerettem/baráti kézfogás kötött össze minket/egyik kézzel 
teret adtam/ a másik kézzel időt adtam” Semmi sem állíthat meg, semmi sem számít már! Egy 
hete elértem a 7.300 m-t. Az emberek erről beszélnek, Stéphane Schaffter (Wanda bátorítására) 
és Peter Habeler hiába próbálta meg, most viszont nálam a labda. Istennek hála!
A tükröződő holdfény egyértelműen mutatja az utat a C1-es táborba, ahol meg sem állok. A lábam 
fagyos. A C2-nél állok meg (6.400 m), már hajnali négy, nem tudok továbbmenni, nem érzem a 
lábujjaimat. Belépek a sátorba, leveszem a bakancsomat, bekenem magam némi melengető kenőccsel 
és teát melegítek. Figyelnem kell, hogy sokat igyak! Már hajnalodik, de itt a nyugati oldalon minden 
árnyékban van. Napsütés előtt elérem a 3. tábort (7.200 m), reggel 8-kor. Még mindig nem érzem a 
lábujjaimat, de úgy döntök, hogy maradok még egy kicsit. A srácok nem hagytak a táborban 
kempingfőzőt, talán elvitték magukkal a csúcsra. Így kölcsönkérek egyet a svájciaktól (jó, hogy van itt 
valaki!), és újra bekenem kenőccsel a lábamat...komolyan azt hiszem, hogy ez segíteni fog? Már 10:00. 
Őszinte leszek, az első napsugarakat vártam. A fejem feletti résen szállingózik a hó. A hózápor közelinek 
néz ki, de valójában 800 m-rel feljebb van. A lábnyomokat már hó fedi, de ez nem is olyan nagy 
baj...félúton találkozom Hanns Schell-lel (mond valakinek ez a név valamit manapság?), aki nem 
tudta megcsinálni. Azt mondja nekem: „Túl öreg vagyok, nem tudok többé 8.000 m-re menni”. Azt 
gondolom, hogy egy napon én is ilyen idős leszek, vajon találkozom-e valakivel itt a csúcson, aki 
kecskeként szökken felfelé? Aztán látom a csúcsról visszatérő, lassan ereszkedő olaszokat, Gianni-t 
és Tulio-t. 4 órányi magányos mászás után egy hasadék alatt vagyok, ahol kötelet kell használnom. 
Belépek egy keskeny szorosba és a hideg szél azonnal eléri a szememet, olyan erős, hogy a csont-
jaimban érzem. A srácok itt hagyták számomra a kempingfőzőt egy hó barlangban. Vízforralásra 
fogom használni, de nincs sok időm, mert már délután 2-re jár az idő és még hosszú út vár rám a 
gerincen a csúcsra. Nem csodálom a kilátást, elkezdem szőni a gondolataimat a szakaszokon, a 
havon keresztül a rám váró útról, magasabbról magasabbra jutva. Látok valakit a csúcson, nekem 
int a kezével. Jó érzés, hogy már majdnem a csúcson vagyok. Felgyorsítok és pár pillanat múlva 
odaérek Hans Zebrowskihez, aki üdvözöl, de egy győzedelmes kézfogás helyett azt mutatja nekem, 
hogy a csúcs még mindig nagyon messze van. Túl izgatott voltam, a fenébe. Valóban, keleten egy 
enyhén emelkedő gerinc látszik és rajta...három barátunk, amint visszatér a csúcsról. Gyors kézfo-
gás és továbbállok a csúcs irányába. Itt van, igen, a Karakorum csodálatos panorámája tárul elém, 
a hóban egy svájci zászlóval, valószínűleg Hans hagyta itt. Megnézem az időt, délután 4 óra van. 
Csinálok pár képet a Pentaxommal és már indulok is le. Én vagyok az utolsó, mindenki előttem, az 
öröm szárnyakat ad, és rohanok a mélységbe, útközben teát és elektrolitot hányok. Bleah! A bará-
taim már teát főznek, és nekem többet kell belőle innom, nehogy kiszáradjak! A Middle Broad 
Peak (8016 m) csúcsát nézem. Mintegy 60 m-rel a fejünk felett van egy jégcsákány. Ezt használták 
az ereszkedéshez azok, akik először jártak a tetőn 1975-ben. Ez volt Bohdan Nowaczyk hegymászó
társam utolsó ereszkedése, aki örökre itt maradt a nyugati oldal mélységében.
Egy pillanatra elgondolkodom: annyi mászáson túl, a sziklák, a Tátra, a Dolomitok, és még oly sok 
minden előttünk! Azért jöttem, hogy elköszönjek tőled! 9 évvel később! Az alaptáborba történő
visszatérés az émelygéssel és az idővel való sivár csata, éjfél előtt akartam leérni, sikerült is. Transzban 
voltam. A sátorba a nélkül rogyok le az alvófelületre, hogy levenném a hágóvasakat. Nem hiszem 
el, hogy sikerült. 00.20-kor indultam el és 22.30-kor tértem vissza. Csak 22 óra, nem is rossz!
A fáradtság ellenére nem tudok aludni. Ania-t, a lányomat látom, aggódom nem történt-e valami...? 
Másnap gyermeki örömet éreztem, mikor Kurt Diemberger és Julie Tullis rázta meg a kezem.

        Krzysztof Wielicki
Janusz - Janusz Majer; Walek - Walenty Fiut; Rysiek - Ryszard Pawłowski; Wanda - Wanda Rutkiewicz; 
Gianni - Gianni Calgagno (meghalt Alaska-ban); Tulio - Tulio Vidoni (meghalt az Alpok-ban).


