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Az Ugráló lemmingek társasjáték 26 fő számára. A játékosok géntudó
sok bőrébe bújnak és a Montanabeli Waterlootól 18.15 mérföldre lévő 
kutatólaboratóriumban dolgoznak. 

A hat tudós 20 dollárban fogad. A tétet az nyeri meg, aki genetikailag 
megtervez és klónozva létrehoz egy olyan csapat lemminget, amelyek 
megnyerik azt a híres, őrült futamot, amely azzal éri el a csúcspontját, 
hogy a lemmingek a magas sziklaszirtről leugranak a tengerbe.

A játékosok lemmingjei profi sziklaszirt ugrásra vannak kiképezve. Egy 
szépen kivitelezett ugrással magát mélybe vető lemming  ugyanannyit 
ér, mint 5 szimpla ugrást bemutató rágcsáló. 

Két fiatal sas feltűnése az égen még izgalmasabbá teszik ezt a versenyt 
(a tudósok Stephen Jr. és Rubynak keresztelték őket). Ezek az éhes raga
dozók imádják ezt a nagy futást (büfé).

Játékidő: 2090 perc (1015 perc játékosonként)

Tartozékok: Ez a szabálykönyv, a játéktábla, két sas dobókocka, 101 
zseton, 6 összefoglaló és 55 kártya (32 mozgás, 16 speciális akció, 1 játék 
vége és 6 törzs azonosító kártya)

A játék célja: Minél több pont gyűjtése; a legtöbb pontot összegyűjtő 
játékos nyeri a partit. Pontokat a megmaradó speciális akció kártyákért 
kap a játékos, de pont jár a magas sziklaszirtről mélybe vető lemmingek 
ugrása után is, és gyakran az összegyűjtött lemming eledelekért is.

Előkészületek

Játéktípus választása: Az alapjáték legjobb 36 játékossal. A varián
sok a szabály utolsó oldalain találhatóak meg.

Törzs választása: A játékosok kiválasztanak egy törzset (színt) és a 
hozzájuk tartozó azonosító kártyát, majd a választott színben a 10 
lemminget és a győzelmi pont jelzőt. Minden játékos a törzs azonosító 
kártyáját maga elé teszi úgy, hogy az  “Its 5” speciális akció látható 
legyen. A pontjelzők a pontozó sáv nulla pontjára, a lemmingek pedig a 
játéktábla kezdő zónájába kerülnek.

A mozgáskártya talon összeállítása: Meg kell keverni a 32 mozgás 
kártyát és ebből le kell számolni hatot a pakli tetejéről, majd a játék 
vége lapot ebbe a hat lapba kell bekeverni. Ezután, a most már 7 kártyá
ból álló paklit, a nagy pakli aljára kell helyezni. Végül a teljes 
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kártyakupacot képpel lefelé a neki megfelelő helyre kell tenni a 
játéktáblán.

Különleges akció kártyák: Meg kell keverni a 16 speciális akció 
kártyát; a kiosztandó lapok száma a játékosok számától függ:

Játékosok száma 23 45 6
lapok száma 4 3 2

Azok a lapok, amelyek nem kerültek kiosztásra, képpel lefelé a tábla 
mellé kerülnek egy kupacba. A játékosok a speciális akcióikat titokban 
tartják egymás előtt egészen addig, amíg ki nem játszák őket,  azonban 
az, hogy kinél hány lap van, látható kell legyen mindenki számára.

A lemming eledelek kihelyezése:  A 32 kaja jelzőt képpel lefelé a 
tábla mellé kell tenni, majd jól össze kell keverni. Ezután a játéktáblán 
látható 16 helyre, véletlenszerűen húzva a talonból, egyetegyet kell 
tenni képpel lefelé. A maradék 16 lapka képpel lefelé a tábla mellett 
marad, és a későbbiek folyamán innen kell feltölteni a játék során a 
kiürült helyeket. 

Végül: A két sas lapka a színüknek megfelelő vadászterület Aval jelölt 
zónájában kijelölt helyre kerülnek. A játék tulajdonosa eldönti melyik 
játékos legyen először a sasokkal, azaz ki kezdi a partit (természetesen 
lehet véletlenszerűen is kezdőjátékost választani) majd a kiválasztott 
játékos elveszi a kockákat. Most már indulhat a parti.

A sas 

A fordulóban az egyik játékos mindig a sasokat is irányítja. Minden 
fordulóban más játékos lesz a sasokkal, méghozzá a játékosok az 
óramutató járásával megegyező irányban követik egymást. A sasokat 
irányító játékos végrehajtja a Sas fázisban felsorolt lépéseket.

A játék menete

Sas fázis – a ragadozókat irányító játékos a következőket csinálja:

1. Dob a két kockával.
2. Mindkét sast az azonos színű kockán látható értékkel mozgatja:
• A sorrenddet a sasokat irányító játékos dönti el.
• Miután az egyik sassal lépett végrehajtja a Lakomázást és illetve a 

Lemmingek, futás! akciót is a célzónán belül. Ezután a másik sassal 
is végrehajtja ezeket.

• Ha az egyik vagy mindkét kockával Hovert dobott, akkor feltölt 
egy üres lemming eledel mezőt.

3. Felcsap egy új mozgás kártyát.
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Lemming fázis – a fázis során minden játékos a következőket csinálja:

Mindenki végrehajtja a következő három cselekedetet a lent meghatá
rozott sorrendben. A sasokat irányító játékos kezd, majd utána követik 
őt a többiek az óramutató járásának megfelelően:
• Beválthatja egy vagy több lemming eledel zsetonját (feltételes)
• Kijátszhatja és azonnal végrahajthatja az egyik speciális akció 

kártyáját (feltételes)
• EGY lemmingjével az aktuális mozgás kártyán látható értékkel 

megegyező számút lép (kötelező).

Forduló vége

A sasokat irányító játékos átadja a két kockát az óramutató járásával 
megegyező irányban közvetlen mellette ülő játékosnak és ezután a sas 
fázissal új forduló kezdődik.

A kockák idő előtti átadása kavarodást okozhat, ezért azt ajánljuk, hogy  
a kockák a sasokat irányító játékos törzs azonosító kártyáján legyenek és  
egészen a forduló végéig ott is maradjanak.

A játéktábla

A játéktáblán a lemmingek mindig csak egy hatszögben illetve a start 
zónában lehetnek, egészen addíg amíg vagy el nem érik a sziklaszirtet 
vagy egy sas el nem kapja őket. A fél hatszögek teljes hatszögnek 
számítanak. 
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Start zóna: A parti elején ide kerülnek a játékosok lemmingjei. A 
lemmingek kezdéskor a start zónával szomszédos bármelyik négy 
mezőbe léphetnek.

Sziklaszirt: Mikor egy lemming  úgy érkezik a 4 sziklaszirttel határos 
hatszög valamelyikére, hogy marad mozgás pontja, akkor le kell ugrania 
a szikláról.

Vadászmezők: Mindkét sasnak van egyegy vadászterülete, amelyek 
hathat, Atól Fig jelölt zónára oszlanak. A zónák világospiros illetve 
világoskék vastag vonallal vannak körbekerítve. A világos pirossal hatá
rolt zónák a piros, a világoskékkel határolt zónák a kék sas vadászte
rületéhez tartoznak. A sasok csak a vadászterületeken belüi mezőkön 
veszélyeztetik a lemmingeket.

Üres mezők:
• Minden olyan hatszög üres mezőnek számít, amelyen nem látható 

bokor.
• Egy üres mezőben maximum 5 lemming tartózkodhat.
• Egy üres mezőre 1 mozgáspont felhasználásával lehet lépni.
• Az üres mezők nem nyújtanak a lemmingek számára védelmet az 

éhes ragadozó madarak elől.

A bokorral jelzett mezők:
• A bokor szimbólummal ellátott hatszögek esetén a rajtuk maximá

lisan tartózkodható lemmingek száma a játékosok számától függően 
változik:   

Játékosok száma 2 34 56
 Egy bokorban maximum hány lemming lehet 1 2 3

• Egy bokros mezőre 2 mozgáspont felhasználásával lehet lépni.
• A bokrok alatt megbúvó lemmingeket a sasok nem kaphatják el.

Amennyiben egy mezőn a megengedhető legtöbb számú lemming tartóz
kodik, akkor más rágcsáló nem léphet arra a mezőre és nem is mehet ke
resztül rajta.

A lemmingek

A rágcsálóknak a következő státuszai lehetnek:

• Aktív lemming : minden olyan lemming, amelyik egy mezőben a 
kupac tetején van.

• Taposott lemming – minden olyan lemming, amelyen egy vagy több 
másik rágcsáló van. Egy taposott lemming nem tud mozogni, kivéve 
speciális akciók segítségével vagy a Lemmingek, futás! akció során.

• Pontozott lemming – az a lemming, amelyik már szerzett pontot a 
törzsének, azaz a játékosának. Ezek a lemmingek az általuk szerzett 
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pontszámnak megfelelő, különálló részeken gyűlnek a táblán.
• Kezdő lemming  az a lemming, amelyik még a start zónában 

ácsorog. 
• Vadászzsákmány  az a lemming, amelyiket valamelyik éhes sas 

elkapott.

Mozgás kártyák: Minden forduló elején a sasokat irányító játékos a 
mozgás kártya pakli tetején lévő lapot felcsapja és képpel felfelé az 
eldobott pakli tetejére teszi. A felfordított lapon látható érték határozza 
meg, hogy az adott fordulóban a játékosoknak hány mozgás pontot kell 
elhasználniuk, mikor a lemmingjeikkel lépnek.

Az eldobott kártyákat nem lehet megnézni, mindig csak a felső látszik.

A húzópakli 32 mozgás lapot (2,3,4 és 5ös értékkel, mindegyikből 8 db.  
kártya) és egy játék vége lapot, azaz összesen 33 kártyát tartalmaz.

Lemmingek mozgása: Miután mozgás kártya fel lett fedve, mindenki, 
kezdve a sasokat irányító játékossal és tovább óramutató járásával meg
egyező irányban, mozgatja egy és csak egy lemmingjét a kártya által 
meghatározott értékkel.

Minden játékos még mielőtt a lemmingjével mozogna beválthat lemming  
eledel zsetont és/vagy kijátszhat egy speciális akció kártyát. Mikor a  
játék vége kártya kerül felcsapásra, a parti azonnal véget ér.

A kiválasztott aktív lemmingnek a mozgás kártyán mutatott számmal 
megegyező számú mezőt kell lépnie (ez a hagyományos mozgás), anélkül, 
hogy belépne vagy áthaladna azon a két zónán, ahol a két sas éppen tar
tózkodik. A taposott lemmingekkel nem lehet hagyományosan lépni.

Lemming a kupac tetejére: Ha a játékosnak nincs egy aktív vagy a 
start zónában tartózkodó lemmingje sem, akkor egy taposott lemmingjét 
az őt tartalmazó kupac tetejére kell tennie anélkül, hogy a saját pozíció 
változtatásán kívűl átvariálná a kupac sorrendjét.

• Ez egy különleges mozgás és csak akkor hajtható végre, ha a játékos
nak egyik lemmingje sem tud hagyományosan lépni.

• Ez a lépés az adott mozgás kártyán feltüntetett értékért történik min
degy, hogy az 1es vagy 5ös kártya; magyarán az összes mozgás pont 
erre használódik fel.

Passzolás: Ha a játékosnak nincs taposott lemmingje sem, amelyikkel 
valamelyik kupac tetejére tudna ugrani, illetve nem kíván speciális akci
ót végrehajtani és nem akar beváltani mozgás pontokra lemming eledel 
zsetont, akkor passzolnia kell. 
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A mozgás iránya: A lemmingek általában előrefelé mozognak (egyre 
közelebb a sziklaszirthez ), de minden fordulóban egyszer oldalra is 
léphetnek egy mezőt. Ehhez az oldal irányú lépéshez akárhány mozgás 
pontot fel lehet használni ( 1et ha üres mezőre, 2t ha bokorral jelzett 
mezőre kell lépni). Viszont a lemmingek nem mozoghatnak hátrafelé 
( azaz közelebb a start zónához). Ez alól kivétel amikor szétszaladnak a 
rágcsálók a sas elől (Lemmingek, futás! akció) illetve ha  egy speciális 
akció lehetőséget ad erre.

PÉLDA: A sasokat irányító játékos (a Ritz törzs) egy 4es mozgás kártyát  
fordított fel. Azt választja, hogy Jesset egyenesen előre, abba a bokorba 
viszi, amelyik 3 zónával távolabb van attól a zónától, ahol a piros sas  
éppen repked. Reméli, hogy itt a lemming  biztonságban lesz.  A Biker  
törzs következik, és mivel a következő körben a törzset irányító játékos  
lesz a sasokkal, ezért Genevel teljes gőzzel előrefelé mozog. Az IQ törzset  
irányító játékos lép utoljára: Edet tökéletes biztonságba szeretné helyezni  
és mivel megengedett, hogy egy mezőt oldalra lépjen a mozgása során,  
ezért a a bokorba lép vele, ahogy a fenti képen látható. Megjegyzendő,  
hogy Eddel nem léphet be a piros sas által felügyelt zónába.

Lemmingek egymáson: Ha egy lemming olyan mezőn fejezi be a moz
gását, ahol már egy vagy több lemming található, akkor az ottani kupac 
tetejére kerül. Ebben az esetben csak a legfelső lemming az aktív a többi 
taposott. A taposott lemmingnek van előnye és hátránya:

• Előny  Mikor egy sas lecsap, csak az aktív lemmingeket kapja el, és 
ezekbôl a rágcsálókból vadászzsákmány lesz.

• Hátrány – A taposott lemmingek nem tudnak mozogni, kivéve a 
Lemmingek, futás! vagy egy speciális akció keretében.

A bokorban tanyázó lemmingek helyzete kellemes – ugyanis biztonságban 
vannak a ragadozó sas karmai elől.
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A taposási szabály nem érvényes a start zónában. Itt bármelyik lemming
gel lehet lépni, és a lemmingeket nem kell egymásra helyezni.

Ha egy taposott lemming kerül a kupac tetejére ( akár azért mert a felet
te lévő lemmingek lekerültek róla, akár azért mert egy speciális akció 
keretében a kupac tetejére kerül, akár azért, mert a kupac tetejére mo
zog), akkor újra aktív lemmingé válik.

Lemming eledelek

A táblán található eledelekkel jelölt helyekre 16 képpel lefelé 
fordított kaja jelző került a játék elején és a maradék 16 lapka a 
tábla mellett maradt. A lemmingek ezeknek a jelzőknek a meg

szerzésével bónuszokat szerezhetnek a törzsüknek, azaz az őket irányító 
játékosnak.

A 32 jelzőből 14 db. 1 győzelmi pontot, 4 db. 2 győzelmi pontot ad, illetve  
van még 14 db. amelyek a későbbiek folyamán beválthatóak.

Az eledel zsetonok begyűjtése: Ahhoz, hogy egy lemming begyűjt
hessen egy zsetont, a következő feltételeknek kell teljesülnie:
• Az teljesen mindegy, hogy a lemming miként érkezett a zsetont 

tartalmazó mezőre ( hagyományos mozgás keretében, speciális vagy a 
Lemmingek, futás! akció során).

• A hagyományos mozgását az eledel mezőről kell majd kezdenie, ma
gyarán a lépését a zsetont tartalmazó mezőn fejezte be.

• Ő az első lemming, aki hagyományos lépés (azaz a mozgás kártya 
által) során elhagyja a mezőt, azaz ő van a kupac tetején.

• Azok a lemmingek, amelyek a Lemmingek, futás! vagy egy speciális 
akció keretében lépnek el innen, nem gyűjthetik be a zsetont.

Miután a játékos megszerezte a jelzőt, megnézi, majd képpel lefelé a 
törzs azonosító kártyájára teszi.

A zsetonok értékét titokban kell tartaniuk a játékosoknak egészen azok 
beváltásáig, vagy a pontozásig. A győzelmi pontokat adó zsetonok is csak  
a játék végén kerülnek megítélésre.

Az eledel zsetonok beváltása: A játékos a lemming fázisban – mielőtt 
még lépne a lemmingjével  beválthat egy vagy több zsetont a lentebb 
felsorolt dolgokra. Ezután a felhasznált eledel jelzők a táblán található 
Beváltott zsetonok részbe kerülnek. Egy fordulóban minden játékosnak 
csak egy ilyen lehetősége van.

• 1 zsetonért  – A játékos számára megnöveli 1gyel az aktuális moz
gás kártyán lévő értéket, azaz a mozgás pontok számát. Azonban az 
így megnövelt érték nem lehet több mint 5.

• 2 zsetonért  A sziklaszirtről való leugrásért kapott pontszámot nö
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veli 1gyel a játékos egyik lemmingje esetében. Az érték szintén  nem 
mehet 5 fölé.

• 3 zsetonért  Véletlenszerűen húz a játékos egy speciális akció kár
tyát a tábla mellett lévő ki nem osztott lapok közül ( ha van). Ezt az 
új kártyát a játékos kijátszhatja azonnal, amint a lemming fázisban a 
speciális akciók végrehajtására kerül a sor, de dönthet úgy is, hogy a 
lapot megtartja későbbre.

Az eledel mezők újra feltöltése: Ha a sasokat irányító játékos lega
lább az egyik kockával Hovert dobott, akkor ki kell tennie egy zsetont 
egy üres lemming eledel mezőre (egy olyan granulátum szimbólummal 
ellátott mező, amelyen se lemming se zseton nincs). A kirakás folyamán 
a következő szabályokat kell figyelembe venni:
• A zsetont véletlenszerűen kell választani a még nem használtak kö

zül majd egy üres, eledellel jelzett mezőre kell tenni a megfelelő sas 
vadászterületén (azaz a piros kockán lévő Hover esetén a piros, míg 
kék kockán lévő Hover esetén a kék sas vadászterületén belül (a 
Csontok mezeje mindkét sas vadászterületébe beletartozik). Ha mind
két kockán Hover jött ki, akkor mindkét vadászmező egyegy üres 
eledel mezőjére ki kell tenni egyegy zsetont.

• A sasokat irányító játékos tetszőlegesen választhatja ki milyen sor
rendben hajtja végre.

• Amennyiben nincs több zseton vagy nincs pillanatnyilag olyan mező, 
amelyre ki lehetne rakni a jelzőt, akkor a feltöltés elmarad.

Sasok

A sasokat irányító játékos mindig az, akinél a két 
kocka található. Ő irányítja a vadászat, lakomá
zás és a Lemmingek, futás! akciókat. Mindkét sas 
jelzőnek van egy vadászó és egy lakomázó oldala.

Mindkét sas a saját színével megegyező vadászterületen belül cirkál. 
Mindkét vadászmező 6, folyamatos világospiros vagy világoskék vonallal 
határolt zónát tartalmaz, amelyek Atól Fig vannak megjelölve. Mind
egyik zóna 5 vagy 6 mezőből áll. Mindig van egy zóna, ahol a sas éppen 
tartózkodik ( vagy vadászik, vagy lakomázik); ez az a zóna amelyet a sas 
ellenőrzése alatt tart.

A Csontok mezeje nagyon veszélyes, mivel ez a négy hatszög mindkét sas  
vadászterületének része.

Vadászat: A sasokat irányító játékos dob a kockákkal, majd mindkét 
sassal lép; egyszerre eggyel( azaz befejezve a lakomázás és a Lemming
ek, futás! akciókat is) a következő szabályok betartásával:
• A kockán látható értékkel megegyező mozgáspontot kell a sasnak 

lépnie. Minden egyes lépéssel a sas átkerül a szomszédos zónába.
• Ha a sas éppen lakomázik, az első mozgáspontja arra használódik el, 
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hogy a jelző megfordul a másik oldalára, de a zónában marad.
• A Hover 0 mozgáspontot jelent (ha egy sas éppen lakomázik, amikor 

a Hover kijön, akkor marad a lakomázó oldalával felfelé)
• Mindkét sas vagy az óramutató járásával megegyező vagy azzal 

ellentétes irányban kell hogy az összes mezőt lelépje (a játékos 
választhat melyik irányban). Egy fordulón belül nem mozoghat két 
irányba.

• A vadászó sasoknak meg kell támadniuk azokat a lemminegeket, 
amelyek az adott zónán belül vannak (lásd a lakomázást)

Lakomázás: Ha a sas által felügyelt zónában egy vagy több aktív lem
ming van, akkor a sas az egyik kis rágcsálót elkapja és megeszi (a saso
kat irányító játékos dönti el melyik lemminget választja). Amennyiben 
nincs ilyen lemming, akkor a lakomázás elmarad és következik a Lem
mingek, futás! akció.

A bokorban megbúvó illetve a taposott lemmingek biztoságban vannak, a  
sasok nem bánthatják őket.

Mikor a sasokat irányító játékos ehhez a fázishoz ér, akkor végrehajtja a 
lakomázást a következő sorrendben:
• Kiválaszt egyet és csak egyet az aktív lemmingek közül, amely egy 

üres mezőben (azaz nem bokorban), a sas által szemmel tartott zó
nában van, majd azt a lemminget a táblán található vadászzsákmány 
(Eagle chow) részbe teszi.

• Ezután a sas jelzőt megfordítja a másik oldalára (lakomázó felére).
• Végül a zónában maradt aktív és taposott lemmingeket szétosztja a 

szomszédos mezőkre (lásd a Lemmingek, futás! részt).

PÉLDA: A sasokat irányító játékos (Ritz törzs) egy 2t dob a kék sas  
kockával. Mivel a kék madár az E zónában repked, ezért elmozgatható  
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óramutató járásával ellenkező irányban a C zónára vagy óramutató  
járással megegyező irányban az A zónára. A játékos az utóbbit választja,  
inkább oda lép és nem a Cre, ahol a saját lemmingjét kellene megtámad
nia. Az A zónában kiválasztja Ritát (Biker törzs) és a vadászzsákmány  
részbe teszi (választhatta volna Clintet (Viking törzs) vagy Junet (a  
saját törzsét), de Jennifert (IQ törzs) nem, hiszen ő taposott lemming.  
Most jön a Lemmingek, futás! akció. Clintet (Viking törzs) és Jennifert  
(IQ törzs) a sziklaszirtrôl “lelöki”, így azok 11 pontot kapnak. Junet(a  
saját törzse) oldalra mozgatja és rálép a B zónában lévô Jonathtanra 
(Soldier törzs).

Lemmingek, futás!: Ha a lakomázás után, vagy annak elmaradása 
esetén, a sasok által felügyelt zónákban marad aktív és/vagy taposott 
lemming, akkor azok szerteszét futnak a lecsapó sas elől.

Aktív és taposott lemmingeket egyesével kell szétosztani; a sorrendet a 
sasokat irányító játékos dönti el, aki a zónában maradt minden aktív és 
taposott lemming esetében a következőket hajtja végre:
• Felkapja a lemminget.
• Kiválasztja a legközelebbi mezőt amelyikben még elfér a rágcsáló és a 

mező nincs abban a zónában, ahol valamelyik sas repked (a sas játé
kosnak több választási lehetősége van: például a sziklaszirt szélén 
álló lemminget beugraszthatja a tengerbe és így az 1 pontot hoz az 
adott törzset irányító játékosnak)

• A lemminget átrakja a kiválasztott mezőre. Amennyiben a célmezőn 
már van rágcsáló, akkor azokra teszi rá.

Megjegyzendő, hogy ez az akció lehetőséget ad például arra, hogy egy  
lemmingekből álló kupacot teljesen más sorrendben építsünk fel egy 
másik mezőn;)

Speciális akciók

Speciális akció kártyák segítségével a játékosok módosíthatják a játék
szabályt annak érdekében, hogy előnyt kovácsoljanak belőle, vagy hát
rányt okozzanak a többi játékosnak. Minden játékos a játék elején ka
pott pár speciális akció kártyát. Emellett minden játékosnak van egy “Its 
5” speciális akciója, amelyet a törzs azonosító kártya megfelelő oldala 
reprezentál. Minden akció kártya csak egyszer használható fel, és ezután 
az eldobott lapok közé kerül (vagy ha az “Its 5” lapról van szó, akkor a 
törzs azonosító lapot meg kell fordítani).

A lapokon látható az akció neve, egy illusztráció és egy összegzés a kártya 
hatásáról. A kártyák a szabály végén vannak részletezve.

A játék során: A játékos, mikor rá kerül a sor, csak azt megelőzően 
játszhat ki specális akció kártyát mielőtt a lemmingjét mozgatná.
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A játékos egy fordulóban csak egy speciális akció kártyát használhat fel.
Nem kötelező a speciális akciókat felhasználni; a megmaradt kártyák a 
játék végén 1–1 győzelmi pontot érnek.

Hogyan kell végrehajtani egy akciót: A játékos kijátssza a kiválasz
tott kártyát és követi a rajta feltüntetett instrukciókat, majd a kártyát 
képpel felfelé az eldobott akció kártyák talonjára teszi (vagy ha az “Its 5” 
lapról van szó, akkor megfordítja a törzs azonosító lapját).

Az eldobott lapokat nem lehet átnézni. A törzs azonosító kártya státusza 
és a játékosnál maradt speciális akció kártyák száma azonban nyilvános.

A szabályok speciális akciók esetén: Ha a kijátszott akció kártyán 
lévő utasítás az általános szabályba ütközik, akkor az akció nem hajt
ható végre. A speciális kártyákon lévő utasítások jelzik, hogy az adott 
kártya milyen lemmingekre hat (aktív, taposott, stb.).

A sasok által felügyelt zónák: A speciális akció kártyák általi mozgás 
esetében a lemmingek keresztül mehetnek illetve beléphetnek a sasok 
által felügyelt zónákba. Ez megengedett a “Snap crackle pop” vagy a 
“Pull my paw “ akció kártyák eredményeként is.

Ha egy lemming a mozgását (vagy a Lemmingek, futás! akció után) az 
egyik sas által  ellenőrzött zónában fejezi be, akkor azonnal végre kell 
hajtani a lakomázást ( ha a sas éppen vadászik és a lemming egy üres 
mezőbe került) vagy a Lemmingek, futás! akciót (minden más esetben) 
mintha a játékos irányítaná a sasokat.

Ha több lemming is érkezne így egy vadászó sas által kontrollált zónába, 
akkor a ragadozó madár csak az elsőt kapja el; a madár jelző átfordul a 
másik oldalára a többi lemming pedig szétfut.

Leugrás a sziklaszirtről

Hogy kell ugrani: Ha egy aktív lemming le akar ugrani a szikláról, 
akkor a sziklaszirtet jelképező mezők egyikén kell állnia, úgy hogy 
maradt mozgás pontja. A megmaradt mozgás pontok egyenlőek az ugrá
sért járó győzelmi pontokkal. Mikor egy lemming leugrott a magasból, 
akkor  az ugrásért kapott pont értékével jelzett részbe kerül a játék
táblán és az adott törzs győzelmi pont jelzője a pontszámmal megegyző 
lépést tesz előre a pontozó sávon.
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PÉLDA: Egy 5ös mozgás kártya van felcsapva és Rick (Ritz törzs)nek   
miután elérte a sziklaszirt szélét – maradt még 3 mozgás pontja. Így ez 3 
pontot jelent a Ritz klánnak. Wray ( Biker törzs ) a lehető legjobb ugrást  
hajtotta végre, hiszen a mozgását a sziklaszirt szélén kezdte, így mind az  
5 mozgás pontja az ugrásért kapott győzelmi pontját jelenti. A Biker törzs  
tehát 5 pontot kap. 

A játék vége

Végső pontszám: A parti azonnal véget ér mikor a játék vége kártya 
felcsapásra kerül. Mindenki egy pontot kap minden egyes fel nem hasz
nált speciális akció kártyájáért (beleértve az “Its 5” lapot is ha még nem 
lett felhasználva, azaz a törzs azonosító lap nincs megfordítva). Ezután 
minden játékos a begyűjtött lemming eledelek után is megkapja a ponto
kat. További a pontot kapnak a játékosok minden három eledel zseto
nért, amit betettek az eledel zsetonok beváltása részbe. Minden maradék 
eledel jelző egyenlőség esetén segít eldönteni a sorrendet. A legtöbb 
pontot gyűjtő játékos lett a győztes.

Egyenlőség esetén: Ha egyenlőség alakulna ki a játékosok között, 
akkor először azt kell megnézni, hogy kinek van több pontozott lemming
je. További egyenlőség esetén az dönt, kinek lett kevesebb lemmingje 
vadászzsákmány. Ha még mindig egyenlőség áll fent, akkor a fel nem 
használt eledel zsetonok száma dönt, akinek több van az végzett előrébb.

Rövidebb játék változat

2 db. 2es és 3as értékű lapot kell kivenni a mozgás kártyák közül és így 
kell összeállítani a megfelelő módon a húzópaklit.

2 játékos változat:

Két játékos esetén a szabály a következőképpen módosul:

• Speciális akció talon csere Keverés előtt a “Mine! All Mine!” 
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speciális akció kártyát ki kell venni és a játékban többé nem lesz rá 
szükség.

• Kezdő játékos : Kockadobás dönt arról ki legyen a kezdő játékos. a 
győztes kapja meg a kék kockát, ami ezentúl azt jelzi, hogy ki a kezdő 
játékos. A másik játékos a piros kockát kapja meg.

• Sorrend: A sas fázisban mindkét játékos dob a saját kockájával és 
mindketten végrehajtják a sas fázist. Először a kezdő játékos mozgat
ja , lakomáztatja a sasát és osztja szét a lemmingeket, felfordítja a 
következő mozgás kártyát és ő mozgatja először a lemmingjeit.

• Hover esetén kocka csere. Ha egy vagy mindkét játékos hovert 
dobott, a két játékos  még mielőtt a sasokkal mozognának  kicseréli 
a kockákat, és így a kezdő játékos kiléte is megfordul (megjegyzendő, 
hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az a játékos, aki a Hovert 
dobta a másik sast fogja mozgatni, mig a másik játékos  fogja után
tölteni egy üressé vált eledel mezőt).

• Védelmi zóna: A start zóna és a piros sas vadászterülete közötti 
mezőkön a játékosok nem tehetik egymás lemmingjeire a sajátjukat, 
ez csak a harmadik sortól (oszloptól) megengedett.

Káosz változat

Ezt a változat akkor jó, ha fiatalabb gyerekekkel játszunk vagy ha 
kevesebb stratégiát és több szerencsét szeretnénk. Két játékos esetén 
nem használható.

• Speciális akció kártyák: Az előkészületek során nem kell osztani 
speciális akció kártyákat, és ki kell szedni a pakliból a ”Mine! All 
mine!” és a “Deja Vu” speicális akció lapkákat. Keverés után a 
maradék 14 akció kártya alkotja a talont. A törzs azonosító kártyákat 
úgy kell letenni, hogy az “Its 5”  speciális akció nem használható.

• Hover esetén speciális akció kártya húzása: Az üres lemming 
eledel mező feltöltése mellett, a sasokat irányító játékos minden 
alkalommal, amikor legalább egy kockával Hovert dobott, és miután 
végrehajtotta a sas fázist, de még mielôtt lépne egy lemmigjével, fel
veszi a Speciális akció kártyákat tartalmazó talon legfelső lapját. 
Ezután eldönti, hogy az akciót végrehajtja vagy sem. Amennyiben 
nem, akkor továbbadja az órajárással megegyező irányban ülő szom
szédjának.

• Ha az akció végrehajtásra kerül: A sasokat irányító játékos meg
mutatja a kártyát majd rögtön végrehajtja az akciót, nem tarthatja 
meg  a kártyát későbbi használatra. A játékos, miután az akciót vég
rehajtotta, az akció kártyát képpel felfelé a saját törzs azonosító lapja 
mellé teszi. A játék végén minden egyes ilyen lap 1 pont levonást ér 
( lásd a variánshoz tartozó pontozást).

• Ha az akció nem lett végrehajtva akkor a lap továbbvándorol 
a következő játékoshoz: Ha a kártyát a játékos elpasszolta, akkor a 
tőle órajárással megegyező irányban ülő szomszédjához kerül a lap. Ő 
is dönthet, hogy végrehajtja az akciót vagy sem.
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• Amíg a kártya vándorol, addíg nincs más akció a játékban: Ha 
egyik játékos sem szeretné végrehajtani az akciót, a lap az eldobott 
akció kártyák talonjára kerül. A lényeg, hogy az a speciális akció kár
tya, amely egy Hover által került játékba, valahogy célba érjen, azaz 
vagy az egyik játékos végrehajtja az akciót vagy senki sem. A sasokat 
irányító játékos csak ezután léphet a lemmingjével. Megjegyzendő, 
hogy ezzel az akció kártyával egy, nem a sasokkal lévő játékos azelőtt 
hajthat végre speciális akciót, mielőtt bárki lépne a lemmingjével. 

• A speciális akció kártyák talonja: Ha a kártyák elfogytak, akkor 
az eldobott lapokat kell megkeverni és új húzópaklit csinálni belőlük. 
Ha már nincsenek eldobott lapok (azaz a játékosok kijátszották az 
összes lapot) akkor nem lesz talon és ezután már nincs lehetőség 
speciális akció végrehajtására és Hover esetén nem kell húzni.

• További speciális akciók: Ebben a változatban nincs lehetőség 
lemming eledek beváltására speciális akció kártyákért. Az eledel zse
tonokat csak a többi dologra lehet becserélni, illetve megmaradnak 
arra az esetre, ha egyenlőség lesz a játék végén.

• Győzelmi pontok a játék végén: A parti végén minden játékos kap 
illetve veszít pontokat a kijátszott speciális akció kártyák függvé
nyében. Minden játékos annyi plusz pontot kap, ahány lapot kapott 
volna a rendes szabály esetén. Ezután mindenki annyi mínusz pontot 
kap, ahány speciális akciót játszott ki a parti során (Példa: egy hat fős 
játékban a Biker törzs három akció kártyát használt fel, így 1 mínusz 
pontot kap, hiszen a rendes játékban az előkészületek során 2 lapot 
kapott volna, és 3at használt fel).
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Speciális akció lapok

Lentebb a speciális akció kártyák teljes listája látható ábécé sorrendben. 
A játékosok lefénymásolhatják ezt a pár oldalt, hogy mindenkinek le
gyen belőle egy.

Számos speciális akció esetén több feltétlenek kell ahhoz teljesülnie, 
hogy a lap kijátszható legyen. Ha egy akció lap nem hozható játékba, 
megmarad, talán a későbbiek folyamán használható lesz. Még akkor sem 
megy veszendőbe, ha az egész játék alatt nem lehet kijátszani, hiszen 1 
győzelmi pontot fog érni a játék végén.

BOO – A lemming megijed a háta mögötti hirtelen zajtól

Hatás: A játékos által választott egy aktív vagy taposott lemming két 
mezővel előre felé mozog. Ha az előrelépés után a lemming túljut a szik
laszirt szélén, akkor 1 győzelmi pontot kap, mintha a legügyetlenebb 
ugrást mutatta volna be.

CAUTION – Félelem és zaklatottság lesz úrrá a törzsön

Hatás: Azok a játékosok, akik az akció kártyát kijátszó játékos után kö
vetkeznek 2vel kevesebb mozgásponttal számolhatnak, mint ami az ak
tuális mozgás kártyán fel van tüntetve. Egy 2es kártya tehát 0ra mó
dosul, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a többi játékos nem tud lép
ni egyik lemmingjével sem, hacsak nem módosítják ezt az értéket lem
ming eledel zsetonok beváltásával vagy speciális akcióikkal ( ez a lap 
akkor a leghatásosabb, ha a lapot kijátszó játékos irányítja a sasokat).

DÉJA VU – Mintha már megtörtént volna

Hatás: Az a speciális akció lap, amelyik az eldobott pakli tetején van 
újra végrehajtódik??

EAGLE EYE!   A sas egy távoli  zsákmányt vesz észre 

Hatás: A játékos kiválasztja az egyik sast (amennyiben a lakomázó ol
dala lenne felül, akkor átfordítja) és az egyik szomszédos zónába teszi át 
a vadászterületen belül. Ha a játékos irányítja a sasokat, akkor végre
hajtja a lakomázást és a Lemmingek, futás! akciókat is.

HEROIC RETURN  Egy lemming csodával határos módon kisza
badul a sas karmai közül
Hatás: A vadászzsákmány részből a játékos kivehet egy lemminget és a 
kék sas vadászterületén belül bármelyik bokor mezőbe rakhatja (kivéve 
azt a zónát, ahol a sas éppen tartózkodik). A lemming az adott mezőn 
tartózkodó rágcsálókupac tetejére kerül.

ITS A 5 – Ez minden játékos számára csak egyszer megengedett

Hatás: Úaz adott fordulóban a játékosnak 5 mozgás pontja lesz függet
lenül attól, hogy milyen értékű mozgás kártya van felcsapva. A törzs 
azonosító kártyát a játékosnak meg kell fordítania a Speciális akció 
használva oldalára. A játékosnak a lemmingjével a hagyományos mozgás 
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szabályait követve kell lépnie.
KING OF THE HILL – Egy vezérhím lemming átrendezi a kupacot.

Hatás: Kívánság szerinti kupacban át lehet rendezni a lemmingek sor
rendjét.

LOST – Néhány lemming teljesen megzavarodik

Hatás: A játékos minden ellenfelének egyegy lemmingjét hátrafelé 
mozgatja  1 mezővel, egyesével, tetszőleges sorrendben. Ha az így hátra
lépő lemming az egyik sas által felügyelt zónába lép, akkor csak az első 
ilyen lemminget vadássza le a sas, a többit nem.

MINE! ALL MINE!  A játékos megtartja a sas kockákat és egy 
extra körre újra ő irányítja a sasokat
Hatás : Ez a lap csak akkor játszható ki, ha a játékos irányítja a saso
kat. A kártyát a kockák alá kell tenni egészen addíg, amíg a kockákat 
nem kellene normálisan továbbadni (azaz a forduló végén). Ezután a 
kártyát a dobott pakliba kell tenni és a játékos magánál tartja a kocká
kat ahelyett hogy továbbadná, magyarán az új fordulóban is ô lesz a 
sasokkal.

MISTAKEN IDENTITY – A sas által elkapott egyik lemmingről 
kiderül, hogy másik törzshöz tartozik 
Hatás: A vadászzsákmány részről a játékos kivehet egy tetszőleges 
lemminget és kicserélheti bármelyik törzs bármelyik olyan aktív vagy 
taposott lemmingjével, amelyik a piros sas vadászterületén található 
valamelyik bokorban van. A kicserélt lemming ugyanarra a helyre kerül, 
ahonnan a másik el lett véve.

NOBLE SACRIFICE – Az egyik lemming feláldozza magát a 
többiekért.
Hatás: A játékos kiválasztja egyik saját lemmingjét a vadászzsákmány 
részből, majd dob az egyik kockával. Amennyiben Hovert dobott, a 
lemming visszakerül oda ahonnan el lett véve. Ha 1t, 2t vagy 3at 
dobott, akkor a lemming a dobott értékkel megegyező számú pontot 
szerez a törzsének és az ennek megfelelő helyre kerül át a táblán.

PULL MY PAW – Az egyik lemming különösen büdös szellentése 
nyomán a többiek undorral szétrohannak
Hatás: A játékos tetszőlegesen kiválaszt egy aktív vagy taposott lem
minget majd a kiválasztotton kívűl a többi lemminget, amely a kiválasz
tottal egy kupacban van, szétrakja a szomszédos mezőkre a Lemmingek, 
futás! akcióban leírtaknak megfelelően. 

QUICK START – Az egyik lemming nem törődik az óvatossággal

Hatás: A játékos, startmezőt éppen elhagyó lemmingje mozgáspontjai
nak száma megduplázódik az adott fordulóra.

ROCK SLIDE – A sziklaszirt széle leomlik

Hatás: A sziklaszirt széle leomlik és ezért a szirtet jelképező 4 mezőben 

Ugráló lemmingek játékszabály                                                                                                            16



lévő aktív és taposott lemmingek leesnek a tengerbe. Minden egyes 
lemming 1 győzelmi pontot szerez.
RUN LEMMING RUN – Az adrenalin hatása alá kerülô lemming 
extra képességre tesz szert
Hatás: Bármelyik olyan aktív vagy taposott lemming, amely még nem 
érte el a Csontok mezejét (azaz nem lépett be és nem keresztezte azt) , 3 
mezőt léphet előre. Az előrelépés során megengedett a Csontok mezejé
nek keresztezése vagy azon megállás is.

SNAP CRACKLE POP – A szél hangos csattanással letör egy 
száraz ágat és ezzel megijeszti a bokorban lapuló lemmingeket
Hatás: A játékos kiválaszt egy bokros mezőt és az ott található összes 
lemminget szétosztja a szomszédos mezőkbe a Lemmingek, futás! akció
ban leírtaknak megfelelően.

UHOH – Hiretelen egy sas tűnik fel az égen

Hatás: Bármelyik vadászó (nem lakomázó) sast a vadászterületen belül 
bármelyik zónába át lehet tenni. Ha a játékos irányítja a sasokat, akkor 
végre kell hajtani a lakomázást és a Lemmingek, futás! akciót is.
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