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Horgászós kockajáték 2-4 személy részére, 6 éves kor felett.
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Az inuitok az indiánok közé tartoznak, akik a messze fent északon élnek. Horgásznak és vadásznak, 
hogy megszerezzék a betevőt maguknak. Azonban horgászni a jégen nem egyszerű dolog: a pecázáshoz 
először is lékeket kell fúrni.

“Inuit”  - jelentése “emberi lény” -, ez az ahogy az északi sark bennszülött népei hívják magukat. Az 
Eszkimó nevet a többi indián törzs adta az inuitoknak. Az eskimo szó jelentése: azok akik nyers húst 
esznek. Az inuitok sértőnek érzik ezt az elnevezést.

Tartozékok

1 játéktábla amely több részből áll (jégmezők)
4 játékbábu (inuitok)
1 mágneses horgászbot
15 nagy hal (nagy vasgolyók)
75 kis hal (kis vasgolyók)
4 fa tálka
1 fehér akció kocka
1 kék hőmérséklet kocka
8 fehér jég kristály
5 kék csepp
5 A4-es papír (jég)

A játék célja

Ki gyűjti horgászattal a legtöbb pontot?

Előkészületek

A játékot a dobozban kell játszani.
Az összes tartozékot vegyük ki a dobozból kivéve az alsó, lyukas tálcát.
Az összes halat (vasgolyót) öntsük bele a dobozba és rázzuk meg a dobozt: ezzel a halakat 
szétszórjuk a lyukak között: némely lyuk üres marad, néhol pedig több golyó is lesz.
Most a víz befagy: ezt úgy csináljuk, hogy a játéktábla alsó, nagyobb részét tegyük rá a dobozra. 
Ezután tegyünk egy papírlapot a lyukakra – ez lesz a jégréteg, amelyeken a játékosoknak majd lyukakat 
kell ütniük, hogy horgászni tudjanak. Végül a játéktábla kisebb részét helyezzük rá a papírlapra.

Minden játékos elvesz egy Inuit figurát, és a hozzá tartozó fa tálkát, amiben majd a kifogott halakat 
fogja tartani.
A doboz mellé kerülnek a jégkristályok, a cseppek, a kockák és a horgászbot.



Két különböző kocka van:

A fehér akció kockán az a három lehetséges akció látható, amelyeket az inuit bábu végrehajthat.
A kék hőmérséklet kocka jelzi, hogyha a hőmérséklet megváltozik és milyen irányban változik.
Figyelj oda: Pöttyök is vannak mindkét kockán, amelyek meghatározzák az akciók számát, amit a 
játékosok végrehajthatnak.

A játék menete

Ki volt már horgászni? Ha van ilyen, akkor ő kezdi a játékot. Ha senki nem volt még, akkor a 
legfiatalabb játékos kezd, méghozzá úgy, hogy az inuit bábuját az egyik lyukra teszi. 
Tipp: A játéktábla közepén található lyukak jó kezdő pontok általában.
Ezután óramutató járásával megegyező irányban a többi játékos is leteszi az Inuit bábuját egy másik 
jégtábla egyik lékére.

Ezután dobás következik két kockával.

A fehér kocka az Inuit arcát arcát mutatja?
Ekkor a játékos Inuit bábuja annyi lyukat léphet, amennyi pont látható a két kockán összesen. 
Minden lyuk egy lépésnek számít. Nem baj ha valamelyik lék már nyitva van, a bábu állhat nyitott 
lyukon is. Mozgatás közben az Inuit akárhányszor megváltoztathatja a mozgásának irányát.
Figyelem: A bábu nem léphet olyan lékre és nem ugorhat át olyan lyukon, amelyiken másik játékos 
bábuja áll, illetve olvadó jégtáblákra sem léphet. (lásd cseppek)

A fehér kockán csákány látható?
Ebben az esetben a játékos annyi lyukat üthet a jégbe, amennyi pont látható a két kockán összesen.
A lyukat a horgászbot hegyes végével kell ütni úgy, hogy közben a dobozt szorosan tartjuk egyik 
kézzel, hogy ne csússzon el.
Előfordulhat, hogy nem lehet az összes rendelkezésre álló pontot elhasználni:

• A játékos csak a bábujával közvetlen szomszédos helyeken csinálhat léket a jégbe, beleértve 
azokat is amelyek másik jégtáblán vannak, mint amelyiken a játékos bábuja áll.

• Nem lehet olyan helyen lyukat ütni ahol egy másik játékos bábuja áll.

A fehér kockán halacska látható?
A játékos annyiszor horgászhat a bábujával közvetlen szomszédos lyukakban, amennyi pont látható a 
két kockán összesen. Természetesen a játékos olyan lyukakban is horgászhat, amelyet egy másik 
játékos ütött a jégbe. Nem kell az összes lehetséges pontot felhasználni. A kifogott halakat 
(vasgolyókat) a játékos a saját fa tálkájába gyűjti.
A játékos nem horgászhat olyan lékben, ahol

• egy másik játékos bábuja áll
• amelyik lék újra befagyott (lásd jégkristályok)

A fehér kockán kérdőjel látható?
A játékos dönti el melyik akciót használja ( mozgás, lékelés, horgászat). A játékos annyi akciót hajthat 
végre, amennyi pont látható a két kockán összesen. A három lehetséges akció kombinálható.

A fehér kockán található három lehetséges akción kívül, hőmérsékletváltozás is bekövetkezhet. Ezt 



mutatja a kék kocka:

A kék kockán kék csepp látható?
• Az egész jégtábla ( egy jégtáblán 4-5 lyuk található és a jégtáblák jól láthatóan elkülönülnek 

egymástól) olvadni kezd: tedd a kék cseppet egy tetszésed szerinti jégtáblára, de úgy hogy a 
jégtábla egyik lékét se takard le.
Ettől kezdve egyik játékos bábuja sem léphet erre a jégtáblára.
Figyelj oda: Azok a jégtáblák, amelyeken bábu áll, nem kezdhet el felolvadni. Viszont az 
olvadó jégtábla szomszédságában lévő másik jégtáblákon lehet lyukat ütni és horgászni is.

• Ahelyett hogy olvadni kezdene a jégtábla ( = csepp kirakása) lehetőség van újra 
megfagyasztani egy olvadó jégtáblát ( = csepp elvétele). Ezzel a jégtábla újra megfagy és ismét 
ráléphetnek a bábuk.

A kék kockán jégkristály látható?
• Bármelyik, már megnyitott lék újra befagy. Tegyél erre a lékre egy jégkristályt. Mostantól 

ezt a léket nem lehet újra megnyitni és itt nem lehet horgászni többet. A játékosok bábui 
ennek ellenére átléphetnek egy ilyen lyuk felett illetve meg is állhatnak rajta. Mozgás során egy 
ilyen lék sima lyuknak számít.

• Egy lék befagyasztása helyett ( = jégkristály kirakása) lehet egy már befagyott lyukat ismét 
felolvasztani (= jégkristály elvétele)

Figyelj oda: A vízcseppek és a jégkristályok nem befolyásolják egymást. Például egy jégtábla egyik 
léke befagyhat újra, annak ellenére, hogy a jégtáblán csepp van, ami azt jelzi, hogy a jégtábla éppen  
olvad.

A kék kockán csak pontok láthatóak?
Ekkor nincs hőmérséklet változás. A pontok hozzáadódnak a fehér kockán látható pontokhoz.

A játék vége.

A játék véget ér amikor minden jégtáblán legalább egy lék nyitva van, vagy amikor valaki kifogott 
legalább 15 halat (vasgolyó).

Ezután meg kell számolni a fogást:
- a nagy halak (nagy vasgolyók) 2 pontot érnek
- a kis halak (kis vasgolyók) 1 pontot érnek

Akinek a legtöbb pontja van, az nyerte a játékot.


